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บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ ๑.เพื่อศึกษาการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน๒.เพ่ือ
ศึกษาหลักพระพุทธศาสนา  ๓. เพื่อศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ๔. เพื่อบูรณาการการพัฒนา
เกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนดวยหลักพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ๕. เพื่อนําเสนอ
องคความรูใหมเกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนดวยหลัก
พระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 การศึกษาวิจัย อาศัยขอมูลจากเอกสาร  บทความทางวิชาการดานเกษตรกรรม และการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทางการเกษตร รวมถึงการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดานการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในทองที่๕ จังหวัดแถบภาคตะวันตกของประเทศไทย  จํานวนรวม 
๑๕ โครงการ/ทาน  เพื่อนําขอมูลมาทําศึกษาวิเคราะห  สรางรูปแบบในการพัฒนาการเกษตรท่ี
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ท่ีเรียกวา “การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน ตามหลัก
พระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ผลการวจิัยพบวา 
 ๑. การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนใน ๕ จังหวัด  เปนการบูรณาการแนวความคิดเพ่ือ
พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร โดยการรวมกลุมเกษตรกรในชุมชนมารวมกันวางแผนการผลิตพืชผล 
ผักสวนครัวปลอดสารเคมี ผสมผสานกับการเลี้ยงสัตวสําหรับบริโภค  และเพ่ือการจําหนาย  ควบคูกับ
การพัฒนาผลิตผล สรางรูปแบบ ชนิด ผลิตภัณฑสินคาและงานบริการตอเน่ืองทางการเกษตรท่ีมี
คุณภาพอยางหลากหลาย สงผลใหเกษตรกรในชุมชนสามารถสรางรายไดหมุนเวียนอยางตอเนื่อง 
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 ๒.หลักพระพุทธศาสนาท่ีสอดคลองกับการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน ไดแก  อริยะสัจ ๔,  
ไตรสิกขา, สามัคคีธรรม สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปองกัน - แกไขปญหา  และพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตร  ชวยใหบุคคลผูปฏิบัติตามหลักธรรมดังกลาว  สามารถคิดวิเคราะหปญหาตางๆ ใหลุลวง
ไดอยางแยบคาย   
 ๓. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ความพอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุมกัน” สามารถ
ประยุกตใชในการพัฒนาการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร  และบุคคลผู
ปฏิบัติโดยท่ัวไปใหดีข้ึนไดตามลําดับข้ันทั้งระดับปจเจกชน  และระดับองคกร 

   ๔. หลักพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถบูรณาการใชกับการพัฒนา
เกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนไดอยางสอดคลอง  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหกาวขาม
พนจากปญหาความทุกขยาก  สูวิถีชีวิตที่มีความสุขสมบูรณไดตามอัตตภาพ  

 ๕. จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี สามารถสรางรูปแบบการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน 
แบบบูรณาการท่ีเหมาะสม เรียกวา  “BASIC  MODEL” ซ่ึงสามารถอธิบายความหมายได ดังน้ี 

BA (Buddhist  Agriculture) หมายถึง การดําเนินวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ทางการเกษตรอินทรีแบบผสมผสานดวยสติปญญารูแจงตามหลักพุทธธรรม 
S(Sufficiency  Economy  Philosophy) หมายถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนแนว
ทางการดําเนินชีวิตที่มีความเหมาะสมตามสถานะภาพ 
IC(Industrialized of Community) หมายถึง ชุมชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเชิง
อุตสาหกรรม ที่ดําเนินการโดยกลุมเกษตรกรในชุมชน  เพื่อประชากรของชุมชน  

 ดังนั้น BASIC MODELหรือ การพัฒนาการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน ตามหลัก  
พระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงหมายถึง รูปแบบการพัฒนาอาชีพทางเกษตรอินทรี
แบบผสมผสานครบวงจรในเชิงอุตสาหกรรมชุมชนที่มีประสิทธิภาพ  ที่มีความย่ังยืนทางการผลิต  การ
บริโภค  และการจัดจําหนายสินคาเกษตรของชุมชน  ดวยกระบวนการบริหารจัดการโดยกลุมเกษตรกร, 
สหกรณ, หรือวิสาหกิจชุมชน  รวมกับภาครัฐและภาคเอกชน  ดําเนินการวางแผนการผลิต-การตลาด
ทําการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบสินคาเกษตร  รวมถึงงานบริการท่ีเกี่ยวเนื่องใหมีคุณภาพดีเปนที่
ตองการของผูบริโภค  ดังน้ี จะชวยใหเกษตรกรมีความม่ันคงดานรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  จาก
ความสามารถในการประกอบอาชีพ  และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน  ซ่ึงจะสงผลดีตอการ
พัฒนาอาชีพทางการเกษตรของประเทศไทยใหยั่งยืนสืบไป 
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ABSTRACT 
The objectives of this thesis were as follows; 1. To study development of 

community industrialization agriculture, 2.To study the Buddhist principles, 3.To study 
the principles of sufficiency economy, 4.To integrate development of community 
industrialization agriculture with Buddhist principles and the principles of sufficiency 
economy, and 5. To present the new body of knowledge on the model of community 
industrialization agriculture development integrated with the Buddhist principles and the 
principles of sufficiency economy.  

The data were collected from documents, agricultural articles, interviewing the 
experts in agriculture and on-site study from agricultural development plants according to 
sufficiency economy philosophy in provinces in the western part of Thailand.  All the data 
were brought to analysis and then set for the model in agricultural development suitable to 
the context of Thailand called “Development of community industrialization agriculture 
integrated with Buddhist principles and the principles of sufficiency economy”. 
The results of the study found that: 
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1. The development of community industrialization agriculture was the integration 
of the concept in agricultural development in a close-circle.  The agricultural groups in 
communities gathered and helped set plans for agricultural products, bio-vegetables, 
livestock for consumption and sell, and product development in both kinds and quality of 
the products. In this way, the farmers in communities could make a circulate income 
through the whole year round.   

2. The Buddhist principles on the Four Noble Truths, The Threefold Training, 
Unity could be used to prevent and solve problems in agricultural development and at the 
same time, these principles could help improve the agricultural profession.  The persons 
who followed these principles could analyze and solve problems intrinsically. 

3. The principles of sufficiency economy philosophy could be applied to 
agricultural development to improve the quality of life of farmers in individual level and 
organization level. 

4. The principles of the Threefold Training and the principles of sufficiency 
economy could be integrated in development of community industrialization agriculture 
harmoniously. These principles could help improve the quality of life of farmers from 
poverty to sufficient and happy life. 

5. The results of the study could be concluded into the model called “BASIC 
Model”;  
BA stands for Buddhist Agriculture, 
S stands for Sufficiency Economy Philosophy, and 
IC is for Industrialized Community. 
“BASIC Model” means the form of bio-agricultural profession and services in 
industrialized communities in order to obtain agricultural products in good quantity and 
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quality continuously and sufficiently for consumption and sell. The farmers helped set 
plans for producing, researching, product packaging and distributing.   
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ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนาและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสตรศึกษา 
(Ph.D inBuddhist Studies) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ผลงานท่ีปรากฏน้ีเกิดจากแรงบันดาลใจของผูทําการวิจัย ที่ประสงคศึกษาคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ปญหาการดําเนินชีวิตของเกษตรกรไทยในชุมชน  ท่ีประสบกับอุปสรรคความเดือดรอนในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรจึงตองการแสวงหาแนวทางปองกันแกไข ฟนฟู และพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของ
เกษตรกรไทย  ดวยการนําเสนอรูปแบบการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนาและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ เพ่ือใหเกษตรกรนําไปประยุกตใชในการทําการเกษตรอินทรีแบบ
ผสมผสานที่หลากหลายครบวงจร อยางเหมาะสมกับสถานะภาพของตนเพื่อสามารถกาวขามพนจากกับดักทาง
สังคม หลุดพนจากความยากจน  และมีความสามารถในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมได
อยางม่ันคง ยั่งยืน 

ผลงานวิจัยนี้ประสบความสําเร็จไดดวยความเมตตาจากคณาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย แหง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกรูป/ทาน ที่ไดกรุณาอบรมบมเพาะ ประสิทธิประสาทสรรพวิชาการ และ
ช้ีแนะแนวทางปฏิบัติดานจริยธรรม-ศีลธรรม วิชาการองคความรูใหแกผูวิจัยฯ ไดนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสม 

โอกาสน้ี ผูวิจัยฯ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยทุกรูป/ทานที่ได
อนุเคราะห อํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือ สนับสนุนโดยตลอดระยะเวลาของการศึกษาและการทํา
งานวิจัยฯจนบรรลุตามวัตถุประสงคทุกประการ 

เบ้ืองหลังความสําเร็จนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา-มารดา ท่ีไดเลี้ยงดู อบรม-ส่ังสอนใหโอกาส
ทางการศึกษาอยางตอเนื่ององคความรูและประสบการณที่ไดรับทั้งหลาย ทั้งปวงนี้ จักไดนําไปใชเพ่ือประโยชน
ตอสาธารณะชนตอไป 

หากเน้ือหาสาระของงานวิจัยนี้  มีสวนใดที่เปนประโยชนตอสังคม หรือเอ้ือตอการนําไปศึกษา
พัฒนาฯผูวิจัยฯ มีความยินดีใหนําไปใชประโยชน  และขออนุโมทนาในกุศลผลบุญที่จะเปนคุณูปการตอสังคม
โดยรวม สืบไป 
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องฺ.ฉกฺก.   สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิบาต 
ขุ.วิ.    สุตฺตนฺตปฏเก  ขุทฺทกนิกายสฺส วิมานวตฺถุ 
องฺ.อฏก.   สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย อฏกนิบาต 
 

 สําหรับตัวเลขท่ีอยูหลังช่ือยอของพระไตรปฎกนั้นมีเลข ๓ ตอน คือ เลขเลม/เลขหัวขอ/เลข
หนา ตัวอยางเชน สํ.นิ. ๑๖/๒๒๔/๑๐๒. หมายถึง สุตฺตนฺตปฏก สงฺยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค เลมที่ ๑๖/ขอที่ 
๒๒๔/หนาที่ ๑๐๒ เปนตน 



 
 
 

สารบัญ 

หนา 
บทคัดยอภาษาไทย         ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ         จ 
กิตติกรรมประกาศ         ฉ 
สารบัญคํายอ          ช 
สารบัญ          ซ 
สารบัญภูมิ          ฏ 
 

บทท่ี ๑ บทนํา           ๑ 
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา      ๑

 ๑.๒วัตถุประสงคการวิจัย         ๓ 
 ๑.๓ขอบเขตการวิจัย         ๓ 

๑.๔วิธีดําเนินการวิจัย          ๖ 
 ๑.๕ กรอบแนวความคิดสําหรับการวิจัย                 ๗ 

๑.๖เอกสารงานวิจัยและทฤษฏีท่ีเก่ียวของ        ๙ 
 ๑.๗ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาวิจัย                  ๒๔ 

๑.๘คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย       ๒๖ 
 

บทท่ี ๒  ศึกษาพัฒนาการการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน    ๒ ๙

 ๒.๑ ความหมายของการพัฒนา        ๒๙ 
 ๒.๒ เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวแบบเคมี       ๓๔ 

๒.๑.๑ เกษตรกรรมตามนโยบายเศรษฐกิจการเกษตร                ๓๕ 
       ๒.๑.๒ เกษตรกรรมพันธะสัญญา                   ๔๓ 
   ๒.๑.๓ เกษตรพันธุกรรมดัดแปลง (GMO.)     ๔๘
 ๒.๓เกษตรเชิงอุตสาหกรรม                    ๕๒ 
   ๒.๓.๑ วนเกษตร         ๕๔
   ๒.๓.๒ เกษตรอินทรี        ๕๖ 



 
ฌ 

   ๒.๓.๓ เกษตรผสมผสาน        ๕๘ 
   ๒.๓.๔ เกษตรประณีต         ๖๑ 
       ๒.๓.๕ เกษตรกสิกรรมธรรมชาติ                                                                   ๖๗
        ๒.๓.๖ เกษตรพอเพียง                                                                                   ๗๓ 
 ๒.๔เกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน      ๗๘ 
  ๒.๔.๑ เกษตรอินทรีแบบผสมผสาน                 ๘๒ 

๒.๔.๒ เกษตรศึกษาเชิงวิถีชุมชน           ๘๓                             
๒.๔.๓ เกษตรแปรรูปครบวงจร      ๘๔ 

               ๒.๕ พัฒนาการสูเกษตรกรรมเชิงอุตสาหกรรมชุมชน    ๘๔ 

๒.๖การศึกษาดูโครงการ/ศูนยฯ และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทางการเกษตร ๘๗ 

  ๒.๖.๑ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม     ๘๘ 
 ๒.๖.๒ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองทราย    ๙๓ 

 ๒.๖.๓ โครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บานใหมพัฒนา             ๑๐๒ 
 ๒.๖.๔ โครงการผลิตน้ําหมักชีวภาพบานหนองแหน   ๑๐๖ 

  ๒.๖.๕ โครงการโรงผลิตปุยอินทรียชมุชนตราสาหรายทอง   ๑๑๑ 
  ๒.๖.๖ หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง บานเหลามะละกอ    ๑๑๕ 

 ๒.๖.๗ โครงการโฉนดชุมชนบานคลองโยง     ๑๒๑ 
 ๒.๖.๘ โครงการชั่งหัวมัน                  ๑๒๖ 

  ๒.๖.๙ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ             ๑๓๓ 
  ๒.๖.๑๐ อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร    ๑๔๑ 
  ๒.๖.๑๑  อาจารยศิวโรฒจิตนิยม (ประธานสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหราย) ๑๔๖ 
  ๒.๖.๑๒ คุณเดชาศิริภัทร (ประธานมูลนิธิขาวขวัญ)               ๑๕๕ 

 ๒.๖.๑๓ ครูทองเหมาะแจมแจง (ปราชญชาวบาน)               ๑๕๘ 
 ๒.๖.๑๔ คุณชัยพร พรหมพันธุ (เกษตรดีเดนแหงชาติ)              ๑๖๓ 

  ๒.๖.๑๕ คุณยิ่งธรรม อุดมสุข (ผูจัดการโครงการเนินพอกิน)              ๑๖๕ 
   

บทท่ี ๓  ศึกษาหลักพระพุทธศาสนา                                            ๑๗๑ 
 ๓.๑ อริยสัจ ๔                        ๑๗๓ 

๓ .๒ หลักไตรสิกขา                         ๑๗๙ 
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๓.๓ สามัคคีธรรม                  ๑๗๘ 
 ๓.๓.๑ สุจริต ๓                  ๑๙๒ 
 ๓.๓.๒ สังคหวัตถุ ๔                 ๑๙๓ 
 ๓.๓.๓ อปริหานิยธรรม ๗                ๑๗๙ 

  ๓.๓.๔ สันโดษ                   ๒๐๐ 

 

บทท่ี ๔  ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               ๒๐๗ 

๔.๑ ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              ๒๑๓ 
 ๔.๒ หลักการความพอเพียง                 ๒๑๕ 
 ๔.๓ การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ทฤษฎีใหม)             ๒๑๖ 

 ๔.๓.๑ หลักการ “ทฤษฎีใหม”                ๒๑๖ 
 ๔.๓.๒ พระราชดําริเพื่อพึ่งพาตนเอง               ๒๑๗ 
 ๔.๓.๓ การปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             ๒๑๘ 

๔.๓.๔ สังเคราะหองคความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง            ๒๒๐ 

 
บทท่ี ๕ บูรณาการการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน  

ดวยหลักพระพุทธศาสนา  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                        ๑๔๙ 
๕.๑บูรณาการการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน 
      ดวยหลักพระพุทธศาสนา                           ๒๓๔ 

 ๕.๒บูรณาการการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน  
 ดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                      ๒๔๗ 
 

บทท่ี ๖  องคความรูใหมเกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน 
 ดวยหลักพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                         ๒๕๐ 

 ๖.๑ องคความรูท่ีไดรับจากการศึกษาการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน        ๒๕๑ 
 ๖.๒ รูปแบบการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนบูรณาการท่ีเหมาะสม 
          กับบริบทของสังคมไทย                                                                                 ๒๕๖
             



 
ฎ 

บทท่ี ๗  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ               ๒๖๗ 
 ๗.๑ สรุป อภิปรายผลการวิจัย                ๒๖๘ 
 ๗.๒ ขอเสนอแนะ                        ๒๗๑ 
   ๗.๒.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย               ๒๗๑ 
   ๗.๒.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยและการพัฒนา                          ๒๗๒ 
       

บรรณานุกรม                   ๒๗๔ 
 

ภาคผนวก                    ๒๘๙ 
 ภาคผนวก ก                    ๒๙๐
  

ประวัติผูวิจัย                     ๓๐๕ 



                                                           ฏ 

สารบัญภูมิ 
           หนา 
 

แผนภูมิท่ี ๑ แสดงตัวแบบของการโตแยงโดยใชเหตุผล     ๖ 
แผนภูมิท่ี ๑.๒แสดงกรอบแนวความคิดสําหรับการวิจัย     ๘ 
แผนภูมิท่ี ๒.๑ สรุปผลการพัฒนาฯ ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ – ๑๐ ๓๖ 
แผนภูมิท่ี๒.๒ สรุปแผน ๑-๙        ๓๘ 
แผนภูมิท่ี๒.๓  ความหมายเกษตรพันธะสัญญา                  ๔๔ 
แผนภูมิท่ี๒.๔ ความเปนมาของเกษตรพันธะสัญญา     ๔๕ 
แผนภูมิท่ี๒.๕ ขอดีของการทําเกษตรพันธะสัญญา      ๔๖ 
แผนภูมิท่ี๒.๖การสรางความเปนธรรมในระบบเกษตรพันธะสัญญา    ๔๗ 
แผนภูมิท่ี ๒.๗ พืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMOS)      ๔๙ 
แผนภูมิท่ี ๒.๘ พืชดัดแปลงพันธุกรรม ปลอดภัยหรือไม ?     ๕๑ 
แผนภูมิท่ี ๒.๙ แปลนพืน้ท่ีเกษตรประณตี ๑ ไร ของครูบาสุทธินันทปรัชญพฤทธิ ์  ๖๒ 
แผนภูมิท่ี ๒.๑๐ แปลนพ้ืนท่ีเกษตรประณีต ๑ ไร ของพอผาย   สรอยสระกลาง  ๖๓
แผนภูมิท่ี ๒.๑๑ แปลนพ้ืนท่ีเกษตรประณีต ๑ ไร ของพอคําเดื่อง  ภาษี   ๖๖ 
แผนภูมิท่ี ๒.๑๒ องคประกอบเกษตรกสิกรรมธรรมชาติ     ๖๘ 
แผนภูมิท่ี ๒.๑๓ แผนผังเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน     ๗๙ 
แผนภูมิท่ี ๒.๑๔พัฒนาการสูเกษตรกรรมเชิงอตุสาหกรรมชุมชน    ๘๖ 
แผนภูมิท่ี ๓.๑  กรอบแนวคิด (อริยสัจ ๔) เพ่ือการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน            ๑๗๔ 
แผนภูมิท่ี ๓.๒ หลักไตรสิกขากบัการเกษตรเชิงอตุสาหกรรมชุมชน                                           ๑๘๕ 
แผนภูมิท่ี ๓.๓องคประกอบของสามัคคีธรรม      ๑๘๗ 
แผนภูมิท่ี ๔.๑ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        ๒๑๐ 
แผนภูมิท่ี ๔.๒ การพฒันาเกษตรเชิงอตุสาหกรรมชุมชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ๒๓๐ 
แผนภูมิท่ี ๖.๑ความสอดคลองระหวางหลกัไตรสกิขาและปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  ๒๕๔ 
แผนภูมิท่ี ๖.๒องคประกอบเกษตรเชิงอตุสาหกรรมชุมชน     ๒๕๕ 
แผนภูมิท่ี ๖.๓องคประกอบเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนแบบบูรณาการ   ๒๕๗ 
แผนภูมิท่ี ๖.๔รูปแบบบรูณาการการพฒันาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน   ๒๕๘ 
แผนภูมิท่ี ๖.๕  แผนผังการพัฒนาเกษตรเชงิอุตสาหกรรมชุมชนบูรณาการ (เชิงกระบวนการ)   ๒๖๒ 



 
 
แผนภูมิท่ี ๖.๖  ประสิทธิภาพการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนบูรณาการ                      ๒๖๒ 
แผนภูมิท่ี ๖.๗ โครงสรางเพ่ือนําเสนอการพัฒนาเกษตรเชิงอตุสาหกรรมชุมชน 
 แบบ ๒ เง่ือนไข ๓ ปจจยั                                                                                      ๒๖๓ 

  



 
 

๑ 

 

บทที่ ๑ 

     บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ประเทศไทยไดนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาใชเพื่อการพัฒนาประเทศ  ตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ นับต้ังแตพ.ศ. ๒๕๐๔จนถึงปจจุบัน  ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไดกอเกิดผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของพลเมืองไทย ทั้งที่อาศัยอยูในสังคม
เมืองและในชนบท ทําใหตองปรับตัวตามกระแสเศรษฐกิจและสังคมสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางย่ิงในชนบทของประเทศไทย  ดั้งเดิมเปนสังคมการเกษตร  ประชาชนสวน
ใหญดําเนินวิถีชีวิตอยางเรียบงายดวยการเพาะปลูกพืช และการเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน  เพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือนไดอยางพอเพียง  แตรัฐบาลท่ีผานมาไดสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรในชุมชนชนบท
ปรับเปลี่ยนเปนการเกษตรกรรมแบบพืชเชิงเดี่ยว  เชน การทํานาขาวเชิงเดี่ยวแบบเคมี  มีการสงเสริม
จากภาครัฐ และการชักชวนจากบริษัทผูคาผลิตภัณฑการเกษตร  ใหชาวนาใชสารเคมีเพื่อเรงผลผลิตให
เจริญเติบโต  และใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  ซ่ึงเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิตอยางมาก  และยังสงผล
กระทบตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภคอีกดวย 
 ผลการดําเนินงานพัฒนาประเทศท่ีผานมา  ในมิติทางดานเศรษฐกิจ พบวา รายไดประชาชาติ
ของคนไทยโดยเฉลี่ยตอคนมีรายไดเพ่ิมสูงข้ึนกวาในอดีต ซ่ึงนาจะสะทอนถึงความเปนอยูของ
ประชาชนวาควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน แตในความเปนจริงแลวรายไดโดยเฉล่ียที่สูงข้ึนนั้นมิไดถูก
กระจายไปยังคนสวนใหญของประเทศซ่ึงเปนกลุมเกษตรกรและผูใชแรงงาน แตรายไดสวนใหญกลับ
ตกอยูกับกลุมคนสวนนอยที่มีอํานาจตอรองทางสังคมสูง ไดแกนักการเมือง ขาราชการชั้นผูใหญระดับ
บริหาร นักธุรกิจและพอคาคนกลางท่ีมักมุงแสวงหาผลประโยชนสวนตน คอยเบียดเบียนเอารัดเอา
เปรียบเกษตรกรซ่ึงเปนคนจนชนช้ันรากหญาที่ดอยกวา ทําใหสังคมไทยในปจจุบันมีลักษณะการ
เจริญเติบโตเพียงบางภาคสวน บางมิติที่ขาดความสมดุล  เปนการสรางความเจริญเติบโตแบบไมมี
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คุณภาพ หรือเรียกวาเปนการ “เจริญเติบโตแบบบิดเบ้ียว”๑ซ่ึงเปนการสรางความเหลื่อมล้ําระหวางคน
จนและคนรวยใหแตกตางกันยิ่งขึ้น  
 ตามขอเท็จจริงท่ีปรากฏ  พบวาเกษตรกรและผูขายแรงงานซ่ึงเปนคนกลุมใหญของประเทศ  
ถูกจัดอยูในกลุมของคนจนท่ีมีรายไดนอย  กําลังประสบกับปญหาความเปนอยูที่มีความลําบากยากจน  
ซ่ึงแตกตางจากกลุมพอคานายทุน  นักธุรกิจ  ผูประกอบการอุตสาหกรรมขามชาติที่เปนประชากรกลุม
เล็กของสังคมไทย  กลับมีรายไดและไดรับโอกาสแสวงหาผลประโยชนที่ดีกวาเปนอันมาก  
 ปญหาความยากจน และความทุกขยากในการดําเนินชีวิตของเกษตรกร และผูขายแรงงานใน
ภาคเกษตรกรรม  มีแนวโนมทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนทุกขณะตามลําดับ  ประกอบกับคานิยมในการ
แสวงหา  ครอบครองส่ิงอํานวยความสะดวกทางวัตถุ (ส่ิงฟุมเฟอย) ไดรุกลามเขามามีอิทธิพลครอบงํา
สังคมไทยรุนแรงมากข้ึนทุกขณะ  หากทุกภาคสวนของสังคมไทย ยังขาดความตระหนักตอสภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้น  และขาดการต่ืนตัวในการปองกันแกไขปญหาความทุกขยาก  เพ่ือปรับตัวและเปลี่ยนวิถี
การดําเนินชีวิตใหเปนไปในแนวทางท่ีเหมาะสมแกสถานะของตนอยางรูเทาทันแลว  เกษตรกรไทย  
และประชาชนผูขายแรงงานท้ังหลาย  อาจตกอยูสถานการณวิกฤติจากความทุกขยาก  ความขาดแคลน
ปจจัยในการดําเนินชีวิตมากย่ิงข้ึน  
  จากประเด็นปญหา  สาเหตุ  สถานการณ-ความรุนแรงของปญหาความทุกขยากท่ีสงผลตอ

การดําเนินชีวิตของเกษตรกรไทย  ดังไดกลาวแลวขางตน  ผูวิจัยฯ จึงมีความมุงหวังในการแสวงหา

แนวทางปองกัน-แกไขปญหาความทุกขยากในการประกอบอาชีพและการดําเนินวิถีชีวิต  เพื่อเกษตรกร

ไทยไดมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน  ดวยการวิจัยศึกษา คนควา วิเคราะห  เพื่อใหไดรับองคความรูใหม

เกี่ยวกับ รูปแบบการบูรณาการ “การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน  ตามหลักพระพุทธศาสนา

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”โดยการนอมนําหลักพุทธธรรมและความพอเพียงมาประยุกตใชเพ่ือเปน

แนวทางในการดําเนินชีวิต  และการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรใหมีความเจริญกาวหนาอยางย่ังยืน   

  ทั้งนี้  เกษตรกรไทยและผูขายแรงงานจะไดใชเปนแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพ

ชีวิตใหสูงข้ึน  ท้ังดานกายภาพและสติปญญา  ดวยการครองตนอยางมีสติ ใชปญญาพิจารณาไตรตรอง

ถึงปญหาอุปสรรคในวิถีชีวิต  และสามารถนําภูมิปญญา องคความรู ประสบการณที่ไดรับจาก

                                                           
๑วิวัฒนชัยอัตถากร, ระบบเศรษฐกิจของไทย, เอกสารประกอบการบรรยายวิชาร.ศ. ๖๐๓ ระบบ

เศรษฐกิจของไทย, (คณะรัฐประศาสนศาสตร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร), ๒๕๔๔, หนา ๙-๑๕. 
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การศึกษา-ทดลองปฏิบัติตามรูปแบบการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนฯ  มาใชแกไขปญหาตางๆ

ใหลุลวงไป พรอมกับการพัฒนาวิถีชีวิตความเปนอยูของตนเอง โดยการประยุกตใชหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือพัฒนาอาชีพทางการเกษตรอยางเหมาะสมและการดําเนินชีวิตตามแนวทางพุทธศาสนา 

เพื่อใหเกิดความสุขความเจริญกาวหนามีเขมแข็งม่ันคง  หลังจากน้ันจึงคอยขยายผลท่ีไดรับจาก

ประสบการณความสําเร็จของตนเผื่อแผไปยังผูอ่ืนและชุมชนใกลเคียง  ผูวิจัยฯ หวังเปนอยางยิ่งวา “การ

พัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จะ

สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกร  ผูขายแรงงาน  และสังคมภาคการเกษตรของประเทศไทย  

ใหมีความเขมแข็ง ม่ันคง ควบคูไปกับการพัฒนาประเทศในภาคสวนอ่ืนๆ ใหเจริญเติบโต  กาวหนาได

อยางย่ังยืน 

  

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย  
  ๑.๓.๑เพื่อศึกษาการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน 

  ๑.๓.๒ เพ่ือศกึษาหลักพระพุทธศาสนา 

  ๑.๓.๓เพื่อศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๑.๓.๔ เพ่ือบูรณาการการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนดวยหลักพระพุทธศาสนา 

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๑.๓.๕ เพ่ือนําเสนอองคความรูใหมเกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการการพัฒนาเกษตรเชิง

อุตสาหกรรมชุมชนดวยหลักพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

๑.๓ ขอบเขตการวิจัย 
 ๑.๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การศึกษาในครั้งนี้ อาศัยเอกสารบทความทางวิชาการ งานวิจัย ส่ือส่ิงพิมพ ฯลฯ ประกอบกับ
การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทางการเกษตร เพ่ือนําขอมูลที่ไดรับมาใชเปนฐานขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัย
การพัฒนาประเทศดานการเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย และศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลตอการ
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พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงตอการพัฒนาดานเกษตรกรรมของไทย ท้ังจากภายนอกและ
ภายในประเทศ  
 ปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาภูมิภาคของโลก คือ องคการพัฒนาระหวางประเทศ
ไดแก องคการสหประชาชาติ, ธนาคารโลก, กองทุนการเงินระหวางประเทศ ฯลฯ ซ่ึงมีประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนสมาชิกที่มีบทบาทสําคัญ  และมักเปนผูนําองคกรเหลานี้ในช้ีนําการกําหนดนโยบาย
การบรหิารประเทศของกลุมประเทศดอยพัฒนาตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยดวย  
 สําหรับปจจัยภายในประเทศไดแกการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของรัฐบาลไทยท่ี
ลวงมา  มักขาดความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  โดยการมุงเนนเรงรัด  ปรับเปลี่ยนระบบ
เศรษฐกิจหลัก  จากประเทศเกษตรกรรมเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs) ทั้งท่ีประเทศไทยใน
ชวงเวลาน้ันๆ มีความไดเปรียบดานภูมิศาสตรทางธรรมชาติ (Natural of Abilities) ท่ีมีความเหมาะสม
ในการประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมมากกวาและขาดการเตรียมความพรอมดานอุตสาหกรรม    อาทิ
เชน  ขาดปจจัยการผลิตดานเงินลงทุน และเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม   อีกทั้งกระแสสังคม
ของโลกในยุคโลกาภิวัตน(Globalization)ดานวัตถุนิยม-บริโภคนิยม ไดเขามาครอบงําวิถีการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนและเกษตรกรไทย  สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค  การใชสอย
ในส่ิงที่เกินความจําเปน  เปนเหตุใหเกษตรกรเกิดปญหาการมีรายรับไมเพียงพอกับรายจาย  ซ่ึงเปน
สาเหตุของความทุกขยากตามมา  ดังที่ปรากฏ 
 ๑.๓.๒ ขอบเขตดานพื้นท่ี 
 การศึกษาวิจัยไดกําหนดขอบเขตพื้นที่เปาหมายยังชุมชนเกษตรกรรมของจังหวัดกาญจนบุรี, 
ราชบุรี, เพชรบุรี, สุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีการประกอบอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน, 
เกษตรทฤษฎีใหม, เกษตรพอเพียง, เกษตรประณีต, เกษตรอินทรีย, เกษตรชีวะวิถี ฯลฯ ท่ีมีการนําแนว
ทางการดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และพัฒนาการเกษตรไดอยางเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ  และบริบท
แวดลอมของประเทศไทย  อยางสอดคลองกับธรรมชาติและวิถีชุมชนในทองถิ่นนั้นๆ อยางเกื้อกูลกัน  
โดยมีหลายชุมชน/โครงการ  ที่มีความนาสนใจ  ไดพัฒนารูปแบบการเกษตรผสมผสานสามารถสราง
รายไดแกเกษตรกรอยางตอเนื่องตลอดท้ังปการผลิต 
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 ๑.๓.๓ ขอบเขตดานประชากร/กลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยฯ ไดสํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม (Field Work) โดยขอความอนุเคราะหผูบริหารโครงการ/
ศูนยฯ เพื่อดูงานและศึกษากระบวนการดําเนินงานพัฒนาโครงการ/ศูนยฯและขอสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
ทางการเกษตรจํานวน  ๑๕ โครงการ/ทาน  ดังนี้ 
 ผูบริหารโครงการ/ศูนยฯ 
 ๑. ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม      
 ๒. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองทราย    
 ๓. โครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บานใหมพัฒนา   
 ๔. โครงการผลิตนํ้าหมักชีวภาพบานหนองแหน    
  ๕. โครงการโรงผลิตปุยอินทรียชุมชนตราสาหรายทอง    
  ๖. หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง บานเหลามะละกอ     
 ๗. โครงการโฉนดชุมชนบานคลองโยง     
 ๘. โครงการช่ังหัวมัน       
  ๙. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
  ๑๐. อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร 
  ผูทรงคุณวุฒิทางการเกษตร    
  ๑๑. อาจารยศิวโรฒจิตนิยม (ประธานสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหราย)  
  ๑๒. คุณเดชาศิริภัทร (ประธานมูลนิธิขาวขวัญ)    
 ๑๓. ครูทองเหมาะแจมแจง (ปราชญชาวบาน)     
 ๑๔. คุณชัยพร พรหมพันธุ (เกษตรดีเดนแหงชาติ)    
  ๑๕. คุณย่ิงธรรม อุดมสุข (ผูจัดการโครงการเนินพอกิน) 
 การสัมภาษณภาคสนามในที่ น้ี  ใชวิธีการสัมภาษณอยางไมเปนทางการซ่ึงเปนไปตาม
สถานการณและสภาพแวดลอมที่มีความหลากหลาย  โดยใชหลักเหตุผลและการโตแยงเพื่อใหไดขอมูล
เชิงประจักษจากพ้ืนที่ตามความเปนจริง  ตรงตามประเด็นปญหาและวัตถุประสงคของการวิจัยฯเพื่อ
แกไขปญหาความทุกขยากของเกษตรกรรายยอยในชุมชน  และศึกษากิจกรรม-วิธีการพัฒนา
เกษตรกรรมแนวใหม  ตามท่ีโครงการ/ศูนยฯ  และผูทรงคุณวุฒิทางการเกษตรฯลฯ  ไดดําเนินการดังที่
ปรากฏแลวเพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน ที่เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย ตอไป 
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 ๑.๔.๓ คนควาเอกสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๔.๔ สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน  และการพัฒนาเกษตรเชิง
อุตสาหกรรมชุมชน 
 ๑.๔.๕ ทําการบูรณาการการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน  ดวยหลักพระพุทธศาสนา 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑.๕ กรอบแนวความคิดสําหรับการวิจัย 
 การดําเนินงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนดวยหลักพระพุทธศาสนา
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ใชกรอบแนวความคิดสําหรับการวิจัยตามข้ันตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี ๑.๒  แสดงกรอบแนวความคิดสําหรับการวิจัย 

 
 เม่ือทําการศึกษาตามข้ันตอนขางตน  จนไดรับทราบถึงปจจัยที่ เกี่ยวของกับปญหา และ
ผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของเกษตรกรแลว จึงทําการวิเคราะหวิจัยคิดคนวิธีการปองกัน –แกไข
ปญหาความทุกขยากของเกษตรกรและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน ตาม
หลักพระพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่

กระบวนการ(PROCESS) 
การวิเคราะหขอมูล 
- ใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการวิเคราะหเน้ือหา 

ปจจัยนําเขา (INPUT) 
ทําการศึกษาเอกสาร 
- พระไตรปฎก – อรรถกถาทางพระพุทธศาสนา 
- ตํารา  เอกสารงานวิจัยดานการพัฒนาการเกษตร 
- บทความทางวิชาการ  หนังสือและสื่อสิ่งพิมพที่เกี่ยวของ

ผลผลิต (OUTPUT) 
ไดรูปแบบเชิงความคิดเกี่ยวกับ 
- การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน ตามแนวทาง 
พระพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

๙ 

เดือดรอนจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว  โดยการบูรณาการหลักคําสอนทางพุทธศาสนา 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเพื่อใหเกษตรกรสามารถนําไปใชดําเนินชีวิตไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมกับบริบทของสังคมเกษตรกรรมในชุมชน ตอไป 
 

๑.๖ เอกสารงานวิจัยและทฤษฏีที่เกี่ยวของ 

 การศึกษาในครั้งน้ีใชเอกสารทางการวิจัยฯ, กรอบแนวความคิด, ทฤษฎี, กระบวนทัศนและ
ปรัชญาในการพัฒนาทางการเกษตร โดยสวนใหญจะมีความเก่ียวของเห็นพองกันวา การดําเนินการ
พัฒนาฯ ควรทําเปนองครวมทั้งดานเศรษฐกิจ, สังคม, ส่ิงแวดลอม, เทคโนโลยี ในทุกมิติอยางสมดุล จะ
ขาดหรือออนดอยในดานใดดานหนึ่งมิได เปรียบเสมือนลูกโปงท่ีถูกสรางข้ึนมา โดยพื้นผิวรอบใบมี
ความหนา-บาง ยืดหยุนท่ีไมสมํ่าเสมอโดยทั่วถึงกันท้ังใบหากเรงสูบอัดลมเขาไปอยางรวดเร็ว อาจทําให
ลูกโปงใบนั้นระเบิดแตกเสียหายไดกอนเวลาอันควร 

ประเทศไทยไดเรงดําเนินการพัฒนาดานเศรษฐกิจโดยมุงเนนสรางความเจริญเติบโตทางภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองใหญเปนสําคัญแตออนดอยในการสงเสริมการพัฒนาภาค
เกษตรกรรม ส่ิงแวดลอม และภาคประชาสังคมในชุมชนทองถิ่น ขาดการใหความสําคัญกับบริบททาง
สังคมชุมชนและการรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติอีกทั้งการขาดแคลนเทคโนโลยีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม  และการเรงความเติบโตเพียงเฉพาะสวนที่ขาดความสมดุล  จึงเปนการพองโตที่ไมได
สัดสวน  ซ่ึงสุมเส่ียงตอเสถียรภาพความมั่นคงทางการพัฒนาประเทศใหส่ันคลอนได 

ขอมูลท่ีนํามาอางอิงกรอบแนวความคิด, ทฤษฎี, กระบวนทัศน และปรัชญาทางการพัฒนา
สังคมเกษตรกรรม ไดนํามาจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือได เพ่ือเปรียบเทียบขอเท็จจริงเชิงประจักษ 
(Critical Approach) โดยช้ีใหเห็นความเหมาะสมหรือไมตอนโยบายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และการเสนอแนะการพัฒนาภาคเกษตรกรรมท่ีเหมาะสม  ตามแนวทาง 
“การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน ตามหลักพระพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ดังนี้ 
 ๑.๖.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ 
 (๑) การกําหนดนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ที่ผานมาเปนการพัฒนา

แบบมุงเนนเฉพาะสวน  โดยการมุงเนนการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม  ที่ตองอาศัยการคาการลงทุน

จากตางชาติเปนหลัก  แตบกพรองในการสงเสริมงานพัฒนาประเทศในภาคสวนอ่ืนๆ แบบคูขนาน



 
 

๑๐ 

สงผลใหประเทศไทยในขณะนั้นมีจุดออนที่เปราะบาง มีความเส่ียง(High Risk) ตอเสถียรภาพความ

ม่ันคงตอระบบเศรษฐกิจดังเชน  ในป ๒๕๔๐ ประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 

“วิกฤตตมยํากุง” เปนสาเหตุใหการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไมเปนไปตามเปาหมาย  และเกิดผล

กระทบเปนลูกโซตอเนื่องไปยังธุรกิจภาคเอกชน  ที่ไมไดเตรียมความพรอมในการปรับตัวต้ังรับกับ

สถานการณวิกฤต  ทําใหกิจการของหางรานเอกชนหลายแหงเกิดการชะงักงันสรางความเสียหาย  ความ

สูญเสียโอกาสในการประกอบธุรกิจเปนอันมาก  

 วิกฤตนี้ยังรุกลามตอเน่ืองมายังประชาชนโดยท่ัวไป ทั้งผูรับจางในภาคเอกชนและผูรับจาง
รายวัน  เนื่องจากเจาของกิจการที่เผชิญกับภาวะวิกฤต มีความจําเปนตองหามาตรการลดคาใชจายใน
ดานตางๆ เชน การปรับลดอัตราการจางแรงงาน  หรือลดช่ัวโมงในการทํางานลงบางสวน  แรงงานใน
สวนนี้จึงตองถูกลดรายได หรือจํายอมตองรับขอเสนอการเกษียนกอนกําหนด (Early Retirement) 
 เม่ือประชาชนมีรายไดลดลงขณะท่ีคาใชจายในการครองชีพเพ่ิมมากข้ึน  ประกอบกับประเทศ
ตกอยูในสถานการณภาวะเงินเฟอ(Inflation)  กําลังการซ้ือสินคาเครื่องอุปโภคบริโภคลดลง กระทบตอ
กลุมผูทําการคาอิสระรายยอย และผูหารายไดรายวันจากการคาขายเครื่องอุปโภคบริโภค ซ่ึงเปนผลผลิต
มาจากสินคาในภาคเกษตรกรรม  จึงสงผลกระทบมาถึงเกษตรกรอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 ๑.๖.๒ เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ขอมูลทุติยภูมิที่ผูวิจัยฯ ไดมาจากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทย พบประเด็น
ท่ีนาสนใจจากงานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดังนี้ 

“ผลจากการพัฒนาประเทศที่ไดดําเนินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติในชวงเกือบหาทศวรรษท่ีผานมาพบวาแมประเทศไทยจะประสบผลสําเร็จ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขยายตัวอยางรวดเร็วแตการเติบโตดังกลาวอยูบนพื้นฐาน
ความไมสมดุลของการพัฒนาเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายไดและ
ผลประโยชนจากการพัฒนาระหวางภาคระหวางชนบทกับเมืองและระหวางกลุมคน
ในสังคมยิ่งเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศนและความเส่ือมโทรม
ทางส่ิงแวดลอมอยางรุนแรงจุดออนของการพัฒนาท่ีสําคัญคือการมองการพัฒนา
ประเทศแบบแยกสวนเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมเปนตัวกระตุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยคาดหวังวาเม่ือเศรษฐกิจดีแลวทุกภาคสวนจะดีตามไปดวยซ่ึงเปน
แนวความคิดท่ีผิดพลาดสงผลใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงมี



 
 

๑๑ 

ผลกระทบตอเศรษฐกิจสวนรวมอยางรุนแรงเพราะเศรษฐกิจไทยยังมีการพึ่งพิงทุน
เทคโนโลยีและตลาดตางประเทศสูงฐานการผลิตหลักของประเทศยังออนแอไมมี
ภูมิคุมกันท่ีเพียงพอและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนา
นวัตกรรม  อีกทั้งไมสามารถรับการถายทอดและแปรทุนเทคโนโลยีมาใชในการตอ
ยอดเพื่อการพัฒนาไดอยางมีประสิทธภิาพ”๓ 

 
 การมุงเนนพัฒนาดานอุตสาหกรรมอยางเรงรีบ  เพื่อหวังใหเปนตัวกระตุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ แตขาดการพัฒนาทางสังคมดานการพัฒนาประชากร  เพ่ือใหเกิดความตระหนักรู  ความเขาใจ
ผลกระทบทางตรงและทางออมจากการพัฒนา  เชน  การอนุรักษ-ฟนฟูสภาพแวดลอมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดการเลือกใชเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน  
และความบกพรองในการสรางเสริมความเข็มแข็งทางภูมิปญญาใหแกประชาชนอยางทั่วถึง  
 การพัฒนาประเทศในชวงหาทศวรรษท่ีผานมา จึงไมสามารถนําพาประเทศชาติและพลเมืองให
เจริญเติบโตไดอยางมีเสถียรภาพเปนสาเหตุของคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมเมืองและในชนบท  
เกิดความแตกตางกันมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงเปนปรากฏการณที่เรียกวา “รวยกระจุก จนกระจาย”๔ 

 (๒) บทบรรณาธิการหนังสือพิมพสยามรัฐรายวันวิจารณวา ปญหาความยากจนเปนเรื่อง
เรงดวนท่ีรัฐบาลควรใหความสําคัญ เพราะเปนสาเหตุที่เกี่ยวโยงผูกพันไปยังคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหถดถอยตํ่าลง และเปนตัวเรงใหเกิดปญหาทางสังคมในดานตางๆ ที่ซับซอนยุงเหยิง ยากแกการแกไข
เพิ่มย่ิงข้ึน ดังบทความ “ปญหาซํ้าซาก สะทอนคุณภาพคนไทย”  

   “ปญหาสังคมทุกวันนี้  สวนใหญแลวเกิดจากคุณภาพของพลเมืองไทย 
คือคนไทยทุกระดับนั่นเองกอปญหาตาง ๆ ใหเกิดขึ้น ก็ปญหาของคนไทยใน
สังคมไทยเราเองนั้น สาเหตุหลักจะไปโทษตางประเทศโทษคนตางชาติเขาได
อยางไร          

                                                           
๓ศิริพร บางทาไมและคณะ, “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย”, 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการสําหรับนักบริหาร, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร), ๒๕๔๗, หนา ๕ 

๔วิวัฒนชัยอัตถากร, ระบบเศรษฐกจิของไทย. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาร.ศ. ๖๐๓ 
ระบบเศรษฐกิจของไทย, (อางแลว), ๒๕๔๔. 

 



 
 

๑๒ 

   คนผลิตยาบาอาจจะเปนคนตางดาวในดินแดนนอกประเทศไทย แตคน
คาขายยาบาและเสพยาบาในสังคมไทยสวนใหญก็เปนพลเมืองไทยเราเอง 
   นักเรียนเกเรท่ีตีกันฆากนั กน็ักเรียนไทยมิใชหรือ 

 ผูใหญคดโกง คอรรัปช่ัน ทํารายบานเมืองอยูทุกวันน้ี ก็เปนพลเมืองไทย 
   หากเราเสนอวา จะแกปญหาในสังคมไทย ก็ตองยกระดับพัฒนา
คุณภาพของพลเมืองทุกกลุม คงมิใชขอเสนอที่เกินเลยไป 
   การพฒันายกระดับคุณภาพของคนไทยนัน้ คนสวนใหญกมั็กจะนึกถึงเรือ่ง 
“การศกึษา” เปนอันดับแรก 
   พรรคการเมืองท่ีจัดวามีคุณภาพอยางพรรคประชาธิปตยก็มีวิสัยทัศน
อยางนั้น จึงไดมีนโยบายใหญเรื่องสนับสนุนการศึกษาเต็มที่     
   แตปญหาที่มักมองขามไปคือ ปญหาฐานะทางเศรษฐกิจของพลเมืองไทย 
พูดตรง ๆ คือ ถาคนจํานวนมากมายมหาศาลยังยากจนก็ยกระดับคุณภาพของพลเมือง
ไดยาก 
   สาเหตุหลักของความยากจนมิไดเกิดจากการขาดการศึกษา แตสาเหตุ
หลักของความยากจนเกิดจากปญหาโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม สังคมไทย
เปลี่ยนแปลงดานนี้ชามาก ปญหาความยากจนจึงยังรุนแรงอยู     
   เราจึงเห็นวา การปฏิรูปเศรษฐกิจมีความเรงดวนสําคัญ  เราตองทําการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจไปพรอม ๆ กับการปฏิรูปการศึกษา 
   ปฏิรูปเศรษฐกิจใหมีความเปนประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ คือพลเมือง
ไทยมีความเปนไททางเศรษฐกิจ 
   การปฏิรูปเศรษฐกิจไทยมีสวนสําคัญในการสรางประชาธิปไตยที่
แทจริงทางการเมืองดวย เพราะตราบใดที่พลเมืองไทยยังไมเปนไททางเศรษฐกิจแลว    
คุณภาพของประชาธิปไตย  คุณภาพของการเลือกต้ังก็ยังจะมีปญหาอยางที่เปนอยูใน
อดีตและในขณะน้ี 
   การปฏิรูปเศรษฐกิจไทยเปนเรื่องใหญย่ิงเปนเรื่องช้ีขาดอนาคตชาติไทย
แตพลเมืองไทยยังต่ืนตัวเรื่องน้ีกันนอยนิดสวนใหญแลวยังเขาใจวาการปฏิรูป
การเมือง  การพัฒนาประชาธิปไตยเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด 



 
 

๑๓ 

   การปกครองแบบประชาธิปไตยเลือกต้ัง ไมใชหลักประกันวาจะเกิด
การปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจใหแกปญหาความยากจนไดสําเร็จการปกครอง
แบบประชาธิปไตยเพียงแตเปดโอกาสใหกลุมพลเมืองมีสิทธิเรียกรองความ
เปลี่ยนแปลงกดดันนักการเมืองไดบางเทานั้น 

 จะเกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงหรือไม   ข้ึนอยูกับอุดมการณของ
นักการเมืองถาพลเมืองไมลงคะแนนเลือกนักการเมืองท่ีสนับสนุนการปฏิรูป
เศรษฐกิจ โครงสรางเศรษฐกิจไทยก็จะพิกลพิการอยางน้ีตอไป”๔ 

 
 บทความขางตนใหทัศนะดานคุณภาพชีวิตที่ยังเปนปญหาวา เกิดจากสาเหตุความยากจนของ 
คนไทยเนื่องจากโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมไทยเปลี่ยนแปลงชา จึงเห็นวาการพัฒนาควรเรง
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจควบคูไปกับการศึกษา จะเปนแนวทางใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ
ความเปนประชาธิปไตยไดบาง แตทั้งนี้ข้ึนอยูกับสํานึกของนักการเมืองที่เขามาทําหนาท่ีจะต้ังใจแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมไทยหรือไม? หาก “นักการเมือง” ขาดความจริงจังในการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจเสียแลว คุณภาพของประชาชนก็คงเปนปญหาเรื้อรังตอไป 
 ความสําคัญของระบบเศรษฐกิจกับการพัฒนา 
 ระบบเศรษฐกิจมีความสําคัญและเปนปจจัยสนับสนุนที่จําเปนในการพัฒนาบานเมือง ไมวาจะ
เปนชาติใด ๆ ในโลกลวนตองอาศัยกลไกทางเศรษฐกิจมาขับเคลื่อนใหการพัฒนาประเทศของตนกาว
ไปขางหนาอยางตอเน่ือง 
 สําหรับการพัฒนาของประเทศไทยไดดําเนินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซ่ึง
มุงเนนที่การพัฒนาสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ โดยคาดหวังวาเม่ือเศรษฐกิจดีแลว 
จะชวยใหการพัฒนาในดานอ่ืน ๆ ดีตามไปดวยกัน แตในความเปนจริงดังปรากฏแลววา การมุงเนน
สรางความเจริญทางเศรษฐกิจประการเดียว ไมสามารถทําใหการพัฒนาในดานอ่ืน ๆ สัมฤทธิผลตามกัน
ไปไดจําเปนตองพัฒนาควบคูไปดวยกัน  

                                                           
๔ปญหาซํ้าซากสะทอนคุณภาพคนไทย, บทบรรณาธิการ นสพ.สยามรัฐรายวัน, ๑๘ กุมภาพันธ 

๒๕๕๒,  
<http://www.siamrath.co.th/uifont/Articledetail.aspx?nid=2739&acid=2739>(25 July 2010). 



 
 

๑๔ 

 ดังนั้นจึงขอกลาวถึงความหมายของการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจกระแสหลักเพ่ือ
ความเขาใจโดยสังเขป ดังนี้ 
 เศฺรษฺฐ+กิจฺจ เปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤษ ซ่ึงในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดใหความหมายไววา “เศรษฐกิจ (เสดถะกิจ) น. งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจําหนาย 

จายแจก และการบริโภคใชสอยส่ิงตาง ๆ”๕ในภาษาอังกฤษคําวา “Economy” หมายถึงการจัดการ

ครอบครัว (House Management) ซ่ึงเปนความหมายท่ีใชกันอยูในปจจุบัน และเปนคําที่ใกลเคียงกับคํา

วาเศรษฐศาสตรน่ันเอง๖ 

 ในท่ีนี้ เศรษฐกิจ (Economy) หมายถึง การกระทําใดๆอันกอใหเกิดการผลิต การจําหนาย การ

บริโภค ความหมายอาจแตกตางจากท่ีเขาใจกันโดยทั่วไปบาง ดังนี้ 

 การผลิต คือ การกระทําเพื่อทําใหเกิดผลที่สามารถตีคาออกมาเปนเงินได หากการกระทําใดซ่ึง

ผลของการกระทํา แมจะมีคุณประโยชน แตไมสามารถตีคาออกมาเปนเงินได การกระทําน้ันใน

ความหมายทางเศรษฐกิจไมถือเปนการผลิต และผลของการกระทําก็ไมเรียกผลผลิต อาจจะเรียกวาเปน

ผลงาน 

 การจําหนาย คือ การนําผลผลิตไปเสนอตอผูมีความตองการ หรือกลาวอีกอยางหน่ึงคือ การนํา

ผลผลิตไปสูตลาด เพ่ือใหเกดิการซ้ือขายกนัข้ึน 

 การบริโภค คือ การจับจายใชสอย รวมถึงการนําไปบริโภค (กิน-ใช) ดวย 

 ในระบบเศรษฐกิจกระแสหลักเศรษฐกิจจะเนนท่ีราคาหรือตัวเงินของบางอยางถึงแมจะมี

ประโยชนซ่ึงมนุษยจะขาดเสียไมได เชน อากาศสําหรับหายใจ แตเน่ืองจากอากาศมีอยูทั่วไป ทุกคน

สามารถใชอากาศไดในชีวิตประจําวันโดยไมตองซ้ือหาอากาศโดยท่ัวไปจึงไมถือเปนปจจัยทาง

                                                           
๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัทนานมีบุคสพับลิเคช่ัน จํากัด. ๒๕๔๖), หนา ๑๑๐๖. 
๖จรญู โกสียไกรนฤมล, หลกัเศรษฐศาสตร, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอ็ดดู

เท็กซ จํากัด. ๒๕๔๗), หนา ๑๑. 



 
 

๑๕ 

เศรษฐกิจ แตถามีคนเอาอากาศน้ันมาบรรจุในภาชนะเพ่ือจําหนายเปนการเฉพาะ อากาศนั้นก็จะ

กลายเปนปจจัยการผลิตไป๗ 

 ดังน้ันการพัฒนาเศรษฐกิจ(Economic Development) จึงหมายถึง การทําใหเศรษฐกิจของ

ประเทศเติบโตกาวหนาในอัตราท่ีสูงขึ้น โดยมีจํานวนของผลิตภัณฑมวลรวมเพ่ิมสูงข้ึน รายได

ประชาชาติที่แทจริงเพ่ิมข้ึนสูงกวาอัตราการเพิ่มของประชากร หรือรายไดที่แทจริงโดยเฉลี่ยของ

ประชาชนเพิ่มมากข้ึน และลาสุดองคการสหประชาชาติไดใหความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจใหม  

วาเปนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กาวหนาไปในทิศทางเดียวกัน 

ในทางทฤษฎีเช่ือวาหากเศรษฐกิจมีความเขมแข็งม่ันคง จะชวยสงเสริมใหการพัฒนากาวหนา

เปนไปตามเปาหมายไดโดยสะดวก เน่ืองจากมีความพรอมของปจจัยหลักดานเงินลงทุน เพ่ือดําเนินการ

ตามโครงการตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปได แตถาระบบเศรษฐกิจของประเทศไมเอ้ืออํานวย เกิดภาวะเงิน

ฝดเคือง (Deflation) จําเปนตองหาแหลงเงินทุนจากตางประเทศโดยการกูยืม หรือเชิญชวนนักลงทุน

ตางชาติใหนําเงินเขามาลงทุนเพ่ือเพิ่มสภาพคลอง ก็มักมีเง่ือนไขผูกพันจากเจาของเงินทุน อาทิเชน ใน

การกูยืม ผูกูตองปฏิบัติตามคําแนะนํา (ขอบังคับ) ของผูใหกู  เพ่ือปรับโครงสรางทางการบริหาร

ประเทศหรือองคกรของตนอยางเครงครัด และตองใชแนวทางการฟนฟูประเทศหรือกิจการของตนตาม

แบบแผนท่ีเจาของเงินทุนกําหนด อีกทั้งตองอยูในการกํากับ ควบคุมโดยผูเช่ียวชาญตางประเทศท่ีไม

ทราบถึงพื้นฐานและปญหาเชิงโครงสรางของประเทศผูกูดีพอ ไดนําทฤษฏีทางการบริหารจัดการ

เศรษฐกิจของประเทศทางตะวันตกมาใชปรับโครงสรางของไทย โดยไมไดคํานึงถึงบริบทที่มีความ

แตกตางกัน   

ยกตัวอยางวิกฤตทางเศรษฐกิจป ๒๕๔๐ ที่ประเทศไทยกูยืมเงินจากกองทุนการเงินระหวาง

ประเทศ (IMF) ประเทศไทยถูกแทรกแซงในการบริหารทางการเงินการคลัง สรางความปนปวนในการ

จัดการปญหาเศรษฐกิจแกรัฐบาลอยางมาก ไทยตองปฏิบัติตามแนวทางการฟนฟูที่ไมเหมาะสมกับ

                                                           
๗โสภณ ขําทัพ, “เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพทุธตามท่ีประกฎในพระไตรปฎก”, 

วิทยานิพนธปรญิญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวทิยาลยั : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั),  
๒๕๔๒, หนา ๑๙. 



 
 

๑๖ 

บริบทของประเทศ ทําใหการแกไขปญหาเปนไปอยางยากลําบาก วิกฤตในครั้งนั้นถือเปนบทเรียนราคา

แพงในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 

 ๑.๖.๓ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 นักคิดเจาของทฤษฎีทางการพัฒนาของโลกตะวันตกและสํานักวิชาการหลายแหง ใหความ
สนใจศึกษาศาสตรเกี่ยวกับการพัฒนาไวอยางกวางกวาง หลายทฤษฎีถือกําเนิดเกิดข้ึนในประเทศแถบ
ตะวันตก บางประเทศในแถบน้ันไดนําไปทดลองใชไดผลเปนที่นาพอใจ และแพรหลายมายังประเทศ
ในแถบตะวันออก บางทฤษฎีไดถูกนํามาใชตามอยางบาง โดยคาดหวังวาจะสามารถทําใหประเทศของ
ตนเจริญรุดหนาไดโดยเร็ว  
 การคนควาศึกษาน้ีจะขออางถึงตัวแบบ แนวความคิด และทฤษฎีบางสวนที่นาสนใจ เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการวิเคราะห ดังน้ี 
 ๑) ตัวแบบการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง (Structural – Change Models) 

 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง ที่มุงเนนกลไกการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางเศรษฐกิจ
ของประเทศดอยพัฒนาจากเศรษฐกิจแบบกสิกรรมไปสูเศรษฐกิจการบริหารและการผลิตสมัยใหม
กอใหเกิดอุตสาหกรรมที่หลากหลายและการเกิดสังคมเมืองข้ึนมาโดยการใชเครื่องมือทางทฤษฎี
เศรษฐศาสตรแบบนิโอแคลสสิคในดานราคาและการจัดสรรทรัพยากรตลอดจนการนําเศรษฐมิต ิ
(Economic หมายถึงเศรษฐศาสตรแขนงหนึ่งใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณจะมีการใชสถิติข้ันสูงที่
เรียกวาการวิเคราะหสมการพหุถดถอย) มาอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงวาเกิดขึ้นไดอยางไรภายใต
ตัวแบบการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางนี้มี ๒ แนวทางท่ีสําคัญคือ Two – sector surplus labor หรือ
แรงงานสวนเกินในตัวแบบสองภาคของW.Arthur Lewis  และ Patterns of development หรือแบบ
แผนการพัฒนาซ่ึงเปนการวิเคราะหเชิงประจักษของ Hollis B.Chenery 
 (๑.๑) ทฤษฎีการพัฒนาของลูวิส(The Lewis Theory of Development) Lewis ไดเสนอทฤษฎี

การพัฒนาเศรษฐกิจเรียกวาตัวแบบสองภาค (Lewis two –sector model) ตัวแบบ Lewis แบงเศรษฐกิจ

ของประเทศดอยพัฒนาเปนสองสวน คือ 

ก.สังคมชนบทดั้งเดิมซ่ึงมีประชากรหนาแนนและมีแรงงานสวนเกิน 

 ข.สังคมเมืองซ่ึงเปนสวนที่อุตสาหกรรมทันสมัยท่ีมีผลผลิตสูงและดึงแรงงานสวนเกินมาจาก

ชนบทด้ังเดิมทฤษฎีของ Lewis ใหความสําคัญกับกระบวนการการถายโอนแรงงานจากชนบทมาสูเมือง



 
 

๑๗ 

และการเจริญเติบโตของผลผลิตการจางงานในสวนของสังคมเมืองซ่ึงทั้งสองประการกอใหเกิดการ

ขยายตัวของภาคสังคมเมืองอัตราการขยายตัวนี้ถูกกําหนดโดยอัตราการลงทุนทางอุตสาหกรรมและการ

ลงทุนในภาคสังคมเมืองโดยการลงทุนนั้นเกิดข้ึนไดโดยกําไรสวนเกินจากคาจางบนฐานคติที่วาระดับ

ของคาจางในสวนของสังคมเมืองจะคงที่และถูกกําหนดเปนรายไดพิเศษที่เหนือกวาระดับคาจางเฉลี่ย

ในภาคกสิกรรมดั้งเดิมLewis สมมติวาคาจางในสังคมเมืองตองสูงกวารายไดพิเศษท่ีเหนือกวาระดับ

คาจางเฉลี่ยในสังคมชนบทอยางนอย 30%จึงจะสามารถกระตุนใหเกิดการเคลื่อนยายจากถิ่นฐานของ

แรงงานคาจางในสังคมเมืองซ่ึงคงท่ีทําใหเสนอุปทานของแรงงานในชนบทตอภาคสังคมเมืองมีลักษณะ

ยืดหยุนสมบูรณ (perfectly classic)๘ 

 (๑.๒) แบบแผนการพัฒนาของชีนเนอรี่(Structural Change and Patterns of Development)

คลายๆกับตัวแบบของ Lewis ที่เนนลําดับของกระบวนการซ่ึงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและโครงสราง

ของประเทศดอยพัฒนาจะตองเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเพื่อใหเกิดอุตสาหกรรมใหมแทนท่ีเกษตรกรรม

ดั้งเดิมแตมีปจจัยอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาอีกคือทรัพยากรของประเทศและการคาระหวางประเทศ

Cheneryช้ีใหเห็นถึงลักษณะอันหลากหลายของกระบวนการพัฒนาซึ่งประกอบดวยการเปลี่ยนแปลง

จากการผลิตแบบเกษตรกรรมสูการผลิตแบบอุตสาหกรรมความพรอมของทุนดานกายภาพและมนุษย

การเปลี่ยนแปลงอุปสงคของผูบริโภคจากมุงเนนที่อาหารและปจจัยจําเปนพ้ืนฐานสูความตองการ

ประดิษฐกรรมอันหลากหลายของสินคาและบริการการเติบโตของเมืองและสังคมเมืองจากการอพยพ

ของผูคนจากชนบทและเมืองเล็กการลดของขนาดครอบครัวและการเพิ่มของประชากร 

 ๒ )  ตัวแบบการปฏิวั ติการ พ่ึงพาระหว างประเทศหรือ ท่ี เรียกว าทฤษฎีพ่ึงพา  (The 
International Dependence Revolution Models)ศตวรรษที่๑๙๗๐ 
 กฤชเพิ่มทันจิตต(๒๕๔๔) กลาววา ตัวแบบนี้ไดรับการสนับสนุนเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะนักวิชาการ
ของประเทศโลกท่ีสามซ่ึงมองวาประเทศที่สามมีปญหาดานสถาบันการเมืองและเศรษฐกิจทั้งภายใน
และภายนอกประเทศจึงทําใหตองพึ่งพาและถูกครอบงําดวยประเทศที่ร่ํารวยกวาซ่ึงตามแบบแนวทางนี้
มี ๓แนวคิดดวยกันคือ 
                                                           

๘กฤชเพ่ิมทันจิตต,ระบบเศรษฐกจิของไทย, เอกสารประกอบการบรรยายวิชารศ.๖๐๓, (คณะ
รัฐประศาสนศาสตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร), ๒๕๔๔. 



 
 

๑๘ 

 (๒.๑)ตัวแบบการพึ่งพาแบบอาณานิคมสมัยใหม (The Neocolonial Dependence Model )
แนวคิดน้ีช้ีใหเห็นถึงความคงอยูและความตอเน่ืองของการดอยพัฒนาของประเทศโลกท่ีสามมีพ้ืนฐาน
มาจากการวิวัฒนาการจากระบบทุนนิยมระหวางประเทศที่ไมเทาเทียมกันระหวางประเทศท่ีร่ํารวยและ
ยากจนโดยประเทศที่ร่ํารวยหรือประเทศทุนนิยมอุตสาหกรรมกาวหนาต้ังใจแสวงหาประโยชนจาก
ประเทศท่ียากจนกอใหเกิดความสัมพันธทางอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันมักถูกครอบงําและข้ึนอยูกับกลุม
ผลประโยชนระหวางประเทศรวมท้ังบริษัทขามชาติองคกรและสถาบันระหวางประเทศเชน
ธนาคารโลกหรือIMF การท่ีมีการพ่ึงพาตางประเทศน้ันไมวาจะเปนตนทุนเทคโนโลยี  ทําใหเกิด
ภาวการณพึ่งพาอยางตอเนื่อง  ไมสามารถที่จะพัฒนาหรือกําหนดแนวทางท่ีเปนของตนเองไดการ
พัฒนาที่มีการลงทุนจากตางชาติผลประโยชนที่ไดสวนใหญจะตกไปอยูกับประเทศท่ีเปนแหลงทีม่าของ
เงินทุนหรือการแลกเปลี่ยนกันระหวางประเทศก็เปนการแลกเปลี่ยนท่ีไมเปนธรรม 
 (๒.๒) ตัวแบบการดําเนินนโยบายท่ีผิดพลาด (TheFalse – Paradigm Model) 
 แบบแผนทฤษฎีที่ผิดพลาดและความไมเขาใจอยางเพียงพอของผูเช่ียวชาญระหวางประเทศจาก

ประเทศพัฒนาแลวซ่ึงผูเช่ียวชาญเหลานี้เสนอแนวคิดท่ีผิดเพราะวาปจจัยและสภาพแวดลอมตางๆใน

ประเทศโลกท่ีสามมีมากมายและซับซอนซ่ึงผูเช่ียวชาญเหลานั้นมักไมคอยรูหรือเขาใจดีนักอีกทั้ง

นักวิชาการท่ีไปศึกษามาจากตางประเทศมักนําแนวคิดทฤษฎีมาใชโดยไมประยุกตใหสอดคลองกับ

ปญหาทางเศรษฐกิจและพ้ืนฐานดั้งเดิมของประเทศตน 

 ฉะน้ันการที่เราตองพ่ึงพาความชวยเหลอืทางเทคนิคจากตางประเทศในรูปของนักวิชาการ  และ
นักศึกษาที่ไปศึกษาตอยังตางประเทศจึงมีความตองรอบคอบ ระมัดระวังในการนําเอาแนวความคิดหรือ
ทฤษฎีที่ไมเหมาะสมกับประเทศของเรามาใชโดยไมมีการกลั่นกรองใหดีเสียกอน  
 (๒.๓) ตัวแบบการพฒันาแบบทวิลกัษณ (The Dualistic – Development Thesis) 
 การพัฒนาแบบทวิลักษณเปนแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจที่แสดงถึงความคงอยูและความ
ตอเนื่องของความแตกตางระหวางประเทศท่ีร่ํารวยและประเทศที่ยากจนความแตกตางกันของคนรวย
กับคนจนความแตกตางกันของเมืองกับชนบทแนวคิดน้ีประกอบดวย 
 ก.เงื่อนไขทีแ่ตกตางกัน“เหนือกวา” และดอยกวา 
 ข.การอยูรวมกนัมีมาชานานและมักไมเปลีย่นแปลง 



 
 

๑๙ 

 ค.ระดับของการเหนือกวาหรือดอยกวามีแนวโนมเพิ่มข้ึนความสัมพันธภายในระหวาง
องคประกอบที่เหนือกวาและท่ีดอยกวามีลักษณะที่วาองคประกอบที่เหนือกวาไมสามารถชวยฉุด
องคประกอบที่ดอยกวา๙ 
 ๓) ทฤษฎีการตอตานการปฏิวัติแนวนิโอแคลสสิคหรือการตอตานระบบทุนนิยมโดยรัฐ (The 
Neoclassical Counterrevolution Theory) มีแนวคิดดังน้ี 

 (๓.๑) เปนแนวคิดที่วิวัฒนาการมาจากเศรษฐกิจแบบClassic ซ่ึงนิยมเศรษฐกิจแบบมหภาคดาน
Demand / Supply เนนกลไกการตลาด 
 (๓.๒) เปนแนวคิดที่เขามาครอบงําการเงินของโลกโดยWTO, IMFมีบทบาทตอการพึ่งพาของ
ประเทศดอยพัฒนาท้ังหลายในเวลาตอมา 
 (๓.๓) นิยมการแปรรูปและเรียกรองใหรัฐยกเลิกการเปนเจาของกิจการ(Privatization) 
 (๓.๔) นิยมการคาเสรกีารลงทุนเสรีตลาดเสรี(Free Markets) มีฐานคติที่สําคัญดังน้ี 
 ก.การพัฒนาประเทศที่ดอยพฒันาทั้งหลายเปนผลมาจากการใชทรัพยากรที่ไมมีประสิทธิภาพ 
 ข.รัฐมีการแทรกแซงมากเกินไปควรปลอยใหมีตลาดแบบเสร ี
 ค.ตองมีการเปดการคาเสร ี
 ง.ขจัดระเบยีบที่ไมเหมาะสมของรัฐบาล 
 จ.ประเทศท่ีดอยพัฒนามีการคอรัปช่ันมากเกินไป 
 ฉ.การพึ่งพาการชวยเหลือจากตางประเทศเปนส่ิงจําเปนตอการเจรญิเติบโตทางGDP. 
 ช.เนนกําไรสูงสุดที่มีการขมขืนธรรมชาติ(Rate of Nature) 
 ฐานคติความดอยพัฒนาไมไดเกิดจากตางชาติแตสืบเนื่องจากปญหาคอรัปช่ันและรัฐบาล
แทรกแซงในกลไกตลาดมากเกินไปซึ่งสามารถแกไขได โดย 
  ก.ลดการแทรกแซงกลไกตลาด(Liberalization) 
  ข.แปรรูป(Privatization) 
  ค.การตอตานการท่ีรัฐเปนเจาของกิจการ(Deregulation)๑๐ 
 

                                                           

 ๙กฤชเพิ่มทันจติต, ระบบเศรษฐกจิของไทย, อางแลว,๒๕๔๔. 
๑๐ศิริพรบางทาไมและคณะ, “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย”, 

อางแลว, ๒๕๔๗, หนา ๑๑. 



 
 

๒๐ 

 กลาวโดยสรุป การพัฒนาตามทฤษฏีท่ีเอาแบบอยางมาจากประเทศทางตะวันตก ดังยกตัวอยาง
ขางตน เชน ทฤษฎีการตอตานการปฏิวัติแนวนิโอแคลสสิค,ทฤษฎีพ่ึงพา, หรือตัวแบบการเปลี่ยนแปลง 
ทางโครงสรางฯลฯ อาจไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชไดอยางสมบูรณในประเทศที่มีความแตกตางกันทาง

โครงสรางของระบบเศรษฐกิจ และสภาวะแวดลอมทางสังคม จารีต ประเพณีที่ตางกัน เพราะนอกจาก

จะไมสามารถใชแกไขปญหาทางเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังจะสรางความยุงยากใหเกิด

ปญหาใหมที่ซับซอนย่ิงข้ึน 

 การเรงรัดสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่อาศัยการวัดผลจากผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) เปนเครื่องช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาแตเพียงประการเดียว อาจไมสามารถ

ตอบโจทยปญหาของประชาชนไดอยางชัดเจน  

แนวทางการพัฒนาประเทศชาติที่มีความเหมาะสม  ควรครอบคลุมในทุกดาน ทั้งเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง สภาพแวดลอม เทคโนโลยี วัฒนธรรม และสุขภาวะทางรางกายและจิตใจของ

ประชาชนอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน จะเปนหนทางแกไขปญหาแบบองครวมไดอยางมีดุลยภาพ  

 ๑.๖.๔ การพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา 

 ศาสตรการพัฒนาทางตะวันตกมุงใชทรัพยากรเปนปจจัยสรางส่ิงประดิษฐ  การคิดคน
นวัตกรรม กระบวนการใหม ๆ เพ่ือสนองความตองการการหาความสุขของมนุษยอยางไรขีดจํากัด ซ่ึง
ความสุขจากการไดมาของวัตถุเหลานั้น เพียงสนองความตองการตออายตนะภายนอก (ตา หู จมูก ลิ้น 
กายใจ) ดวยการ ดู ฟง ดม กิน ใช เสพความความสุข ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเพียงช่ัวครั้งช่ัวคราว
เทานั้น 
 แตกตางจากคําสอนในทางพระพุทธศาสนา จะมีแนวทางการพัฒนาที่ตัวบุคคลเปนหลักสําคัญ 

โดยใหมนุษยดําเนินชีวิตดวยความมีสติรูตัว ไมตกอยูในหวงกิเลสของความโลภ โกรธ หลง มีความ

ศรัทธาปฏิบัติตนตามครรลองพุทธธรรม ดวยการพัฒนายกระดับจิตใจใหม่ันคงตามหลักธรรม 

ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) เพ่ือแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางแยบคายดวยหลักอริยสัจ ๔

(ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค) สามารถพิจารณารับรูส่ิงเราท่ีเขามากระทบกายและจิต  ใหมีความยับย้ังช่ังใจ

มิใหกระทําการใดๆในทางอกุศลใหตนเองตกตํ่า หรือคิดมุงราย และกระทําการกระทบตอผูอ่ืนใหไดรับ

ความเดือดรอน 



 
 

๒๑ 

 อี.เอฟ.ชูมากเกอรไดกลาวถึงการวางแผนการพัฒนาประเทศในหนังสือช่ือSmall is beautiful 

วาประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญใชตัวอยางวิธีการจากประเทศท่ีพัฒนาแลวเปนแมแบบในการพัฒนา

ประเทศสูระบบเศรษฐกิจสมัยใหมโดยมิไดพิจารณาการดํารงอยูตามวิถีพุทธชูมากเกอรไดพูดถึง

สัมมาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพชอบ ที่ประกอบอยูในมรรคท่ีมีองคแปดหรือมัชฌิมาปฏิปทาวา เปน

รากฐานที่สามารถใชวางแผนการพัฒนาประเทศสูระบบเศรษฐกิจสมัยใหมแนวพุทธได  ชูมากเกอรยัง

ไดช้ีใหเห็นถึงจุดเนนท่ีแตกตางกันระหวางเศรษฐศาสตรสมัยใหมกับพุทธเศรษฐศาสตรในเรื่องบรรทัด

ฐานของการดําเนินชีวิตโดยที่นักเศรษฐศาสตรกระแสหลักเนนตัวเลขปริมาณการบริโภควาเปนตัวช้ีวัด

ท่ีสําคัญของความกินดีอยูดีของคนในสังคมย่ิงบริโภคมากก็ยิ่งแสดงถึงความกินอยูที่บริบูรณมากใน

ขณะท่ีพุทธเศรษฐศาสตรนั้นเนนการไดมาซ่ึงการมีชีวิตท่ีบริบูรณจากการใชปจจัยเพื่อการบริโภคใน

การดํารงชีวิตใหนอยที่สุด๑๑ 

 ทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณ(ป.อ. ปยุตฺโต) ไดแสดงปาฐกถาธรรมเก่ียวของกับการพัฒนา

ไวเม่ือวันที่๙มีนาคม๒๕๓๑ในหัวขอเศรษฐศาสตรแนวพุทธโดยมีใจความวาเศรษฐศาสตรแนวพุทธมี

ลักษณะเปนสายกลางอาจจะเรียกวาเศรษฐศาสตรสายกลางหรือเศรษฐศาสตรมัชฌิมาปฏิปทาที่คุณภาพ

ชีวิตกับความพึงพอใจมาบรรจบกันหมายความวาเปนการไดรับความพึงพอใจดวยการตอบสนองความ

ตองการโดยมีคุณภาพชีวิตเกิดข้ึน 

พระพุทธศาสนาถือวาความตองการมีสองประเภทคือความตองการส่ิงเสพปรนเปรอตนท่ีไมมี

ความจํากัดกับความตองการมีชีวิตที่ดี (Well-being) ที่มีขอบเขตจํากัดและมนุษยมักตระหนักรูตัวแต

ความตองการประเภทท่ีหน่ึงเพ่ือสนองความอยากซ่ึงอาจจะขัดแยงกับความตองการประเภทท่ีสองและ

ยอนกลับมาทําลายชีวิตที่ดีเชนมนุษยตองการเสพรสอาหารทําใหมีการปรุงแตงรสชาติใหเอร็ดอรอย

โดยใชส่ิงที่ปรุงแตงกลิ่นและสีซ่ึงอาจจะเปนโทษตอรางกายเปนอันตรายตอสุขภาพหรือการบริโภคที่

ตองการความเอร็ดอรอยโดยไมมีประมาณหรือมากเกินไปทําใหเปนโรคอวนและเส่ียงตอการเปนโรค 

      

                                                           
๑๑E.F.Schumacher, Small is beautiful, London: Vintage, 1993. 



 
 

๒๒ 

อ่ืนๆเพ่ิมตามมาจนเสียคุณภาพชีวิตในท่ีสุด๑๒ 
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจกระแสหลักมีเปาหมายใหมนุษยไดรับความพึงพอใจสูงสุดโดยไมได
อธิบายวาหลังจากน้ันแลวจะเปนอยางไรไมคํานึงถึงวาการไดมาซ่ึงความพึงพอใจน้ันจะทําใหเสียการมี
ชีวิตที่ดีหรือไมขอเพียงใหเกิดความพึงพอใจก็เปนอันถึงที่หมาย 
 ขณะท่ีพุทธเศรษฐศาสตรอธิบายวาจะบําบัดความตองการเพ่ือใหไดรับความพึงพอใจก็ถูกตอง
แตไดรับความพึงพอใจแลวตองใหมีผลตามมาคือการมีชีวิตที่ดีดวยพระพุทธศาสนายอมรับวามนุษยมี
ความตองการไมจํากัดซ่ึงเรียกความตองการประเภทนี้วา “ตัณหา” แตพระพุทธศาสนาถือวามนุษยเปน
สัตวท่ีฝกฝนพัฒนาไดและการที่มนุษยตองการมีชีวิตที่ดีซ่ึงเรียกความตองการประเภทนี้วา “ฉันทะ” ก็
เปนการแสดงถึงความตองการของมนุษยท่ีจะพัฒนาตนเองหรือพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยเฉพาะ
อยางย่ิงการพัฒนาจิตใหสูงย่ิงข้ึนดังนั้นสาระหน่ึงของการพัฒนามนุษยคือการที่มนุษยจะตองหันเหหรือ
สับเปลี่ยนความตองการจากความตองการส่ิงเสพปรนเปรอตนที่เปนไปเพื่อเอร็ดอรอยสนุกสนานลุม
หลงมัวเมาหรือโกหรูหรามาเปนความตองการคุณภาพชีวิตที่เปนไปเพ่ือการมีสุขภาพที่ดีเกื้อกูลตอการมี
ชีวิตที่ดีหรือมีศานติสุข 
 การพัฒนาตนตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยยึดหลักทางสายกลางเพ่ือสนองความตองการมี

คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถกระทําไดดวยตนเอง เริ่มที่การใชสติระลึกคิดพิจารณาความตองการท่ีเกิดข้ึน

ดวยความรอบคอบ เปนการฝกฝนกระบวนการพัฒนาจิตใจใหเฉลียวฉลาด เทาทันตอส่ิงเราที่เขามา

กระทบกับสัมผัสท้ังหก (อายตนะ ๖) พินิจดวยปญญาวาส่ิงเหลานั้นเปนความชอบธรรมหรือไม หากมี

กระแสภายนอกรุกเราเพิ่มข้ึนการฝกฝนสมาธิใหแนวแนเขมแข็งจะสามารถปองกันภัยที่เกิดจากตัณหา

รุมเราจิตใจ๑๓ 

 เห็นไดวาการยกระดับจิตใจตามแนวทางพุทธศาสนาดวยหลักไตรสิกขา อันประกอบดวย ศีล 

สมาธิ ปญญา ซ่ึงเปนหลักสําคัญของคําสอนทางพุทธศาสนา “แกนธรรม” สามารถนําไปขยาย

                                                           
๑๒พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตรแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ 

มูลนิธโิกมลคีมทอง, ๒๕๔๕), หนา ๓๕. 
๑๓นายพิพัฒนยอดพฤติการณ, “การใชการสรางตัวช้ีวัดเพื่อวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงโดย

เปรียบ เทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร”, วิทยานิพนธ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙, หนา ๑๗-๑๘. 



 
 

๒๓ 

อรรถประโยชนเพื่อใชในการพัฒนาชีวิตและสังคมไดอยางกวางขวาง เพราะหากมนุษยมีจิตใจดีงาม มี

ความเฉลียวฉลาดทั้งดานอารมณ สังคม และปญญา ก็จะเปนรากฐานและโครงสรางที่เขมแข็งในการ

พัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม หรือพัฒนาการงานพ้ืนฐานอาชีพดานอ่ืนๆ ใหเจริญกาวหนาไดโดยลําดับ  

การศึกษาวิจัยฯ ครั้งนี้ จักไดนําแนวทางพระพุทธศาสนามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาอาชีพ

เกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซ่ึงผูวิจัยฯ มีความเช่ือม่ันวา หากผูปฏิบัติตน

ไดกระทําการพัฒนาอาชีพฯ ตามแนวทางดังกลาวขางตน ดวยความศรัทธาอยางมุงม่ันจนบรรลุผลดีแลว 

จะสามารถหลุดพนจากความทุกข ความยากจน  และนําความสุขสมบูรณที่แทจริงมาสูเกษตรกรและผู

ปฏิบัติตามวิถีแหงพุทธธรรมและความพอเพียง 

 ๑.๖.๕ การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 แบบแผนของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้ังอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง ไมตึงตัวจน 
สุดโตง หรือยอหยอนจนเกินไป เปนการพัฒนาที่มีความรอบคอบ รอบรู และเชิดชูคุณธรรมเพ่ือใช
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการลงมือปฏิบัติดวยความวิริยะ กลาเผชิญหนากับปญหา ฝาฟน
แกไขอุปสรรคดวยความมานะอุตสาหะ ดวยการปฏิบัติตามคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ 

๑) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไป โดยไม

เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การทํางานหารายไดใหพอเพียง เพื่อการเก็บออม และการ

จับจายใชสอยในสิ่งจําเปนที่เปนประโยชนอยางรูคุณคา 

๒) ความมีเหตุผล หมายถึง การพิจารณาอยางรอบคอบรอบดาน เพื่อประกอบการตัดสินใจ

กอนลงมือกระทําการใดๆ ซ่ึงควรคํานึงถึงขอดี ขอดอย และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอ

ตนเองและผูอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  

๓) การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบของความ

เปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดยทําการประเมินสถานการณกอนเปนการ

ลวงหนา เพ่ือหาแนวทางวางแผนปองกัน แกไขกอนที่เหตุเภทภัยหรือวิกฤติการณจะ

เกิดข้ึนโดยการประยุกตใชองคความรู ประสบการณ และสติปญญา อยางรอบคอบ 



 
 

๒๔ 

 คุณลักษณะทั้ง ๓ ประการ ต้ังอยูบนเง่ือนไขของการมีความรอบรู ควบคูกับการมีคุณธรรมใน
การดําเนินชีวิตที่ถูกตอง เหมาะสม๑๔ 
 ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนโดยรวมกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอม ใหเกิด

ความสมดุล ม่ังคง ยั่งยืน และพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังรายละเอียดฯ จะไดกลาวถึง

ในเร่ือง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตอไป 

 

๑.๗ ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาวิจัย 

 ๑.๗.๑ ไดทราบรูปแบบการทําเกษตรกรรมที่เหมาะสม  และสอดคลองกับการพัฒนาเกษตรเชิง

อุตสาหกรรมชุมชน 

 ๑.๗.๒ ไดทราบวาหลักพระพุทธศาสนา อาทิเชน อริยสัจ ๔, ไตรสิกขา, สามัคคีธรรม และหลัก

สันโดษ  สามารถนํามาใชในการแกไขปญหาในการประกอบอาชีพทางการเกษตร  และเพ่ือการดําเนิน

ชีวิตใหมีความสงบสุข 

๑.๗.๓ ไดทราบถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเปนแนวทางสายกลางท่ีชวยในการวางแผน

ดําเนินวิถีชีวิต  และการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรตามข้ันตอนอยางเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพ  และ

สามารถปรับใชใหมีความเหมาะสม-สอดคลองกับสถานภาพของเกษตรกร  ทั้งระดับปจเจกชนและใน

ชุมชน  หรือระดับองคกรของรัฐและเอกชน ตางๆ 

๑.๗.๔ การบูรณาการการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนดวยหลักพุทธศาสนา และ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาใชเปนแนวทางดําเนินชีวิต  และประกอบอาชีพทางการเกษตร

ใหเจริญกาวหนาไดอยางม่ันคงมีเสถียรภาพ  และสามารถชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหพน

จากความทุกขยาก  นําสูความสุขสมบูรณ 

๑.๗.๕องคความรูใหมท่ีไดมาจากผลของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการการ

พัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนดวยหลักพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จะเปน

                                                           
๑๔จิรายุอิศรางกูรณ อยุธยา, “คําปรารภ” ใน คําพอสอน ประมวลพระบรมราโชวาท  และพระ

ราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพระดาบส), ๒๕๕๑. 



 
 

๒๕ 

ประโยชนตอเกษตรกรและผูสนใจ  สามารถนําองคความรูจากการศึกษาวิจัยนี้ไปเปนแนวทางปรับใช

เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอินทรีที่เกื้อกูลกันธรรมชาติ  ใหเกิดวามหลากหลายแบบ

บูรณาการผสมผสานครบวงจร  จะสามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากผลผลิต, ผลิตภัณฑแปร

รูปทางการเกษตร  และเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวเกษตรกรในชุมชนใหม่ันคงยั่งยืน  

 นอกจากนี้  ยังไดทราบถึงประเด็นปญหา-สาเหตุ และจุดเดน-จุดดอยของการทําเกษตรกรรม
เชิงเดี่ยวตามนโยบายการพัฒนาประเทศที่ลวงแลวมาจนถึงปจจุบัน  และนําขอมูลที่เปนจุดออน-จุดแข็ง, 
ตลอดจนโอกาส-ขอจํากัด (SWOT.) เพื่อพิจารณาใชเปนแนวทางสําหรับการวางแผนปองกัน-แกไข
ปญหาความทุกขยากของเกษตรกร โดยการมุงพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยต้ังแต
ระดับปจเจกชน  และระดับชุมชนในทองถิ่นท่ัวทุกภูมิภาค  ดวยการประยุกตใชหลักพระพุทธศาสนา
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการพัฒนาอาชีพเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนแบบ
ผสมผสานครบวงจร 

ทั้งนี้เพื่อเกษตรกรและผูประกอบอาชีพทางการเกษตร จะไดนําองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น  
มาใชกับการเกษตรกสิกรรมซ่ึงสภาพแวดลอมของประเทศไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทาง
ธรรมชาติ (Natural of Ability) เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม  การเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตแบบ
เกษตรอินทรี  ที่มีตนทุนตํ่าและมีความปลอดภัยมาใชพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
และเพ่ิมปริมาณผลผลิตท่ีหลากหลาย ดวยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  สรางรูปแบบผลิตภัณฑ
สินคาและงานบริการตอเนื่องเชน จัดท่ีพักแรมในชุมชน และใหบริการทัศนะศึกษาการเกษตรเชิง
อุตสาหกรรมชุมชน  เพ่ือใหผูกลุมผูสนใจไดศึกษาเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูของครอบครัว-ชุมชน
เกษตรกรรม  เพื่อซึมซับระบบการทําเกษตรอินทรีผสมผสานบูรณาการอยางหลากหลายแบบครบวงจร 
ดังนี้ จะเปนการขยายองคความรูทางการเกษตรสูสังคม  และสามารถสรางงาน  สรางอาชีพ  สราง
รายไดเพ่ิม (Value Added) ใหแกเกษตรกรของชุมชนน้ันๆ  ไดอยางตอเนื่อง 
 ประโยชนสูงสุดที่คาดหวัง (Ultimate Outcome) คือ เกษตรกรและผูใชแรงงานในภาค

เกษตรกรรมท่ีประสบปญหาความทุกขยากในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตสามารถใชองค

ความรูจาก “การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน ตามพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” เพ่ือพัฒนายกระดับตนเองใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถดําเนินวิถีชีวิตไดอยางมีความสุข

ตามอัตภาพ และเปนผูมีศักยภาพทางสังคม เพื่อรวมกันพัฒนาประเทศไทยใหเจริญกาวหนา สืบไป 



 
 

๒๖ 

๑.๘ คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 -  การพัฒนา (Development) หมายถึงแนวทาง กระบวนการ วิธีการตาง ๆ ที่มุงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงส่ิงเดิม หรือวิถีชีวิตเดิมใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพดีย่ิงข้ึน 
 -  การเกษตร (Agriculture) หมายถึง การใชประโยชนจากที่ดินเพื่อการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว 
การทําประมง การทําไร-นาสวนผสม รวมถึงผลลิต ผลิตภัณฑที่ไดจากการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว 
 -  การกสิกรรม (Farming) หมายถึง การทํานา,  ทําไร, และหรือการเพาะปลูกพืชพันธตาง ๆ 

 -  เกษตรกร(Agriculturist) หมายถึง ผูประกอบอาชีพดานการเพาะปลูกพืชตาง ๆ การเลี้ยงสัตว 

การประมงและการทําสวนปาไม 

 -  ผูใชแรงงาน (Laborer)หมายถึง ผูประกอบอาชีพรับจางขายแรงงานในกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับการเกษตร เชน  การเพาะปลูกพืชตางๆ การเลี้ยงสัตว การประมงและการทําสวนปาไม 
 -  เกษตรอินทรีแบบผสมผสาน หมายถึง การประกอบอาชีพการเกษตรท่ีผสมผสานการเพาะ 
ปลูกพืช-พันธไมหลากหลายชนิด และ/หรือทําการเลี้ยงสัตวรวมอยูดวยกันและเกื้อกูลกันทางระบบ
นิเวศนแบบพึ่งพา  ตามรูปแบบของการทําเกษตรทฤษฎีใหม, การเกษตรแบบพอเพียง, เกษตรประณีต, 
เกษตรอินทรีย, เกษตรชีววิถี ฯลฯ  
 -  การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน หมายถึง แนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีการทําเกษตร
เชิงเดี่ยวแบบเคมีที่มีตนทุนการผลิตสูง  และเปนอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม  เปลี่ยนมาเปนการ
ทําเกษตรอินทรีแบบผสมผสานท่ีหลากหลาย  ปลอดภัยตอการบริโภค และเพ่ือจัดจําหนายผลผลิตที่มี
คุณภาพดี  โดยนําระบบการผลิต-จัดจําหนายทางอุตสาหกรรมดานการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ  มาประยุกตใชพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมเปนสินคาแปรรูปและงาน
บริการท่ีตอเน่ืองทางการเกษตรของชุมชน  ทั้งนี้ ไดนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  มาใชเปนแนวทางดําเนินวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพทางการเกษตร  เพื่อความ
เจริญกาวหนาและความสุขสมบูรณแกเกษตรในชุมชน 

 -  หลักพระพุทธศาสนา หมายถึง พระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา  เพื่อเปนแนวทาง
ดําเนินชีวิตรวมกันอยางสงบสันติสุข ในที่นี้หมายถึงหลัก อริยสัจ ๔, ไตรสิกขา, สามัคคีธรรม, และ
หลักสันโดษ  เพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีข้ึนในทุกมิติ 



 
 

๒๗ 

 -  ความสันโดษ(ยถาลาภ ยถาพล ยถาสารุปป) หมายถึงความพึงพอใจยินดีในสิ่งซึ่งหามาได้ด้วย
ความชอบธรรม  ด้วยความอุตส่าห์พยายามตามกําลังความสามารถของตนและรู้จักการสงเคราะห์  สละ
ให้สิ่งของบางส่วนของตนที่ได้มาแก่ผู้อื่นตามสมควร 

ยถาลาภสันโดษ คือ ความยินดีในสิ่งที่ได้มาเม่ือได้สิ่งใดมาหรือเพียรหาสิ่งใดมาได้โดยความชอบ
ธรรมไม่ว่าสิ่งน้ันจะหยาบหรือประณีตเพียงใดก็ยินดีพอใจด้วยสิ่งน้ันไม่ขวนขวายอยากได้สิ่งอื่นที่มิใช่ของ
ตนไม่กระวนกระวายในส่ิงที่ตนไม่ได้ไม่ปรารถนามากไปกว่าสิ่งที่ตนควรจะได้ไม่เพ่งเล็งไม่ริษยาของท่ีผู้อื่น
ได้ 

ยถาพลสันโดษ คือ ความยินดีตามกําลังคือยินดีพอแก่กําลังของร่างกายสุขภาพและวิสัยแห่งการ
ใช้สอยของตนไม่ยินดีอยากได้เกินกําลังเมื่อตนมีหรือได้สิ่งใดมาอันไม่ถูกกับกําลังร่างกายและสุขภาพแห่ง
ตน 

ยถาสารุปปสันโดษ คือ ความยินดีตามที่เหมาะสมกับตนอันสมควรแก่ภาระฐานะแนวทางชีวิต
และจุดมุ่งหมายแห่งการบําเพ็ญกิจของตนหรือตนมีโอกาสที่จะได้ลาภอย่างหนึ่งแต่ได้พิจารณาว่าสิ่งน้ัน
เหมาะควรแก่ผู้อื่นก็สละลาภน้ันให้แก่ผู้ที่สมควรตนเองรับเอาแต่ในสิ่งที่เหมาะสมกับตน 
 -  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการดําเนินชีวิตดวยความพอประมาณ  ความมี
เหตุผล  และความมีภูมิคุมกันตนเอง บนเงื่อนไขของการใชความรูควบคูกับการยึดถือคุณธรรม (สังคหะ
วัตถุ, สาราณียธรรม, อปริยหานิยธรรม) ท้ังน้ี เพ่ือความสุขสมบูรณตามเหมาะสมแกผูเพียรศึกษา และ
นําไปทดลองปฏิบัติดวยความอุตสาหะ 
                - ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี  เพื่อใชปกปองตนเองจากความเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง  ทั้งจากปจจัยที่เกิดข้ึน
ภายในตนเอง  และปจจัยส่ิงเรงเราจากภายนอก  ในที่น้ี หมายถึง การใชจายอยางระมัดระวัง และ
คํานึงถึงประโยชนและโทษที่อาจเกิดข้ึนจากการกระทํา นั้นๆ 
                - ความพอประมาณ หมายถึง การคิด พิจารณา ตัดสินใจ และลงมือกระทําการใด ๆ  อยาง
พอควรพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป ซ่ึงไมเปนการเบียดเบียนผูอ่ืนและทําใหตนเองเดือดรอน 
                - ความมีเหตุผล หมายถึง  การพิจารณาเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง ความพอประมาณ
จะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากการกระทําน้ันๆอยางรอบคอบกอนท่ีจะตัดสินใจดําเนินการใดๆ 
                - การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ดานตางๆที่จะเกิดข้ึนและวางแผนต้ังรับ-ตอบโต  โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆที่
คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 



 
 

๒๘ 

               -  อุตสาหกรรมชุมชน หมายถึง  การดําเนินกิจการที่นํากระบวนการวางแผน  การวิจัยและ
พัฒนาระบบการผลิตและการจัดจําหนายผลิตภัณฑของชุมชนสูผูบริโภคอยางเปนระบบครบวงจรใน
ท่ีนี้  เปนการนําระบบการผลิต-จัดจําหนายทางอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพมาประยุกตใชรวมกับ
ระบบสหกรณ, วิสาหกิจชุมชน หรือการรวมกลุมเกษตรกร  เพื่อรวมกันดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตผล, ผลิตภัณฑสินคาแปรรูปทางการเกษตรของชุมชนใหมีมูลคาสูงข้ึน   
  
 
 



 
 

๒๙ 

 

บทที่ ๒ 
ศึกษาพัฒนาการการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน 

 
 ตามที่ประเทศไทยไดดําเนินนโยบาย นําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกมาใช
เปนแบบแผนในการพัฒนาประเทศ ทางดานเศรษฐกิจ สังคมการเมือง ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี และดาน
อ่ืนๆ ไดกําหนดแผนในการพัฒนา โดยมีเปาหมายใหประเทศไทยเจริญรุดหนาเพ่ือยกระดับประเทศให
เขาสูสถานะ “ประเทศท่ีพัฒนาแลว” โดยเร็ว ทั้งน้ี ไดเริ่มดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกต้ังแตป 
พ.ศ. ๒๕๐๔ จนถึงปจจุบันซ่ึงอยูในชวงของแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๑ (ป พ.ศ. ๒๕๕๗) รวมระยะเวลาใน
การดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ มากกวา ๕ ทศวรรษประเทศไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงในมิติทาง
กายภาพโดยลําดับ 
 เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเหมาะสม หรือไม  ประการใด  ตอการพัฒนาประเทศในหวงเวลาที่
ผานมาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ที่มุงการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจและสังคม  
จากประเทศเกษตรกรรม (Agriculture Countries) เปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (New Industrial 
Countries) หรือ “NICs”ในบทน้ี  ผูวิจัยฯ จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศไทย  ที่มี
ความเหมาะสมกับลักษณะทางภูมิศาสตรสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และบริบทโดยรวมของประเทศ
ไทย  ท่ีมีสภาพภูมิเอ้ือตอการพัฒนาทางดานเกษตรกรรมในประเด็นตางๆดังนี้ 
  ๒.๑) ความหมายของการพัฒนา 
  ๒.๒) เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวแบบเคมี 
  ๒.๓)เกษตรเชิงอุตสาหกรรม 

 ๒.๔)เกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน 
๒.๕)การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน 

  

๒.๑ ความหมายของการพัฒนา 
การพัฒนาถูกนําไปใชกันในความหมายโดยทั่วไปและความหมายเฉพาะศาสตรจึงทําใหคําวาการ

พัฒนามีความหมายแตกตางกันออกไปสําหรับความหมายโดยท่ัวไปที่พิจารณาความหมายจากรูปศัพทจะ
เห็นวาคําวา “การพัฒนา” มาจากคําภาษาอังกฤษวา Developmentแปลวาการเปล่ียนแปลงทีละเล็กละนอย



 
๓๐ 

โดยผานลําดับขั้นตอนตางๆไปสูระดับที่สามารถขยายตัวขึ้นเติบโตขึ้นมีการปรับปรุงใหดีขึ้นและเหมาะสม
กวาเดิมหรืออาจกาวหนาไปถึงขั้นท่ีอุดมสมบูรณเปนที่นาพอใจ 

ความหมายจากรูปศัพทในภาษาไทยน้ันหมายถึงการทําความเจริญการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีเจริญ
ขึ้นการคล่ีคลายไปในทางท่ีดีถาเปนกริยาใชคําวาพัฒนาหมายความวาทําใหเจริญคือทําใหเติบโตไดงอก
งามทําใหงอกงามและมากข้ึนเชนเจริญทางไมตรี๑ดังน้ันการพัฒนาโดยความหมายจากรูปศัพทจึงหมายถึง
การเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหเกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้นจนเปนที่พึงพอใจความหมาย
ดังกลาวน้ีเปนที่มาของความหมายในภาษาไทยและเปนแนวทางในการกําหนดความหมายท่ี 
เกี่ยวเน่ืองกับการปรับเปล่ียนกิจกรรมใดๆ  ใหดีขึ้นกวาเดิม 
 ส่วนความหมายโดยทั่วไปของคําว่าการพัฒนาที่เข้าใจโดยทั่วไปมีความหมายใกล้เคียงกับความหมาย
จากรูปศัพท์คือหมายถึงการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็น
ระบบหรือการทําให้ดีขึ้นกว่าสภาพเดิมที่เป็นอยู่อย่างเป็นระบบ๒ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบทางด้านคุณภาพ
ระหว่างสภาพการณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลาที่ต่างกันกล่าวคือถ้าในปัจจุบันสภาพการณ์ของส่ิงน้ันดีกว่า
สมบูรณ์กว่าก็แสดงว่าเป็นการพัฒนาความหมายของการพัฒนาในลักษณะเฉพาะมีผู้ให้ความหมายไว้หลาย
ความหมายดังเช่นความหมายทางเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่าหมายถึง
ความเจริญเติบโตโดยเน้นความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญเช่นผลผลิตรวมของประเทศเพ่ิมขึ้น
รายได้ประชาชาติเพ่ิมขึ้นรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนของประชากรเพ่ิมขึ้นมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ประชากรมีรายได้เพียงพอที่สามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของตนได้ซ่ึงการพัฒนาเป็นกระบวนการ
ทางสังคมที่ผลผลิตออกมาในรูปซ่ึงสามารถวัดได้ด้วยเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์ 

จะเห็นได้ว่านักเศรษฐศาสตร์ได้กําหนดความหมายของการพฒันาโดยใช้ความหมายจากรูปศัพท์และ
ความหมายโดยทั่วไปคือหมายถึงความเจริญเติบโตแต่เป็นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามเน้ือหาของวิชา
เศรษฐศาสตร์ซ่ึงเป็นการเน้นความหมายเชิงปริมาณคือการเพิ่มขึ้นหรือการขยายตัวทาง 

 
 

๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๕๒, (กรุงเทพมหานคร : 
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, ๒๕๕๒), หนา๓๔. 

๒ยุวัฒน์วุฒิเมธี, การพัฒนาชุมชน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : บางกอก 
บล็อก, ๒๕๓๔), หน้า๑. 
 
เศรษฐกิจมากกว่าด้านอ่ืนๆ๓ 

ส่วนนักพัฒนบริหารศาสตร์ได้ให้ความหมายของการพัฒนาเป็น๒ระดับคือความหมายอย่างแคบและ
ความหมายอย่างกว้างความหมายอย่างแคบการพัฒนาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบการกระทําการ
ให้ดีขึ้น  อันเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพเพียงด้านเดียวส่วนความหมายอย่างกว้าง น้ันการพัฒนาเป็น



 
๓๑ 

กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบการกระทําทั้งด้านคุณภาพปริมาณและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไป
พร้อมๆกันไม่ใช่ด้านใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียวดังน้ันการพัฒนาในความหมายของนักพัฒนบริหารศาสตร์จะมี
ขอบข่ายกว้างขวางกว่าความหมายจากรูปศัพท์ความหมายโดยทั่วไปและ 
ความหมายทางเศรษฐศาสตร์ที่กล่าวมาแล้วเพราะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหน่ึงทั้งในด้าน 
คุณภาพ (ดีขึ้น) ปริมาณ (มากขึ้น) และส่ิงแวดล้อม (มีความเหมาะสม) ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงด้านใดด้าน 
หน่ึงเพียงด้านเดียว 

ด้านเทคโนโลยีให้ความหมายของการพัฒนาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงระบบอุตสาหกรรมและการ
ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ทําให้สังคมเปลี่ยนแปลงจากสังคมประเพณี
นิยมเป็นสังคมสมัยใหม่ที่ทันสมัยหรือการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยี
น่ันเอง๔ 

จะเห็นได้ว่าความหมายของการพัฒนาในทางเทคโนโลยีแตกต่างออกไปจากความหมายที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นโดยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ทันสมัยด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีซ่ึงเป็นความหมายอีกแนวทางหน่ึง 

สําหรับความหมายทางพระพุทธศาสนาพระราชวรมุนีได้ให้ความหมายและอธิบายไว้ว่า  ในทางพุทธ
ศาสนาการพัฒนามาจากคําภาษาบาลีว่า  “วัฒนะ” แปลว่า  “เจริญ”  แบ่งออกได้เป็น๒ส่วนคือการพัฒนา
คนเรียกว่า“ภาวนา” กับการพัฒนาสิ่งอ่ืนๆที่ไม่ใช่คนเช่นวัตถุสิ่งแวดล้อมต่างๆเรียกว่า “พัฒนา”หรือวัฒนา
เช่นการสร้างถนน, บ่อนํ้า, อ่างเก็บนํ้าเป็นต้นซึ่งเป็นเร่ืองของการเพิ่มพูนขยายทําให้มากหรือทําให้เติบโตขึ้น
ทางวัตถุและได้เสนอข้อคิดไว้ว่าคําว่าการพัฒนาหรือคําว่าเจริญน้ันไม่ได้แปลว่าทําให้มากขึ้นเพ่ิมพูนขึ้นอย่าง
เดียวเท่าน้ัน  แต่มีความหมายว่าตัดหรือทิ้ง เช่น  เจริญพระเกศา คือ  ตัดผม 

 
๓สนธยาพลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่๕, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียน 

สโตร์, ๒๕๔๗), หน้า๒. 
๔นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์และพูนศิริวัจนะภูมิ, ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาชนบท, 

ในเอกสารการสอนชุดวิชาคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชนหน่วยที่๑–๗, พิมพ์คร้ังที่๒, 
(นนทบุรี :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔), หน้า๑๓. 
มีความหมายว่ารก เช่น  “นุสิยาโลกวฑฺฒโน”  แปลว่า  “อย่างเป็นคนรกโลก” อีกด้วย 

ดังน้ัน  การพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่ทําแล้วมีความเจริญจริงๆคือ  ต้องไม่เกิดปัญหาติดตามมาหรือไม่เสื่อม
ลงกว่าเดิม  ถ้าเกิดปัญหาหรือเสื่อมลงไม่ใช่เป็นการพัฒนา  แต่เป็นหายนะซ่ึงตรงกันข้ามกับการพัฒนากล่าว
ได้ว่าการพัฒนาในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการพัฒนาคนให้มีความสุขมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมการ
พัฒนาในความหมายน้ีมีลักษณะเดียวกันกับการพัฒนาในความหมายทางด้านการวางแผนคือเป็นเร่ืองของ
มนุษย์เท่าน้ัน แตกต่างกันเพียงด้านการวางแผนให้ความสําคัญที่วิธีการดําเนินงาน ส่วนพระพุทธศาสนา
มุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นคือความสุขของมนุษย์เท่าน้ัน๕ 

ด้านสังคมวิทยาน้ันนักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของสังคมซ่ึงได้แก่คนกลุ่มคนการจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่าง



 
๓๒ 

ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพการพัฒนาเป็นทั้งเป้าหมายและกระบวนการที่ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของคนต่อชีวิตและการทํางานการเปลี่ยนแปลงสถาบันต่างๆทางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองอีกด้วย
นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของการพัฒนาโดยเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมคือมนุษย์กลุ่ม
ทางสังคมการจัดระเบียบทางสังคมซ่ึงมีลักษณะเช่นเดียวกับความหมายในทางพระพุทธศาสนาคือการ
เปลี่ยนแปลงมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มีความสุขและมีลักษณะเช่นเดียวกับความหมายทางด้านการวางแผน
คือด้วยวิธีการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ๖ 

ด้านการพัฒนาชุมชนน้ันนักพัฒนาชุมชนได้ให้ความหมายของการพัฒนาหมายถึงการที่คนในชุมชน
และสังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกันดําเนินกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเองและร่วมกัน
เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเองชุมชนสังคมให้ดีขึ้นการพัฒนาเป็นเสมือนกลวิธีหรือมรรควิธีที่ทําให้
เกิดผลท่ีต้องการคือคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมดีขึ้นนักพัฒนาชุมชนได้ให้ความหมายของการพัฒนาไว้
ใกล้เคียงกับนักสังคมวิทยาคือเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงมนุษย์และสังคมมนุษย์ให้ดีขึ้นแต่นักพัฒนาชุมชน
มุ่งเน้นที่มนุษย์ในชุมชนต้องร่วมกันดําเนินงานและได้รับผลจากการพัฒนาร่วมกัน๗ 
 

 
๖ฑิตยา  สุวรรณชฏ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หน้า๓๕๔. 

 ๕พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ปยุตฺโต), ทางสายกลางของการศึกษาไทย, พิมพ์คร้ังที่๒, 
(กรุงเทพมหานคร :คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,๒๕๓๐), หน้า๑๖–๑๘. 

๗ยุวัฒน์  วุฒิเมธี, การพัฒนาชุมชน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, อ้างแล้ว, หน้า๒. 

 
สรุป 
คําวา “การพัฒนา” ท่ีนําไปใชโดยทั่วไปและความหมายเฉพาะศาสตร  อาจมีความแตกตางกัน

ไปบางตามศาสตรหรือตามสถานการณที่นําไปใช  ดังน้ี 
- ตามรูปศัพท หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละนอย ตามลําดับ 
- โดยท่ัวไป หมายถึง  การทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม  ไปสูสภาพที่ดีกวา 
- ทางเศรษฐศาสตร หมายถึง  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเชิงปริมาณ 
- ทางพัฒนบริหารศาสตร์ไดใหความหมายเปน ๒ ระดับ คือ อยางแคบ และอยางกวาง  

ความหมายอยางแคบ หมายถึง การกระทําการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบใหดีข้ึน  และ
ความหมายอยางกวาง หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบ ท่ีเปนการกระทําทั้ง
ดานปริมาณ  ดานคุณภาพ และดานส่ิงแวดลอมใหดีข้ึนไปพรอมๆ กัน 

- ทางเทคโนโลยีหมายถึง  การเปลี่ยนแปลงระบบอุตสาหกรรมการผลิต และสภาพแวดลอม
ของมนุษยดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 



 
๓๓ 

- ทางพุทธศาสนา ไดใหความหมายเปน ๒ สวน สวนแรกคือ การพัฒนาคน เรียกวา 
“ภาวนา” และอีกสวนหนึ่งคือ การพัฒนาส่ิงอ่ืนๆ เชน วัตถุ-ส่ิงแวดลอม หมายถึง  การทํา
ใหเพ่ิมพูนขยาย  เจริญข้ึนโดยเนนผลท่ีเกิดข้ึน คือ ความสุขของมนุษย 

- ทางสังคมวิทยา หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคม และการจัดสรรทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 

- ทางการพัฒนาชุมชน หมายถึง  การท่ีคนในชุมชนและภาคสังคมรวมกันปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของตนเองและสังคมชุมชนใหดีข้ึน 

การพัฒนาประเทศตามพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีผานมา   กอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ดังปรากฏผลการดําเนินงานเปนที่ประจักษแจงแลววา ในบางแผนงาน เชน 
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  บรรลุตามวัตถุประสงคในระดับหนึ่ง  แตผลการดําเนินงาน
ของการพัฒนาประเทศดานแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรที่ตองการมุงเนนใหไดผลผลิต
จํานวนมาก เพ่ือหวังผลในการกระตุนระบบเศรษฐกิจใหเติบโตแบบกาวกระโดด น้ัน ไดสงผลกระทบ
เชิงลบตอระบบการเกษตรและเกษตรกรรายยอยของไทย  เน่ืองจากภาครัฐและเกษตรกรยังไมพรอม
ดานปจจัยและเทคโนโลยีทางการผลิต เชน การใหความรูความเขาใจในการทําการเกษตรเชิงเดี่ยวแบบ
(อุตสาหกรรมการเกษตร) การสนับสนุนเงินลงทุนปลอดดอกเบ้ียหรือมีอัตราดอกเบ้ียตํ่า การพึ่งพาและ
ตองนําเขาเทคโนโลยี-เคมีภัณฑทางการเกษตร ซ่ึงประเทศไทยยังขาดแคลนและไมสามารถผลิตไดเอง 
 แผนการดําเนินงานดังกลาว รัฐบาลไทยไดนําเคาโครงทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ตามแบบอยางประเทศทางตะวันตก ที่มุงเนนสรางความเจริญเติบโตทางการอุตสาหกรรม (Industrial) 
โดยที่ประเทศเหลานั้น มีการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีกาวหนาอยูกอนแลว มีความพรอมดานปจจัย
การผลิตทางดานเทคโนโลยี เงินทุนและทรัพยากรบคุคล ในขณะที่บริบทแวดลอมของประเทศไทยเปน
สังคมเกษตรกรรม (Agriculture) มีความอุดมสมบูรณทางพ้ืนท่ีที่เหมาะสมแกการประกอบกิจการ
ทางดานเกษตรกรรมผสมผสานที่หลากหลายซ่ึงเปนความไดเปรียบทางภูมิศาสตร จึงเปนเหตุผลสําคัญ
ท่ีทําใหการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร“เกษตรเชิงเดี่ยวแบบเคมี” ของประเทศไทยไมประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายในการกระจายรายไดไปยังชนบทอยางท่ัวถึงเทาที่ควร 
  

๒.๒ เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวแบบพ่ึงพาสารเคมี 
 ความหมายของเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวแบบพ่ึงพาสารเคมีหมายถึง การทําการเกษตรเพียงชนิดใด
ชนิดหนึ่งในพ้ืนท่ีของเกษตรกร เชนการทํานาขาวหรือการทําไรออย  หรือการทําสวนยางพารา หรือ



 
๓๔ 

การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจอยางใดอยางหนึ่งแตเพียงอยางเดียวและเพื่อใหไดผลผลิตในปริมาณมาก   จึงมี
การนําสารเคมีมาใชเพ่ือเรงการเจริญเติบโตในพืช/สัตว 
 ขอไดเปรียบ หรือจุดเดนของการทําการเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวแบบพ่ึงพาสารเคมี ในระยะแรก 
(๑-๒ปแรก) จะเห็นผลการเจริญเติบโตของพืช/สัตวท่ีเกษตรกรเพาะเลี้ยงดวยสารเคมีเติบโตอยาง
รวดเร็ว  และไดปริมาณผลผลิตมากกวาการไมใชสารเคมี 

ขอดอย หรือจุดออนของการเพาะปลูกพืช หรือการเลี้ยงสัตวเพียงอยางเดียว  ในระยะยาว (หลัง 
๑-๒ป) โรคและแมลงจะมีความตานทานสารเคมี (ดื้อยา)มีความเส่ียงตอการเกิดโรคระบาดในสัตว และ
แมลงศัตรูพืช  จะทําลายสรางความเสียหายแกผลผลิตในเรือกสวน-ไร-นา หรือฟารมเลี้ยงสัตว  ดังนั้น  
เกษตรกรจึงตองใชสารเคมีในปริมาณมากขึ้น  ซ่ึงเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิตสูงข้ึนตามลําดับ  และยัง
เปนอันตรายตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค 

ปญหาอุปสรรคของ “เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว” จําเปนตองพึ่งพาสารเคมี เพื่อปองกันและกําจัด
โรค/แมลงที่จะสรางความเสียหายแกผลผลิต  ซ่ึงเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตแกเกษตรกร  และสารเคมี
เหลานั้นนอกจากจะเปนอันตรายตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค  ยังสงผลกระทบทําใหระบบ
นิเวศนทางธรรมชาติสูญเสียความสมดุล  ซ่ึงเปนสาเหตุอีกประการหนึ่งท่ีทําใหเกิดความแหงแลง  และ
สภาวะโลกรอน (Global Wormming) 

 การสงเสริม-สนับสนุนทางดานเกษตรกรรม  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เปนตนมา  จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๔) รัฐบาลไทยใน
ชวงเวลาที่ผานมา  และบริษัทผูคาผลิตภัณฑเคมีทางการเกษตรไดสงเสริม-สนับสนุนใหเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนการทําเกษตรตามวิถีชนบทท่ีพึ่งพาธรรมชาติแบบดั้งเดิม  ไปเปนการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว
เศรษฐกิจเพียงชนิดเดียวแบบอุตสาหกรรมการเกษตร  โดยกําหนดเปาหมายเปลี่ยนแปลงการเกษตรเพ่ือ
การบริโภค  ไปสูการเกษตรเพ่ือการคาและการสงออก  ซ่ึงผูวิจัยฯ ขอเรียกวา “เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวแบบ
พ่ึงพาสารเคมี” โดยมีช้ีนําใหเกษตรกรไทยซ้ือหาผลิตภัณฑเคมีทางการเกษตร เชน  พันธุพืช-พันธุสัตว, 
ปุยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืช  ซ่ึงเปนตนทุนการผลิตที่มีราคาสูงจากบริษัทผูคาฯ โดยทําการโฆษณาชวน
เช่ือวา  สารเคมีนั้นๆ จะชวยเรงการเติบโตเพิ่มผลผลิต  และมีฤทธิ์ในการกําจัดโรค – แมลงศัตรูพืช  โดย
เกษตรกรผูใชสารเคมีจะสามารถขายผลผลิตไดในมูลคาท่ีสูงข้ึน 
 แตทั้งนี้  บริษัทผูคาฯ มิไดช้ีแจงใหความรูถึงผลกระทบของสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
เกษตรกรและผูบริโภค  และยังเปนสาเหตุสําคัญประการหน่ึงท่ีทําลายความสมดุลยของระบบนิเวศน



 
๓๕ 

ทางธรรมชาติใหเส่ือมถอยลง  และการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวแตเพียงชนิดเดียวยังมีความเสี่ยงสูง(High 
Risks) ตอความผันผวนดานราคาที่แปรผันไปตามสภาวะการตลาด  และมักถูกกําหนดราคาอยางไมเปน
ธรรมโดยพอคาคนกลาง    
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน  ตามหลักพระพุทธศาสนาและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในที่น้ีจะขอกลาวถึงลักษณะของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบตางๆ 
ตามที่ปรากฏอยูเดิม   และการพัฒนาเปนเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนซ่ึงเปนรูปแบบการทํา
เกษตรกรรมอินทรียผสมผสานอยางหลากหลายครบวงจร  ท่ีผูวิจัยฯ มีความสนใจศึกษา-สรางรูปแบบ
พัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ  เพ่ือเปนอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรไทยที่ประสบปญหาในการทํา
เกษตรเชิงเดี่ยว  และตองการปรับเปลี่ยนเปนการทําอาชีพเกษตรกรรมอยางยั่งยืน  โดยการศึกษาและ
วิพากษการทําเกษตรกรรมรูปแบบตางๆ วามีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาวะการณและบริบท
สภาพแวดลอมของสังคมชุมชนเกษตรกรรมของประเทศไทยหรือไมประการใดพรอมกับการเสนอแนะ
แนวทางพัฒนาการเกษตรฯ  ดังตอไปน้ี 
 ๒.๒.๑ เกษตรกรรมตามนโยบายเศรษฐกิจการเกษตร 
 ผูวิจัยฯ ขอนําความคิดเห็น  การวิภาควิจารณ   บทวิเคราะหท่ีกลาวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับนโยบายการพัฒนาทางเกษตรกรรม วามีความเหมาะสม
หรือไม อยางไร  โดยการเปรียบเทียบกับบริบทการพัฒนาทางการเกษตรในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ปรากฏตาม
ความเปนจริงของประเทศไทย ทั้งในสวนที่เปนไปตามนโยบายของรัฐบาล และในสวนที่ปรากฏการ
พัฒนาทางเกษตรกรรมรูปแบบอ่ืนๆ  ดังนี้ 
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2504 

 
 

 

ยุคทองของการวางแผน 
 
 
 

แผนฯ 1 
2504-09 

 

ยุคผ ัน 
ผวน 

ทางการ 
เมือง 

 
 
 
 

ยุคประชาธิปไตย  
ยุคเปลี่ยนผ านส 
กระบวนทัศนใหม  

แผนฯ 2 
2510-14 

 
 
 
 
 
 

เนนการเติบโตทางเศรษฐก ิจดวย 
การพ ัฒนาโครงสร างพ ื้นฐาน 

 

 
 
 
 

แผนฯ 3 
2515-19 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนฯ 4 
2520-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนฯ 5 
2525-29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนฯ 6 

 
 

 
ย ึดคนเป ็นศนยกลางเนน 

การมีส วนรวม ใช
เศรษฐกิจเปนเคร ื่องม ือ 

พัฒนาคน 
 
 
 
 

 
ยึดปฏิบ ัติตามปร ัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงม ุงสู 

ส ังคมอยูเย ็นเปนสุขรวมกัน 
เน นการพัฒนา 

เศรษฐกิจ 
ควบคูกับการ 
พัฒนาสงคม 

2530-34  
 

แผนฯ 7 
2535-39 

 
 
 
 
 

แผนฯ 8 
2540-44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนฯ 9 
2545-49 

เน นเสถียรภาพเศรษฐกิจ มุง 
พัฒนาภุมิภาค ชนบท แผนฯ 10 

2550-54 

แผนภูมิท่ี ๒.๑ สรุปผลการพฒันาฯ ตามแผนการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ – ๑๐  
(ท่ีมา : จากเอกสารการบรรยายสําหรับหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรมรุนที่ ๑๐ 
ณโรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวงกรุงเทพมหานคร,วันศุกรที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒.) 

  
 สืบเน่ืองจากการดําเนินนโยบายพัฒนาประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๓ กําหนดแผนงานพัฒนาโครงสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อ
รองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวทางสังคม 
 ดานเกษตรกรรมมุงเนนการเพ่ิมปริมาณผลิตผลทางการเกษตร โดยไมไดใหความสําคัญตอ
ประสิทธิภาพทางการผลิต จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๔ จึงเริ่มปรับแผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต โดยการเพิ่มชนิดและปริมาณผลผลิต ควบคูกับการขยายตลาดสงออก๑ 

                                                           
๑อาคมเติมพิทยาไพสิฐ, รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

ธานินทรผะเอม.ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ



 
๓๗ 

 เพ่ือใหผลผลิตที่เปนสินคาสงออกทางการเกษตรในปริมาณสูง รัฐบาลและบริษัทผูคาสินคาทาง
การเกษตร จึงมีการแนะนํา สงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน เปนการปลูกพืชชนิดเดียว (เชิงเดี่ยว) เพื่อการคา โดยการเรงผลผลิตดวยการใช
สารเคมีและยากําจัดศัตรูพืช ซ่ึงอาจทําใหพืชผลเจริญเติบโตไดรวดเร็วในระยะแรก (๑-๒ ป) แตกลับ
สรางผลเสียตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทําใหสภาพดิน น้ํา และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ี
เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวแบบพึ่งพาสารเคมีเส่ือมถอยลงตามลําดับ 
 จากเอกสารการนําเสนองานวิจัยฯ เรื่อง การพัฒนาภาคเกษตรของไทยโดย ดร.ประยงค เนตยา
รักษ คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดกลาวถึงการพัฒนาการเกษตรในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐– ๒๕๕๔) ดังน้ี๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี๒.๒ สรุปแผน ๑-๙ 
 

                                                                                                                                                                             

สังคมแหงชาติ, บรรยายสําหรับหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรมรุนที่ ๑๐ ณโรงแรม
รอยัลปริ๊นเซสหลานหลวงกรุงเทพมหานคร,วันศุกรที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒. 

๒ดร.ประยงค เนตยารักษ,คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เอกสารการนําเสนอ
งานวิจัยฯ เรื่อง การพัฒนาภาคเกษตรของไทย, การพัฒนาการเกษตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔). 
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๔๒ 

พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีเนนการเสริมสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการ
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขณะเดียวกัน จําเปนตองปรับตัวในการเช่ือมโยง
กับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซ่ึงประเทศไทยมีพันธกรณีภายใตกรอบความรวมมือตางๆ เพื่อ
สามารถใชโอกาสท่ีเกิดข้ึนและเพ่ิมภูมิคุมกันของทุนท่ีมีอยูในสังคมไทยไดอยางเหมาะสม พรอมกาวสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ 
 ขณะเดียวกัน จําเปนตองสรางความพรอมสําหรับเช่ือมโยงดานกายภาพทั้งโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกสควบคูกับการยกระดับคุณภาพคน  การเสริมสรางองคความรู การพัฒนา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค เพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทย 
 การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเปนการสราง
ภูมิคุมกันในมิติตางๆ เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศท่ีมี
ศักยภาพมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมท้ังเสริมสรางใหแข็งแกรงเพ่ือเปนรากฐาน
การพัฒนาประเทศท่ีสําคัญไดแก  
 การเสริมสรางทุนสังคม (ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกันต้ังแตระดับปจเจก ครอบครัว และชุมชน 
สามารถจัดการความเส่ียง และปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง  ใหมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม  
 สําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน)มุงพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศใหเขมแข็ง โดยใชภูมิปญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค ให
ความสําคัญกับการปรับโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
ภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และมีการเช่ือมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคตางๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซ่ึงกันและกัน 
 ในสวนการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหความสําคัญกับการสราง
ความม่ันคงดานอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เปนฐานการผลิตภาค
เกษตร มุงสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การเตรียมความพรอม



 
๔๓ 

รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสรางภูมิคุมกันดานการคาจาก
เงื่อนไขดานส่ิงแวดลอม ควบคูไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก๔ 
 การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Association of South East Asian Nations : ASEAN) ในป ๒๕๕๘ ซ่ึงอยูในชวงเวลาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ จึงเปนกาวสําคัญของประเทศไทย ท่ีตองเตรียมความพรอม
ทางการแขงขัน (Competitive) ท้ังดานการคาการลงทุนในประชาคมโลก โดยอาศัยความไดเปรียบทาง
ธรรมชาติของไทย (Nature of Abilities) ทางภาคเกษตรกรรมที่มีความเขมแข็ง สรางแรงขับเคล่ือนทาง
เศรษฐกิจไดอยางมีนัยสําคัญ 
 ๒.๑.๒ เกษตรกรรมพันธะสัญญา 
 เกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) เปนการทําธุรกิจในภาคการเกษตร โดยมีการทํา
บันทึกขอตกลง จัดแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานระหวาง เกษตรกร (ผูผลิต) กับ บริษัท 
ธุรกิจอุตสาหกรรม ผูจัดหาเงินทุนเทคโนโลยีทางกระบวนการผลิตและการจัดการดานการตลาด 
  

                                                           

 ๔สรุปสาระสําคัญ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่สิบเอ็ด, พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
<http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/SummaryPlan11_thai.pdf>(๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) 



 
๔๔ 

 
 

แผนภูมิท่ี๒.๓  ความหมายเกษตรพันธะสัญญา 
 

 มูลเหตุปญหาในการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทยที่ประสบอยู จําแนกได ๓ กรณี คือ ๑)
ไมมีเงินทุน แตมีที่ดินและทรัพยสิน ๒) มีเงินทุน แตไมมีความรู หรือไมแนใจในการประกอบอาชีพ
อะไร และ ๓) มีความรู แตไมมีทักษะทางการตลาด ซ่ึงท้ัง ๓ กรณี ลวนเปนภาวะเส่ียงสูงทั้งส้ิน๕ 
  

                                                           

 ๕มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน,โครงการพัฒนากลไกคุมครองสิทธิเกษตรกรจากการทําเกษตร
พันธะสัญญา, ๑๗ธันวาคม ๒๕๕๕. 
<http://northnetthailand.org/wp-content/uploads/2013/01/1.jpg>(๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) 
 



 
๔๕ 

 
 แผนภูมิท่ี๒.๔ความเปนมาของเกษตรพันธะสัญญา 
 
 ดังน้ัน ระบบเครือขายในการดําเนินการเกษตรพันธะสัญญาจึงถูกนํามาใชกับประเทศไทย 
โดยคัดลอกรูปแบบมาจากประเทศพัฒนาแลว  เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนําเกษตรพันธะสัญญามา
ใชกันมาต้ังแตตนศตวรรษท่ี ๒๐ สวนในประเทศไทย ระบบเกษตรพันธะสัญญาถูกนํามาใชเม่ือ
ประมาณป พ.ศ.๒๕๒๐ ซ่ึงเปนนโยบายของกรมการคาภายใน ที่มีวัตถุประสงคใหเกษตรกรไดรับความ
เปนธรรมจากการจําหนายผลผลิตและมีรายไดท่ีแนนอน 
   



 
๔๖ 

 
  
แผนภูมิท่ี๒.๕ขอดีของการทําเกษตรพันธสัญญา 
 บริษัทที่นําเอาระบบดังกลาวมาใชเปนรายแรกๆ และยังคงดําเนินการอยางตอเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือที่รูจักกันโดยทั่วไปในนาม ซีพีเอฟ(CP.) 
ภายใต “โครงการสงเสริมเกษตรกรรายยอย”โดยมีเกษตรกรเขารวมโครงการกวา ๕,๐๐๐ ราย๖ 

                                                           

 ๖มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน,โครงการพัฒนากลไกคุมครองสิทธิเกษตรกรจากการทําเกษตร
พันธะสัญญา, ๑๗ธันวาคม ๒๕๕๕. 
<http://northnetthailand.org/wp-content/uploads/2013/01/2.jpg> (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) 



 
๔๗ 

  

  
 
แผนภูมิท่ี๒.๖การสรางความเปนธรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา 
 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯสวนใหญ ๙๐ เปอรเซ็นตเปนเกษตรกรรายยอย จะเลือกรูปแบบ
การประกันรายไดซ่ึงบริษัทจะมีความเส่ียงกับกลุมน้ีสูง สวนอีกประมาณ๑๐ เปอรเซ็นตเปนเกษตรกร
รายใหญ ท่ีมีประสบการณและเทคโนโลยีในการผลิตท่ีดีจะเลือกแบบประกันราคา โดยมุงหวังการ
ไดรับผลตอบแทนอยางสม่ําเสมอ 
 การประกันราคานั้น เปนเรื่องของการซ้ือ-ขายสินคาเกษตรลวงหนา เกษตรกรผูเปนเจาของ
กิจการ ตองดูแลรักษาคุณภาพผลผลิตของตนอยางจริงจัง ถากระบวนการจัดการทางการผลิตขาด



 
๔๘ 

ประสิทธิภาพ คุณภาพของผลิตผลท่ีไดไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เกษตรกรอาจมีความเส่ียงสูง 
(High Risk) กับการตกเปนฝายขาดทุนอยางหลีกเลี่ยงไมได๗ 
 ในปจจุบัน (ป พ.ศ. ๒๕๕๕) ระบบ เกษตรพันธะสัญญาดานปศุสัตวของไทยมีบริษัทธุรกิจ
การเกษตรขนาดใหญนําไปใชดําเนินการอยูประมาณ ๒๕ ราย นอกจากนั้นจะเปนบริษัทขนาดกลาง
และเจาของธุรกิจอิสระรายยอยอ่ืนๆอีกจํานวนหนึ่ง โดยแตละรายไดนําระบบเกษตรพันธะสัญญาไป 
ประยุกตใชตามความเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง๘ 
 สวนรายละเอียดของการดําเนินงานอาจตางกันบางในแตละสัญญาฯ ซ่ึงข้ึนอยูกับคูสัญญาฯ 
จะทําความตกลงกัน เพ่ือดําเนินการตามบทบาทหนาที่ สวนผลประโยชนที่ไดของคูสัญญาฯ จะมีความ
ยุติธรรมตอกันมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับความพึงพอใจกับผลตอบแทนท่ีแตละฝายไดรับ 
 โดยบางกรณี ผูผลิต (เกษตรกร) อาจเกิดความรูสึกเสียเปรียบจากรายละเอียด-ขอตกลงตาม
สัญญาฯ และประสบภาวะผลประโยชนท่ีไดไมคุมกับตนทุน จึงเปนประเด็นความไมเปนธรรมของ
การเกษตรพันธะสัญญาในบางกรณี ที่ปรากฏเปนขาวทางสื่อสารมวลชน ดังแจงแลว 
 ๒.๑.๓ เกษตรกรรมดัดแปลงพันธุกรรม(GMO.)“geneticallymodified organisms” 
 กอนหนาน้ีประมาณ ๒-๓ ทศวรรษท่ีผานมา สถานการณวิกฤตทางอาหาร และพลังงานของ
โลกเริ่มแนวโนมความขาดแคลนเดนชัดขึ้นตามลําดับ โดยมีปจจัยสําคัญจากจํานวนประชากรโลกท่ีเพิ่ม
มากข้ึนทุกขณะแตพ้ืนที่ทางการเกษตรกรรมกสิกรรม เพ่ือการเพาะปลูกพืชอาหาร การเลี้ยงสัตว และ
ปริมาณสัตวนํ้าในการทําประมงตามธรรมชาติ มีปริมาณลดลงอยางตอเน่ือง ซ่ึงเปนสาเหตุและปจจัยเรง
ใหเกิดวิกฤตการณทางอาหารและพลังงานของประชากรโลก 
 

                                                           

 ๗ไทยรัฐออนไลน, หลังสูฟาหนาสูดิน, เกษตรพันธสัญญา โดย “ดอกสะแบง”,  
<http://www.thairath.co.th/content/367444>(๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) 
 ๘มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน,โครงการพัฒนากลไกคุมครองสิทธิเกษตรกรจากการทําเกษตร
พันธะสัญญา, ๑๗ธันวาคม ๒๕๕๕. 
<http://northnetthailand.org/wp-content/uploads/2013/01/5.jpg> (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) 
 



 
๔๙ 

 
  
แผนภูมิท่ี๒.๗พืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMOS) 
   
 วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ (สทส.)ไดจัดสัมมนาเรื่อง
“ความกาวหนาและสถานภาพการผลิตพืชเทคโนโลยีชีวภาพ/พืชจีเอ็มในเชิงการคาทั่วโลก :พ.ศ. 
๒๕๕๑”ณ โรงแรมมารวยการเดน โดยมีดร.แรนดี้ เอ โฮเทีย (Dr.Randy A. Hautea) ผูประสานงาน
ระดับโลกของไอซา (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications: ISAAA)
และผูอํานวยการไอซาประจําศูนยเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดใหขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนาของพืช
เทคโนโลยีชีวภาพหรือ “พืชจีเอ็ม”ในปท่ีผานมา๙ 

                                                           
๙ศูนยจัดการความรู, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๔, “จี เอ็ม 

โอ”, ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓. 
<http://202.143.156.4/edplaza/index.php?option=com_content&view=article&id=58>(๑๓ มิถุนายน 

๒๕๕๗) 



 
๕๐ 

 ดร.โฮเทียกลาววา ในชวงหลายปที่ผานมาเกิดภาวะขาดแคลนอาหารและพลังงาน สงผลใหมี
ราคาสูงข้ึนและเปนที่จับตามองวาจะใชพืชเทคโนโลยีชีวภาพบรรเทาความอดอยากทําใหเกิดความ
ม่ันคงดานอาหารและพลังงานไดหรือไม 

ทั้งนี้เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุพืชวิธีเดิมอาจไมเพียงพอและการทํา “จีเอ็ม” ก็อาจไมใช
คําตอบทั้งหมดดังน้ันจึงตองนําเทคโนโลยีท้ังสองรูปแบบมาใชรวมกันเพื่อใหเกิดเสถียรภาพของ
ประชากรเกิดการกระจายผลผลิตอยางทั่วถึง เกิดความมั่นคงดานอาหารและพลังงานรวมทั้งชวย
แกปญหาส่ิงแวดลอม 

นับต้ังแตมีการปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพเชิงการคาเปนครั้งแรกเม่ือป ๒๕๓๙ จนถึงป 
๒๕๕๑ พบวามีการยอมรับพืชเทคโนโลยีชีวภาพกันมากข้ึนจากการท่ีมีพื้นที่เพาะปลูกพืชจีเอ็มเพิ่มข้ึน
เปน ๒ลานเอเคอรโดยเพ่ิมข้ึนเปนเทาตัวจากป ๒๕๔๘ และมีประเทศที่ปลูกพืชจีเอ็มเชิงการคารวม
ท้ังส้ิน ๒๕ ประเทศในจํานวนนี้มี ๓ ประเทศที่เพ่ิงเริ่มปลูก ไดแก อียิปต, เบอรคินา-ฟาโซ และโบลิเวีย
และยังมีพืชจีเอ็มชนิดใหมๆ ท่ีถูกนําไปปลูกเพ่ิมในอีก ๕ ประเทศ 

สวนเกษตรกรท่ีปลูกพืชจีเอ็มมีถึง ๑๓ลานคนเพิ่มข้ึน จากปกอน (ป ๒๕๕๐) กวา ๑ลานคน 
และในจํานวนนี้ ๙๐% เปนเกษตรกรรายยอยในประเทศกําลังพัฒนา 

วิกฤติอาหารในปท่ีผานมา ทําใหหลายประเทศเริ่มสนใจพืชจีเอ็มมากข้ึนโดยเห็นไดจากการที่
สหภาพยุโรป  เริ่มแสดงทาทีตระหนักถึงความสําคัญของพืชจีเอ็มสวนประเทศในกลุมจี๘ก็เริ่มใหการ
สนับสนุนจีเอ็มไอซาคาดการณวาป ๒๕๕๘ จะเปนปทองของพืชจีเอ็มเพราะจะมีพื้นท่ีปลูกและ
ประเทศผูปลูกพืชเชิงการคาเพิ่มขึ้นอีกเกือบเทาตัว 

อยางไรก็ดีดร.บรรพต ณ ปอมเพชรอดีตประธานกรรมการกลางแหงชาติวาดวยเร่ืองความ
ปลอดภัยทางชีวภาพซ่ึงรวมในการสัมมนาไดเสนอแนะวา “ไอซานาจะจัดทําขอมูลประเทศท่ีมีการปลูก
พืชจีเอ็มอยางไมเปนทางการดวยเชน ประเทศไทย และยังมีอีกหลายประเทศท่ีมีการปลูก (ฝายบีที)อยาง
ไมเปนทางการและไมถูกตองตามกฎหมายมานานแลว” 

ทั้งน้ีตามกฎหมายประเทศไทย อนุญาตใหนําเขามาเพื่อการวิจัยเทานั้นและเม่ือมีการ
ตรวจสอบพบวามีฝายบีทีจากแปลงทดลองของเอกชนเล็ดลอดไปยังแปลงของเกษตรกรจรงิจนกฎหมาย
หามไมใหมีการทดลองภาคสนามอีก ซ่ึงหากตรวจพบพืชจีเอ็มในแปลงของเกษตรกรจะตองเผาทําลาย
ท้ังหมด ตาม พ.ร.บ.กักพืช ฉบับแกไข พ.ศ.๒๕๔๒ 

ดร.สุทัศน ศรีวัฒนพงศนายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ กลาวถึงความคืบหนาของ
การทดลองพืชจีเอ็มในประเทศไทยวาหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหมีการทดสอบภาคสนามไดเม่ือ



 
๕๑ 

ปลายป ๒๕๕๐ จนถึงบัดนี้ยังไมมีหนวยงานใดทดลองภาคสนามเลย เนื่องจากวารัฐกําหนดมาตรการ
เขมงวดจนเกินไป 
 

 
 
แผนภูมิท่ี ๒.๘พืชดัดแปลงพันธุกรรม ปลอดภัยหรือไม ? 
 

ในขอกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีท่ีมีอยูในปจจุบัน อาหารท่ีผานการฉายรังสี (Irradiation 
Food) และอาหารที่ผานการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Food) “GM” ลวนไมสามารถ
ถูกจัดวาเปนสินคาอินทรีได๑๐ 

เกษตรอินทรี หมายถึง วิถีทางแหงชีวิต (The Way of  Life) ดังน้ัน จึงไมอาจยอมรับอาหารที่
ดัดแปลงพันธุกรรม (GM) หรือ GE (Genetically Engineering) ได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ส่ิงท่ีเปนปญหา

                                                           

 ๑๐กรีนพีซ,  เกษตรกรรม.Tags.genetically modified organisms,พันธุวิศวกรรม,พืชดัดแปลง
พันธุกรรม, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐. 
<http://www.greenpeace.org/seasia/th/photosvideos/photos-old/1309419/> (๑๓ มิถนุายน ๒๕๕๗). 



 
๕๒ 

รากเหงาของ GM ก็คือ เรื่องของ “ความเส่ียง” ซ่ึงยังไมมีใครสามารถตอบไดอยางชัดเจน ๑๐๐ 
เปอรเซ็นต วา GM จะปลอดภัยตอผูบริโภค และส่ิงแวดลอมของโลกในระยะยาว ไดหรือไม๑๑ 

อยางไรก็ตามขณะน้ีศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค)ได
รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทําข้ันตอนการดําเนินการขออนุญาตทดสนามพืชจีเอ็ม โดยใช
มะละกอเปนพืชนํารองซ่ึงจัดทําเสร็จเรียบรอยแลวและเตรียมจะนําเสนอ ครม. ใหความเห็นชอบ 
ตอไป๑๒ 
 ขณะท่ีหลายประเทศทั่วโลกกําลังประสบภาวะขาดแคลนอาหารและพลังงาน แตประเทศไทย
ยังมีศักยภาพทางการเพาะปลูกผลิตพืชอาหารและพลังงานทดแทน ตลอดจนการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ 
ตางๆ เพ่ือการบริโภค อุปโภคภายประเทศอยางพอเพียง และสงออกไปจําหนายนํารายไดจากภาค
เกษตรกรรมเขาประเทศอยางตอเน่ือง ขณะเดียวกัน มีการวิจัยและพัฒนา ทดลองปลูกพืชดัดแปลง
พันธุกรรม (GMO.) คูขนานกับการพัฒนาพันธุพืชโดยวิธีธรรมชาติ เพ่ือใหไดขอสรุปถึงผลดี – ขอจํากัด 
หรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนอยางรอบคอบ รอบดาน บนพื้นฐานของหลักวิชาการ  ท้ังนี้ เพื่อใหการวิจัย
และพัฒนาพันธุพืช และสัตวเศรษฐกิจทางการเกษตรของประเทศไทย มีทิศทางในการดําเนินงาน
พัฒนาท่ีถูกตอง ปลอดภัยตอผูบริโภค ไมสงผลกระทบดานลบตอสภาพแวดลอมและมีความเหมาะสม
ตามสถานการณความตองการอาหารและพลังงานของโลก ในอนาคต 
 

๒.๓ เกษตรเชิงอุตสาหกรรม 
 ตามท่ีไดกลาวแลววาขอดอยหรืออุปสรรคของการทําเกษตรกระแสหลักโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การทําเกษตรเชิงเดี่ยวหรือการผลิตสินคาเกษตรชนิดเดียว มักปญหาเกิดข้ึนตามมาหลายๆดานเชน 
 ๑) การผลิตสินคาเดี่ยวบางชนิดใชเงินลงทุนมาก(พันธุพืช/สัตว, ยา-สารเคมี) 
 ๒) รายไดของครัวเรือนไมมีเสถียรภาพ (จากผลผลิตชนิดเดียว) 

                                                           
๑๑สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ,ฝายบริหารงานทรัพยสินทางปญญา, “ปรีดา ยังสุขสถาพร”, 

๒๕๕๓. 
<http://www.nia.or.th/innolinks/page.php?issue=201002&section=5> (๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗) 

๑๒หนังสือพิมพผูจัดการ, GMO.ในเกษตรไทย, ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒. 
<http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9520000017831> (๑๘ กุมภาพันธ 
๒๕๕๒) 



 
๕๓ 

 ๓) ครัวเรือนตองพึ่งพิงอาหารอ่ืนๆ จากภายนอก 
 ๔) เกิดขยะจากเศษวัสดุพืชและมูลสัตวที่ไมไดนําไปใชใหเกิดประโยชน 
 ความหมายและประโยชนของเกษตรเชิงอุตสาหกรรม 
 ดวยขอจํากัดหรืออุปสรรคของการทําเกษตรเชิงเดี่ยว  บรรดานักวิชาการเกษตร, ปราชญ
ชาวบาน, เกษตรกรหัวกาวหนา, หรือผูทรงคุณวุฒิดานการเกษตร ฯลฯ  จึงเกิดแนวความคิดในการทํา
เกษตรแนวใหม  เพ่ือใชพื้นที่ทํากินขนาดเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุด  ดวยการจัดการระบบการผลิตใน
ไรนาสวนผสมรูปแบบตางๆในที่นี้หมายถึงการทํา“เกษตรเชิงอุตสาหกรรม” เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ผลิต ลดการพึ่งพิงเงินทุน - ปจจัยการผลิตจากภายนอก และใชผลผลิตที่ไดอยางหลากหลายเพื่อการ
บริโภค-อุปโภค และจัดจําหนายเปนรายได  รวมท้ังใชประโยชนจากเศษพืชผักและมูลสัตว ซ่ึงเปนผล
พลอยไดจากกิจกรรมการผลิตขางตนไปแปรรูปเปนอาหารสัตว หรือผลิตเปนปุยอินทรีย  เพื่อหมุนเวียน
ใชใหเกิดประโยชนในแปลงสวน ไร-นาซ่ึงเปนกระบวนการลดรายจาย  และสามารถสรางรายไดจาก
พืชผลอินทรีนานาชนิดที่ผลิตได  อยางสมํ่าเสมอตลอดป 
 ขอจํากัดขอดอยและอุปสรรคของการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวแบบเชิงเดี่ยว เพ่ือ
การคา  “เกษตรเชิงเดี่ยวแบบเคมี” มาเปนลักษณะของการทําเกษตรอินทรีผสมผสานครบวงจร “เกษตร
เชิงอุตสาหกรรม” เพื่อใชบริโภคอุปโภคในครัวเรือนและเพ่ือการจําหนายเปนรายได นั้น  ในระยะแรก
ของการเปลี่ยนผาน  เกษตรกรอาจประสบกับปญหาอุปสรรคบาง กลาวคือ 
 ดานกระบวนการผลิต  เกษตรเชิงอุตสาหกรรม  เปนการผลิต-จําหนายผลิตผลทางการเกษตร
ท่ีหลากหลายแบบครบวงจร  โดยหลีกเลี่ยงการใชสารเคมี  ควบคุมผลผลิตที่หลากหลายใหมีปลอดภัย
ตอการบริโภค  และมีคุณภาพดีตามความตองการของผูบริโภคซ่ึงอาจเปนเรื่องยากในการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเกษตรกรท่ีคุนเคยกับการทําเกษตรเชิงเดี่ยวแบบเคมี  ท่ีมีความสะดวกในการผลิตมากกวา 
 ดานคุณภาพของผลผลิตเกษตรกรยังคุณเคยกับวิธีการผลิตแบบเคมีที่ใหผลรวดเร็วเนื่องจาก
ในนํ้าหนักปุยเทากัน ปุยอินทรียจะมีธาตุอาหารพืชนอยกวาปุยเคมีและถูกปลดปลอยออกมาอยางชาๆ 
ดังนั้น  การใสปุยอินทรียจึงเห็นผลชากวาปุยเคมีในระยะ ๑-๒ปแรก 
 ดานการตลาด  ผูบริโภคบางสวนยังไมต่ืนตัวตอผลกระทบจากสารเคมีที่ปนเปอนในพืชผล
เนื่องจากยังขาดความรูความเขาใจตอพิษภัยจากสารเคมีตกคาง  ผูบริโภคกลุมนี้จึงยังคงเลือกซ้ือพืชผล
จากการผลิตแบบเคมี  ท่ีมีลักษณะภายนอกสวยงาม และสามารถซ้ือหาไดโดยทั่วไป 
 เกษตรเชิงอุตสาหกรรมจึงหมายถึง  การทําเกษตรอินทรีแบบผสมผสานท่ีหลากหลาย   



 
๕๔ 

เพื่อการบริโภค-อุปโภค  และการจําหนายเปนรายได  โดยลดการสูญเสียและใชประโยชนจาก
กระบวนการผลิตอยางคุมคา  ในที่น้ี  จะกลาวถึงรูปแบบของการทําเกษตรอินทรีแบบผสมผสานที่
หลากหลาย เชน วนเกษตร, เกษตรอินทรี, เกษตรผสมผสาน, เกษตรประณีต, เกษตรกสิกรรมธรรมชาติ, 
เกษตรพอเพียง โดยผูวิจัยฯ ไดนําลักษณะเดนของรูปแบบการทําเกษตรอินทรี ฯลฯ ดังกลาว  มาใชเพ่ือ
พัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนซ่ึงจะกลาวถึงรายละเอียดในบทตอไป 

๒.๓.๑ วนเกษตร 
 การตัดไมทําลายปาทั้งที่ถูกตองตามกฎหมายและผิดกฎหมาย การบุกเบิกพ้ืนท่ีปาเพื่อทําการ
เกษตรกรรม ฯลฯ เม่ือมีการขยายตัวของการทําเกษตรกรรมอยางแพรหลาย และการผลิตเพื่อการคา ทํา
ใหมีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกอยางกวางขวางสงผลใหเกิดปญหาดานส่ิงแวดลอม และความเส่ือมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติตามมาทั้งทรัพยากรปาไม ทรัพยากรดินและนํ้า  
 ทางออกในการรักษาหรือเพ่ิมพื้นที่ปาเอาไว คือ การกระทําระบบวนเกษตร (Agroforestry) 
ระบบวนเกษตร จึงนับวาเปนรูปแบบเกษตรแบบย่ังยืนอยางหนึ่ง เนื่องจากเปนการผลิตทางการเกษตรที่
ถือเอาความสมดุลกับระบบนิเวศในพื้นที่ปาไมเปนหลัก 
 วนเกษตร จึงมีความหมายทั่วไป คือ ระบบการใชที่ดินเพ่ือดํารงกิจกรรมการเกษตรตางๆ 
ระหวางตนไมในพื้นท่ีปาระหวางหรือไมยืนตนท่ีปลูกข้ึน โดยที่การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวจะตองมีความ
สอดคลองซ่ึงกันและกัน และเกื้ลกูลกับระบบนิเวศปาไมในทองถิ่น 
 วัตถุประสงคของวนเกษตร มีวัตถุประสงคหลักอยู ๓ ประการ กลาวคือ 
  (๑) การดํารงอยูรวมกันระหวางพื้นที่ปากับการเกษตร 
  (๒) การเพิ่มพ้ืนที่ปาไมของประเทศ 
  (๓) การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
 หลักการและเงื่อนไขของวนเกษตร 
  (๑) การมีตนไมใหญและพืชหลายระดับ คือ การใชที่ดินมีประสิทธิภาพสูงข้ึนและยัง
ชวยใหระบบมีกลไกในการควบคุมตัวเอง และสามารถชวยอนุรักษดินไดเปนอยางดี 
  (๒) การเลือกพืชเศรษฐกิจใหเหมาะสมกบัพื้นที่ คือ การใชประโยชนเกื้อกูลซ่ึงกันและ
กันของพืชสัตวและปาไม  
 
 
 



 
๕๕ 

 รูปแบบของวนเกษตร มีอยู ๓ ระบบ คือ 
 ๑. ระบบปลูกปา- นาไร (Agrisylvicultural system) มีความแตกตางเพราะการปลูกพืชกสิกรรม
และการปลูกปานั้น เปนการทําการเกษตรในท่ีดินอันเปนของรัฐ และรัฐยังถือวาไมที่ปลูกน้ันเปนของ
รัฐ นอกจากพืชกสิกรรมเทานั้นที่จะเปนของราษฏร 
 ๒. ระบบปลูกปา- หญาเลี้ยงสัตว (Sylvopastoral system) เปนการผลิตปศุสัตวมารวมกับการ
ปลูกปา กระทําทั้งในลักษณะของการปลูกปาเพื่อใชสวนตางๆ ของตนไมเพื่อการเลี้ยงปศุสัตว เพื่อหวัง
ประโยชนจากไมโดยตรง หรือการปลูกหญาเสริม หรือการเลี้ยงปศุสัตวในสวนปา ปศุสัตวชวยในการ
กําจัดหญา 
 ๓. ระบบเลี้ยงสัตว–ปลูกปา-นาไร ( Agrosylvopastoral system) ระบบที่มีตัวแปร หรือปจจัยอยู
รวมกันถึงสามอยางถือวาเปนการใชประโยชนที่ดินอยางประณีต ปจจัยท้ังสามอยางที่วามานี้หาก
สภาพการณตางๆเหมาะสมและสมบูรณแลวก็ไมเปนปญหาตอการทํางาน 
 ขอเดนของวนเกษตร มีอยู ๒ ประการหลัก กลาวคือ 
  ๑) การอยูรวมกันของพื้นที่ปากับการเกษตร 
  ๒) การเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ประโยชนของวนเกษตร ดังน้ี 
  ก. ประโยชนที่เกิดข้ึนตอระดับเกษตรในไรนา 
 เพิ่มเสถียรภาพและความยั่งยืนของการผลิต  ประสิทธิภาพของการใชที่ดิน ปรับปรุง
สภาพแวดลอมทางการเกษตรท่ีทรุดโทรมใหฟนฟูกลับคืนดีข้ึน และยังลดปญหาความเสียหายจากการ
ทําลายของโรคและศัตรูพืช  
  ข. ประโยชนที่เกิดข้ึนตอเศรษฐกิจระดับประเทศ 
 ทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชนบทดีข้ึนจากการมีแหลงอาหารของตนเอง สามารถแกไขปญหา
การอพยพจากชนบทเขาสูเมืองได สามารถหมุนเวียนทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดเปนผลพลอยได เชน
แรงงานสัตว แก็สชีวภาพ และชวยปรับปรุงสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติโดยสวนรวมของ
ประเทศ 
  ค. การใชปุยธรรมชาติ 



 
๕๖ 

 เกษตรกรไดรับประโยชนเต็มท่ีและไมรบกวนระบบนิเวศของปาไมโดยการเพ่ิมอินทรีวัตถุ 
ธาตุไนโตรเจนใหกับดิน เปนการสรางปุยดวยการปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน ปุยพืชสดเพ่ือคุมวัชพืช จะ
ทําใหไดผลผลิตเพิ่มข้ึน และปลูกพืชคลุมดินเพ่ืออนุรักษหนาดิน๑๓ 
 ๒.๓.๒ เกษตรอินทรี (Organic Farming) 
 เกษตรอินทรีเกิดจากแนวความคิดในการใหความสําคัญกับความอุดมสมบูรณของดินโดยวิธี
ทางธรรมชาติ ปฏิเสธการใชปุยเคมี สารกําจัดศัตรูพืชและสารเรงการเจริญเติบโตทุกชนิด เน่ืองจากการ
ใชปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในไรนา ทําใหเกษตรกรประสบปญหาในดานสุขภาพอยางรุนแรง 
ประกอบกับตองลงทุนสูง แตผลผลิตท่ีไดมีความไมแนนอนข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
 นอกจากนี้สารเคมีท่ีใชยังไปทําลายแมลงและส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติ เปนผลใหระบบนิเวศขาด
ความสมดุลสมดุล การใชภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเกิดจากประสบการณ ผสมผสานกับวิทยาการสมัยใหม
แบบพึ่งพาธรรมชาติเพ่ือแกปญหา และนํามาสูความยั่งยืนทางการเกษตร 
 จึงอาจกลาวไดวา เกษตรอินทรีย เปนการเกษตรท่ีหลีกเลี่ยงการใชสารเคมี เพ่ือความปลอดภัย
ในสุขภาพ ใชซากพืช มูลสัตว การปลูกพืชหมุนเวียน แรธาตุตามธรรมชาติในการปรับปรุงดิน 
ผสมผสานกับการจัดการศัตรูพืชโดยวิถีทางตามธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช 
 วัตถุประสงคของเกษตรอินทรี 
 ๑) การฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน 
 ดินเปนปจจัยสําคัญที่สุดของส่ิงมีชีวิต เพราะส่ิงมีชีวิตทุกชนิดเกิดข้ึน ดํารงอยูและตายไปตอง
อาศัยดิน ในขณะที่พืชเปนส่ิงมีชีวิตที่เปนอาหารของมนุษยและสัตว พืชจึงเปนแหลงอาหารเริ่มตนของ
ส่ิงมีชีวิต ดินที่มีความอุดมสมบูรณตองมีคุณสมบัติที่ประกอบดวยสวนสําคัญ ๓ ประการ คือ แรธาตุ 
อินทรียวัตถุ และสิ่งมีชีวิต ดังน้ันเกษตรอินทรีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความอุดมสมบูรณใหแกดิน
โดยใหความสําคัญกับโครงสรางทางกายภาพของดิน และส่ิงมีชีวิตในดิน 
 ๒) การสรางความปลอดภัยของอาหาร 
 เน่ืองจากรูปแบบการเกษตรกระแสหลัก มีการใชสารเคมีในปริมาณท่ีมากสะสมเปนระยะ
เวลานาน กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ สงผลเสียตอสุขภาพของเกษตรกร
และผูบริโภค ท่ีไดรับจากสารพิษที่ตกคางในผลผลิตทางการเกษตร 

                                                           

 ๑๓มหาวิทยาลัยศรีปทุม,รูปแบบของระบบการเกษตรแบบยั่งยืน, ๒๕๕๗. 
<http://http://elearning.spu.ac.th>(๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗) 



 
๕๗ 

 หลักการและเงื่อนไขของเกษตรอินทรี 
 ๑) การหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีในการผลิต 
 ๒) การเพิ่มพูนความสมบูรณของดินโดยการใชปุยหมัก ปุยคอก จุลินทรีย 
 ๓) การควบคุมและกําจัดศัตรูโดยชีวภาพ กายภาพ และอินทรีเคมีหรือโดยวิธีธรรมชาติ 
 เน่ืองจากในแนวทางการเกษตรแบบอินทรีน้ัน หัวใจสําคัญ คือ การปรับปรุงดินใหมีสภาพอุดม
สมบูรณมากท่ีสุด เทคนิคตางๆ ในการปรับปรุงดิน จึงถือเสมือนวาเปนปจจัยปลักแหงความสําเร็จของ
การเกษตรอินทรีอาทิ เชน 
  - การใชระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน พืชหมุนเวียน ปลูกพืชสดเปนปุย 
  - การใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตร คือ ปุยหมัก ปุยคอก เศษพืชท่ีมีในไรนา 
  - การใชจุลินทรียในดิน เชน โปรโตซัว เช้ือรา แบคท่ีเรียไวรัส ทําใหเกิดกระบวนการทาง
ชีวเคมี ในการยอยสลายอินทรียวัตถุในดิน ในการปรับปรุงดิน 
  - การใชวัสดุท่ีเกิดจากธรรมชาติประกอบดวยหินที่มีแรธาตุอาหารท่ีตองการ 
  - การใชชีววิธีหรือส่ิงมีชีวิตที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติจัดการศัตรูพืช เชน การกําจัดเพลี้ยออนโดย
ใชวานน้ําพญาไรใบ และทานตะวัน เปนตน 
  - การใชกลวิธีในการดักจับศัตรูพืช เชนติดไฟลอแมลง กาวกับดัก เปนตน 
             -การพัฒนารูปแบบเกษตรอินทรีในประเทศไทย 
 แนวคิดเกษตรอินทรียในประเทศไทยไดรับการพัฒนามาจากประสบการณมาจากทางปฏิบัติ 
ของผูท่ีเปนทั้งนักวิชาการเกษตรและเกษตรกร ปจจุบันเกษตรกรที่ทําการเกษตรอินทรียในประเทศไทย
มีกรรมวิธีที่หลากหลายในการจัดระบบการผลิต เชน ทําการเพาะปลูกพืชหลายชนิดผสมผสานกัน
เพื่อใหเกิดความหลากหลาย ใชชีววิธีในการกําจัดศัตรูพืช หรือทําการปลูกพืชชนิดเดียวแตไมใชปุยเคมี 
และไมใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช ผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษไดรับความสนใจจากผูบริโภคทั้งใน
และตางประเทศ และมีแนวโนมการผลิตที่เพิ่มข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการโดยขึ้นอยูกับขนาด 
ความสด รสชาติ มาตรฐานและคุณภาพ  
 ดังนั้นจึงมีการกําหนดมาตรฐานสากลของ สมาพันธขบวนการเกษตรอินทรีนานาชาติ 
(International Federal of Organic Agriculture Movement: IFOAM)ซ่ึงตอมาในประเทศไทยได
เปลี่ยนเปน สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี หรือ มกท.(Organization Agriculture Certification 
Thailand:ACT) 
 รูปแบบเกษตรอินทรี สามารถจําแนกตามประเภทของพืชที่ปลูกไดดังนี้ 



 
๕๘ 

 ๑) การปลูกพืชผักในแบบเกษตรอินทรีเปนการปลูกผักชนิดเดียวหรือปลูกผสมผสานกันหลาย
ชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน 
 ๒) การปลูกพืชไรในแบบเกษตรอินทรี เชน ขาว ซ่ึงมีการพัฒนาเช่ือมโยงการผลิตและ
การตลาดเปนระบบธุรกิจเกษตรอินทรี อาจจะมีการประยุกตโดยเพิ่มพืชตระกูลถั่ว หรือเลี้ยงปลาในนา
ขาวไปดวยก็ได 
 ๓) การปลูกไมผลในแบบเกษตรอินทรีเปนการหลีกเลี่ยงการใชสารเคมี ใชปุยจากเศษเหลือของ
พืช มูลและซากสัตว เปนอาหารของจุลินทรีเพ่ือชวยในการปรับปรุงดิน ไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพ่ือ
ความปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค 
 ขอเดนของการเกษตรอินทรี 
 ๑) ทําใหเกิดผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ 
 ๒) เพ่ิมมูลคาผลผลิตและตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
 ๓) ฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน  
 ๒.๒.๓ เกษตรผสมผสาน(Integrated Farming) 
 รูปแบบการเกษตรผสมผสานมีที่มาเนื่องมาจากการทําเกษตรกระแสหลักโดยเฉพาะอยางย่ิง
การทําเกษตรเชิงเดี่ยวหรือการผลิตสินคา เกษตรชนิดเดียวมีขอจํากัดและสรางปญหาแกเกษตรกร
หลายๆดานคือ  
 ๑) รายไดของครัวเรือนไมมีเสถียรภาพ 
 ๒) เศษวัสดุจากพืชและมูลสัตวไมไดนําไปใชประโยชน 
 ๓) การผลิตสินคาเดี่ยวบางชนิดใชเงินลงทุนมาก 
 ๔) ครัวเรือนตองพึ่งพิงอาหารจากภายนอก 
 ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการที่หาระบบการผลิต “เกษตรผสมผสาน” ในไรนา ที่สามารถใช
ประโยชนจากพ้ืนท่ีทํากินขนาดเล็ก เพื่อลดความเส่ียงจากการผลิต ลดการพึ่งพิงเงินทุน ปจจัยการผลิต
และอาหารจากภายนอก อีกทั้งการนําเศษพืชและมูลสัตวซ่ึงเปนผลพลอยไดจากกิจกรรมการผลิตไปใช
ใหเกิดประโยชนในไรนาทําใหผลผลิตและรายไดเพิ่มขึ้น  
 เกษตรผสมผสาน หมายถึง ระบบการเกษตรท่ีมีการปลูกพืชและหรือมีการเลี้ยงสัตวหลายชนิด 
ในพ้ืนที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรมแตละชนิด จะตองเก้ือกูลประโยชนตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เปน
การใชทรัพยากรท่ีมีอยูในไรนา เชน ดิน น้ํา แสงแดด อยางเหมาะสมเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด มี
ความสมดุลของสภาพแวดลอมและเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 



 
๕๙ 

 แนวคิดดังกลาวมีหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ๒ ประการ คือ 
 ๑) ตองมีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต ๒ กิจกรรมข้ึนไป 
 ๒) ตองเกิดการเก้ือกูลประโยชนระหวางกิจกรรมตางๆ 
 วัตถุประสงคของการเกษตรผสมผสาน 
  - เพื่อใหเกิดความม่ันคงดานรายได 
  - เพื่อลดการพึ่งพาดานเงินทุน ปจจัยการผลิต และอาหารจากภายนอก 
  - เพื่อใหเกิดการประหยัดดานรายจายทางโครงขาย(Ecomomy of Scope) 
  - เพิ่มรายไดจากพื้นที่เกษตรขนาดยอยที่จํากัด 
 นอกจากนี้ยังมี การเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  ลดการทําลาย
ส่ิงแวดลอม ทําใหเกษตรกรมีความเปนอิสระในการดํารงชีวิต 
 หลักการและเงื่อนไขของเกษตรผสานผสาน 
 ๑) มีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต ๒ ชนิดขึ้นไป และกิจกรรมการเกษตรท้ังสองชนิดตองทําเวลา
และสถานท่ีเดียวกัน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดมากกวาใหเกิดกําไรสูงสุด 
 ๒) เกิดการเก้ือกูลกันอยางตอเน่ืองระหวางกิจกรรมเกื้อกูลกันระหวางพืชกับพืช พืชกับปลา 
สัตวกับปลา พืชกับสัตว สัตวกับสัตว ซ่ึงลักษณะการเกื้อกูลกันของระบบเกษตรผสมผสาน จึงทําให
ตนทุนการผลิตลดลง หรือที่เรียกวา เปนการประหยัดทางโครงขาย(Economy of Scope) และลดการ
พ่ึงพิงปจจัยจากภายนอกในที่สุด  
 ในดานเทคนิคและการจัดการไรนานั้น เกษตรผสมผสานใหความสําคัญในเรื่องของการสราง 
ความหลากหลายของพืช สัตว และทรัพยากรชีวภาพ การใชประโยชนเกื้อกูลกันระหวางกิจกรรม การ
ใชปุยหมัก ปุยคอก การใชวัสดุหรือพืชคลุมดิน การปลูกพืชหลายระดับ มีแหลงน้ําในไรนาซ่ึงจะไม
เนนหนักวาตองมีการปฏิบัติ เชนสามารถใชพืชคลุมดิน ไถพรวนดิน หรือปุยเคมีก็ได 
 การพัฒนารูปแบบเกษตรผสมผสานในประเทศไทย 
 มีการทําการเกษตรแบบผสมผสานมานานแลว จากรูปแบบการผลิตท่ีงายๆเชนการเลี้ยงปลาใน
นาขาว และหลังจากท่ีหนวยงานของรัฐเขามามีบทบาทในดานการสงเสริมและวิจัยมากข้ึน รูปแบบการ
ผลิตจึงมีความซับซอนมากข้ึน มีการผสมผสานระหวางพืช สัตวและปลา 
 โดยทั่วไปรูปแบบของการผลิตซ่ึงประกอบดวยชนิดและขนาดของกิจกรรมการผลติในไรนาจะ
แตกตางกันไป ปจจัยที่กําหนดรูปแบบการผลิตมี ๓ ประการคือ 
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 (๑) สภาพแวดลอมทางกายภาพของพ้ืนที่ เชน ความอุดมสมบูรณของดิน ระดับความสูงตํ่าของ
พ้ืนท่ี แหลงนํ้า สภาพลมฟาอากาศและอ่ืนๆ 
 (๒) สภาพแวดลอมทางชีวภาพของพ้ืนท่ี ไดแก ชนิดของพืช สัตวและปลาท่ีสามารถปรับตัวเขา
กับพื้นท่ีไดอยางเหมาะสม 
 (๓) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ขนาดของพื้นที่ถือครอง จํานวนแรงงานใน
ครัวเรือน เงินออม ตลาด พฤติกรรมการบริโภค เปนตน 
 รูปแบบของเกษตรผสมผสาน 
 ในมิติดานรายได สามารถแบงออกไดเปน ๓ แบบ คือ 
 ๑) การผสมผสานโดยยึดพืชเปนหลัก รายไดจากพืชจะเปนรายไดหลักของครัวเรือน สวน
รายไดจากกิจกรรมอื่นเชน ปลา และเลี้ยงสัตว จะเปนรายไดรอง 
 ๒) การผสมผสานโดยยึดสัตวเปนหลัก จะไดรายไดหลักจากสัตวเลี้ยงสวนรายไดจากพืชและ
ปลาจะเปนรายไดรอง 
 ๓) การผสมผสานโดยยึดปลาเปนหลัก รายไดหลักมาจากการเล้ียงปลา สวนรายไดจากพืชและ
สัตวจะเปนรายไดรอง เปนตน 
 จุดเดนของการเกษตรผสมผสาน 
 ๑) การลดความเส่ียงและความไมแนนอนของรายได 
 ๒) รายไดสมํ่าเสมอ 
 ๓) การประหยัดทางขอบขาย (Economy of Scope) คาใชจายในไรนา มีรายไดสุทธิเพ่ิมมากข้ึน 
 ๔) ลดการพึ่งพิงจากภายนอก  
 ๕) ลดการวางงานตามฤดูกาล มีงานทําทั้งป ทําใหลดการอพยพแรงงาน๑๔ 
 หากเราจะใชโอกาสท่ีประเทศไทยมีความเหมาะสม และมีศักยภาพทางดานเกษตรกรรม มา
พัฒนาใหเกิดประโยชนอยางตอเนื่องจากการเกษตรโดยนําปจจัยและศักยภาพทางการเกษตรของไทยท่ี
มีอยู มาพัฒนาตอยอดอยางบูรณาการ ตามวิถีทางเกษตรกสิกรรมธรรมชาติ “เกษตรกรรมอินทรีแบบ
ผสมผสาน” และใชประโยชนจากการเกษตรกสิกรรมธรรมชาติ เพ่ือการบริโภค อุปโภคอยางพอเพียง 
และดําเนินการพัฒนาคุณภาพผลิตผลอยางตอเน่ือง โดยสรางรูปแบบสินคาชุมชนใหผูบริโภคพึงพอใจ 
และสรางเสริมงานบริการทางการเกษตรใหไดรับความนิยมจะเปนกระบวนการเพิ่มมูลคาสินคาของ
                                                           

 ๑๔มหาวิทยาลัยศรีปทุม, รูปแบบของระบบการเกษตรแบบยั่งยืน.อางแลว, ๒๕๕๗. 
 



 
๖๑ 

ชุมชน และชวยเพิ่มรายไดแกเกษตรกรโดยตอเนื่อง ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญตอความสามารถในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนแกเกษตรกรในชุมชน และเปนการสรางรากฐานอยางเปนระบบในการ
พัฒนาประเทศที่ถูกตอง เหมาะสม ทางดานเศรษฐกิจและสังคมไทยใหเจริญกาวหนาตามลําดับข้ันได
อยางม่ันคง ย่ังยืน 
 ๒.๓.๔ เกษตรประณตี 
 นิยามของเกษตรประณีต หมายถึงการทําการเกษตรแบบเขาใจธรรมชาติ เปนการเพาะปลูก
พืชสวนครัวอยางหลากหลาย รวมถึงการเลี้ยงสัตว เชน เปด ไก ปลา กบ หรือผึ้งเลี้ยง ในพื้นที่จํากัด
ประมาณ ๑ ไร เพื่อใชบริโภคในครัวเรือนอยางครบถวนเพียงพอโดยไมพึงพาสารเคมีในกระบวนการ
เพาะเลี้ยง หากเหลือกินเหลือใชก็สามารถนําไปจําหนายเพื่อเปนรายไดเพิ่ม หากมีพื้นที่มากกวานี้ก็
สามารถขยายอัตราสวนชนิด ประเภทพืชผักสวนครัว และเพ่ิมการเลี้ยงสัตวไดตามความสามารถ
ออกไปไดอยางเหมาะสม ซ่ึงเปนการประกอบการเกษตรเพ่ือบริโภค และขยายผลเพื่อการจําหนายสราง
รายไดเพ่ิมใหแกครอบครัว อยางคอยเปนคอยไป ซ่ึงเปนแนวทางที่ปลอดภัยจากการลงทุนครั้งใหญ ที่มี
ความเส่ียงตอการขาดทุนสูงกวา๑๕ 
 “คําวาเกษตรประณีตเราไมไปตีความหมายวาเปนกิจกรรมแตเปนกระบวนการ วิธีเรียน วิธีทํา 
จะชัดเจนกวาคือตอไปคนที่อยูในภาคการเกษตรจะตองทําอะไรใหมันประณีตขึ้น ดูแลเอาใจใสหม่ัน
ศึกษา หม่ันทดลองตอไปคําวาเกษตรประณีตมันจะกลายเปนวิธีเรียนวิธีทําของชาวบานซ่ึงจะไป
สอดคลองกับคําวาเศรษฐกิจพอเพียงแตเดิมเราไปอธิบายวาเกษตรประณีตคือการทําแปลงผัก ๑ ไร  “มัน
ไมผิดหรอกแตวามันยังไมพอ”คนที่ทําอาชีพเกษตรตองทําแบบผสมผสานหลายๆอยาง หมูเปนไรไก
เปนไร ตนไมเปนไร ผักเปนไร ปลาเปนอยางไร ใหมันเห็นระบบตรงนั้นซ่ึงมันก็เปนระบบเกษตร แตที่
ผานมาเราทําท้ิงทําขวาง ทําเยอะแตไดนอยลองมาดูแบบทํานอยใหมันไดดีกวา”๑๖ 

          
 

                                                           

 ๑๕เกษตร ออแกนิค ดอทคอม, แนะนําการทํา เกษตรอินทรีย แบบพอเพียง, ๒๕๕๓. 
<http://www.kasetorganic.com/>(๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓) 

๑๖“ครูบาสุทธินนัทปรัชญพฤทธิ์”, เวลิดเพลสดอทคอม, บานสวน, มหาวิชชาลยัภูมิปญญาไท
อีสานคืนถิ่น,  ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖. 
<http://baansuan.wordpress.com/2008/02/10/small-is-beautiful/>(๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
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แผนภูมิ ๒.๙ แปลนพ้ืนท่ีเกษตรประณตี ๑ ไร ของครูบาสุทธินันทปรัชญพฤทธิ ์

 

 ในพื้นที่ ๑ ไร ของครูบาสุทธินันทจะมีสวนของผักที่ปลูกตามฤดูกาล เปนผักอายุส้ันซ่ึงมีการ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปลูก เชน กระหล่ําปลี ตนหอม ถั่วฝกยาว ผักกาด พริก เปนตน รอบแปลง
จะปลูกไมพุม ไมผล ไมเลื้อย เชน มะละกอ แกวมังกร น้ําเตา ใตโครงไมเลื้อยหรือไมใหญก็จะมีผัก
ประเภทที่ไมตองการแสงมากในการเจริญเติบโต โดยรอบพื้นที่จะปลูกดอกไมชวยดึงแมลงมีประโยชน
ในพ้ืนที่ เชน ดาวเรือง 
 ปริมาณและชนิดของผลผลิตจากที่ดิน ๑ ไร ของครูบาสุทธินันทปรัชญพฤทธิ์ 

- สัตวมี ๑ ชนิด คิดเปนน้ําหนัก ๐.๕ กิโลกรัม 
- ผักมี ๔๐ ชนิด คิดเปนนํ้าหนัก ๑,๑๙๗.๑ กิโลกรัม 
- ผลไมมี ๕ ชนิด คิดเปนน้ําหนัก ๑,๑๗๑.๔ กิโลกรัม 
- รวมมีพืชและสัตวทั้งหมด ๔๖ ชนิด คิดเปนนํ้าหนัก ๒,๓๖๙ กิโลกรัม 
- ผลผลิตที่ไมไดช่ังหรือกินไดมี เบ้ียมะเขือ จํานวน ๑๐๐ เบี้ย 

 คาใชจายตางๆ ในการทําเกษตรประณีต ๑ ไร ของครูบาสุทธินันท 
- คาแรงงานจํานวน ๙๖๑ ช่ัวโมง คิดเปนเงิน ๑๗,๒๙๘ บาท 
- คาปุย ๕,๒๘๒ กิโลกรัม คิดเปนเงิน ๐ บาท 
- คาไฟฟาสูบน้ํา ๒๘๕ ช่ัวโมง คิดเปนเงิน ๘๕๕ บาท 
- คาพันธุพืช ๖,๑๘๔ ตน คิดเปนเงิน ๓๗๐ บาท 
- คาเมล็ดพันธุ ๑๔,๙๑๓ กรัม คิดเปนเงิน ๑,๒๔๕ บาท 
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- เครื่องจักรกล ๑,๑๑๓ บาท 
 - คาใชจายทุกประเภทไมรวมแรงงาน คิดเปนเงิน ๓,๕๘๓ บาท 
 คาใชจายทุกประเภทรวมแรงงาน คิดเปนเงิน ๒๐,๘๘๑ บาท 
 การทําเกษตรผสมผสานของครูบาสุทธินันทในดานความพอเพียงของปริมาณนํ้า ชนิดและ
จํานวนของตนไมยืนตนท่ีมีอยู ปลูกใหม ตายไป และคงเหลือในแปลงเกษตรประณีต ๑ ไรที่ดินเกษตร
ประณีต ๑ ไร เปนดังนี้ 

- ใชนํ้าจากบอบาดาลมีน้ําเพียงพอกับความตองการตลอดป 
- ตนไมยืนตนที่มีอยูเดิม ๔ ชนิด จํานวน ๕ ตน 
- จํานวนที่ปลูกเพิ่ม ๑๙ ชนิด จํานวน ๑๐๓ ตน 
- จํานวนที่ตายไปหรือตัดท้ิงมี ๑ ชนิด จํานวน ๕ ตน 

 - จํานวนคงเหลือ ๒๓ ชนิด จํานวน ๑๐๓ ตน 
(ขอมูลระหวางวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘) 
 

แผนภูมิท่ี๒.๑๐ แปลนพ้ืนท่ีเกษตรประณีต ๑ ไร ของพอผายสรอยสระกลาง 
 
 การทําเกษตรประณีตของพอผายสรอยสระกลางมี ๔ ข้ันตอน๑๗ 

                                                           
๑๗เวิลดเพลสดอทคอม, บานสวน, มหาวิชชาลัยภูมิปญญาไทอีสานคืนถิ่น, เกษตรประณีต ๑ ไร,

“พอผาย สรอยสระกลาง”, ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖. 
<http://baansuan.wordpress.com/2008/02/10/small-is-beautiful/>(๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
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 อยางที่หนึ่งตองกําหนดเปาหมายโดยที่ไมเอาเงินเปนตัวต้ัง  แตเอาความสุขใจเปนตัวต้ัง เอา
ความมีเปนตัววัดมีในส่ิงที่จําเปนในการดํารงชีวิตในพื้นที่ประกอบดวย พืชผัก ไมผลยืนตน และสัตว
เลี้ยง ฯลฯ  
 อยางที่สองตองมีการรวมพลังรวมพลังคนในบานและชุมชนเพ่ือสรางอาหารใหพลังแก
ตนเองและคนในแผนดิน  
 อยางที่สามคือข้ันของการต้ังม่ัน การรูจักตัวเอง รูจักผูอ่ืนรูจักส่ิงแวดลอมเพื่อเขาใจบทบาท
หนาท่ีของตน  
 อยางที่ส่ี คือ ข้ันต้ังใจต้ังใจทํามาหากินเพื่อใหมีอยูมีกิน พ่ึงพาตัวเอง คอยๆ ลดหนี้ไปพื้นที่ ๑ 
ไร มีขนาด ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ในพื้นที่ของพอผายจะแบงเปนโซนดานตะวันออกและโซนดาน
ตะวันตก โซนดานตะวันออกเนื้อที่ ๘๐๐ ตารางเมตร แบงออกเปน สระน้ํา ๒๐๐ ตารางเมตร, ชานสระ 
๖๔ ตารางเมตร, ที่อยูอาศัย ๖๐ ตารางเมตร, คูสระ ๔๗๖ ตารางเมตร 
 โซนดานตะวันตกเน้ือท่ี ๘๐๐ ตารางเมตร แบงเปน นาขาว ๓๖๐ ตารางเมตร, คันคู ๘๐ ตาราง
เมตร, คอกวัว ๗๐ ตารางเมตร, คอกฟาง ๓๘ ตารางเมตร, โรงปุยชีวภาพ ๓๙ ตารางเมตร, เรือนเพาะชํา 
๑๕ ตารางเมตร, ทางเดินและลานเอนกประสงค ๑๙๗ ตารางเมตร 
 ปริมาณและชนิดของผลผลิตจากที่ดิน ๑ ไร ของพอผาย สรอยสระกลาง 

- สัตวมี ๒ ชนิด น้ําหนักรวม ๓๖ กิโลกรัม 
- ผักมี ๓๑ ชนิด น้ําหนักรวม ๕๗๑.๒ กิโลกรัม 
- ผลไมมี ๔ ชนิด นํ้าหนักรวม ๓๒๑.๑ กิโลกรัม 
- ขาวมี ๑ พันธุ น้ําหนักรวม ๑๕๐ กิโลกรัม 
- รวมมีพืชและสัตว ๓๘ ชนิด คิดเปนน้ําหนักรวม ๑,๐๗๘.๓ กิโลกรัม 
- ผลผลิตที่ไมไดช่ังหรือกินไดมี กลาไม ๗ ชนิด จํานวน ๑๐๐ กลา 

 คาใชจายตางๆ ในการทําเกษตรประณีต ๑ ไร ของพอผาย สรอยสระกลาง 
- คาแรงงาน ๓๘๖ ช่ัวโมง คิดเปนเงิน ๖,๙๔๘ บาท 
- คาปุย ๓,๔๒๐ กิโลกรัม คิดเปนเงิน ๐ บาท 
- คาไฟฟาสูบน้ํา ๑๑๔ ช่ัวโมง คิดเปนเงิน ๓๔๒ บาท 
- คาพันธุพืช ๖,๖๗๗ ตน คิดเปนเงิน ๖๑๐ บาท 
- คาเมล็ดพันธุ ๑,๗๖๐ กรัม คิดเปนเงิน ๑,๓๘๕ บาท 
- คาพันธุสัตว ๖๔๑ ตัว คิดเปนเงิน ๗๕,๙๕๐ บาท 



 
๖๕ 

- เครื่องจักรกล ๑๕๐ บาท 
- อ่ืนๆ ๒๐๐ บาท 

 - คาใชจายทุกประเภทไมรวมแรงงาน คิดเปนเงิน ๗๘,๖๓๗ บาท 
 *คาใชจายทุกประเภทรวมแรงงาน คิดเปนเงิน ๘๕,๕๘๕ บาท 
 การทําเกษตรผสมผสาน ของพอผาย ผานการทําเกษตรผสมผสานมาแลว ๓ ปในดานความ
พอเพียงของปริมาณนํ้า ชนิดและจํานวนของตนไมยืนตนที่มีอยู ปลูกใหม ตายไป และคงเหลือในแปลง
เกษตรประณีต ๑ ไรที่ดินเกษตรประณีต ๑ ไร เปนดังนี้ 

- ใชนํ้าจากสระน้ําและบาดาลมีน้ําเพียงพอตลอดป 
- ตนไมยืนตนที่มีอยูเดิมมี ๓ ชนิด จํานวน ๓ ตน 
- จํานวนที่ปลูกเพิ่ม ๒๗ ชนิด จํานวน ๘๒ ตน 
- จํานวนที่ตายไปหรือตัดท้ิงมี ๑ ชนิด จํานวน ๑ ตน 

 - จํานวนคงเหลือ ๒๙ ชนิด จํานวน ๘๔ ตน 
(ขอมูลระหวางวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘) 

 พอคําเดื่อง ภาษี กลาววา  
  “การทําเกษตรประณีต คือการเปลี่ยนวิธีคิดใหมของเกษตรกรเนื่องจาก
ระบบการทําเกษตรท่ีผานมาน้ันมีการคิดกันเพียงหยาบ ๆ วา ๑ ไรคือที่ดิน๑,๖๐๐ 
ตารางเมตร ขณะเดียวกันก็ปลูกโดยไมมีการคํานวณและคํานึงถึงผลประโยชนที่
จะไดมากนัก แมแตการคิดวา ๑ ไร มี ๑,๖๐๐ตารางเมตร ก็ยังหยาบเกินไป อาจจะ
ตองคิดเปนตารางฟุต ตารางน้ิวหรือตารางเซนติเมตรไปเลย เปนการทาทายใหไม
คิดเฉพาะบนดินแตใตดินก็สามารถปลูกพืชได เชน ปลูกมันเทศไวในดิน เหนือดิน
ข้ึนไป ๒ ช้ัน ๓ ช้ันก็มีตนไม มีสัตว และถาเราคิดใหพ้ืนที่ ๑ ไรเปนรูปส่ีเหลี่ยมที่
มีเสนรอบแปลง๔ ดานเทากับ ๑๖๐ เมตร หรือ ๑๖๐,๐๐๐ เซนติเมตร จะมีชะอม
โดยรอบ ๕๐๐ กวาตนเก็บเกี่ยวแตละรอบก็เหลือกินมาก และถาเหลือก็ขายวันละ
บาท จะมีเงินวันละ ๕๐๐บาท…นี่เฉพาะร้ัว ยังไมนับพ้ืนที่วางในการปลูกผัก
ผลไม ไมใชสอย เพาะเห็ดเลี้ยงสัตว นานาชนิดไดอีกมาก” 

 



 
๖๖ 

 
 

แผนภูมิท่ี ๒.๑๑แปลนพื้นท่ีเกษตรประณีต ๑ ไร ของพอคําเดื่อง  ภาษ ี
 
 ในพื้นที่ ๑ ไร ของพอคําเดื่องจะไมมีพื้นที่นา จะมีสวนของแปลงผัก ไมผล และไมยืนตน 
รวมทั้งมีพื้นที่สําหรับโรงเรือนเพาะชํา โดยจะไมไดเลี้ยงสัตว ในพ้ืนที่ ๑ ไร มีการปลูกไมยืนตน เชน 
กลวย มะละกอ เปนตน มีการปลูกไมใชสอย เชน ยางนา ไผ สัก ประดู ตะเคียน เปนตน 
 ปริมาณและชนิดของผลผลิตจากที่ดิน ๑ ไร ของพอคําเดื่อง ภาษี เปนดังนี้ 

- ไมมีการเลี้ยงสัตวในสวน 
- ไมมีการทํานาในสวน 
- ผักมี ๒๙ ชนิด คิดเปนน้ําหนัก ๓๖๘.๖ กิโลกรัม 
- ผลไมมี ๕ ชนิด คิดเปนน้ําหนัก ๕๔๓.๓ กิโลกรัม 
- เห็ดมี ๑ ชนิด คิดเปนนํ้าหนัก ๕.๓ กิโลกรัม 
- รวมพืชทั้งหมด ๓๕ ชนิด คิดเปนน้ําหนัก ๙๓๘.๒ กิโลกรัม 
- ผลผลิตที่ไมไดช่ังหรือกินไดมี กลาไม ๒ ชนิด จํานวน ๘ กลา และมีไมไผ ๑๓ ลํา 

 คาใชจายตางๆ ในการทําเกษตรประณีต ๑ ไร ของพอคําเดื่อง ภาษี 
- คาแรงงานจํานวน ๗๔๘ ช่ัวโมง คิดเปนเงิน ๑๓,๔๖๔ บาท 
- คาปุย ๑,๕๑๔ กิโลกรัม คิดเปนเงิน ๐ บาท 
- คาพันธุพืช ๑,๒๘๘ ตน คิดเปนเงิน ๔๔๘ บาท 
- คาเมล็ดพันธุ ๑๓,๐๗๓ กรัม คิดเปนเงิน ๗๕ บาท 
- คาพันธุสัตว ๐ ตัว คิดเปนเงิน ๐ บาท 
- คาใชจายทุกประเภทไมรวมแรงงาน คิดเปนเงิน ๕๒๓ บาท 



 
๖๗ 

 *คาใชจายทุกประเภทรวมแรงงาน คิดเปนเงิน ๑๓,๙๘๗ บาท 
 การทําเกษตรผสมผสาน ของพอคําเดื่อง ภาษี เคยผานการทําเกษตรผสมผสานมาแลว ๒ ป
ความพอเพียงของปริมาณน้ํา ชนิดและจํานวนของตนไมยืนตนท่ีมีอยู ปลูกใหม ตายไป และคงเหลือใน
แปลงเกษตรประณีต ๑ ไรเปนดังนี้ 

- ใชนํ้าจากลําหวยกุดน้ําใส มีน้ําเพียงพอกับความตองการตลอดป 
- ตนไมยืนตนที่มีอยูเดิม ๒๒ ชนิด จํานวน ๓๕๓ ตน 
- จํานวนที่ปลูกเพิ่ม ๑๐ ชนิด จํานวน ๒๗๐ ตน 
- จํานวนที่ตายไปหรือตัดท้ิงมี ๖ ชนิด จํานวน ๖๕ ตน 

 - จํานวนคงเหลือ ๒๗ ชนิด จํานวน ๕๕๘ ตน 

 (ขอมูลระหวางวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘) 
 การทําเกษตรประณีต ดังไดยกตัวอยางขางตน อยางเขาใจ เขาถึงธรรมชาติ และปรับปรุง
พัฒนาการใชประโยชนในแปลงที่ดิน เนื้อที่ ประมาณ ๑ ไร ดวยการเพาะปลูกพืช ผสมผสานการเล้ียง
สัตวท่ีหลากหลายอยางเก้ือกูลประโยชน  ผลปรากฏเปนที่ประจักษแจงวา สามารถลดคาใชจายในการ
ผลิต, คาซ้ือหาอาหารของครัวเรือน และสามารถสรางรายไดเพิ่มแก “เกษตรกรประณีต” ดวยการขาย
ผลผลิตสวนเกินไดอยางสม่ําเสมอ  
 ดังน้ัน จึงกลาวไดวา เกษตรประณีต เปนรูปแบบการใชประโยชนจากที่ดินแปลงยอย (๑ไร) 
ทําใหเกิดความม่ันคงทางอาหาร และสรางผลตอบแทนแกเกษตรกรไดอยางคุมคาโดยตอเน่ืองตลอดป
ตอป และท่ีสําคัญย่ิงคือ เปนรูปแบบของการพึ่งพาตนเองไดอีกท้ังยังเสริมสรางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แกครอบครัวเกษตรกร ใหมีความม่ันคง อยางยั่งยืน 
 ๒.๓.๕ เกษตรกสิกรรมธรรมชาติ 
 ความเปนมาของเกษตรกสิกรรมธรรมชาติเกิดจากแนวคิด “ทฤษฎีใหม เศรษฐกิจพอเพียง” 
เปนแรงบันดาลใจใหอาจารยวิวัฒนศัลยกําธร  ผูรับใชใตเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ โดยรับราชการ ใกลชิดพระองคทานในหนวยงาน สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) สํานักนายกรัฐมนตรี มากวา ๑๖ ป ไดสัมผัส
กับชีวิตของเกษตรกรในทั่วภูมิภาคของประเทศ ไดพบกับปญหาตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องท่ีดินทํากิน 
ความยากจน ความรูในเรื่องการเกษตร ตลอดจนปญหาสุขภาพ การศึกษาและอ่ืนๆ ประกอบกับที่ได
ถวายการรับใช ไดเห็นการทุมเทพระวรกาย กําลังพระราชทรัพย อีกท้ังเวลาสวนใหญกับการพัฒนา
คนควาและทดลองทางดานการเกษตรตางๆอยางมากมาย 



 
๖๘ 

 

 
 

แผนภูมิท่ี ๒.๑๒ องคประกอบเกษตรกสิกรรมธรรมชาต ิ
 
 ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาจารยวิวัฒนศัลยกําธร จึงไดรวบรวมกลุมคนในหลายๆ 
อาชีพ ที่มีแนวคิด แนวอุดมการณในการท่ีจะฟนฟูประเทศโดยการนําแนวคิดเรื่องทฤษฏีใหม เศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใหใชกับการทําการเกษตร และการดํารงชีวิตใหอยูรอดไดอยางย่ังยืน รวมทั้งการ
รณรงคใหเกษตรกรเลิกใชสารเคมี หยุดการพึ่งพาชาติตะวันตก หันกลับมาพ่ึงพาตนเอง โดยใช
เทคโนโลยี และภูมิปญญาชาวบานที่สืบทอดกันมา เพื่อเนนการทําการเกษตรที่ยั่งยืนบนผืนแผนดินไทย
จึงไดรวมตัวกันจัดต้ังเปน “ชมรมกสิกรรมธรรมชาติไท” 
 ตอมา อาจารยวิวัฒน ศัลยกําธร และสมาชิกในชมรมเกษตรกสิกรรมธรรมชาติ เห็นพอง
ตองกันวาเพ่ือใหการดําเนินงานของชมรมฯ เปนไปอยางยั่งยืนคลองตัว และชัดเจนมากยิ่งข้ึน จึงไดจด
ทะเบียนข้ึนเปน มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เม่ือวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนการนําโครงการ
ตางๆ ที่ชมรมไดดําเนินการมาสานตอและเผยแพรขยายใหกวางไกลยิ่งข้ึน 
 การดําเนินงานของชมรมฯ ในตอนตนไดออกรณรงคเผยแพร และใหความรูในเรื่องการทํา
กสิกรรมธรรมชาติ เพื่อพิสูจนใหเห็นวาสามารถทําการเกษตร และอยูอยางพอเพียงไดจริง เริ่มจากการ



 
๖๙ 

ผลิตเอ็นไซมสมุนไพรธรรมชาติใชกันเองในนาขาว พืชชนิดอ่ืนๆ ทั้งพืชผักและไมผล รวมถึงการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าดวย โดยทําการทดลองที่ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บาน
บึง จ.ชลบุรี และนําประสบการณที่ปฏิบัติจริงไปเผยแพรความรูใหแกเกษตรกร ขณะเดียวกันก็
ทําการศึกษาคนควาและวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเอ็นไซมสมุนไพรธรรมชาติ สมุนไพรไลแมลงโดยทํา
การทดลองและเผยแพรในพื้นที่ของเกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศ กวา ๕๐ จังหวัดไดทดลองกับพืช
หลากหลายชนิด เชน ขาว ขาวโพด พืชตระกูลแตง พืชตระกูลถั่ว หอมแดง หอมแบง หนอไมฝรั่ง มัน
สําปะหลัง ไมไผตง ออย ยางพารา ทุเรียน มังคุด ขนุน ลองกอง มะมวง มะไฟ สม ลําไย ฯลฯ สวนใน
ดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ไดแก การเลี้ยงกุงกุลาดํา-กุงกามกราม การเลี้ยงปลาดุก และปลานิล เปนตน 
ผลท่ีไดรับจากการทดลอง-ปฏิบัติจริง ประสบความสําเร็จเปนที่นาพึงพอใจ๑๘ 
วัตถุประสงคของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 

- เพ่ือสงเสริมการผลิตอาหารไรสารพิษ ปราศจากสารเคมีสําหรับมวลมนุษยชาติ 
- สนับสนุน ฝกอบรม ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการกสิกรรม  
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การปศุสัตว การพลังงาน การแพทยเภสัชกรรม และการจัดการ 
ส่ิงแวดลอม โดยเนนภูมิปญญาตะวันออก 
- สนับสนุนใหชุมชนพึ่งตนเองได พ่ึงพาอาศัยกันและการพึ่งพิงกันกวางขวางย่ิงข้ึนตามแนว 
พระราชดําริ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม 
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จะดําเนินการรณรงค สงเสริม และสนับสนุนใหชุมชนพึ่งตนเองให

ได โดยพึ่งพาอาศัยกัน มีความสามัคคีกันและดํารงอยูอยางพอเพียงภายใตพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยมีศูนยเครือขายกระจายตัวอยูในทุกภมิูภาคทั่วประเทศ รวม ๔๗ แหง๑๙ 
 การดําเนินงานของศูนยในเครอืขาย 
 
 
 

                                                           

 ๑๘มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, ประวัติการกอต้ัง, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖. 
<http://www.agrinature.or.th/>(๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗). 

๑๙มูลนธิิกสิกรรมธรรมชาต,ิ ศูนยเครือขาย, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖. 
<http://www.agrinature.or.th/node/2> (๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗). 



 
๗๐ 

(๑) ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม 
ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม เปนเครือขายอีกแหงหนึ่ง ต้ังอยูที่ หมู ๒ ต.ทามะขาม อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี บนเนื้อท่ี ๑๔ ไร พ้ืนที่ท้ังหมดถูกจัดสรรใหเปนแหลงเรียนรูกสิกรรมธรรมชาติไดอยางลง
ตัวโดยมีฐานเรียนรูตางๆภายในศูนยทั้งหมด ๘ ฐาน คือ  
 ๑.ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จะช้ีแนวทาง “ตนเปนท่ีพึ่งแหงตน” เนนการผลิตใหเพียงพอ
กับความตองการบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก เหลือจากการบริโภคจึงคิดถึงการผลิตเพ่ือการคา โดย
สรางส่ิงอุปโภคบริโภคในท่ีดินของตนเอง เชน ขาว น้ําปลา ไก ผลไม พืชผัก เปนตน หากเปนชุมชน
เมือง สวนใหญก็จะมีปญหาเรื่องการจัดการขยะ ท่ีตองเร่ิมต้ังแตครอบครัวและขยายสูชุมชน ประโยชน
ท่ีเกิดข้ึนจึงไมไดหมายถึงรายไดอยางเดียว หากยังรวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และการพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๒.ฐานเกษตรธรรมชาติ คือการทําเกษตรแบบประณีต เนนการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูง
ท่ีสุด โดยยึดหลักธรรมชาติที่ระบบนิเวศเกื้อกูลกัน การแบงท่ีดินปลูกพืชหลายชนิด ต้ังแตตนไมระดับ
เรือนยอดสูง ประเภทไมใชสอย รองลงมาเปนเรือนยอดไมช้ันกลาง ประเภทผลไม เชน ขนุน มะมวง 
สมโอ เปนตน จนถึงช้ันเรี่ยดินประเภทผักใบตางๆ จนถึงประเภทใตดิน เชน มัน กระชาย ขม้ิน ซ่ึง
ท้ังหมดสามารถอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน และเจริญงอกงามดี เพราะใบไมที่ทับถมจะแปรสภาพเปน
ปุยบํารุงดิน ทําใหดินดีและชุมช้ืน สวนผลผลิตสามารถสรางรายไดอยางสมํ่าเสมอกวาพืชเชิงเดี่ยว 
 ๓.ฐานหมูหลุม เปนการเลี้ยงหมู โดยการขุดหลุมใหลึกประมาณ ๕๐-๙๐ ซ.ม.จากนั้นใส
แกลบ รํา ข้ีเลื่อย หรือใบไม ลงไปภายในหลุม โดยไมตองเทพื้นปูนซีเมนต ซ่ึงหมูจะชอบมากเพราะ
สามารถคุยเข่ียได ทําใหหมูไมเครียด เม่ือหมูถายมูลหรือปสสาวะลงพ้ืน จากน้ันใหใชน้ําหมักชีวภาพ 
ผสมกับน้ําราดลงไปทุกๆ ๒-๓ วัน ตอครั้ง เพื่อเปนการชวยยอยสลายมูลหมูทําใหไมมีกลิ่นเหม็น และ
หมูที่เลี้ยงไวในหลุม จะมีรางกายที่แข็งแรง โตไว น้ําหนักดี เนื้อแนน ไขมันนอย เน่ืองจากไดออกกําลัง
กายอยูตลอดเวลา และสามารถจําหนายหมูไดในระยะเวลา ๔ เดือน 
 จากนั้นก็ตักเอาแกลบที่เทลงไปในหลุมไปทําปุยใสตนไมไดเลย สําหรับการเลี้ยงหมูหลุมนั้น 
สามารถทําไดทุกครัวเรือนตามศักยภาพ เนื่องจากอาหารที่ใชเลี้ยงหมูนั้นสวนใหญจะใชผักที่มีในแปลง
ปลูก อีกทั้งการเล้ียงหมูหลุมจะเนนการตมอาหารผสมผักใหกิน แทนการใหหัวอาหารหรืออาหารเม็ด
ลวนๆแบบฟารมใหญๆ เพราะถาเลี้ยงแบบน้ัน ตองเสียเงินซ้ือหัวอาหาร ทําใหตนทุนสูงทําใหขาดทุน
ได 



 
๗๑ 

 สวนการเลี้ยงหมูหลุมสามารถรักษาพยาบาลไดงายถาเกิดปวยเปนโรคพยาธิ โดยใชบอระเพ็ด 
ฟาทลายโจร เสลดพังพอน ใบฝร่ังหรือใบข้ีเหล็กใหหมูกินเพื่อรักษาโรคดังกลาว นอกจากนั้นยังมียา
ดองสมุนไพรผสมน้ําใหหมูกินเพ่ือเจริญอาหารอีกดวย 
 ๔.ฐานปุยชีวภาพ สมุนไพรไลแมลง ไดจากมูลสัตวในคอกหมูที่นํามาเปนปุยใสตนไม จะชวย
ลดตนทุนปุยเคมี สวนนํ้าหมักชีวภาพทําจากเศษผัก เศษอาหาร เศษผลไม ใชกับพืชผักผลไมชวง
เจริญเติบโต หรือชวงออกดอก และเปนการเรงรากของตนไมใหแข็งแรง สําหรับการไลแมลงและ
หนอนในแปลงผัก ใหใชวัตถุดิบท่ีมีอยูตามทองถิ่น เชน ฝกคูณ นํามาไลหนอนได หรือตะไคร ขา ขม้ิน 
ผสมเสือหมอบ สะเดา เพ่ือลดการใชสารเคมี นํามากันเช้ือราได 
 ๕.ฐานกาซชีวภาพ เปนฐานเรียนรูท่ีมีประโยชนมาก เพราะสามารถผลิตกาซหุงตมไดเองโดย
ใชมูลสัตวเปนเช้ือหมัก จากน้ันเติมอาหารเลี้ยงจุลินทรี ก็จะไดกาซหุงตมไวใชในครัวเรือน เปนการลด
คาใชจายในครัวเรือนไดเปนอยางดี 
 ๖.ฐานน้ําสมควันไม เปนการนําเอาเศษกิ่งไม เขาเตาเผานํ้าสมควันไม โดยใชถังขนาด ๒๐๐ 
ลิตรเปนตัวเตา อาศัยความรอนไลความช้ืนในเนื้อไมที่อยูในเตา ทําใหไมกลายเปนถานหรือที่เรียกวา 
กระบวนการคารบอนไนเซช่ัน ดวยโครงสรางท่ีมีลักษณะปด ทําใหควบคุมอากาศไดจึงไมมีการลุกติด
ไฟ ทําใหเน้ือถานมีคุณภาพ และผลพลอยไดคือ น้ําสมควันไม ที่นําไปใชเปนสารไลแมง ฆาเช้ือรา 
ปองกันแมลงวางไข ฉีดปองกันมด ปลวก ดานปศุสัตว สามารถลดกลิ่น ปองกันแมลงในฟารม หรือ
นําไปพนถังขยะเพ่ือปองกันแมลงวัน ท่ีสําคัญเปนการปลอดภัยจากสารเคมี 
 ๗.ฐานการแปรรูปอาหาร และอาหารสัตว เปนฐานการเรียนรูวิธีการทําแหนมปลา ปลาสม 
ขนมกุยไช และขาวเกรียบฟกทอง และเรียนรูการผลิตอาหารใหกับสัตว โดยใชวัสดุที่มีอยูในชุมชน 
 ๘.ฐานน้ํายาอเนกประสงค เปนการนําเปลือกมะนาว, มะกรูด, สับปะรด, เศษมะขามเปยก 
(ของเปร้ียวทุกชนิด) นํามาหมักกับนํ้าตาลทรายแดง แลวนํานํ้าหมักจุลินทรีมาผสมกับนํ้าดาง (ข้ีเถาแช
นํ้าสะอาดประมาณ ๑๕ วัน) เกลือ และ N๗๐ ตามสูตร จะไดนํ้ายาอเนกประสงคไวใช ทั้งลางจาน ซักผา 
ถูบาน ลางหองนํ้า และใชเปนยาสระผม เปนตน 
 คุณทิวาพร ศรีวรกุล ผูอํานวยการศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม กลาววา ศูนยกสิกรรม
ธรรมชาติทามะขาม เปนศูนยการเรียนรูและถายทอดองคความรูดานเกษตรอินทรี มีการคนควาวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการกสิกรรม การเลี้ยงสัตว การแพทยเภสัชกรรม การพลังงานทางเลือก 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมอยางรูคุณคา โดยนําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใช
ควบคูไปกับการถายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชแกชุมชนและบุคคลท่ัวไปเพ่ือนําไปใชกับการ



 
๗๒ 

ดําเนินชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงความพยายามในการยกระดับและพัฒนางาน
เกษตรกรรมย่ังยืนของเกษตรรายยอย และองคกรชุมชนของภาคตะวันตก ใหเปนท่ีเขมแข็งและเปนที่
ยอมรับของสังคมวงกวาง ดังจะเห็นไดวา ในปจจุบันมีกลุมองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาให
ความสนใจและสนับสนุนงานดานเกษตรกรรมย่ังยืนของศูนยฯโดยตอเนื่อง 
 ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม ดําเนินงานภายใตเครือขายปาตนนํ้าจังหวัดกาญจนบุรี ที่
ทํางานดานอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในจังหวัดกาญจนบุรี เปนศูนยปราชญชาวบาน ที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหเปนศูนยถายทอดองคความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํา
เกษตรอินทรียแบบธรรมชาติหรือหลายฝายเรียกวา “เกษตรกรรมยั่งยืน” 
 สําหรับเปาหมายของศูนยฯ จะมุงเนนการเสริมสรางศักยภาพคนในชุมชนเมืองและชนบท ให
รูจักพึ่งพิงตนเองเพื่อสรางภูมิคุมกันกับส่ิงรุกเราภายนอกใหชุมชนสามารถดําเนินชีวิตท่ีสอดคลองกับ
ธรรมชาติ เปนแนวทางนําไปใชปฏิบัติไดอยางเหมาะสมตามภูมินิเวศและสภาพแวดลอม ซ่ึงเปน
พ้ืนฐานในการพัฒนาศักยภาพของตนเองครอบครัวและชุมชน๒๐ 

(๒) ศูนยกสิกรรมธรรมชาติเพลิน ชุมพรคาบานา  
 ชุมพรคาบานา รีสอรตต้ังอยูบริเวณหาดทุงวัวแลน ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
ในเนื้อที่ ๔๐ ไร ที่โอบลอมไปดวยสภาพธรรมชาติท้ังน้ําทะเลใสสะอาด หาดทรายขาวละเอียด เงียบ
สงบ มีความเปนธรรมชาติอยางแทจริง ทั้งไมยืนตน ไมใบ ไมหอม นาขาว สวนครัวกินได พืชผักปลอด
สารพิษ รีสอรตแหงน้ีนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัวมา
ปฏิบัติจริงจัง และใชเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ คือ หองเรียนธรรมชาติของคนไทย ภายใตช่ือ “ศูนย
กสิกรรมธรรมชาติเพลิน” 
 จากการบริหารจัดการศูนยกสิกรรมธรรมชาติเพลิน หรือ “ชุมพรคาบานาตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง” รูจักพึ่งพาตนเอง ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคา และไมทําลายสภาพแวดลอม ทําใหเกิด
ความย่ังยืนตอตนเองและชุมชนทองถิ่น ทําใหรีสอรตแหงนี้ไดรับรางวัลส่ิงประดิษฐคิดคนดีเย่ียม ดาน
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมประจําป ๒๕๕๑ จากสภาวิจัยแหงชา 

                                                           

 ๒๐หนังสือพิมพผูจัดการออนไลน, ASTVผูจัดการออนไลน,ศูนยการเรียนรูและถายทอดองค
ความรูดานเกษตรอินทรีย “ทิวาพร ศรีวรกุล”, ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒. 
<http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9520000089177> (๒๑ มกราคม 
๒๕๕๔). 



 
๗๓ 

 ศูนยกสิกรรมธรรมชาติเพลิน ชุมพรคาบานา ถือเปนบทพิสูจนหน่ึงของความพยายามในการ
เรียนรูเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากไดมีการศึกษาเขาใจ 
เขาถึงแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  นําไปสูการพ่ึงพาตนเองและเคารพธรรมชาติเช่ือวาจะ
สามารถรอดพนจากวกิฤติการณที่ถาโถมเขามาไดอยางปลอดภัย 
 ปจจุบันมีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเครือขายเกษตรกรจากท่ัวประเทศ ไดเขา
มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรูที่เปนหลักวิชาการตามแนวพระราชดําริ และไดศึกษากับศูนยกสิกรรม
ธรรมชาติเพลิน พิพิธภัณฑที่มีชีวิตดวย อีกทั้งพนักงานยังมีความม่ันคงในอาชีพ ชุมชนรอบ ๆ มี
ความสุขในการอยูรวมกัน พ่ึงพาอาศัยกัน มีความเขมแข็ง โดยมีแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแสง
นําทาง๒๑ 
 ๒.๓.๖ เกษตรพอเพียง 
 หลักการความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตอง
มีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน 
 การวางแผนยุทธศาสตรและการดําเนินการพัฒนาและบริหารประเทศ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติ
การในทุกระดับ  จะตองยึดหลักการ  “ความพอเพียง” ซ่ึงมีคุณลักษณะสําคัญ  ๓  ประการที่ มี
ความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางกันอยางเปนระบบ กลาวคือ  
 จําเปนตองใชหลัก “ความมีเหตุผล” ในการคิดวิเคราะหเหตุปจจัยท่ีเกี่ยวของและคํานึงถึงผลที่
คาดวาจะเกิดข้ึนอยางรอบคอบ โดยรูจักประมาณคือ “รูเรา” วาสถานะของประเทศเปนอยางไร มีจุดแข็ง
และจุดออนในการพัฒนาเรื่องใดบาง และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกยุคโลกาภิวัตน
คือ “รูเขา”โดยตองเขาใจถึงโอกาสและภัยคุกคาม ขอดีและขอเสียที่เกิดข้ึนจากกระแสโลกาภิวัตน 
เพื่อที่จะรูจักเลือกรับหรือนําส่ิงที่ดีและมีความเหมาะสมมาประยุกตใชและเตรียมพรอมรับมือกับ
สถานการณที่อาจเปนภัยคุกคามประเทศ  
 วิธีคิดอยางมีเหตุผลดังกลาวนี้ จะนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงหรือใช
หลัก “ความพอประมาณ” ในการพัฒนาประเทศใหเปนไปอยางสมดุล บนพ้ืนฐานความพอดีระหวาง 
“ความสามารถในการพึ่งตนเองกับความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก”และระหวาง “สังคมชนบท

                                                           

 ๒๑ชุมพรทริป ดอทคอม, ศูนยกสิกรรมธรรมชาติเพลิน ชุมพรคาบานา, ๒๕๕๖. 
<http://chumphontrip.com/chumphon-cabana-agri-nature-learning-center.html>(๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖). 



 
๗๔ 

กับสังคมเมือง”โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล
และไกล และมีการเตรียมการจัดการความเส่ียงดวย“ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี” ใหพอเพียงพรอมรับ
ผลกระทบและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดข้ึนทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 
 เง่ือนไขพ้ืนฐาน : “จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการ
นําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอนและขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง
พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมี
สํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน 
ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ”๒๒ 

“...เศรษฐกิจของเราข้ึนอยูกับการเกษตรมาแตไหนแตไรแลว รายได
ของประเทศท่ีไดมาใชสรางความเจริญดานตางๆ เปนรายไดจาก
การเกษตรเปนสวนใหญ จึงอาจกลาวไดวาความเจริญของประเทศ
ตองอาศัยความเจริญของการเกษตรเปนสําคัญ และงานทุกๆ ฝายจะ
ดําเนินกาวหนาไปไดก็เพราะการเกษตรของเราเจริญ...”๒๓ 
 “...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วา
เมืองไทยเชยวาเมืองไทยไมมีส่ิงที่สมัยใหม แตเราอยู พอมีพอกินและ
ขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทย พออยู พอกิน มีความ
สงบและทํางานต้ังจิตอธิษฐาน ต้ังปณิธานในทางที่จะใหเมืองไทยอยู
แบบพออยูพอกินไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอ
กิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ถาเรารักษาความพออยู
พอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได...”๒๔ 

“….ถาสามารถจะเปลี่ยนกลับเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม
ตองทั้งหมด แมจะไมถึงครึ่งอาจจะเศษหน่ึงสวนส่ีก็สามารถที่จะอยู

                                                           
๒๒สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

“หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”,(กรุงเทพมหานคร : เซ็นจูรี่, ๒๕๔๘). 
๒๓พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร ณมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร, ๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗. 
๒๔พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ธันวาคม ๒๕๑๗. 



 
๗๕ 

ไดการแกไขจะตองใชเวลา ไมใชงาย ๆโดยมากคนก็ใจรอนเพราะ
เดือดรอนแตวาถาทําต้ังแตเดี๋ยวน้ีก็สามารถที่จะแกไขได…”๒๕ 

 การพัฒนาที่ไมสมดุลและไมยั่งยืน เกิดจากการใชยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตลอดเวลา  
กวาส่ีทศวรรษที่ผานมาที่ไดใหความสําคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมหรือเศรษฐกิจทุนนิยมท่ีมุง
พัฒนาเพื่อสรางความม่ังค่ังและรายไดมาสูประเทศเปนหลัก และใชการเติบโตของรายไดตอหัวเปน
เครื่องมือวัดผลสําเร็จของการพัฒนา ดวยความคาดหวังวา การเพิ่มปริมาณสินคาและบริการ การเพิ่ม
การจางงาน รวมท้ังประโยชนที่เกิดข้ึนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจน้ัน จะสามารถกระจายไปสู
ประชาชนสวนใหญของประเทศทําใหปญหาความยากจนหมดไปไดในท่ีสุด 

ทั้งที่แทจริงแลวการ “การเติบโตทางเศรษฐกิจ”จะตองไมขัดแยงกับเสถียรภาพความสมดุล  
และควรเปนวิธีการที่ใชแกปญหาเศรษฐกิจระยะส้ัน ในขณะที่ “การพัฒนาเศรษฐกิจ” ที่จะทําใหเติบโต
ตอเนื่องระยะยาวไดน้ัน ตองมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี มีการพัฒนาคุณภาพคน
ในเชิงสติปญญาความรอบรู มีความพอเพียงของสินคาและบริการสําหรับการดํารงชีวิตของประชาชน 
และมีความเปนธรรมในการแบงสรรมูลคาเพ่ิมที่เกิดจากการผลิตระหวางปจจัยการผลิตตางๆ รวมทั้ง
ความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจและสังคมของคนในชาติ ความมั่นคงและความสงบสุขในสังคม และมี
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไมใหเส่ือมสลายไมคุมคา และท่ีสําคัญที่สุดคือ มีเอก
ราชและอธิปไตยของชาติซ่ึงไมอาจที่จะแลกเปลี่ยนกับส่ิงอื่นใดไดการพัฒนาที่ครอบคลุมความหมาย
ท้ังหมดนี้จึงจะทําใหมีการเติบโตทางเศรษฐกิจไดอยางม่ันคงและยั่งยืนไดในระยะยาว๒๖ 
 ขณะท่ีการพัฒนาศักยภาพคนแมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยรวมอยูในระดับสูงขึน้แตยังคงมี
ปญหาในเชิงคุณภาพการศึกษาและกระบวนการเรียนรูท่ีตองเรงพัฒนาอยางเรงดวนเนื่องจากระบบ
การศึกษาในปจจุบันเปนระบบคิดแยกสวนออกจากวิถีชีวิต โดยเอาตําราหรือวิชาเปนตัวต้ังซ่ึงเปนความรู
นอกตัวยังไมใหความสําคัญตอการศึกษาใหรูจักชีวิตหรือรูจักตัวเอง ซ่ึงจะทําใหไมสามารถวาง
ความสัมพันธระหวางตัวเองกับผูอ่ืนและส่ิงแวดลอมไดอยางถูกตองมีจริยธรรม๒๗ 

                                                           
๒๕โครงการวิจัยฯ ศูนยศึกษาแนวพระราชดําริ,มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ,๒๙ พ.ย.๔๒. 

<http://www.swu.ac.th/royal/book4/b4c5t1.html>(๒ กนัยายน ๒๕๕๓) 
๒๖วิชิตวงศ  ณ ปอมเพชร : “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกบัปญหาเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย”, กรุงเทพ : แสงดาว, ๒๕๔๙, หนา ๑๘๒-๑๘๓. 
๒๗ประเวศ วะสี,“การพัฒนาตองเอาวัฒนธรรมเปนตัวต้ัง”,(กรงุเทพมหานคร : กระทรวงวัฒนธรรม 

ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๗), หนา ๑๖. 



 
๗๖ 

 แนวความคิดการพัฒนาประเทศไทยใหสามารถดํารงอยูในประชาคมโลกทามกลางกระแส
โลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วไดอยางม่ันคง มีเกียรติศักดิ์ศรี สงบสุขและสันติกับนานาประเทศ 
และเปน “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” นั้น จําเปนตองทบทวนหา “ดุลยภาพเชิงพลวัตใหม” เพ่ือใหเกิด
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวิถีการพัฒนาประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางบนพ้ืนฐานความ
แตกตางของระบบเศรษฐกิจและสังคมในชนบทกับในเมือง เพื่อใหเกิดความสมดุลพอดีระหวาง 
“ความเขมแข็งในการพ่ึงตนเองของประชาชนและชุมชนทองถิ่นในชนบทที่เปนฐานรากของสังคมและ
ความสมดุลในประโยชนของการพัฒนาแกทุกภาคสวนเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม”กับ 
“ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจและความรวมมือเปนเครือขายพันธมิตรการ
พัฒนากับประเทศตางๆ ในโลกยุคโลกาภิวัตน”๒๘ 
 กระบวนการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นควรเปนไปตามลําดับข้ันตอน เริ่มจาก 
“การพึ่งตนเอง” ในระดับครอบครัวในเรื่องปจจัยส่ีแลวจึงพัฒนาตนเองให “สามารถอยูไดอยาง
พอเพียง” ดวยการลดรายจาย เพ่ิมรายไดและอดออมใหพอมีพอกินพอใช ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 
แกไขปญหาตามเหตุและปจจัยดวยความสามารถและศักยภาพที่ตนเองมีอยูกอนคิดพึ่งผูอ่ืน เม่ือมีความ
เขมแข็งและเปนอิสระแลว จึงพัฒนาข้ึนมาเปนการแลกเปลี่ยนในข้ันพึ่งพากันและกัน นําไปสูการ
รวมกลุมกันในระดับชุมชนและทองถิ่น และทําประโยชนเพื่อสวนรวม โดยมี “การจัดการความรูและ
กระบวนการเรียนรูของชุมชน” ใหคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไดรับอํานาจและสิทธิในการ
เขาถึงและจัดการทรัพยากร สามารถตัดสินใจไดอยางเปนอิสระ และจัดการ “ทุน” ของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นเพ่ือบรรเทาปญหาความยากจนในชุมชน 
และมีธรรมาภิบาลในการจัดการองคกรชุมชนทองถิ่นจนสามารถ “พึ่งพาตนเอง” ในระดับชุมชน
ทองถิ่น แลวจึงพัฒนา “เครือขาย” สูภายนอกกับชุมชนอ่ืนแบบชวยเหลือเกื้อกูลกัน๒๙  
 
 
      

                                                           
๒๘สุวิทยเมษินทรีย,“เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน: การเชื่อมโยงโลกาภวิตันกบัชมุชนภิ

วัตน”, หนังสือพิมพมติชน, ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙. 
๒๙สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

“หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”, (กรุงเทพมหานคร : เซ็นจูรี่, ๒๕๔๘). 



 
๗๗ 

“...คําวาพอเพียง มีความหมายอีกอยางหนึ่งมีความหมายกวางออกไป
อีกไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับใชของเทาน้ันแตมีความหมายวา
พอมีพอกิน...พอมีพอกินน้ีก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงน่ันเอง...” 
“...พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอยไมหรูหราก็ได แต
วาพอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุขถาทําไดก็
สมควรที่จะทํา สมควรท่ีจะปฏิบัติ...” 
“...Self-Sufficiency น้ัน หมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใชไมตอง
ไปขอซ้ือคนอื่น อยูไดดวยตนเอง...” 
“...คนเราถาพอในความตองการก็มีความโลภนอยเม่ือมีความโลภนอย
ก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ถาทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไมใชเศรษฐกิจ
มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณไม
สุดโตงไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข...”๓๐ 

พระราชดํารัสพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว
พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา พระราชวังดสิุต
วันที่ ๔ ธันวาคม๒๕๔๑

 
 จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ที่ทรงพระราชทานแกขาราชการ และ
พสกนิกร เนื่องในวโรกาสตางๆ รวมท้ัง ขอคิดเห็นของนักวิชาการดานการพัฒนาฯ และปราชญ 
ผูทรงคุณวุฒิ (ราษฎรอาวุโส) ท่ีไดกลาวไวอยางสอดคลองกันวา 
 ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนควรดําเนินการตามข้ันตอนอยางมีแบบแผนที่
เหมาะสมกับสภาวะการณเพ่ือประชาชนในสังคมเมืองและชุมชนทองถิ่น สามารถปรับตัวใหดําเนินวิถี
ชีวิตตอไปไดอยางสมดุล บนพื้นฐานแหง “ความพอเพียง” แกอัตภาพของปจเจกชน  ซ่ึงอาจไมเทาเทียม
กันในเชิงปริมาณ (มูลคา) แตหากวัดคุณคาจากความพึงพอใจของปจเจกชนและเกษตรกรท่ีไดศึกษา
และปฏิบัติตามหลักการของความพอเพียงดวยความ “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” กระบวนการคิดดวย

                                                           
๓๐สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 

<http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/SufficiencyEconomy.aspx?p=4>,(๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓) 



 
๗๘ 

เหตุผล  และการพัฒนาความรู - ความสามารถในการประกอบอาชีพ  และดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง
เปนอยางดีแลว ก็จะสามารถกาวขามปญหาอุปสรรค  พึ่งพาตนเองไดในเบ้ืองตน  ดวยความถึงพรอมใน
ส่ิงจําเปนข้ันพื้นฐานเพ่ือการดําเนินชีวิตเม่ือบรรลุความพึงพอใจในขั้นตนแลว  จึงคอยขยายผลแสวงหา
ความรวมมือจากชุมชน  พัฒนาศักยภาพสรางความเขมแข็งในการประกอบอาชีพทางการเกษตร  และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนควบคูกันไปตามลําดับข้ันและดดไดไสวนร 
 Cดทารพทอนําหทอ  

๒.๔เกษตรเชิงอุตสาหกรรมชมุชน 
 มูลเหตุความไมเหมาะสมจากนโยบายภาครัฐและบริษัทธุรกิจการเกษตร  ที่สงเสริม
สนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว โดยมุงหวังใหเกษตรกรไทยปรับเปล่ียนวิธีการ
เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตวแบบด้ังเดิมเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเปนหลักใหเปนการเพาะปลูกพืชหรือ
ทําการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจแบบเชิงเดี่ยวเพื่อการจําหนาย 
 ตลอดระยะเวลากวา ๕ ทศวรรษท่ีผานมา ปรากฏผลแจงชัดแลววา เปนการสรางความ
เจริญเติบโตตอเศรษฐกิจดานการเกษตรของไทย “แบบแยกสวน” คือ บริษัทธุรกิจการเกษตร (ผูจัด
จําหนาย) และนายทุนที่ทําธุรกิจทางเกษตร  ลวนมีผลกําไรจากการประกอบการคาการลงทุนเพ่ิมข้ึน
อยางตอเน่ือง  
 ขณะเดียวกัน เกษตรกร (ผูผลิต) กลับตองตกอยูในสภาวะขาดทุนจากอาชีพทางการเกษตร 
(เชิงเดี่ยว) เน่ืองจากรายไดในการขายผลผลิตเชิงเดี่ยว ไมเพียงพอกับปจจัยการผลิต (สารเคมี) ท่ีมีราคา
สูง และคาใชจายในครัวเรือนของเกษตรกรที่เพ่ิมสูงข้ึนทุกขณะสรางความเดือดรอน–ความทุกขยากแก
เกษตรกรรายยอย  ที่เปนประชากรกลุมใหญของประเทศเปนระยะเวลาตอเน่ืองมายาวนาน เนื่องจาก
แนวทางการเกษตรเชิงเดี่ยวที่จําเปนตองพ่ึงพาสารเคมี ไมสามารถตอบสนองตอวิถีการดําเนินชีวิตของ
เกษตรกรรายยอยใหสามารถดํารงอยูไดในสังคมไทยอยางภาคภูมิใจ (อยางพอมีอันจะกิน) 
 จากมูลเหตุขางตน  ผูวิจัยฯ จึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย  โดยคาดหวังใหเปนแนวทางแกเกษตรกรท่ีประสบความเดือดรอน  มีปญหา
อุปสรรคในการประกอบอาชีพทางการเกษตรเชิงเดี่ยวและมีพฤติกรรมการใชจายที่ฟุมเฟอยเกินความ
จําเปน  เนื่องจากขาดการวางแผนในการดําเนินชีวิตทั้งนี้ ไดศึกษาจุดเดน-จุดดอย  และเลือกนําขอ
ไดเปรียบของการเกษตรอินทรีผสมผสานแบบตางๆ ที่มีความปลอดภัย  และมีตนทุนการผลิตตํ่ากวา
เกษตรเชิงเดี่ยวแบบเคมี  เชน  รูปแบบการทําเกษตรอินทรีแบบผสมผสาน,  เกษตรศึกษาเชิงวิถีชุมชน 
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อยางเปดกวางแลวจึงช้ีแจงเจตนารมณของกลุมฯ ที่ไดขอสรุปรวมกัน  ในการแกไขปรับปรุง-
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน (Paradigm Ship) โดยเริ่มจากการประกอบอาชีพ  และการดําเนินชีวิตตาม
วิถีทางการเกษตรท่ีเหมาะสม  ดังนี้ 
 การรวมตัวของเกษตรกรจัดต้ังเปนกลุมเกษตรกรรมอินทรีในรูปของกลุมสหกรณการเกษตร  
หรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิต-การจัดจําหนาย  เพื่อสรางผลิตภัณฑจากผลผลิตทางการเกษตรที่มี
คุณภาพดีอยางหลากหลายสําหรับใชบริโภคอุปโภคในชุมชนไดอยางพอเพียง  และเพื่อการจัดจําหนาย
อยางเปนระบบ  โดยการประยุกตใชระบบการผลิต-จัดจําหนายทางอุตสาหกรรม  ที่มีจุดเดนดานการ
วิจัยและพัฒนา (Research  and  Development) มาใชปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและแปรรูป-สรางบรรจุ
ภัณฑมาตรฐานโดยกลุมเกษตรกรสามารถกําหนดราคาขายผลิตผล-ผลิตภัณฑทางการเกษตรของชุมชน
ไดอยางเหมาะสม   
 ขอไดเปรียบ 

 เกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนท่ีดําเนินการโดยเกษตรกรในชุมชนรวมกนัวางแผนการผลติทาํ
การเพาะเลี้ยง  ปรับปรุงคุณภาพ  แปรรูปผลผลิต และพัฒนาเปนผลิตภัณฑทางการเกษตร  ตลอดจนทํา
การจัดจําหนายผลิตภัณฑโดยกลุมเกษตรกร จึงเปนกระบวนการสรางความเขมแข็งม่ันคงในการดําเนิน
ชีวิต และการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบครบวงจร  ที่มีความหลากหลายจากการเพาะปลูก-การ
เลี้ยงสัตว  ใหเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน  เปนการลดคาใชจายในครัวเรือน สามารถนําไป
จําหนายสรางรายไดอยางสม่ําเสมอ 
 ขอจํากัด 

 การทําเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนใหประสบผลสําเร็จ  ข้ึนอยูกับวิสัยทัศน-ความเขมแข็ง
ของผูนําชุมชนในการสรางความสามัคคี-ความรวมมือ  และการใหความรูในการทําอาชีพเกษตรกรรม
แกสมาชิกเกษตรกรในชุมชน  ใหเกิดการยอมรับและเปลี่ยนทัศนะจากการทําเกษตรเชิงเดี่ยว  ท่ีมีความ
เส่ียงดานราคาผลผลิตชนิดนั้นๆ  ใหปรับเปล่ียนมารวมกลุมรวมกันทําการทําเกษตรอินทรีแบบ
ผสมผสานอยางครบวงจร  ในรูปแบบของ “เกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน”  ที่มีความหลากหลายและ
สรางรายไดอยางตอเน่ือง 

 ปญหาและอุปสรรค 

 ดานทัศนคติของเกษตรกรอาจเปนเรื่องยากในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรที่คุนเคย
กับการทําเกษตรเชิงเดี่ยวแบบเคมี  ที่มีความสะดวกจากกระบวนการผลิตที่ใชสารเคมี  ซ่ึงสามารถซ้ือ
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หาไดงาย  หรือขอรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากบริษัทฯ-ผูคาผลิตภัณฑทางการเกษตรโดยการทํา
สัญญาฯ ขอตกลง เชน  การเขาเปนเกษตรกรในเครือขายของ “เกษตรกรรมพันธะสัญญา” เปนตน 
 ดานการจัดการคุณภาพเกษตรกรรายยอยในชุมชนท่ีเปนสมาชิกกลุมการผลิต “เกษตรเชิง
อุตสาหกรรมชุมชน”จะตองควบคุมผลผลิตใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  เชน  ความปลอดภัยจากการ
ปนเปอนสารเคมี  การคัดแยกพืชผลแตละชนิดใหมีคุณภาพตรงตามที่กลุมสมาชิกกําหนด    
 ดานการตลาด  ผูบริโภคบางสวนยังไมต่ืนตัวตอผลกระทบจากสารเคมีที่ปนเปอนในพืชผล
เนื่องจากยังขาดความรูความเขาใจตอพิษภัยจากสารเคมีตกคาง  ผูบริโภคกลุมน้ีจึงยังคงเลือกซ้ือพืชผลที่
มีในทองตลาด  หรือที่วางจําหนายในรานสะดวกซ้ือโดยท่ัวไป  ซ่ึงอาจมีสารเคมีปนเปอน-ตกคาง 
 ความคาดหวังในการทําเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน 
 มุงหวังใหเกษตรกรในชุมชนมีการรวมตัวกันอยางเขมแข็ง  เพื่อพัฒนาอาชีพทางการเกษตร
อยางเปนระบบครบวงจร  ปรับปรุงกระบวนผลิตและการจัดจําหนายผลิตภัณฑใหมๆ  สรางผลิตสินคา
ทางการเกษตรของชุมชน  ใหตรงกับความตองการของตลาดสรางงานบริการท่ีตอเน่ืองทางการเกษตร  
และการเผยแพรวัฒนธรรม-วิถีชีวิตของชุมชน  ตลอดจนการถายทอดขยายผลองคความรูทางการเกษตร
เชิงอุตสาหกรรมชุมชนเชน  การเปดศูนยบริการฝกอบรมการทําเกษตรอินทรีแบบครบวงจร,การ
ใหบริการดานที่พัก  และการนําเที่ยวชมวิถีชุมชนแกผูสนใจเขาศึกษา-เย่ียมชม  เปนตน  เพ่ือใหหมูคณะ 
– ผูสนใจ  ไดสัมผัสบรรยากาศของชุมชนเกษตรกรรมอยางใกลชิด  จะเปนการเพิ่มชองทางสรางรายได
ดานงานบริการ  และเปนโอกาสในการเผยแพรภาพลักษณที่ดีของวิถีชุมชนไทย  ทางดานวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามความมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูมาใชบริการ  ใหไดรับความประทับใจ  
และชักชวนญาติมิตรกลับมาเยี่ยมเยือนใหม  ในโอกาสตอไป 

 
 
 

 ๒.๔.๑ เกษตรอินทรีแบบผสมผสาน 
 แนวทางการทําเกษตรอินทรีแบบผสมผสานเปนสวนหนึ่งของรูปแบบการทํา “เกษตรเชิง
อุตสาหกรรมชุมชน”ตามความคิดท่ีผูวิจัยฯ คาดหวังวาจะนําความ “อยูดี กินดี” กลับคืนสูเกษตรกร ไทย
ไดอยางมีนัยสําคัญ เปนการหลีกเลี่ยงวิธีการท่ีผิดพลาด ไมเหมาะสมท่ีเปนขอดอยของ “เกษตรกรรม
เชิงเดี่ยวแบบพึ่งพาสารเคมี” และพิจารณาถึงจุดเดนซ่ึงเปนขอไดเปรียบของ “เกษตรกสิกรรมธรรมชาติ
แบบครบวงจร” แลวจึงนําขอดีและขอดอยของการเกษตรรูปแบบตางๆท่ีไดจากการคนควา รวบรวม
ขอมูล และศึกษา-วิเคราะหโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)ผานกระบวนการสังเคราะห
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ขอมูล จนไดขอสรุปท่ีเปนความจริงเชิงประจักษ (Empirical Approach)รายละเอียดดังไดกลาวแลวใน
ตอนตนจากนั้นจึงนําขอสรุปขางตนมาประยุกตเปนแนวทางดําเนินการ สูข้ันตอนทดลองปฏิบัติตอไป 
 แนวทางดําเนินการเกษตรอินทรีแบบผสมผสานลําดับไดดังน้ี 
 - วางแผนการดําเนินงานเกษตรเกษตรอินทรีแบบผสมผสาน 
 - กําหนดพื้นท่ีสําหรับการเพาะปลูก-เลี้ยงสัตว 
 - จัดเตรียมแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 - เตรียมพันธุพืชยืนตน พืชสวนครัว และพันธุสัตวเลี้ยงชนิดตางๆ เพ่ือการเพาะเล้ียงอยาง
ผสมผสานท่ีหลากหลายเพื่อลดรายจายในการบริโภค และเพื่อการจําหนายเปนรายไดอยางตอเน่ือง 
 - กําหนดกระบวนการดูแลรักษา บํารุงผลิตผลทางการเกษตร โดยวิธีธรรมชาติเกื้อกูล เชน 
การผลิตและใชปุยหมักชีวภาพ-นํ้าสมควันไมไลแมลง ทดแทนการใชปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
เปนตน 
 - รวมกลุมเกษตรกรในชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ภูมิปญญา ประสบการณ เพื่อปรับปรุง 
พัฒนากระบวนการผลิต ใหไดผลิตผลที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัยตอสุขภาพ และไมทําลายสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ 
 - สรางเครือขายทางการตลาด ความรวมมือดานการวิจัย-พัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และ
หาแหลงเงินทุนสนับสนุนทางการผลิต การจัดจําหนาย 
 - จัดทําบัญชีรายรับ/รายจายในครัวเรือน เพื่อใชเปนขอมูลตรวจสอบผลการดําเนินงานฯ และ
ประกอบการพิจารณาลดรายจายท่ีไมจําเปนลง ตามลําดับ 
 - พัฒนาวงจรกระบวนการผลิตและการจัดจําหนาย  รวมท้ังทําการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
ตลอดจนรูปแบบสินคาแปรรูปทางการเกษตร  ปรับปรุงใหทันสมัยตามความตองการของผูบริโภค 
 การดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนดไวอยางเปนระบบ มีระเบียบแบบแผนการปฏิบัติในการ
ทําเกษตรกสิกรรมธรรมชาติแบบผสมผสานครบวงจรดังกลาวขางตน จะสามารถชวยแกไขปญหาความ
ทุกขยาก เดือดรอนในการดํารงชีพ และจะนําสูการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชน 
ใหกาวข้ึนสูความอุดมสมบูรณทางอาหารเพ่ือการยังชีพ และสรางรายไดจากการจําหนายผลิตผล
ทางการเกษตรท่ีหลากหลาย อยางตอเน่ืองตลอดทั้งป  
 ดังท่ีปรากฏแลววาไดมีองคกร  มูลนิธิ  หรือกลุมเกษตรกรตางๆ  ไดคิดคนหา  สรางรูปแบบ – 
แนวทาง  เพื่อการพัฒนาการดําเนินงานทางการเกษตรอินทรีแบบผสมผสานตางๆ  
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ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนสามารถนํามาแปรรูป  เพื่อเพิ่มมูลคาตอหนวยการผลิตให
สูงข้ึนไดโดยการผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปเพ่ือการบริโภค – อุปโภค  โดยสมาชิกในชุมชนรวมกันคิด  
รวมกันทํา  ใหไดรูปแบบผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย  มีคุณภาพดีสามารถเก็บไวจําหนายไดยาวนาน  
และมีปรมิาณมากเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค   
 การวิจัยและพัฒนาสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑสินคาทางการเกษตร  เพื่อใหสินคามีคุณภาพและ
มีรูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ ทันสมัยอยางสม่ําเสมอ  และหาแหลงสนับสนุนทางการเงิน เพื่อการขยาย
ตลาดใหกวางขวางอยางตอเนื่อง  จะเปนแนวทางของการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน  ที่มี
ประสิทธิภาพ – ประสิทธิผล 

๒.๔.๒เกษตรศึกษาเชิงวิถีชุมชน 
 การบริหารจัดการการเกษตรกสิกรรมธรรมชาติแบบผสมผสานครบวงจร ที่ดําเนินงานตาม
กระบวนการจนบรรลุผลสําเร็จดวยดีแลวน้ัน สามารถนํามาพัฒนาตอยอด สรางเปนกิจกรรมตอเนื่องใน
ครัวเรือน โดยการจัดสถานท่ีการเกษตรใหเปนแหลงศึกษาเรียนรู วิถีชีวิตการเกษตรแบบธรรมชาติ
เกื้อกูลตามหลักพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรศึกษาเชิงวิถีชุมชน” เพ่ือเปด
โอกาสใหผูสนใจไดเขามาสัมผัส เที่ยวชม ทัศนะศึกษาในพ้ืนท่ีการเกษตรฯ อยางใกลชิด เปนการ
เผยแพรแนวทางการประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ียั่งยืน และชวยเพิ่มชองทางในการกระจายรายไดแก
ครอบครัวเกษตรกร ดวยการจําหนายผลผลิตทางการเกษตรท่ีสมาชิกของชุมชนเปนผูผลิต  และการ
ใหบริการดานที่พักแรม,  อาหารพื้นบาน  และการแสดงทางขนบธรรมเนียม  ประเพณีทางวัฒนธรรม
ทองถิ่นของชุมชนในรูปแบบ (Home Stay) โดยไมตองผานทางพอคาคนกลาง  เพื่อใหบริการแกผูที่
สนใจเขามาทองเท่ียว  เย่ียมชมดูงาน “เกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน”  ไดศึกษาเรียนรู  ซึมซับถงึวิถีชีวิต
ของเกษตรกรในชนบทท่ีมีความใกลชิดกับธรรมชาติ  ดวยการพักแรมในสถานที่ที่เกษตรกรในชุมชน
ไดจัดไวสําหรับการใหบริการ   
 การสรางรูปแบบสินคาชุมชนใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ  และสรางเสริมงานบริการทาง
การเกษตรเชน  การบริการทัศนะศึกษา-ดูงานทางการเกษตรตามวิถีธรรมชาติ,  เปดใหบริการท่ีพัก – 
อาหารและการแสดงทองถิ่นของวิถีวัฒนะธรรมของชุมชนเกษตรกรรม  พรอมกับแสวงหาชองทาง
การตลาดใหมๆ  จะเปนแนวทางเพ่ิมมูลคาสินคาของชุมชน  และชวยสรางรายไดเพิ่มแกเกษตรกรอยาง
ตอเนื่อง  ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ (Successful) ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนแก
เกษตรกรในชุมชน และเปนการสรางรากฐานในการพัฒนาประเทศที่ถูกตอง เหมาะสม ดานเศรษฐกิจ
และสังคมไทยใหเจริญกาวหนาตามลําดับข้ัน 



 
๘๔ 

๒.๔.๓เกษตรแปรรูปครบวงจร 
 ผลผลิตจากการเกษตรอินทรีแบบผสมผสานครบวงจรที่มีความหลากหลาย นอกจากจะมีไว
เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจําหนายเปนรายไดโดยตรงแลว  ยังนําสูการขยายผลเพ่ือเผยแพรองคความรู
สูสาธารณะ ดวยการเปดเปนแหลงศึกษาดูงาน และทําการตอยอดทางธุรกิจชุมชน  ดวยการพัฒนา
ผลผลิตเกษตรอินทรีที่เกษตรกรในชุมชนผลิตได มาแปรรูปเปนสินคาสําเร็จรูป ใหตรงกับความตองการ
ของผูบริโภค และพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ เพ่ือถนอมอาหารใหมีอายุยาวนานข้ึน   เชน  การทําขาว
กลองอินทรีบรรจุถุงสูญญากาศ,  การแปรรูปเมล็ดธัญพืชเปนขนม- อาหารวางสําเร็จรูป,  การทํานํ้ายา
เอนกประสงคในครัวเรือน,  หรือการนําวัสดุทางการเกษตรในชุมชนมาประดิษฐเปนของของใช – ของ
ชํารวย เปนตนดังนี้  จะเปนการพัฒนาสรางมูลคาเพ่ิมแกผลิตภัณฑแปรรูปนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซ่ึงจะสงผลใหเกษตรกรในชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึนโดยตอเน่ืองอยางสมํ่าเสมอ 

นอกจากนี้  การทําการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนแบบครบวงจรจะชวยลดปญหาการท้ิงถิ่น
ฐาน  การเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมในชนบท   เพื่อไปรับจางในภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมของชุมชนเมืองใหญ  โดยแรงงานท่ียายถิ่นเหลานี้รวมตัวอยูกันอยางหนาแนน ทําให
เกิดความแออัดและการขาดสุขภาวะท่ีเหมาะสม  ซ่ึงเปนปญหาใหมทางสังคมของชุมชนเมืองใหญ ให
บรรเทาเบาบางลง  โดยการกลับคืนสูทองถิ่น เพ่ือทํางานหารายไดท่ีตอเนื่องจากการเกษตรในชุมชน
ของตน  สรางครอบครัวที่มีความสุขท่ัวหนา  และสรางสังคมชุมชนเกษตรกรรมใหอบอุนย่ิงข้ึน 
  

๒.๕ พัฒนาการสูเกษตรกรรมเชิงอุตสาหกรรมชุมชน  
 จากคํากลาวที่วา “การเกษตรคืออาหาร (Green Food) เกษตรคือพลังงาน (Green Energy) 
เกษตรคือส่ิงแวดลอม (Green Environment) และเกษตรคือการทองเท่ียว (Green Tourism)” โดยการนํา
ปจจัยและศักยภาพทางการเกษตรมาพัฒนาตอยอดอยางบูรณาการ และใชประโยชนจากการเกษตรน้ัน  
เพื่อการบริโภคอุปโภคอยางพอเพียง  และดําเนินการพัฒนาคุณภาพผลิตผลอยางเปนระบบ 
 การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน จึงเปนการพัฒนาตอยอด-ประยุกตเกษตรกรรม
อินทรียแบบผสมผสานครบวงจรของชุมชน  โดยมุงผลสัมฤทธ์ิใหเกิดประโยชนสูงสุด  ตอชุมชน
การเกษตรนั้นๆ  จะนํามาซ่ึง เกษตรคืออาหาร, เกษตรคือพลังงาน, เกษตรคือส่ิงแวดลอม, เกษตรคือการ
ทองเท่ียว ฯลฯ   
 เกษตรคืออาหารเรารูกันวา พืช ผัก ผลไม กุง หอย ปู ปลา สัตวชนิดตางๆลวนแลวแตเปน
อาหารท่ีมนุษยปุถุชนทั้งหลายบริโภคเพื่อการยังชีพตลอดมา 
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 เกษตรเพ่ือพลังงานสามารถตอบสนองไดท้ังทางตรงคือนําเอาผลิตผลมาแปรรูปเปนพลังงาน
ทดแทนไดโดยตรง เชนผลิตเอทานอล (ETHANOL) จากออย มันสําปะหลัง และขาวฟางหวาน การ
ผลิตไบโอดีเซล (BIODIESEL) จากปาลมน้ํามัน สบูดํา และพืชน้ํามันตางๆ การผลิตกาซชีวภาพ 
(BIOGAS) จากชีวมวลและมูลสัตวตางๆ รวมทั้งการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวล (BIOMASS) จากผลพลอยได
จากอุตสาหกรรมเกษตร 
 เกษตรเพ่ือการทองเท่ียว  ในปจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกเริ่มสนใจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ  การท่ีประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ  และในภาคการเกษตรยังคงมี
ชุมชนเกษตรกรรม  ท่ียังคงวิถีชีวิตตามแบบวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  หากมีการวางแผนพัฒนาให
เปนชุมชนเพื่อการศึกษา-ทองเที่ยวในชุมชนการเกษตร ดวยความรวมมือในการสงเสริม สนับสนุนจาก
ภาครัฐ และภาคเอกชนอยางเปนระบบ จะเปนชองทางสรางรายไดใหแกชุมชนอีกดานหนึ่ง 
 นอกจากน้ีไดมีการสรางมูลคาเพ่ิมจากภาคการเกษตรที่มีความเกี่ยวโยงกับสภาวะแวดลอมหรือ 
“เกษตรเพื่อส่ิงแวดลอม” เชนมีการรณรงคสงเสริมใหมีการปลูกปาเพ่ือชวยลดภาวะโลกรอนชวยลดภาวะนํ้า
ทวมหรือน้ําหลากหรือแมแตการปลูกปาที่สรางรายไดจากการขายคารบอนเครดิต (CARBONCREDIT)ตาม
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM) ขององคการ
สหประชาชาติ๓๑ 
 จากแนวความคิดในการดําเนินงานตามรูปแบบของ “เกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน” ท่ีมีการ
วางแผนเพื่อเตรียมการผลิต  การบริโภคในครัวเรือน  การจัดจําหนายและใหบริการโดยชุมชน
เกษตรกรรมดังที่กลาวแลวขางตน  ผูวิจัยฯ จึงมีแนวความคิดในการประยุกตการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรใหเปนระบบ  โดยสรางรูปแบบที่กําหนดข้ึนเพื่อ “การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน”ให
เกษตรกรไดใชเปนแบบแผนการดําเนินงาน  เพื่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมและเปน
แนวทางในยกระดับการดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพอยางมีความสุขสมบูรณ  ไดโดยลําดับ 
 

                                                           
๓๑หนังสือพิมพฐานเศรษฐกจิ, เกษตรไทยเพ่ืออะไร?, กอง บก.ฐานเศรษฐกจิ“รศ.ดร.สมบัติ

ชิณะวงศ” ,๑๓-๑๕  มกราคม ๒๕๕๔. 
<http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id>(๑๕ มิถุนายน 
๒๕๕๗) 



 

 
แผนภูมิท่ี ๒.

 
บทส

ในการพัฒน
ความตระหน
อินทรีผสมผส
ทางการเกษต
เพ่ือการพัฒน
พ่ึงพาตนเองไ

เม่ือเ
รวมมือเพ่ือพั
ทางดานอาห

.๑๔ พัฒนากา

สรุป “การพฒั
าอาชีพเกษต
นักต่ืนตัว ศึก
สานอยางเปน
ตรของชุมชน
นายกระดับคุณ
ได อยางย่ังยืน
เกษตรกรมีค
พัฒนาการเกษ
หาร,  การทอ

ารสูเกษตรกร

ฒนาเกษตรเชิง
รกรรมและวิ
ษา เรียนรู ทด
นระบบแบบค
นที่เปนมิตรตอ
ณภาพชีวิตขอ
น 
ความเปนอยูที
ษตรกรรมใน
องเที่ยวเชิงนิ

รรมเชิงอุตสา

งอุตสาหกรรม
วิถีการดําเนิน
ดลองนําองค
ครบวงจร ดวย
อสุขภาพและ
องครอบครัวเ

ที่ดีขึ้นในระด
นชุมชน สูการ
เวศ (Ecology

หกรรมชุมชน

มชุมชน” ตาม
นชีวิตของเกษ
คความรูไปลง
ยกระบวนการ
ะส่ิงแวดลอมเ
เกษตรกรใหห

ดับหนึ่งแลว 
รเกษตรเชิงอุ
y Tourist

น 

มอุดมคติของ
ษตรกรในชุม
งมือปฏิบัติ  ใ
รผลิตการกระ
เพื่อสรางราย
หลุดพนจากค

 จึงพัฒนาตอ
ตสาหกรรมช
t)และพลังงา

งผูศึกษาวิจัยฯ
มชน  เพ่ือใหเ
ในการทําการ
ะจายสินคาแล
ไดเพิ่มอยางต
ความยากจน  

อยอดสรางเค
ชุมชน ใหเกิด
านทดแทนจา

๘๖

ฯ คือ แนวทาง
เกษตรกรเกิด
รเกษตรกรรม
ละงานบริการ
ตอเน่ือง  และ
 และสามารถ

ครือขายความ
ดความม่ันคง
ากพืชผลทาง

 
๖ 

 

ง
ด
ม
ร
ะ
ถ

ม
ง
ง



 
๘๗ 

การเกษตร(Energy Reform) ใหแกประชากรภายในประเทศอยางพอเพียง อีกทั้งจะเปนการเตรียมความ
พรอมใหกับประเทศไทย ซ่ึงเปนฐานการผลิตสินคาทางการเกษตรท่ีสําคัญในการกาวข้ึนสูการเปน
ศูนยกลางทางอาหาร (Food Hub) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN)และมุงสูการพัฒนาเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการผลิตสินคาและงานบริการทางการเกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจร 
“เกษตรกรรมสีเขียว” (Green Agricultures) ที่ปลอดภัยตอสุขภาพและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนจะประสบผลสัมฤทธิ์ไดดียิ่ง  หากจักไดนอมนําหลัก
ทางพุทธศาสนาที่ช้ีแนะใหศาสนิกชนประพฤติ-ปฏิบัติตนตามแนวทางสายกลาง  ดําเนินชีวิตดวยความ
มีสติ สมาธิ  รูจักการใชปญญาแกไขปญหา-พัฒนาตนเอง  และนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
แนวทางพัฒนาอาชีพทางการเกษตร  สรางโครงขายความชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน และขยายผลสู
ชุมชนอ่ืนๆ ในแตละภาคสวนของประเทศ โดยอาศัยกลไกสนับสนุนจากภาครัฐและภาคประชาสังคม 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และรวมกันพัฒนาทองถิ่นใหเปนสังคมเกษตรกรรมที่มีความ
เขมแข็งและมีความสุขความสมบูรณอยางถวนหนา 
 

๒.๖การศึกษาดูโครงการ/ศูนยฯ และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทางการเกษตร  
 การวางแผนงานภาคสนาม (Field Works) เพื่อทําการสํารวจ  ศึกษาดูโครงการฯ –ศูนยการ
เรียนรูตางๆ ท่ีมีแนวทางพัฒนาการสูเกษตรกรรมเชิงอุตสาหกรรมชุมชนแบบผสมผสาน จํานวน ๑๐ 
โครงการ/ศูนยฯ  และการสัมภาษณบุคลากรผูทรงคุณวุฒิทางการเกษตรจํานวน ๕ ทานโดยไดมีการ
ดําเนินงานปรับปรุง - พัฒนาการเกษตรอินทรีผสมผสานรูปแบบตางๆ   ท่ีสอดคลองกับหลัก
พระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังที่ปรากฏอยูในพื้นที่จังหวัดทางภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย  ดังน้ี 
 ๒.๖.๑ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม ตําบลทามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 คุณทิวาพร ศรีวรกุล ผูอํานวยการศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม ไดกรุณาใหขอมูลและตอบ
ขอซักถามท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาการเกษตร เริ่มจากความเปนมาและปณิธานในการกอต้ังศูนยฯ,
วัตถุประสงคในการดําเนินงาน,การถายทอดองคความรูสูชุมชน,ปจจัยสําคัญที่นําสูความสําเร็จ,รวมถึง
การนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการทํางาน เพ่ือ
ขยายผลการพัฒนาเผยแพรองคความรูในการทําเกษตรกรรมพึ่งพาตามธรรมชาติสูชุมชน กลุมองคกร
ทางการเกษตร และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเขารับการฝกอบรม-ขอดูงานจากฐานความรูหลักสูตรตางๆ ที่
ศูนยกสิกรรมธรรมชาติไดจัดเตรียมไวเพ่ือถายทอดแกผูสนใจไดศึกษาและทดลองปฏิบัติ จนสามารถ



 
๘๘ 

นําไปปรับใชดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับสถานะภาพอยางพอเพียง เพ่ือสรางความสุขสมบูรณใหเกิดข้ึน
ตามอัตภาพ 
 ความเปนมาของศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม 
 ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขามกอต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ.๒๕๔๗ ณ ทองที่ตําบลทามะขาม อําเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยคุณทิวาพรศรีวรกุล เปนผูริเริ่มการกอต้ังศูนยฯ การดําเนินงานของศูนยฯ
เกี่ยวเนื่องกับเครือขายปาตนน้ําจังหวัดกาญจนบุรีที่ทํางานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม สืบเน่ืองจากเม่ือป พ.ศ.๒๕๒๐ คุณทิวาพร เปนผูหนึ่งท่ีขอรับสัมปทานเพ่ือเขาไปประกอบ
อาชีพทําเหมืองแรดีบุกบริเวณปาเตาดํา อําเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี ตอมาในป พ.ศ.๒๕๓๑ 
รัฐบาลมีนโยบายปดปา แตกลับสงผลใหปาไมในบริเวณนี้ถูกลักลอบทําลาย และมีการแปรรูปทําไม
เถื่อนอยางมากมาย  
 เม่ือสถานการณปาเตาดําเลวรายมากขึ้น คุณทิวาพรจึงประกาศหามลาสัตวและตัดไมในเขต
ประทานบัตรเหมืองแร ๓๒,๕๐๐ไร ภายในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ และใหคนงานทุกคนชวยกันดูแล
ชวยเหลือรักษาสัตวปาที่บาดเจ็บ รวมทั้งจัดระบบส่ิงแวดลอมและสาธารณสุขมูลฐานท่ีดีภายในเหมือง 
 จากการท่ีไดพบเห็นปญหาการบุกรุกปาไมทําลายตนน้ําลําธาร ซ่ึงเปนวงจรหวงโซชีวิตของ
มนุษย พืช และสัตวที่ตองอาศัยผืนปาและแหลงนํ้าลําธารเพ่ือหลอเลี้ยงชีวิต ตองถูกทําลายเสียหายไป
อยางมาก คุณทิวาพรไดตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน จึงรวมตัวกับกลุมผูที่รักธรรมชาติ กอต้ังกลุม
อนุรักษปาเตาดําในป พ.ศ.๒๕๒๗ และตอมาไดขยายเครือขายความรวมมือ ต้ังเปนเครือขายปาตนน้ํา
ในป พ.ศ.๒๕๓๗ ทํางานรวมกับองคกรชุมชนในพ้ืนท่ี ๔ อําเภอ คือ ไทรโยค ทองผาภูมิ สังขละบุรี 
และศรีสวัสดิ์ เพื่อชวยเหลือผูที่ประสบกับปญหาความขัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติ และปญหา
สิทธิในที่ดินทํากิน รวมท้ังการทํางานรวมกับองคกรพัฒนาเอกชนท่ีอนุรักษผืนปาตะวันตก จังหวัด
กาญจนบุรีตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน 
 ปณิธานการกอตั้งศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม 
 ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขามกอต้ังอยูบนเนื้อท่ีประมาณ ๑๔ไร ในเขตตําบลทามะขาม 
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปนศูนยเรียนรูท่ีเกิดข้ึนเพื่อเปนทางเลือกใหกับเกษตรกรในชุมชน และ
ประชาชนทั่วไปในการพึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการนําแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช เพื่อเสริมสรางรายไดและลดรายจายใหแกเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจเขามาศึกษา 
ดวยหลักการหลีกเลี่ยงการพัฒนาที่ทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากกอนหนาน้ีเกษตรกรไทย
โดยสวนใหญมุงทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว มีตนทุนการผลิตสูงกวาเกษตรกรรมธรรมชาติแบบดั้งเดิม 
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ในแตละปมีการนําปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืชมาใชในปริมาณสูงข้ึนอยางตอเนื่องทําใหคุณภาพดินใน
บริเวณเดิมที่มีการใชสารเคมีเริ่มแข็งกระดาง เส่ือมสภาพลงอยางรวดเร็ว ส่ิงมีชีวิต จุลินทรีย แมลงที่
เปนประโยชนที่คอยควบคุมศัตรูพืชตามธรรมชาติ ซ่ึงเปนวงจรหวงโซชีวิตถูกสารเคมีธรรมลายลงไป
พรอมกับศัตรูพืช อีกทั้งรายไดจากพืชเชิงเดี่ยวเพียงประเภทเดียวที่ผลิตไดในแตละปกลับมีราคาขายไม
แนนอน ทําใหเกษตรกรมีความเส่ียงสูงตอการขาดทุน และมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย 
 ดังนั้น คุณทิวาพร จึงริเริ่มทําการรวมกลุมชาวบานบริเวณใกลเคียงมาทดลองรวมกันทํา
การเกษตรอินทรียแบบพ่ึงพาธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช โดยไดรับการ
สนับสนุนดานความรู เทคโนโลยีทางการเกษตร และงบประมาณจากหนวยงานเพื่อการพัฒนาจาก
ภาครัฐและเอกชน ไดแก สํานักงานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม(SIF), สถาบันเพ่ือการพัฒนาชุมชน, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(กําแพงแสน), มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน 
 ภายในศูนยฯ จัดใหมีฐานการเรียนรุเพื่อการดํารงชีพอยางครบวงจร ปจจุบันไดเปดหลักสูตร
กสิกรรมธรรมชาติ และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกกลุมเกษตรกร องคกร
ชุมชน หนวยงานสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจเขารับการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
เพื่อทดลองปฏิบัติและนํากลับไปใชในการดําเนินชิวิตไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง 
 วัตถุประสงคการกอตั้งศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม 

๑. เพ่ือเปนศูนยฝกอบรมถายทอดองคความรูดานการเกษตรอินทรียเพ่ือการพึ่งพาตนเองอยาง
ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุมเปาหมายผูเขารับการฝกอมรมที่สําคัญ 
คือ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ขาราชการ และประชาชนทั่วไป 

๒. เพ่ือเปนศูนยคนควา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการกสิกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว 
การพลังงาน การแพทยเภสัชกรรม และการจัดการส่ิงแวดลอมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นตามวิถี
ชีวิตตะวันออก 

๓. เพ่ือเปนสถานท่ีจัดทําแปลงเกษตรสาธิต ในเรื่องของการนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใชรวมกับ
สมุนไพร พืชผักสวนครัว และเปนแปลงปฏิบัติใหแกกลุมเกษตรกรในทองถิ่นและผูสนใจ
ทั่วไป 

๔. เพ่ือเปนศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําจังหวัด 
๕. เพ่ือเปนสถานที่ทองเท่ียวใหแกผูท่ีสนใจดานเกษตรแบบธรรมชาติเขามาแวะชมศึกษาหา

ความรูเพ่ือเปนศูนยฝกอบรมท่ีเปดใหแกหนวยงานองคการภาครัฐและภาคเอกชนตางๆ ที่
สนใจ ใชเปนสถานท่ีจัดฝกอบรมในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเกษตรทุกประเภท 



 
๙๐ 

 การถายทอดองคความรูสูชุมชน 
 การถายทอดองคความรูของศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม เนนการปฏิบัติจริงจนเกิดความ
เขาใจทุกข้ันตอน โดยหลักสูตรอบรมของศูนยฯ รวบรวมปรับปรุงมาจากองคความรูของเครือขาย
เกษตรกรรมยั่งยืน ๕ เครือขาย คือ 

๑. เครือขายเกษตรกรรมไรสารพิษ 
๒. เครอืขายกสิกรรมธรรมชาติ 
๓. เครือขายเกษตรประณีตปราชญอิสาน 
๔. เครือขายแผนดินธรรมแผนดินทอง 
๕. เครือขายอโศก 

 หลักสูตรที่ใชในการฝกอบรมคือ “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสูระบบเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพื่อใหความรูแกผูที่เขามาอบรม ใหเห็นหลักการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการนํา
องคความรูจากชุมชนในพื้นที่มาปรับใชในหลักสูตร เชน การทําเกษตรผสมผสานแบบสวนเกษตร
โบราณ ที่มีการปลูกพืชพันธไมหลากหลายชนิด การปลูกพืชผักที่สามารถไลแมลงรบกวน การใช
สมุนไพรไลศัตรูพืช และองคความรูดานปศุสัตว เชน ภูมิปญญากะเหรี่ยงในการเล้ียงหมูใหโตเร็ว โดย
เนนการผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับสมรรถนะของเทคโนโลยีสมัยใหมอยางเหมาะสมลงตัว 
 ระบบการผลิตท่ีเนนการรักษาสมดุลธรรมชาติ 

๑. การจัดการดินและน้ําภายในศูนยฯ 
ใชแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดย

คํานึงถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางรูคุณคา มีการแบงที่ดินเปน ๔ สวน คือ ขุดสระนํ้า พ้ืนที่
ปลูกขาว พ้ืนท่ีทําสวนพืชไร และที่อยูอาศัย 

ในดานการปรับปรุงดิน ใชระบบปลูกพืชแบบผสมผสาน ปลูกพืชหมุนเวียน และนําวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตรมาทําปุยหมัก  

สวนดานการจัดการนํ้า ใชระบบหัวจายนํ้าแบบชลประทาน๑ ตามแนวพระราชดําริ ซ่ึงสามารถ
ปรับอัตราการจายน้ําใหเหมาะสมกับความตองการตอการเจริญเติบโตของพชืแตละชนิด 

๒. ระบบผลิตทางการเกษตร 
เนนการพ่ึงพาอาศัยและรักษาสมดุลทางธรรมชาติ มีการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยไมใช

สารเคมี เชนการถอนวัชพืช การใชวัสดุคลุมดิน การปลูกพืชคลุมดิน การใชแมลงกําจัดศัตรูพืชตาม
ธรรมชาติ เปนตน 
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มีการผสมผสานการปลูกพืชพันธุเพ่ือการเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน การปลูกปา ๓ อยางประโยชน 
๔ อยาง คือ ไมใชสอยสําหรับซอมสรางบานเรือนท่ีอยูอาศัย ไมผลบริโภค และไมเช้ือเพลิง นอกจากนี้
ยังปลูกพืชผักและไมยืนตนสามารถเก็บกินและจําหนายไดตลอดป มีการปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือรกัษาดนิ
และเพิ่มธาตุอาหารสลับกันไป 

ในแปลงเกษตรของศูนยฯ จะใชปุยอินทรียที่ผลิตเอง ไดแก ปุยหมัก ปุยน้ําชีวภาพ ซ่ึงมีธาตุ
อาหารหลักและธาตุอาหารรองแกพืชอยางครบถวนในปริมาณที่พอเพียง เปนการสรางความม่ันใจ
ใหแกเกษตรกร 

๓. ระบบการเลี้ยงสัตว 
มีการสาธิตการเลี้ยงหมูหลุมแบบเกษตรธรรมชาติ ซ่ึงมีข้ันตอนไมยุงยาก เปนผลดีตอสุขภาพ 

ตอสภาพแวดลอม ลดตนทุนการผลิต และการจัดการภายในคอกไดสะดวก(ไมตองกวาดมูลหมูท้ิง) ไม
เฉอะแฉะและยังไดปุยธรรมชาติไวใชในแปลงเกษตรของเกษตรกร อีกทั้งสามารถลดตนทุนอาหารได
ถึง ๗๐ เปอรเซ็นต ทําใหเกษตรกรมีผลกําไรเหลือเพิ่มข้ึน 

๔. ดานการใชพลังงาน 
ทางศูนยฯ ไดรับแนวคิดจากการไปดูงานเกษตรยั่งยืนของ “พอคําเดื่อง ภาษี” ปราชญชาวบาน 

จังหวัดบุรีรัมย มีการเผาถานและทําน้ําสมควันไมเปนผลพลอยได เพ่ือใชไลแมลงและทําประโยชน
อ่ืนๆ ทางการเกษตรและปศุสัตว 

นอกจากนี้ มีการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวและของเหลือใชทางการเกษตรภายในศูนยฯ 
สามารถใหกาซไดประมาณ ๖๐ ลิตรตอวัน เพียงพอตอการใชในครัวเรือน และภายหลังการยอยสลาย
มูลสัตวฯ ยังไดปุยชีวภาพนําไปใชในการเพาะปลูกอยางตอเนื่อง 

ปจจัยสูความสําเร็จของศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม 
ประสบการณในการดําเนินงานของศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ - 

๒๕๕๓ไดรับการพัฒนาในหลายดานอยางตอเน่ือง เชน การพัฒนาคน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ดานการเกษตร ดานการพัฒนาและสงเสริมองคกรชุมชน เปนตน จนกระท่ังสามารถ
เปนแหลงเรียนรูของชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน และหนวยงานราชการ 

คณะทํางานของศูนยฯ ไดมีการสรุปบทเรียนรวมกัน พบวามีปจจัยท่ีนําพาความสําเร็จจาก
ภายในและภายนอกศูนยฯ ดังน้ี 

 
 



 
๙๒ 

ปจจัยภายใน 
๑. ผูนํามีความต้ังใจและมุงม่ันในการทํางาน โดยเฉพาะคุณทิวาพร ศรีวรกุล ผูอํานวยการศูนยฯ ที่

ทุมเทกําลังกายและกําลังทรัพย ในการสรางแปลงสาธิตกสิกรรมธรรมชาติเพื่อเปนศูนย
ฝกอบรม และสามารถเช่ือมประสานกับชุมชนใกลเคียง แสวงหาความรวมมือกับหนวยงาน
ราชการและภาคเอกชนไดเปนอยางดี 

๒. ทําเลที่ต้ังของศูนยฯ อยูใกลเมือง สะดวกตอการเดินทางประสานงานและการเขาฝกอบรม 
รวมท้ังสภาพแวดลอมที่จัดไวเปนแปลงเกษตรและปาผสม เหมาะแกการเรียนรูและฝกปฏิบัติ
ของผูเขารับการฝกอบรม 

๓. หลักสูตรมีความหลากหลายและครบวงจร ทั้งดานระบบผลิตทางการเกษตร การเลี้ยงสัตว 
ระบบพลังงาน การใชสมุนไพร และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงมีการประยุกตและ
ปรับปรุงองคความรูมาจากเครือขายเกษตรกรรมย่ังยืนหลายแหง เพื่อใหเกษตรกรและผูสนใจ
สามารถเลือกหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับตนเอง 

 ปจจัยภายนอก 
๑. กระแสสังคมเริ่มใหความสําคัญกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนํามาปรับ

ใชไดในชีวิตจริงท้ังยามวิกฤติและในสถานการณปจจุบัน 
๒. หนวยงานภายนอกใหการสนับสนุนดานงบประมาณ วิทยากร หลักวิชาการ และจัดหา

เครื่องมือ-อุปกรณที่ จําเปนตางๆ หนวยงานดังกลาว ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(กําแพงแสน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ โครงการชุมชนเปนสุขภาคตะวันตก(สสส.) 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน กรมปศสัุตว เปนตน 

๓. การไดรับคัดเลือกใหเปนศูนยปราชญชาวบาน ซ่ึงมีภารกิจการฝกอบรมใหเกษตรกร สงผลตอ
การทํางานใหตองพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ฐานการเรียนรู และบุคลากรของศูนยฯ ทั้งกอน
และหลังการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 

๔. ส่ือตางๆ ที่เขามาถายทําการบันทึกเทป เพื่อถายทอดการดําเนินงานของศูนยฯ สูสาธารณะ ทํา
ใหศูนยฯ เปนที่รูจักอยางกวางขวาง มีผูสนใจเขามาศึกษา ฝกอบรม ดูงานเพิ่มมากข้ึน สงผลให
ศูนยฯ ตองพัฒนาตนเองใหพรอมสนองตอความตองการของสาธารณะชน 

๕. หนวยงานภาคธุรกิจเอกชน เชน คําแสดรีสอรท ท่ีไดนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
จนสามารถชวยลดรายจาย ฟนฟูกิจการใหเติบโตข้ึนมาไดใหม ชวยสรางความม่ันใจไดวา
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรธรรมชาติ สามารถนําไปปรับใชไดจริง 



 
๙๓ 

หลักพุทธธรรมท่ีนํามาประยุกตใช 
คุณทิวาพรศรีวรกุล ผูอํานวยการศูนยฯ ไดกลาวถึงการทํางานและการถายทอดองคความรูของ

ศูนยฯ สูชุมชน  ประสบความสําเร็จกาวหนาโดยลําดับ  ดวยการนําหลักพระพุทธศาสนา เรื่องอริยสัจ ๔
มาใชเปนแนวทางใหบุคลากรของศูนยฯ และผูเขารับการฝกอบรมมีทัศนะคติเชิงบวกทั้งตอตนเองและ
ตอสาธารณะ เชน ช้ีใหเห็นถึงการใชชีวิตที่ไมเหมาะสมตามกระแสวัตถุนิยม โทษของการละทิ้ง
รากเหงาทางการเกษตรธรรมชาติพึ่งพาท่ีบรรพบุรุษเคยดําเนินมา ตลอดจนการเนนใหใชชีวิตอยางมี
สติปญญาดวยหลัก ไตรสิกขาเพ่ือการดํารงชีวิตอยางรูเทาทันมายาโลก และการใชปญญาความรูในการ
จัดการปญหาและการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับสภาวการณอีกดวย 
 สรุปจากการการดําเนินงานของศูนย กสิกรรมธรรมชาติทามะขาม  พบวาไดมีการนําแนว
ทางการทําเกษตรแบบผสมผสาน  แบบเนนการพึ่งพาตามธรรมชาติ โดยใชหลัก“อริยสัจ ๔”และ
“ไตรสิกขา”รวมกับ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”สามารถใชในการดําเนินชีวิตตามวิถีเกษตรกรรม
ชุมชน และประชาชนท่ัวไปสามารถนําไปปรับใชไดในชีวิตประจําวันท้ังยามปกติและยาม 
ประสบกับวิกฤตการณเศรษฐกิจ เพ่ือใหผูปฏิบัติสามารถผานพนอุปสรรคลุลวงไปไดดวยดี   
 ๒.๖.๒ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองทราย 
 การถายทอดองคความรูจากการดําเนินกิจกรรมของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนอง
ทราย  หมูที่ ๖ ตําบลหนองสาหราย  อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยคุณแรม  เชียงกา 
ผูอํานวยการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองทราย  และเปนวิทยากรผูบรรยายใหขอมูลความรู
เกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนยฯ แกคณะผูท่ีใหความสนใจขอเยี่ยมชมดูงานและใหคําแนะนําการสาธิต
การทําผลิตภัณฑของชุมชนตําบลหนองสาหราย ซ่ึงประกอบดวยหมูบานรวม ๙ หมูบาน โดยทุก
หมูบานจะมีการทําโครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพ่ึงพาตนเองภายในกลุมของ
ชุมชนตําบลหนองสาหราย ดังน้ี 

๑. บานสระลุมพุกหมูที่ ๑จัดทําโครงการโรงผลิตปุยอินทรียชุมชนตราสาหรายทอง เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรในชุมชนหันมาใชปุยธรรมชาติแทนการใชปุยเคมี ผลการ
ดําเนินงานสามารถลดตนทุนคาซ้ือปุยเคมีของเกษตรกรในตําบลไดปละประมาณ ๓๐ ลาน
บาท 

๒. บานโกรกยาว หมูที่ ๒ จัดทําโครงการโรงนํ้าดื่มชุมชนตราสาหรายทอง เพ่ือใหคนใน
ชุมชนมีนํ้าดื่มที่สะอาดในราคาถูก  สามารถลดรายจายคาจัดซ้ือน้ําดื่มของชุมชนไดปละ



 
๙๔ 

ประมาณ ๔ ลานบาท และสมาชิกผูถือหุนจะมีรายไดจากการปนสวนผลกําไรจากการ
ดําเนินงานอีกดวย 

๓. บานหนองปริก หมูที่ ๓ จัดทําโครงการธนาคารขยะ เพื่อแกไขและจัดการปญหาขยะ
ชุมชนที่มีชนิดและปริมาณเพิ่มมากข้ึน โดยสงเสริมใหคนในชุมชนคัดแยกขยะและนํามา
ขายแกธนาคารขยะ เพ่ือเปนรายไดเสริมและเปนประโยชนตอชุมชน แทนการขายใหแก
ผูรับซ้ือจากภายนอก หรือการทิ้งอยางไมถูกสุขลักษณะ และมีการจัดต้ังรานคาชุมชนและ
ผลิตพริกแกงตราสาหรายทองจําหนายใหแกบุคคลท่ัวไป 

๔. บานหนองขุย หมูที่ ๔ จัดต้ังสถาบันการเงินฯ และธนาคารความดี ซ่ึงนับวาเปนโครงการที่
มีประโยชนตอชุมชนอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงการกําหนดเง่ือนไขในการใชความดี
สะสมของตนเองในการเขาถึงเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อขจัดปญหาหนี้สินใหเบา
บางและหมดไป เปนการสงเสริมใหคนในชุมชนกระทําตนอยูในความดีมีศีลธรรม มีความ
เอ้ือเฟอตอกันและกันนับเปนกลไกสําคัญในการสรางชุมชนใหอยูดีมีสุข 

๕. บานปลักเขวา หมูท่ี ๕ จัดทําโครงการผลิตนํ้ายาเอนกประสงค เพื่อลดคาใชจายในการซ้ือ
นํ้ายาชําระลางตางๆ จากภายนอก มาใชผลิตภัณฑที่ชุมชนผลิตไดเองราคาถูก และเปนการ
เพ่ิมรายไดแกสมาชิกภายในกลุมอีกดวย 

๖. บานหนองทราย หมูที่ ๖ จัดต้ังศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองทราย และตลาด
กลางรับซ้ือขาวเปลือก เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและเผยแพรแนวทางการดําเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีโครงการสงเสริมอาชีพสตรี และสตรี
อาสาพัฒนาบานหนองทราย โดยมีการจัดต้ังกลุมยอยเพ่ือทําผลิตภัณฑ ดังนี้ 

๑) กลุมจักสานตะกรา กระเปา ฯลฯ 
๒) กลุมผลิตกลวยอบเนย 
๓) กลุมผลิตทองมวนสดทองมวนกรอบ 
สามารถเปนแหลงสรางรายไดเสริมไดอีกทางหน่ึงใหแกสมาชิกภายในกลุม ที่

ประกอบอาชีพหลักในการทําเกษตรกรรม 
๗. บานหนองแหน หมูท่ี ๗ จัดทําโครงการผลิตน้ําหมักชีวภาพ รานคาชุมชน และโครงการ

พลังงานทดแทน ผลการดําเนินงานสามารถลดการใชสารเคมีจากภายนอกไดเปนเงินปละ
ประมาณ ๖ ลานบาท และเปนการสงเสริมการใชสมุนไพรรวมกับผลผลิตเหลือใชทาง
การเกษตรของชุมชนใหเกิดประโยชน 



 
๙๕ 

๘. บานใหมพัฒนา หมูที่ ๘ จัดต้ังกลุมทําขนมปง (เบคเกอรี่) และกลุมแปรรูปผลิตภัณฑจาก
กลวย เปนการสรางอาชีพและสรางรายไดเสริมใหแกสมาชิกในกลุม 

๙. บานหนองสาหราย หมูท่ี ๙ จัดต้ังกลุมผูสูงอายุผลิตไมกวาดทางมะพราว น้ําพริกเผา ขนม
มะพราวแกวออกจําหนาย  สามารถสรางสังคมชุมชนที่อบอุนเข็มแข็งและใหผูสูงอายุมี
รายไดของตนเอง 

การดําเนินงานตามโครงการตางๆ ของชุมชนตําบลหนองสาหรายตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการดวยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในชุมชน โดยการประสานความ
ชวยเหลือจากหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น ใหการสนับสนุนงบประมาณกอสรางอาคารท่ีทําการ
ศูนยฯ และเงินทุนสมทบโครงการตางๆ ของแตละหมูบานอีกทั้งยังไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ(ธกส.) ในกระบวนการจัดทําแผนชุมชน และกระทรวงสาธารณะ
สุขสนับสนุนงบประมาณในการไปศึกษาดูงานยัง อบต.เขาคราม จังหวัดกระบี่, ตําบลไมเรียง จังหวัด
นครศรีธรรมราช, ตําบลสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อนําประสบการณการดําเนินงานของ
ชุมชนตางๆ มาประยุกตจัดทําแผนแมบทชุมชนของตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมอยางย่ังยืนตอไป 
 คุณแรม เชียงกา ผูอํานวยการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองทราย 

ผูวิจัยฯ ไดสอบถามเก่ียวกับขอมูลความเปนมาและการดําเนินงานของศูนยฯ ในการเผยแพร
การพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมแบบองครวม โดยรวมกับโครงขายประชาคมตําบลหนองสาหรายเพ่ือการ
พัฒนาอยางเปนระบบ ดวยปรัชญา “พัฒนาคนเพื่อสรางทีม พัฒนาทีมเพ่ือสรางงาน พัฒนางานเพื่อ
สรางคุณภาพ พัฒนาคุณภาพเพื่อสรางมาตรฐาน”ท้ังน้ีเพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว
เกษตรกรในชุมชน ใหดีข้ึนท้ังดานรางกายและจิตใจ ใหสามารถพ่ึงพาตนเองและชวยเหลือเพื่อนบาน
ในชุมชนใหมีความเขมแข็งจนประสบความสําเร็จ สามารถกาวข้ึนเปนสังคมแหงการพัฒนาแบบบูรณา
การท่ีสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่นไทย เปนตัวอยางใหแกชุมชนอ่ืนๆ เขามาศึกษาดูงาน
เพื่อนําองคความรูกลับไปประยุกตใชพัฒนาชุมชนของตนเองแตละทองที่ใหเจริญข้ึนตามกันไป 
 ความเปนมาของตําบลหนองสาหราย 
 เดิมหนองสาหรายเปนหมูบานหนึ่งของตําบลดอนเจดีย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มี
เรื่องเลาทางประวัติศาสตรสืบตอกันมาวา แตกอน ณ ตําบลดอนเจดียยานนี้เคยเปนสถานท่ีพักทัพและ
เสด็จผานในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพ่ือไปทําศึกกับพมา  ปจจุบันมีการบูรณะเจดียเดิมเปน



 
๙๖ 

อนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพ่ือใหผูคนไดระลึกถึงเขามาแสดงความเคารพสักการะในพระ
เกียรติคุณของพระองค 
 ตอมา หนองสาหรายไดแยกเขตการปกครองจากตําบลดอนเจดีย เม่ือป พ.ศ. ๒๓๓๕ จัดต้ังเปน
ตําบลหนองสาหราย ประกอบดวย ๙ หมูบาน มีพ้ืนท่ีการปกครองดูแลทั้งหมด ๑๖,๑๐๖ไร ประชากร
รวม ๘๕๙ ครวัเรือน จํานวนทั้งส้ิน ๓,๖๒๒คน รอยละ ๙๐ ของครัวเรือนประกอบอาชีพทางการเกษตร 
สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบดินปนทราย มีระบบชลประทานครอบคลุมทุกหมูบาน จึงมีน้ําเพียงพอตอ
การทําเกษตรกรรม  
 ภายในชุมชนหนองสาหรายมีวัดหนองขุยและวัดปลักเขวา เปนศูนยรวมทางจิตใจและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น สถานที่ทางราชการมีโรงเรียน ๓ แหง ศูนยเด็กเล็ก ๓ แหง และสถานี
อนามัยประจําตําบล ๑ แหง โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองสาหรายรวมกับสภาผูนําชุมชนฯ ให
การดูแลและสนับสนุนดานการพัฒนาในชุมชน มีคําขวัญประจําตําบลหนองสาหราย คือ “ทองถิ่น
เกษตรกรรม อารยธรรมแดนคนดี ยุทธหัตถีจารึก ผนึกแนนแผนดินทอง” 
 วัตถุนิยมเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรม 
 การประกอบอาชีพหลักของชุมชนหนองสาหรายแตดั้งเดิม คือ การทําไร ทํานา และเลี้ยงสัตว
ไวบริโภคในครัวเรือนตามวิถีชนบท แตเม่ือมีระบบชลประทานเขามาถึงชุมชนในป พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ประกอบกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการในดานตางๆ ที่ภาครัฐดําเนินการเพื่อสราง
ความเจริญขยายตัวมายังชนบท ทําใหการเดินทางการส่ือสารจากภายนอกเขาสูชุมชนไดสะดวกรวดเร็ว
ข้ึนเปนตัวปลุกกระแสบริโภคนิยมตามอยางสังคมเมืองใหญท่ีรับอิทธิพลมาจากลัทธิวัตถุนิยมตะวันตก 
สงผลใหวิถีชีวิตท่ีเรียบงายแบบสังคมเกษตรกรรมในทองถิ่น เกิดความเปลี่ยนแปลงเปนความรอนรน 
เรงรีบที่จะหารายไดมาใชจายซ้ือหาส่ิงอํานวยความสะดวกเพิ่มข้ึน เชน เครื่องใชไฟฟา โทรศัพทมือถือ 
ยานพาหนะตางๆ ที่มีมูลคาสูงกวารายไดท่ีเคยไดรับจากการทําเกษตรแบบเดิม ประกอบกับนโยบายการ
สงเสริมทําอุตสาหกรรมการเกษตรของภาครัฐ และการชวนเช่ือของบริษัทเอกชนขนาดใหญท่ีมีอิทธิสูง 
โนมนาวใหเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดท่ีตนตองการเพ่ือขายผลผลิตใหกับบริษัทของเอกชนในราคา
สูง วิถีการดําเนินชีวิตที่ประหยัดเรียบงายจึงถูกปรับเปลี่ยนเปนความเรงรีบ แขงขันเพ่ือตองการรายได
จากผลผลิตเพิ่มมากขึ้นโดยการทําเกษตรเชิงเดี่ยว ดวยการใชปุยเคมีเรงการเติบโต ใชยากําจัดศัตรูพืช 
ซ่ึงเปนวิธีการทําเกษตรอุตสาหกรรมท่ีมุงเนนปริมาณเปนหลัก สงผลใหสภาพดินเดิมเส่ือมโทรมลง
อยางรวดเร็ว ตองพึ่งพิงการใชสารเคมีเพิ่มมากข้ึนในรอบการเพาะปลูกครั้งตอๆ ไป 
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 ผลของการปรับเปลี่ยนเปนการทําเกษตรเชิงเดี่ยวที่มีตนทุนการผลิตสูง กลับสรางภาระหน้ีสิน
ในการลงทุน และขอเท็จจริงของรายไดท่ีไดรับจากการขายผลิตเพียงชนิดเดียวในแตละป ไมมีความ
แนนอนอยางที่เกษตรกรคาดหวัง สงผลใหรายรับไมเพียงพอกับคาใชจายในครัวเรือนที่เพิ่มสูงข้ึน ทั้ง
จากการลงทุนและการซ้ือหาส่ิงของฟุมเฟอยมาสนองความตองการอยางเกินความจําเปน 
 ความสมดุลทางธรรมชาติลดลงไปพรอมกับวิถีชีวิต ขนบประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบทอดตอกัน
มาเพื่อเช่ือมสานความผูกพันกันในชุมชนเริ่มเลือนหายไป ความชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางเพื่อนบานมี
นอยลง เชน ประเพณีการลงแขกเพื่อชวยกันทํานาทําไร แตในปจจุบันไมปรากฏการหมุนเวียนขอแรง
กันดํานาเกี่ยวขาวใหเห็นกันแลว 
 สภาพที่เกิดข้ึนทําใหชาวบานบางสวนเริ่มรูสึกตัววา ชุมชนกําลังเผชิญอยูกับภัยทางเศรษฐกิจ
และปญหาทางสังคม จึงเกิดกลุมผูนําทางความคิดของชุมชนรวมกันปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแกไข
ปญหาที่เกิดข้ึน โดยมุงหวังจะชวยกันสรางสังคมในชุมชนใหอยูดีมีสุขถวนหนา ดวยการริเริ่มจัดต้ัง
โครงการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ เริ่มจากประเด็นเรื่องของสุขภาพคนในชุมชน ผานกลไกที่เขมแข็ง
ของอาสาสมัครสาธารณะสุขหมูบาน(อสม.)  
 ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ มีการรวมกลุมทําโครงการกิจกรรมเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงทุกกิจกรรม ทุกโครงการ 
ลวนจําเปนตองใชเงินทุนในการขับเคลื่อนโครงการเปนสําคัญ ดังนั้น จึงมีการจัดต้ังเปนกลุมออมทรัพย
ชุมชนข้ึน เพื่อรวมพลังคนและระดมเงินทุนจากเงินออมของคนในชุมชนอยางเปนรูปธรรม 
 การสรางแผนแมบทชุมชนหนองสาหรายตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 “สภาผูนําชุมชนตําบลหนองสาหราย” กอต้ังขึ้นมาจากการทํางานรวมกันของคนในชุมชนทุก
สถานภาพ ประกอบขึ้นจากตัวแทนของกลุมตางๆ ของชุมชน เชน ตัวแทนกํานัน-ผูใหญบาน ตัวแทน
กองทุนหมูบาน ตัวแทนกลุมออมทรัพย ตัวแทนกลุมสตรี-ผูสูงอายุ ตัวแทนกลุมเด็กและเยาวชน 
ตัวแทนกลุมอาชีพ ฯลฯ เขามามีสวนรวมในการทํางานหมูบานละ ๘-๑๐คน  
 กิจกรรมของสภาผูนําชุมชนตําบลหนองสาหราย เปดโอกาสใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยน
เรียนรู แสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม รวมกันคิด วิเคราะห แกไขปญหาและกําหนด
ทิศทางที่ถูกตองในการพัฒนาชุมชนอยางกวางขวาง ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสาธารณะ
สุข ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมชุมชน 
 การรวมแรงรวมใจของคนในชุมชนท่ีหวังเปลี่ยนแปลงความเปนอยูของตนใหดีขึ้น ดวยการ
เรียนรูรวมกัน ใฝหาประสบการณและองคความรูใหมจากสถานที่อ่ืนๆ นํามาประยุกตการจัดทํา “แผน
แมบทชุมชนตําบลหนองสาหราย” จึงเริ่มข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงาน
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ตางๆ ใหการสนับสนุน เชน กรมพัฒนาชุมชน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ(ธกส.) สถาบันราช
ภัฎ ฯลฯ มารวมกันวางแผนงาน เก็บขอมูลชุมชน วิเคราะหปญหา และกําหนดเปาหมายในการพัฒนา
ชุมชนใหดีข้ึน เพ่ือ “สรางชุมชนท่ีมีความสุข สุขภาพดี ลดรายจายและเพิ่มรายได”  
ฐานขอมูลทางเศรษฐกิจของชุมชนหนองสาหรายในป ๒๕๕๑ เปนดังนี้ 
 รายรับรวม                          ๑๕๓ลานบาท                  รายจายรวม                       ๑๓๑ลานบาท 
หนี้สินรวม                      ๑๐๖ ลานบาท    
        (ดอกเบี้ยหนี้สิน) ประมาณ    ๑๐ ลานบาท  
 *รวมรายรับ                        ๑๕๓ลานบาทรวมรายจาย  ๒๔๗ลานบาท 
 
 เห็นไดวาสัดสวนทางรายไดมีนอยกวาผลรวมของคาใชจาย จึงเปนประเด็นสําคัญที่สภาผูนํา
ชุมชนตองระดมความคิด แสวงหาความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อแกไขปญหาหน้ีสินและฟนฟู
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีข้ึนโดยเร็ว 
 
 คุณศิวโรฒ  จิตนิยม  ผูนําชุมชนไดกลาวไววา 

  “แผนแมบทชุมชนก็คลายกระจกบานใหญ ที่สองใหพี่นอง
ตําบลหนองสาหราย รูวาเรายืนตรงไหน จะอุดชองโหวอยางไร ปญหา
บางอยางเรามองไมออกวาเปนปญหา เหมือนเรายังไมมีกระจกท่ีจะสองดู
หนาตาเราเปนอยางไร เม่ือเราคนเจอปญหาเราก็จะไดแกไข เหมือนการ
ทําแผนที่กอใหเกิดความเขาใจในชุมชนของเรา” 

 กระบวนการจัดการนับต้ังแตชวงป พ.ศ. ๒๕๔๖–๒๕๔๘นําสูการจัดต้ังกลุมกิจกรรมกวา ๙๓
กิจกรรม แบงไดเปน ๕ กลุมองคกร คือ 

๑.  องคกรการเงิน  เชน 
              กลุมออมทรัพย, กองทุนหมูบาน, ธนาคารชุมชน, กลุมสวัสดิการ  ฯลฯ 

๒.  องคกรดานสุขภาพ (อสม.) เชน 
              กลุมกิจกรรม To be number one, กลุมออกกําลังกาย, ชุมชนสุขภาพ ฯลฯ 

๓.  องคกรกลุมอาชีพ ๑๑ อาชีพ เชน  
 กลุมปลูกขาว, กลุมปลูกออย, กลุมปลูกขาวโพด, กลุมเลี้ยงวัว, กลุมคาขาย  ฯลฯ 

๔. องคกรพัฒนาคนและส่ิงแวดลอม เชน 



 
๙๙ 

 กลุมผูสูงอายุ, กลุมเด็กและเยาวชน 
๕. องคกรพัฒนาการศึกษา โดยกลุมเพื่อการศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่อง ตาง ๆ  

 กระบวนการทํางานที่ชัดเจน ของกลุมกิจกรรมตาง ๆ ที่ทํางานอยางเช่ือมโยง สามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สรางเสริมรากฐานความเขมแข็งใหแกเด็กและเยาวชนที่กลุมองคกรพัฒนา
คนและส่ิงแวดลอมใหความสําคัญโดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ชุมชนไดประสานการทํางานรวมกับ บาน 
วัด โรงเรียน (บวร.) พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นข้ึนโดยเฉพาะ ไดแก วัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น เพื่อปลูก
จิตสํานึกแกเยาวชนและผูปกครอง ใหตระหนักถึงอันตราย และภัยที่มากับความเจริญทางวัตถุท่ีกําลังรุก
เราฉุดดึงจิตใจ ความคิด ของเยาวชนและคนในครอบครัวใหหลงใหลไปตามกระแสคานิยมท่ีไมถูกตอง 
ไมเหมาะสมกับชุมชน โดยมีเปาหมายเพื่อใหคนในชุมชนหันกลับมาทํากิจกรรมที่ดีงาม สรางความรัก 
เอ้ืออาทร เสริมสายใยความผูกพันกันในชุมชนใหแนบแนน 
 ผลสําเร็จจากแผนแมบทฯ สูโครงการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมหนองสาหราย   
 คุณแรม  เชียงกา  ผูอํานวยการศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองทราย  กลาววา  
การสรางความเขมแข็งของชุมชนหนองสาหราย เกิดจากกระบวนการพัฒนาชุมชนผานกลไกระบบการ
ทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีเปนเกษตรกรในหมูบาน เริ่มจากเรื่องของสุขภาพอนามัย ขยายสู
โครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมอีกมากมายหลายโครงการอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน 

๑. โครงการธนาคารความดี 
 มีเปาหมายใหสมาชิกของชุมชนทําบัญชีบันทึก การทําคุณงามความดีของตนเองเพ่ือสวนรวม 
และบุคคลอ่ืน เพ่ือสรางเสริมใหเกิดคนดีมีศีลธรรมเพิ่มข้ึน ดวยการจูงใจใหสามารถใชประโยชนจาก
สมุดบันทึกความดีของตนในการขอทุนกูยืมจากสถาบันการเงินชุมชน ใหหลักเกณฑผลการทําความดี
เปนตัวช้ีวัดและคํ้าประกันเงินกู โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการของชุมชน 
 ทั้งนี้ยังเปดโอกาสใหแกทุกคน แมกระทั่งผูท่ีเคยกาวผิดพลาดมาในอดีตใหมีโอกาสไดทําความ
ดี กลับตัวเปนผูประกอบอาชีพสุจริต เปนกําลังของชุมชนตอไป 

๒. โครงการกระปุกออมสิน 
  สมาชิกทั้งตําบล จํานวน ๓,๖๒๒คน จะออมเงินคนละ ๒บาทตอวัน แบงเปนเงินออมทรัพย 

และเงินสวัสดิการ ท่ีจะนาํไปฝากกันเองที่สถาบันการเงินบานหนองขุย  หมูที่ ๔  ต.หนองสาหราย  เปน
ประจําทุกวันที่ ๒ ของเดือน  
 สถาบันฯ จะปนสวนรายไดเขากองทุนฯ เพ่ือเปนสวัสดิการแกผูสูงอายุ รายละ ๑๐๐บาทตอ
เดือน,สมาชิกเกิดใหม ๑,๐๐๐บาทตอราย, ญาติผูเฝาไขของผูรักษาตัวที่โรงพยาบาล ๑๐๐บาทตอคืน, 



 
๑๐๐ 

สมาชิกที่แตงงาน ๑,๐๐๐บาทตอราย รวมท้ังการสงเคราะหแกผูเสียชีวิต และการจัดทุนการศึกษาใหแก
เยาวชน เปนตน 

    ๓. สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหราย 
 เริ่มกอต้ังสถาบันฯ เม่ือเดือนเมษายน ๒๕๔๘ ดวยความรวมมือของกลุมออมทรัพยเพ่ือการ
ผลิตตําบลหนองสาหราย และกองทุนหมูบานหนองขุย  รวมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ, 
อบต.หนองสาหราย สนับสนุนการจัดทําระเบียบขอบังคับ และกอสรางสถาบันการเงินฯ พรอมอุปกรณ
สํานักงาน ปจจุบันมีเงินทุนประมาณ ๓๕ ลานบาท 

วัตถุประสงค เพ่ือจัดหาแหลงเงินทุนและระดมเงินออมของประชาชน เพ่ือปลอยกูใหแก
สมาชิกของชุมชนในการนําไปประกอบอาชีพ  ตามเง่ือนไขดังนี้ 

- เงินกูปลอดดอกเบ้ีย สําหรับครอบครัวท่ีมีคุณงามความดีเปนท่ีปรากฏ “คนดีศรีหนอง
สาหราย” 

- เงินกูดอกเบี้ยตํ่า สําหรับสมาชิกที่รวมตัวกันทําวิสาหกิจชุมชน หรือผลิตภัณฑชุมชน 
 โดยกําไรสวนหนึ่งแบงสมทบทุนสวัสดิการสาธารณะประโยชน ฯลฯ และสวัสดิการชุมชน
ตําบลหนองสาหราย 
 เกณฑการพิจารณาอนุมัติเงินกู 

- เปนสมาชิกสถาบันการเงินชุนชนตําบลหนองสาหราย 
- จัดทําบัญชีรายรับรายจายครัวเรือน 
- มีการออมทรัพยรายเดือน 
- เปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 
- ปลูกผักสวนครัวไวบริโภคเองอยางนอย ๓ ชนิด (เพื่อลดรายจาย) 

 นอกจากนี้ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองทราย ยังมีโครงการท่ีไดดําเนินการแลว 
และอยูระหวางการดําเนินการซ่ึงไมไดกลาวไวในที่น้ีอีกหลายโครงการ 
 ปญหาอุปสรรค 

๑. ปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนเพิ่มมากขึ้น  
แกไขโดยใหชาวบานคัดแยกขยะที่มีมูลคาและรวบรวมนํามาขาย หรือแลกเปนไขไก 
กลับไปบริโภค 

๒. พฤติกรรมการบริโภค พบวาชาวบานมีการซ้ือหาของกินของใชจากภายนอกชุมชนสูงถึง 
๗๙ % ของรายจายรวมในครัวเรือน  



 
๑๐๑ 

แกไขโดยการสงเสริมใหลดรายจายดวยการปลูกพืชผักสวนครัวไวกิน และทําหรือซ้ือนํ้ายา
ซักลางอเนกประสงคที่สมาชิกในชุมชนผลิตข้ึนเอง เปนการลดคาใชจายในครัวเรือน 

๓. การรับขอมูลขาวสารท่ีสะดวกรวดเร็ว อาจมีขอมูลบางสวนบางเรื่องที่ไมเท็จจริง เบ่ียงเบน 
หรือขาดความเปนกลาง ทางชุมชน 
แกไขโดยช้ีแจงขอมูลสาธารณะท่ีถูกตองเพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจ 

๔. การแบงฝายแบงกลุมแบงพวกในชุมชน ทางชุมชน 
แกไขโดยทําการสรางความสามัคคีดวยการจัดกิจกรรมช้ีชวนใหแตละกลุมมาทํางาน
สาธารณะประโยชน เชนการรวมกันรณรงคจัดการเลือกต้ังในทุกระดับอยางบริสุทธิ์
ยุติธรรม เปนตน 

ความมุงหวังในอนาคตเพื่อพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมใหย่ังยืน 
 คุณแรม เชียงกา ไดกลาวถึงความมุงหวังของผูนําชุมชนมีความประสงคใหคนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากการพัฒนาตามแผนแมบทชุมชน ควบคูไปพรอมกับการรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมโดยมีความเห็นวาส่ิงท่ีชุมชนควรทําตอไปอยางตอเนื่อง คือ 

- การปรับทัศนคติของบุคลากรในชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมเยาวชนใหมีการศึกษาหา
ความรูอยางตอเนื่องในสาขาอาชีพตางๆ และปลูกจิตสํานึกของความรักทองถิ่นบานเกิด 
นําความรูกลับมาพัฒนาสรางความเจริญใหกับชุมชนตางๆ ที่ยังขาดแคลน 

- การสรางอาชีพสรางงานเพ่ิมเติมแกชุมชม โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเพิ่ม
มูลคาใหกับผลิตผลทางการเกษตรตอเนื่องอยางครบวงจร 

- การจัดต้ังธนาคารตนไมรวมกับโครงการของ ธกส. เพื่อสรางความม่ันคงดานที่อยูอาศัย
และเปนรายไดระยะยาวตกทอดไปถึงรุนลูกรุนหลานตอไป 

การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใช 
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองทรายตําบลหนองสาหราย ไดรวมกันพัฒนาการเกษตร

ของชุมชนจนกระทั่งสามารถแกไขปญหาหนี้สินครัวเรือนไดอยางมีประสิทธิภาพ  และกาวสูการพัฒนา
ฟนฟูชุมชนในมิติดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  ใหมีความเขมแข็งเปนผลสําเร็จได  
โดยการนําหลักสามัคคีธรรม ความมีสัจจะ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชรวมกับการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการไดอยางสอดคลองเหมาะสมกับชุมชนเกษตรกรรม 
 สรุปการพัฒนาชุมชนแบบองครวมของตําบลหนองสาหราย โดยการนําแนวทางการพัฒนาที่
ศูนยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองทรายนํามาใชปฏิบัติ เปนการพัฒนาชุมชน



 
๑๐๒ 

เกษตรกรรมที่มีการบูรณาการองคความรูทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน ผสมผสานกับศาสตรการพัฒนา
แผนใหมท่ีถูกปรับใหเหมาะสมกับทองถิ่น ดวยการประสานความรวมมือระหวางคนในชุมชนกับ
หนวยงาน องคกรภาครัฐและเอกชนตางๆ ที่ไดกลาวไวขางตน เพื่อการพัฒนาอาชีพ พัฒนาทองถิ่น 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเกษตรกรรม ใหอยูดีมีสุขดวยหลักของการมีคุณธรรมจริยธรรม 
การรูจักพึ่งพาตนเอง การใชชีวิตดวยความพอเพียงของชุมชนหนองสาหราย ประสบผลสําเร็จนายกยอง
เปนอยางย่ิง ยกตัวอยางเรื่องความรับผิดชอบ ความซ่ือตรงของสมาชิกที่ขอกูเงินเพ่ือลงทุนประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ฯลฯ จากสถาบันฯ การเงินของชุมชน เปนวงเงินรวมประมาณ ๓๕ ลานบาท จนถึง
ปจจุบันยังไมปรากฏวามีกรณีหนี้เสียเลยแมแตรายเดียว นับเปนตนแบบการสรางสังคมชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืน ท่ีชุมชนอ่ืนๆ จะไดนําแนวทางการบริหารจัดการนี้ไปปรับใชขยายผล เพ่ือสรางความ
ม่ันคงทางอาชีพเกษตรกรรมแกชุมชนตางๆ ของประเทศไทย ไดพัฒนาทองถิ่นของตนในทิศทางที่
ถูกตองเหมาะสมกับบริบทของสังคมเกษตรกรรมไทย ดวยการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักพุทธธรรมและ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืนสืบตอไป 

๒.๖.๓ โครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บานใหมพัฒนา 
ผูวิจัยฯ ไดรวมเขาฟงการบรรยายการดําเนินงานท่ีสืบเน่ืองจากการทําโครงการอาชีพเสริม

รายไดของสมาชิกในชุมชนตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ณ อาคารศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองทราย โดย คุณจรัล เสือผู เปนวิทยากรผูบรรยายถึงความเปนมาและ
การดําเนินงานของศูนยฯ  

คุณจรัล เสือผูผูนําชุมชนบานใหมพัฒนาหมูท่ี ๘ ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการทําโครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของชาวบานในชุมชน
บานใหมพัฒนา ดังน้ี 
 ความเปนมาของกลุมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
 สืบเน่ืองจากการรวมตัวกันระดมความคิดของคนในชุมชนบานใหมพัฒนา หมูท่ี ๘ ตําบล
หนองสาหรายอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีตองการพัฒนาความเปนอยูของครอบครัวตนเอง
และชวยสรางชุมชนใหเขมแข็ง ซ่ึงนับเปนการดําเนินงานอีกสวนหน่ึงตามแผนแมบทชุมชนตําบล
หนองสาหราย ท่ีกําหนดใหทุกหมูบานเสนอแผนงานในระดับหมูบานและระดับกลุมยอย เพื่อการ
พัฒนาชุมชนรวมกันในแตละมิติ ทั้งดานการศึกษา การสาธารณะสุข การอาชีพ ดานสังคม วัฒนธรรม
ขนบประเพณีชุมชน และดานการรักษาส่ิงแวดลอม ตางๆ  



 
๑๐๓ 

 จุดเริ่มของแนวความคิดในการทําขนมจากการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของชุมชน มาจาก
การสํารวจขอมูลชุมชนเพ่ือทําแผนแมบทฯ ต้ังแตป พ.ศ.๒๕๔๕ พบวาสาเหตุสําคัญประการหน่ึงดาน
รายจายของสมาชิกในแตละครัวเรือนคือ การซ้ือหาของกินของใช เชน การซ้ือขนมจากภายนอกชุมชน 
ทําใหเงินทองรั่วไหลออกจากครัวเรือนของตําบลหนองสาหรายในแตละปเปนจํานวนมาก และอีก
เหตุผลหนึ่ง คือ หลังจากการเปดศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฯ, ธนาคารความดี, รานคาชุมชนและ
โครงการอ่ืนๆ จนประสบความสําเร็จ สามารถสรางอาชีพเพ่ือเสริมรายไดแกเกษตรกรที่รวมโครงการ
ตางๆ ทําใหชุมชนอ่ืนๆ ใครขอเขาเรียนรูดูการทํางานที่มีประสิทธิภาพของชุมชนหนองสาหราย  
 ความเจริญกาวหนาในการพัฒนาชุมชนอยางมีแบบแผน เปนที่สนใจของวงการส่ือสารมวลชน
ไดขอเขาทําขาวเชิงสารคดีออกเผยแพรอยางตอเนื่อง จนชุมชนหนองสาหรายเปนท่ีรูจักกันแพรหลาย
ในวงกวางอยางรวดเร็ว มีจํานวนหมูคณะเขาขอศึกษาดูงานเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ สงผลโดยตรงตอ
ชุมชนตองเรงปรับตัวเพ่ือรองรับ สนองตอบความตองการของสาธารณะชน ผลิตภัณฑแปรรูปจากผลิต
ทางการเกษตรที่สมาชิกในชุมชนผลิตข้ึน เชน งานจักสานตะกรา, กระเปาถือ, น้ําพริก, ไมกวาด, 
ผลิตภัณฑซักลางของกลุมอาชีพจากหมูบานตางๆ ที่ทําไวใชเองเพื่อลดรายจายในครัวเรือน เริ่มนํา
ออกจําหนายใหแกคณะผูเขามาศึกษา ดูงาน หรือผูเขาเย่ียมชมผลิตภัณฑของชุมชน สามารถขายเปน
รายไดเพ่ิมเติมจากอาชีพเกษตรกรรมหลัก  
 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองทราย ถูกใชเปนสถานท่ีสาธิต เผยแพรองคความรูของ
ชุมชนหนองสาหราย เม่ือตองตอนรับคณะฯ อยูเปนประจําก็จําเปนตองซ้ือหาจัดเตรียมอาหารวางไว
รับรอง ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการหมูบาน บานใหมพัฒนา หมูที่ ๘ จึงรวมหารือและตกลงกัน
ทําอาหารวางเพ่ือรับรองผูมาเยือน โดยจัดต้ังกลุมทําขนมแปรรูปจากกลวยซ่ึงสามารถหาไดทั่วไปใน
ชุมชน เบ้ืองตนไดรวมกันทํากลวยฉาบ กลวยอบนํ้าผึ้ง และกลวยอบเนย 
 ตอมาไดใหสมาชิกที่สนใจประกอบเปนอาชีพ ขยายกลุมยอยออกไปผลิตเพ่ือจําหนายเปน
รายได โดยในระยะแรกจะมีเงินจากกองทุนหมูบานใหกลุมฯ ขอยืมเพื่อลงทุน และนํารายไดมาผอน
ชําระตามงวดในอัตราที่ไดตกลงกัน  
 ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ กิจการขนมของวางเติบโตเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปนผลพวงจากความสําเร็จในการ
พัฒนาชุมชนหนองสาหราย มีคณะฯ ผูสนใจเขาเยี่ยมชม ศึกษา ดูงานเพ่ิมมากขึ้น ทางคณะกรรมการ
หมูบาน บานใหมพัฒนา จึงทําโครงการโรงงานขนมปงเบคเกอรี่เพื่อเปนอาหารวางรับรองผูเยี่ยมชม 
และปจจุบันไดขยายเพิ่มผลิตภัณฑที่หลากหลายเพื่อจําหนายเปนรายไดของชุมชนอีกสวนหนึ่งดวย 
 



 
๑๐๔ 

 การสรางชุมชนเกษตรกรรมเขมแข็งดวยคุณธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ชุมชนบานใหมพัฒนาไดทําโครงการหลักสูตรการเรียนการสอนดานคุณธรรม จริยธรรม โดย
รวมกับโรงเรียนบานสระลุมพุก และโรงเรียนในตําบลหนองสาหราย รวม ๓ แหง เพ่ือปลูกฝงส่ิงดีงาม
แกเยาวชนตามหลักพุทธธรรม ในการประพฤติปฏิบัติตนอยูในศีลธรรม ควบคูกับการดําเนินชีวิตอยาง
เหมาะสมตามหลักของความประมาณตนเองอยางพอเพียง ความมีสติยั้งคิดพิจารณากอนกระทําการ
ใดๆดวยเหตุปจจัยที่เกิดข้ึน และการใฝหาความรูสรางเสริมประสบการณเพื่อแกไขปญหาอุปสรรค หรือ
สามารถลวงรู เทาทันตอภัยท่ีแฝงมากับความเปล่ียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน ท้ังนี้เพื่อสราง
เกษตรกรหัวกาวหนารุนใหมข้ึนมาสานตองาน และพัฒนาอาชีพทางการเกษตรใหม่ันคงยั่งยืน 
 โครงการกิจกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยดานคุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง เชน การ
ออกคายอบรมเชิงปฏิบัติการ, การจัดกิจกรรมประชุมเยาวชนเพ่ือติดตามผลความกาวหนาทาง
พฤติกรรมและพัฒนาการดานอ่ืนๆของเยาวชนเปนประจําในวันท่ี ๑๑ ของทุกเดือน หลังจากนั้นทุก
วันที่ ๑๕ ของเดือนจะเปนวาระประชุมรวมกันของสภาผูนําชุมชน ซ่ึงจะมีผูแทนจากทุกกลุมทุก
สถานะภาพของชุมชนเพื่อทบทวนผลงานและเสนอวาระฯ การพัฒนาในประเด็นอ่ืนๆ อยางตอเน่ือง 
 ผลท่ีไดรับจากการดําเนินชีวิตตามแนวทางพุทธธรรมและความพอเพียง 
 ชุมชนเกษตรกรรมการใหมพัฒนา สงเสริมใหสมาชิกทุกครัวเรือนจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย 
เพื่อการตรวจสอบควบคุมการใชจายและเตือนตนเองใหลดคาใชจายที่ ฟุมเฟอยลงตามลําดับ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฟุงเฟอในการจับจายใชสอยเกินกวาความสามารถในการหารายไดของตน ใหเกิด
ความพอเหมาะพอดีแกฐานะ 
 พรอมกับการสรางเสริมวินัยในการออมทรัพย เพื่อกันรายไดสวนหน่ึงของตนเองไวใชในยาม
ฉุกเฉิน โดยบานใหมพัฒนากําหนดใหทุกวันท่ี ๘ ของเดือน เปนวันแหงการออมทรัพยของหมูบาน ที่
สมาชิกทุกคนมีอิสระในจํานวนเงินที่นํามาออม นอกเหนือจากการขอความรวมมือในการออมตาม
โครงการกระปุกออมสินของตําบลหนองสาหราย ที่ใหสมาชิกทุกคนในชุมชนออมในอัตราคนละ ๒ 
บาทตอวันสงผลใหเกิดความมั่นคงดานเงินออม และความรูสึกเปนเจาของโครงการออมทรัพยรวมกัน
ของสมาชิกในชุมชน 
 ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมบานใหมพัฒนา 
 ปญหาในการทํางานของชุมชนไมปรากฏใหเปนอุปสรรคมากนัก เนื่องจากการทํากิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ ท่ีเสนอข้ึนมาจากกลุมฯ สมาชิกในชุมชน ตองผานขั้นตอนการขอความเห็นชอบจาก



 
๑๐๕ 

สภาผูนําชุมชน จึงสามารถดําเนินการขอเงินลงทุนจากสถาบันการเงินชุมชน โดยใชผลงานความดีคํ้า
ประกัน ซ่ึงมีเกณฑการพิจารณาแตกตางกันไปในแตละกรณี 

การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใช ไดแก  เบญจศีล-เบญจธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพื่อการพัฒนาโครงการของกลุมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  และใชเปนหลักในการดําเนิน
ชีวติของชุมชนบานใหมพัฒนา 
 ความคาดหวังของในอนาคต 
 คุณจรัล เสือผู ไดกลาวถึงความคาดหวังท่ีจะเห็นชุมชนมีการพัฒนาทั้งดานกายภาพ และ
คุณภาพของคนในชุมชนที่ดีข้ึนพรอมกันไป กลาวคือ ทุกคนในชุมชนรูจักตัวตนท่ีแทจริงและเปดกวาง
พรอมรับการพัฒนาตนเองใหกาวหนาอยูเสมอ มีความสามัคคี เอ้ือเฟอซ่ึงกันและกันดวยความจริงใจ ให
โอกาสและชวยเหลือเพ่ือนบานที่ดอยกวาใหสามารถกลับมาพึ่งพาตนเองไดอยางม่ันคงข้ึน  
 ในระดับชุมชนสามารถสรางเครือขายขยายความรวมมือ เพ่ือแลกเปล่ียนการพัฒนาชุมชน
เกษตรกรรมอ่ืนๆ ใหกาวหนาตามกัน 
 ทางดานกายภาพ ตองการสรางอาคารแสดงสินคาชุมชนเพิ่มเติมที่ มีความกวางขวาง 
สะดวกสบาย เพ่ือสามารถรองรับและตอบสนองความตองการของผูเขามาเยี่ยมชม-ซ้ือผลิตภัณฑของ
ชุมชนที่มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน และการปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัยนาซ้ือหา ที่
ผูบริโภคสามารถตัดสินใจซ้ือไดดวยความพึงพอใจ 
 สรุปการสงเสริมใหสมาชิกในชุมชนบานใหมพัฒนา หมูที่ ๘ ตําบลหนองสาหรายอําเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี ดวยความรวมแรงรวมใจของคนภายในชุมชนและการสนับสนุนทางวิชาการ
ตลอดจนแหลงเงินทุนในเบื้องตนจากหนวยงานราชการและสถาบันการเงิน เชน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ ธนาคารออมสิน เปนตน นับเปนการประสานพลังแหงการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรม ให
สามารถขับเคลื่อนชุมชนฯ ผานปญหาความทุกขยากในการครองชีพของครอบครัวเกษตรกร สูการ
พัฒนาสูชุมชนเกษตรกรรมท่ีเขมแข็ง ดวยกระบวนการพัฒนาที่มีแผนงานชัดเจนและความรวมมือกัน
ทํางานของสมาชิกในชุมชน ดวยการสนับสนุนทางวิชาการและการเงินจากกรมพัฒนาชุมชน, องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น,ธนาคารเกษตรและสหกรณ, สถาบันทางการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยเกษตร
(กําแพงแสน) มหาวิทยาลัยราชภัฎฯลฯประกอบกับการทํางานรวมกันอยางมุงม่ัน สงผลใหการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนเกษตรกรรม นอกจากจะสามารถสรางอาชีพ สรางรายไดเพิ่มแกสมาชิกของ
ชุมชนบานใหมพัฒนา และยังเปนตัวอยางเพื่อการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกชุมชนอ่ืนๆ 
ไดนําไปประยุกตใชตอไปอีกดวย 



 
๑๐๖ 

๒.๖.๔ โครงการผลิตน้ําหมักชีวภาพบานหนองแหน 
บานหนองแหน หมูที่ ๗ ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  ผูวิจัยฯ ได

ขอสัมภาษณสอบถามขอมูลการดําเนินงานตามโครงการผลิตน้ําหมักชีวภาพบานหนองแหนโดย คุณ
บุญมี เนตรสวางสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองสาหราย และยังเปนผูนําชุมชนแกนนํากลุมผลิตน้ํา
หมักชีวภาพไดใหการตอนรับและใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมฯ ที่เปนประโยชน ดังน้ี  

ความเปนมาของกลุมผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 
 แตเดิมบานหนองแหน หมูท่ี ๗ ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีเน้ือ
ท่ีทั้งส้ินประมาณ ๕,๐๐๐ไร ประชากรประมาณ ๓๐๐ครัวเรือน สวนใหญมีที่ดินทําการเกษตรเปนของ
ตนเอง ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ กลุมนายทุนไดเขามากวานซ้ือท่ีดินของชาวบานเพื่อประกอบกิจการ
ธุรกิจ “บอขุดทราย” เนื่องจากสภาพทางธรณีวิทยาของชั้นดินในบริเวณแถบนี้ มีช้ันหนาดินท่ีเหมาะสม
กับการเพาะปลูกหนาประมาณ ๑.๕๐-๓.๐๐เมตร ลึกกวาน้ีลงไปจะเปนช้ันทรายหนาประมาณ ๗.๐๐-
๓๐.๐๐เมตร เปนที่ตองการของวงการกอสรางและงานถมทรายที่มีโครงการขนาดนอย-ใหญ ท้ังของ
ภาครัฐและภาคเอกชนที่กําลังเฟองฟูอยางมากในชวงเวลานั้น 

ที่ดินของชาวบานในบริเวณใดท่ีนายทุนสํารวจพบวามีช้ันทรายหนามาก จะถูกเสนอราคาขอ
ซ้ือในราคาไรละ ๑๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐บาท สูงกวาราคาประเมินของทางราชการ ซ่ึงกรมที่ดินกําหนด
ราคาในขณะน้ันอยูท่ีไรละ ๖๐,๐๐๐บาท(หกหม่ืนบาท)  

เกษตรกรหลายครอบครัวตางทยอยขายที่ดินเพาะปลูกของตน เพียงเพื่อตองการเงินกอนใหญ
ไปจับจายใชสอยหาซ้ือส่ิงของอํานวยความสะดวกสบายท่ีเกินความจําเปนอยางฟุมเฟอย ซ่ึงไมนานนัก
เงินกอนใหญที่ไดมาจากการขายที่ดินก็หมดลงจําตองเปลี่ยนสถานะไปเปนลูกจาง รับจางทํางานจาก
นายทุนตางถิ่นที่เขามาถือครองท่ีดิน ซ่ึงเคยเปนของชาวบานแตดั้งเดิม 
 บางรายจําเปนตองขายในภายหลัง เน่ืองจากตกอยูในสภาพถูกบีบค้ันหรอืภาวะจํายอม 
จากสภาพพ้ืนที่โดยรอบที่ดินของตนถูกเปล่ียนแปรสภาพเปนบอทรายไปกอนหนาแลว จึงสงผล
กระทบกับการสัญจรเขา-ออก และระดับพื้นที่ของตนท่ีเริ่มทรุดตัวลงตามบอทรายโดยรอบ ตองตกอยู
ในสภาพจําใจ ยอมจํานนตองขายท่ีดินของตนภายหลังในราคาต่ํากวาที่ดินขางเคียง ที่เพ่ือนบานได
ตัดสินใจขายไปกอนหนาน้ี 
 ปจจุบันบานหนองแหน มีเน้ือที่เพาะปลูกของชาวบานเหลือเพียง ๑,๙๔๓ไร จากเน้ือที่ทั้งส้ิน
ประมาณ ๕,๐๐๐ไรประชากรเหลืออยูเพียง ๓๘ครัวเรือน จํานวน ๑๔๒คน ที่ยังคงมีท่ีดินเพื่อการ



 
๑๐๗ 

เพาะปลูกของตนเอง บางก็ตองรับจางในสวนของเอกชนตางถิ่นที่เขามาเปนเจาของที่ดินรายใหม ใน
รายที่ไดขายที่ดินไปแลวก็โยกยายกระจายตัวไปยังทองที่อ่ืนๆ  

นับเปนอุทาหรณท่ีชาวไทยทุกคน ทั้งในชนบทและสังคมเมืองควรตระหนัก และเกิดความ
ต่ืนตัว เทาทันกับสถานการณความเปลี่ยนแปลงจากกระแสทุนนิยม-วัตถุนิยม รวมตัวกันระดมความคิด
อยางกวางขวางในการเรงหาแนวทางปองกัน-แกไข สรางภูมิคุมกันแกชุมชนเกษตรกรรม และสังคม
อ่ืนๆ ในทุกภาคสวนใหเกิดการรวมตัวท่ีเขมแข็งทางภูมิปญญาของสังคมไทยตอไปอยางย่ังยืน 
 จากวิกฤติท่ีชุมชนบานหนองแหนและหมูบานใกลเคียงไดประสบในคร้ังนั้น กลุมผูนําชุมชน
ของตําบลหนองสาหรายจึงระดมความคิดหาแนวทางแกไข ฟนฟูสภาพความเปนอยูยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชาวบานในตําบลหนองสาหรายใหดีข้ึน เพื่อกอเกิดเปนชุมชนเขมแข็ง โดยการจัดทํา “แผน
ชุมชนตําบลหนองสาหราย”ไวอยางเปนระบบจากการนําแผนงานท่ีสภาผูนําชุมชนฯ เห็นชอบไปปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดผลสําฤทธิ์ จึงเกิดโครงการพัฒนาตางๆ ของแตละหมูบาน โดยจัดต้ังขึ้นเปนกลุมชุมชนการ
อาชีพฯลฯ เพื่อการพัฒนางานที่ตอเนื่องจากอาชีพหลักดานการเกษตรมาเปนรายไดเสริมในครัวเรือน 
และผลลัพธที่มีนัยสําคัญคือ ครอบครัวมีความอบอุน คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี มีองคความรู
สะสมเพิ่มพูนย่ิงข้ึนอยางตอเน่ือง เกิดเปนการพัฒนาชุมชนหนองสาหรายท่ีเขมแข็งอยางถวนหนา 
 แรงบันดาลใจในการแสวงหาแนวทางพ่ึงพาตนเองดวยความพอเพียงตามหลักพุทธธรรม 
 คุณบุญมี เนตรสวาง ผูนําชุมชนตําบลหนองสาหราย ในวัยเยาวเปนสมาชิกของครอบครัว
เกษตรกรเช้ือสายจีน บิดามีอาชีพเพาะปลูก ทําไรยาสูบ และปลูกพืชสวนครัว ฯลฯ ตองชวยครอบครัว
ทําสวน-ทําไร จึงตองสัมผัสกับสารเคมี ยาปราบศัตรูพืช ยาฆาแมลง ยาฆาวัชพืชตางๆ กระทั่งในปพ.ศ. 
๒๕๑๖ คุณบุญมี ลมปวยตองเขารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลซานคามิโลเปนเวลาหลายวัน โดยพบวาสาเหตุ
การปวยในครั้งน้ี สืบเนื่องมาจากรางกายถูกสารเคมีที่ใชอยูเปนประจํา แทรกซึมสะสมเขาสูอวัยวะ
ภายในอยางตอเนื่องเปนเวลานาน 
 หลังจากการรักษาตัวจนอาการดีข้ึนและไดกลับมายังบานของตน จึงเริ่มต้ังสติ ทบทวนหา
สาเหตุ ดวยการใชปญญาความรู พิจารณา ต้ังขอสังเกตถึงผลดี/ผลเสียของการใชสารเคมี ปุยเคมี ยา
ปราบศัตรูพืชฯลฯ และเริ่มศึกษาสะสมขอมูลจากประสบการณตรงเร่ือยมา พบวานอกจากคาใชจายที่
ตองซ้ือหาสารเคมีทางการเกษตรมาใชในราคาสูงแลว ผลที่ไดรับทั้งดานสุขภาพของตนเองและ
ผูบริโภคก็มีความเส่ียงตอพิษตกคางสูง อีกทั้งทําลายสภาพแวดลอม ชีวิตของพืช-สัตวตามธรรมชาติที่
เคยเกื้อกูลกันทางหวงโซอาหาร เชน กุง หอย ปู ปลา และแมลงที่เปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของ
พืชผัก กลับลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว เน่ืองจากถูกทําลายโดยสารเคมีทางการเกษตรที่ตนเองและ
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ชาวบานแทบทุกครอบครัวตางนํามาใชเพ่ือหวังใหผลผลิตของตนเพิ่มสูงข้ึนแตพฤติกรรมดังกลาวกลับ
สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทําลายชีวิตพืช-สัตวอ่ืนๆ และสงผลรายตอสุขภาพของ
ตนเองอีกดวย 
 เม่ือท้ังภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และคนในชุมชนเมืองตางทําลายธรรมชาติหนักข้ึน 
จนสภาพแวดลอมโดยรวมเปลี่ยนแปลงย่ําแยลงไปทุกขณะ ฤดูกาลจึงวิปริตแปรปรวน อากาศแหงแลง 
ฝนไมตกตองตามฤดูกาล หรือเกิดภัยแลง/น้ําทวมฉับพลัน ตามที่ปรากฏในพ้ืนท่ีตางๆบอยครั้งใน
ปจจุบัน ลวนเปนผลมาจากการทําลายธรรมชาติจนเสียสมดุล ทั้งโดยท่ีมนุษยเจตนาหรือไมก็ตาม แต
ผลลัพธท่ีทุกชีวิตไดรับก็พลอยตองเดือดรอน ถูกกระทบกระเทือนจากความปรวนแปรของสภาพดิน ฟา 
อากาศดวยกันทั้งส้ิน 
 คุณบุญมี เนตรสวาง เปนเกษตรกรอีกผูหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบจากธรรมชาติ และระบบนิเวศที่
เปลี่ยนแปรไมแนนอนสงผลเสียหายตอผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยตรง ดังน้ัน ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ 
หลังจากที่ไดเริ่มใหความสนใจ ศึกษาทดลองปฏิบัติการทําเกษตรอินทรีย โดยการคิดสูตรผลิตและใช
นํ้าหมักชีวภาพตามวิถีพึ่งพาธรรมชาติเปนหลักเปนระยะเวลาหนึ่งแลว พบวาการทําเกษตรอินทรียมี
ผลดีทั้งตอสุขภาพของตนเอง และยังชวยลดรายจายจากการซื้อสารเคมีลงไดอยางมาก จึงมุงม่ัน
เพาะปลูกพืชผักตามวิธีเกษตรอินทรียจากน้ําหมักชีวภาพ ทําใหผลผลิตทางการเกษตรท่ีไดมีคุณภาพดี
ข้ึน อีกทั้งยังมีความปลอดภัย ลดคาใชจายในการลงทุน และตรงกับความตองการของผูบริโภคที่หันมา
ใสใจกับสุขภาพมากข้ึนโดยลําดับ  

ความเปลี่ยนแปลงท่ีปรากฏภายหลังการทําเกษตรอินทรียจากน้ําหมักชีวภาพ 
การนําสารอินทรียที่ไดจากการทําหมักชีวภาพมาใชเพ่ิมสารอาหารแกพืชผัก  เปนตัวอยางที่

ไดรับความสนใจจากเพื่อนบานโดยท่ัวไปในละแวกใกลเคียงที่ยังคงทําเกษตรแบบพึ่งพาสารเคมี ไดเขา
มาสอบถาม ศึกษาวิธีการปรับปรุงดิน และการเพิ่มสารอาหารใหแกพืชผัก ผลไม ฯลฯ ในแบบเกษตร
อินทรียที่เนนการพึ่งพาตนเอง ตามท่ีคุณบุญมี ไดริเริ่ม ทดลองและนําสูการปฏิบัติอยางจริงจังจนเปน
ผลสําเร็จ ทั้งดานการลดรายจายตนทุนการผลิต มีรายไดเพิ่มข้ึนจากผลิตผลพืชผักท่ีหลากหลายและมี
คุณภาพดี มีความปลอดภัย ทั้งตอสุขภาพรางกายของตัวเกษตรกรก็แข็งแรงดีข้ึนกวาแตกอนที่เคยใช
สารเคมี  

กลุมเกษตรกรในชุมชนหนองสาหราย เริ่มใหความสนใจหันกลับมาทําเกษตรอินทรียขยายตัว
เพิ่มจํานวนมากข้ึนตามลําดับ จากบานใกลเรือนเคียงมาศึกษา-ทําตาม จนปจจุบันเกษตรกรทุกหมูบาน
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ในตําบลหนองสาหรายสามารถผลิตน้ําหมักชีวภาพไวใชเอง เพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง
กันอยางแพรหลาย 

ผลที่เกิดข้ึนกับเกษตรกรท่ีหันมาใชนํ้าหมักชีวภาพทดแทนการใชสารเคมี ท่ีเดนชัดมีดังน้ี 
๑. การพึ่งพาซื้อหาสารเคมีของชุมชนสามารถลดตนทุนคาใชจายลงไดมาก กลาวคือ กอนป 

พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมคาส่ังซ้ือสารเคมีจากภายนอกเปนเงนิประมาณ ๗.๕แสนบาท แตลาสุดป
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลดลงเหลือเพียง ๑.๒แสนบาท โดยการทดลองปรับปุยสูตรผสม ๑ ตอ ๔
ระหวางเคมี ๑สวน กับปุยอินทรียชีวภาพท่ีผลิตไดเองในชุมชนอีก ๓สวน  
คิดเปนคาปุยของตําบลหนองสาหรายในป พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมสุทธิ ๒.๔แสนบาท 

๒. รายไดของเกษตรกรเพิ่มข้ึนซ่ึงเปนผลมาจากการไดผลผลิตคุณภาพดีที่มีหลายหลากชนิด 
ตรงกับความตองการของผูบริโภคที่ซ้ือ-ขายกันในราคายุติธรรม 

๓. เกษตรกรผูทําเกษตรอินทรียชีวภาพสามารถลดปลดหน้ีไดตามลําดับจากการมีรายได
เพ่ิมข้ึนและลดรายจายของครอบครัวลงได ดวยการปรับเปลี่ยนมาดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ระบบนิเวศกลับฟนคืนมา เติมเต็มวงจรชีวิตใหสมบูรณตามธรรมชาติ อันเปนหวงโซ
อาหารของสรรพชีวิตที่มนุษย สัตว และพืชสามารถพึ่งพาอาศัยใชประโยชนซ่ึงกันและกัน 

๕. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึนมาก จากการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน
หนองสาหราย ที่สมาชิกทุกเพศ ทุกวัยในแตละครอบครัวทั้ง ๙หมูบาน สามารถเสนอแนะ 
เลือกสรร หรือเขารวมทํากิจกรรมตามโครงการของกลุมตางๆ ที่ชุมชนเห็นชอบจัดใหมีข้ึน
มากมาย หลากหลาย เหมาะสมกับความรู ความสามารถของสมาชิกในชุมชน และผลลัพธ
ประการสําคัญคือ 

๖. ประชากรในชุมชนมีความสุขอยางพอเพียงดวยความมุงม่ันของกลุมผูนําชุมชนท่ีเทาทัน
กับกระแสโลกาภิวัตน รวมกันระดมความคิดจากภูมิปญญา สรางองคความรูใหมที่
เหมาะสมกับชุมชน และนํามาเผยแพร ปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมของคนในชุมชนได
อยางถูกตอง เหมาะสมกับทองถิ่น จนไดรับความเช่ือม่ัน ยอมรับของชาวบานในการ
ดําเนินชีวิตตามแบบชุมชนเกษตรชีววิถีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทําใหเกิด
ความพึงพอใจ ความสุขที่ไดรับในแตละครอบครัวตามสถานภาพของตน 

ผลสําเร็จของกลุมผลิตน้ําหมักชีวภาพ 



 
๑๑๐ 

ปจจุบัน กระบวนการผลิตและการใชนํ้าหมักชีวภาพไดรับความสนใจอยางกวางขวาง มีกลุม
เกษตรกร จากชุมชนอื่นๆ และองคการปกครองสวนทองถิ่นทั่วทุกภูมิภาค เขามาขอศึกษา-ดูการสาธิต
กรรมวิธีการผลิตและใชน้ําหมักชีวภาพ เพ่ือนําไปเผยแพรทดลองปฏิบัติยังชุมชนตางๆ ของตนอยาง
ตอเนื่อง 
 นอกจากนี้ “บานหนองแหน หมูที่ ๗ ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี”
ยังเปนอีกหมูบานหนึ่งของตําบลหนองสาหราย ท่ีมีผูนําชุมชนท่ีเขมแข็ง และชาวบานมีความสามัคคี 
ดวยการรวมตัวกันพัฒนาชุมชน ระดมความคิดเห็น  โดยจัดเปนวาระประชุมในระดับหมูบาน และ
ระดับตําบลเพ่ือริเริ่มนําเสนอ-ดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนในดานตางๆเชน การทํารานคาชุมชน 
โครงการพลังงานทดแทน โครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพดิน(หมอดินอาสา) และโครงการของกลุม
ผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 

โครงการดังกลาว ประสบความสําเร็จในดานการลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร และยังชวย
ใหผูเขารวมโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากการลดปริมาณการใชสารเคมี อีกทั้งยังเปนชองทาง
เสริมสรางสัมพันธภาพที่อบอุน ลดการเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน สรางความสามัคคี รวมแรงรวมใจกัน
แกไขปญหาสภาพแวดลอมของชุมชนดวยสติปญญา ตามแนวทางพระพุทธศาสนา และดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นํามาสูความสุขสมบูรณแกครอบครัวของผูรวมโครงการอยางทั่วหนา 

ปญหา-อุปสรรค 
ปรากฏการณจากกระแสทุนนิยม วัตถุนิยมเขาครอบงําคนในสังคมไทย ประชาชนท้ังในชนบท

และสังคมเมืองจึงควรตระหนัก และเกิดความตื่นตัว เทาทันกับสถานการณความเปลี่ยนแปลง ต้ังสติ 
ฝนตานมิใหหลงเขาไปในกระแสท่ีเช่ียวกลากดังกลาว คนในชุมชนตองรวมตัวกันระดมความคิดอยาง
กวางขวาง เพ่ือการเรงหาแนวทางปองกัน-แกไข สรางภูมิคุมกันแกชุมชนเกษตรกรรม และสังคมอ่ืนๆ 
ในทุกภาคสวนใหเกิดความเขมแข็งทางภูมิปญญา และสรางองคความรูที่เหมาะสมกับสังคมไทยตอไป
อยางย่ังยืน 

การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใช ไดแก  การพึ่งพาตนเอง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรอินทรีผสมผสาน และการดําเนินวิถีชีวิตอยางมีสติดวยความ
พอเพียง 
 ความคาดหวังในอนาคต 

คุณบุญมี เนตรสวาง เปดเผยวาอยากเห็นเกษตรกรในชุมชนฯ “สามารถ ปลดหนี้ได - ลด
รายจาย – เพิ่มรายได” เพ่ิมความสมบูรณตามธรรมชาติของชุมชนหนองสาหราย และของประเทศไทย



 
๑๑๑ 

กลับฟนคืนมาอยางยั่งยืน  จึงทุมเทกําลังกาย  ความรูความสามารถ  เพื่อการพัฒนาทองถิ่นให
เจริญกาวหนา และสรางเสริมอาชีพเกษตรกรรมตอเน่ืองแกชาวบานในชุมชนที่สวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ใหหันกลับมาทําการเกษตรอินทรียที่พ่ึงพาธรรมชาติอยางเกื้อกูล ตาม
โครงการสรางอาชีพเสริม เพ่ิมรายได ฯลฯ  

สรุปดวยความต้ังใจทํางานพัฒนาของกลุมผลิตน้ําหมักชีวภาพและการขยายเครือขายอนุรักษ
ดิน นํ้า และส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติใหมีความสมดุล เอ้ือตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชนในชุมชนเกษตรกรรม ใหสามารถดํารงชีพอยูไดตอไปอยางมีความสงบสุขถวนหนา โดย
การสรางแนวรวมสําคัญท่ีจะชวยฟนฟูระบบนิเวศ ดิน น้ํา อากาศ พืชสัตวตามธรรมชาติ   ดวยการสราง
ความตระหนักรู  รักษา รวมกันดูแลรักษาผืนดินและทรัพยากรธรรมชาติใหอุดมสมบูรณ เพื่อชาวชุมชน
จะไดใชประโยชนสําหรับการดําเนินชีวิต  ดวยการเกษตรกรรมที่ปลอดภัย  อยางย่ังยืน 

๒.๖.๕ โครงการโรงผลิตปุยอินทรียชุมชนตราสาหรายทอง 
 คุณอํานาจ สุขพรหม ผูใหญบานบานสระลุมพุก หมูท่ี ๑ ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี  ไดใหขอมูลและนําดูการจัดทําโครงการโรงผลิตปุยอินทรียชุมชนตราสาหรายทอง
(สูตรผสม)  
 ในการขอสัมภาษณและดูการจัดทําโครงการฯ ครั้งน้ี ไดรับขอมูลเชิงประจักษจากทองถิ่นที่
เปนประโยชนตองานวิจัยฯ ดังนี้ 

ความเปนมาของโครงการโรงผลิตปุยอินทรียชุมชนตราสาหรายทอง 
สืบเนื่องจาก การริเริ่มนําแนวความคิด แผนแมบท และแผนปฏิบัติการ ของชุมชนตําบลหนอง

สาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี “๑หมูบาน ๑โครงการ” มาดําเนินการจัดทําโครงการสราง
งานสานอาชีพเสริม เพ่ือลดรายจาย และ เพิ่มรายไดแกชุมชนใหครอบคลุมทุกหมูบานของตําบลหนอง
สาหราย  

ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ กลุมผูนําชุมชนของหมูบาน บานสระลุมพุก อาทิเชน คุณชนะ สุขพรหม
(นายก อบต.หนองสาหราย), คุณมนัส ชํานาญ, คุณสมร สุขพันธ, คุณอํานาจ สุขพรหม เปนตน ไดจัด
ใหมีการประชุมหารือขอความคิดเห็นจากชาวบานในชุมชนบานสระลุมพุก เปนระยะอยางสม่ําเสมอ 
ภายหลังจากไดรับมอบนโยบายและแผนปฏิบัติการของชุมชนตําบลหนองสาหราย เพื่อจัดทําโครงการ
สรางงานสานอาชีพเสริมสําหรับหมูบาน  ซ่ึงเปนไปตามจนกระท่ังไดมติรวมกันวา บานสระลุมพุก จะ
ทําโครงการโรงผลิตปุยอินทรีย ตามนโยบาย ๑ หมูบาน ๑ โครงการซ่ึงเปนการดําเนินงานตอเนื่องจาก
แผนปฏิบัติการของตําบลหนองสาหราย 



 
๑๑๒ 

 การกอตั้งโครงการโรงผลิตปุยอินทรีย 
 เม่ือชาวบาน-ผูนําชุมชน บานสระลุมพุก หมูที่ ๑ ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี ไดประชุมหารือและลงมติรวมกันในป พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือจัดทําโครงการโรงผลิตปุยอินทรีย
ตราสาหรายทอง ตามแผนงาน “๑หมูบาน ๑โครงการ”ไดเริ่มจัดหาทุนเพื่อดําเนินงาน ดังน้ี 

- ระดมการรวมลงทุนในรูปของเงินหุนจากชาวชุมชนของหมูที่ ๑ มูลคาหุนละ ๑๐๐บาท ได
จํานวน ๑,๗๓๖หุน คิดเปนเงินจํานวน ๑๗๓,๖๐๐บาท 

- ของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหมูบาน ต. หนองสาหราย จํานวน ๘๐,๐๐๐บาท 
- ไดรับการสนันสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) เห็นชอบใหเงินกูเพ่ือการ

ลงทุน จํานวน ๘๐๐,๐๐๐บาท 
- ไดรับเงินงบประมาณแผนดินตามโครงการ SML เพ่ือกอสรางและตอเติมอาคารโรงปุย จํานวน 

๒๕๐,๐๐๐บาทและเงินรายไดจากกิจกรรมอ่ืนๆ สมทบเพิ่มเติม 
รวมเงินลงทุนจัดทําโครงการโรงปุยตราสาหรายทอง เปนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐
บาท(หนึ่งลานหาแสนบาท)  
การบริหารจัดการและการดําเนินโครงการ 
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๑ บานสระลุมพุก ไดจัดต้ังตัวแทนชุมชนเพื่อบริหารจัดการการ

ผลิตและการจําหนายปุยอินทรียสูตรผสม ตราสาหรายทอง ซ่ึงมีการทดลองสูตรสวนผสมและการ
ปรับปรุงคุณภาพปุยใหมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหตรงกับความตองการของเกษตรกร ดังนี้ 

- ป พ.ศ. ๒๕๔๘ หลังจากการกอสรางอาคารและการติดต้ังเครื่องจักรสําหรับผสมปุยอินทรีย
สูตรผสม ดําเนินการแลวเสร็จ ในชวงตนของโครงการฯ ไดผลิตปุยอินทรียลวน ๑๐๐% เพื่อ
จําหนายใหเกษตรกรในชุมชนนําไปทดลองใช ผลปรากฏวาไมไดรับการยอมรับเทาที่ควร โดย
เกษตรกรผูทดลองใชแจงวา ประสิทธิภาพปุยอินทรียลวน ๑๐๐% ใหผลผลิตจากการเพาะปลูก
ขาวนอยกวาและชากวาการใชปุยเคมี 

- ป พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูบริหารโรงปุยฯ ไดทดลองปรับเปลี่ยนสัดสวนการผสมเปน “ปุยอินทรียสูตร
ผสม” เพื่อใหเกษตรกรนําไปทดลองใชเปนระยะๆ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันและการยอมรับจาก
เกษตรกรใหเพ่ิมจํานวนมากยิ่งข้ึน 

- ป พ.ศ. ๒๕๕๐ ปุยเคมีในทองตลาดมีราคาสูงมากกวาปกติ สงผลใหเกษตรกรที่ไมเคยทดลอง
ใชปุยอินทรียของโครงการ ไดเริ่มหันมาลองใชปุยของโครงการท่ีผลิตไดในชุมชนของตนเอง  



 
๑๑๓ 

- ป พ.ศ. ๒๕๕๑ โครงการไดคิดคนปรับสวนผสมปุยอินทรียสูตรผสมเดิม โดยเพิ่มเติมข้ีคางคาว 
และสาหรายทะเล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพปุยของโครงการตราสาหรายทอง จนกระท่ังไดการ
ตอบรับจากเกษตรกรทั้งในชุมชน และในพื้นที่จังหวัดใกลเคียง มีคําส่ังซ้ือปุยสูตรผสมจาก
จังหวัดนครปฐม ราชบุร ีเพชรบุรี เปนตน เพิ่มมากข้ึนเปนลําดับ  

- ป พ.ศ. ๒๕๕๓ การดําเนินโครงการผลิตและจัดจําหนายปุยตราสาหรายทองของชุมชน 
สามารถสรางรายไดจากปริมาณและคุณภาพสูงข้ึนโดยลําดับ จนกระท่ังสามารถ “ปลดหนี้” ใน
การลงทุนทําโครงการ ท้ังส้ินประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐บาท(หนึ่งลานหาแสนบาท) ไดทั้งหมดใน
เวลา ๔ป 

- ป พ.ศ. ๒๕๕๔ ทางโครงการไดปรับปรุงสวนผสมปุยอินทรียสูตรผสมท่ีมีคุณภาพสูง ตรงกับ
ความตองการของเกษตรกรในชุมชนตําบลหนองสาหราย และภายนอกชุมชนผูปลูกพืชไรและ
พืชสวนครัวจําพวก ขาว, ขาวโพด, ออย, พริก, หนอไมฝรั่งจากอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 
ที่ไดติดตอขอเขามาศึกษาเรียนรู และซ้ือปุยอินทรียสูตรผสมเปนจํานวน ๓๐ตัน/ป (ป พ.ศ. 
๒๕๕๔) และกลุมเกษตรกรจากจังหวัดราชบุรี, เพชรบุรี, นครปฐม, สมุทรสงคราม เปนตน ได
นําไปใชยังทองถิ่นของตนเอง เปนจํานวนเพ่ิมมากข้ึนโดยลําดับ  

- ปจจุบัน (ป พ.ศ. ๒๕๕๔) โรงปุยตราสาหรายทองมีกําลังผลิตประมาณวันละ ๗ตัน/วัน หรือ
ประมาณ ๒,๕๒๐ตัน/ป ทั้งนี้ยังสามารถเพ่ิมกําลังผลิตไดอีกตามความตองการของเกษตรกรใน
อนาคต 

- ปลายป พ.ศ. ๒๕๕๔ การบริหารจัดการของโรงปุยตราสาหรายทอง ที่จําหนายปุยในราคา(เงิน
สด)  ๒๕๐บาท/ถุง( ๕๐ ก.ก.) หรือ ในราคาเงินผอนสง ๓๐๐บาท/ถุง มีผลการประกอบการที่ดี
ข้ึนตามลําดับจนสามารถปนสวนกําไรใหแกกลุมผูถือหุนไดในอัตราที่นาพึงพอใจ 
ประโยชนท่ีชุมชนไดรับ 

- เกษตรกรในชุมชนฯ สามารถลดตนทุนการผลิตจากการหาซ้ือปุยเคมีคาปุยตามทองตลาด เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ-ปรับปรุงคุณภาพของดิน โดยหันกลับมาใชปุยอินทรียที่ผลิตไดเองโดย
ชุมชนฯ  

- เกษตรกรในชุมชนฯ สามารถลดเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปหาซ้ือปุยเคมีและสาร
กําจัดศัตรูพืชไดมากข้ึน 



 
๑๑๔ 

- โครงการโรงปุยตราสาหรายทองสามารถสรางรายไดเพิ่มใหแกกลุมผูถือหุน บุคคลากรที่
บริหารจัดการและแรงงานในสวนการผลิต-การจัดจําหนาย สรางเสริมระบบการหมุนเวียนทาง
การเงินภายในชุมชน 

- ชวยฟนฟูพ้ืนท่ีเพาะปลูกทางการเกษตร และระบบนิเวศของชุมชนใหกลับมาสมดุลไดตาม
ธรรมชาติดังเดิม โดยสังเกตเห็นวาแปลงนาเริ่มมีปลาไร-นา มีแมลง นก กบ และสัตวที่เปนหวง
โซทางอาหารท่ีเกื้อกูลกันตามธรรมชาติเพ่ิมจํานวนมากข้ึน  

- เกษตรกรมีสุขภาวะที่ดีขึ้นอยางชัดเจน โดยปจจุบันผูเพาะปลูกที่หันกลับมาใชวิถีชีวิตแบบ
เกษตรอินทรีย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณท้ังทางรางกาย และสรางความสุข ความอบอุนใหกับ
ครอบครัว 

- ผูบริโภคไดรับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย และการอุดหนุนผลผลิตสินคาของ
ชุมชนยังชวยใหครอบครัวของเกษตรกรผูผลิตมีรายไดเพื่อใชจายอยางพอเพียง 

- ภาระหนี้สินของเกษตรกร บานสระลุมพุก ที่กลับมาใชปุยอินทรียแทนการใชปุยเคมี สามารถ
ลดและปลดหนี้ลงไดอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดสภาพคลองทางการเงินแกครอบครัวเกษตรกรให
ดีข้ึน 
การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใช ไดแก  หลักสามัคคีธรรม  หลักสันโดษ และปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
ความคาดหมายท่ีมุงหวังในอนาคต 
ผูใหญอํานาจ สุขพรหม ผูใหญบานบานสระลุมพุก หมูที่ ๑ ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนม

ทวน จังหวัดกาญจนบุรี กลาววาจะทํา “โครงการลดรายจาย-เพ่ิมรายได” ดวยการนําแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชสรางความรูความเขาใจใหแกชุมชนฯ อยางตอเน่ือง เพ่ือปรับเปลี่ยน-
พัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของชาวชุมชนที่สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ใหมีความเปนอยูที่ดีย่ิงข้ึน
ท้ังดานสุขภาพ  และดานรายรับ-รายจายอยางพอเพียงตามอัตภาพท่ีเหมาะสม 

ตองการสรางชุมชน “บานใกลเรือนเคียง” อยางท่ีเคยเปนมาในอดีตใหกลับฟนคืนมาดังเดิม มี
ความอบอุนนาอยูอาศัย มีความเอ้ืออาทร เผื่อแผ แบงปน แลกเปลี่ยนอาหาร ชวยเหลือเกื้อกูลกันใน
ชุมชน เชน การขอแรงงานเพื่อนบานเพ่ือทํานา “ประเพณีการลงแขก” เปนความสามัคคีของชุมชนที่
เอ้ือเฟอชวยเหลือกัน ซ่ึงในอดีตที่ผานมาสามารถพบเห็นไดโดยท่ัวไป นับเปนส่ิงบงช้ีถึงสังคมที่อบอุน 
มีความสงบสุขอยางแทจริง 

 



 
๑๑๕ 

๒.๖.๖ หมูบานเศรษฐกจิพอเพียงบานเหลามะละกอ หมูท่ี ๑๕ ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ  จ.ราชบุร ี
คุณสมยศ องอาจ (ผูใหญบาน)บานเหลามะละกอ หมูที่ ๑๕ ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี

กลาววาตนเองไดมีสวนรวมอาสาทํางานเพ่ือชุมชนมาเปนเวลานาน จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดรับ
ความไววางใจจากชาวบานในชุมชน ไดรับเลือกใหทําหนาที่ผูใหญบาน บานเหลามะละกอ จึงใช
โอกาสนี้นําเสนอแนวความคิดที่จะพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนา ในทุกๆ ดาน ทั้งดานคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม การอนุรักษวัฒนธรรมชุมชน การแกไขปญหาส่ิงแวดลอมของชุมชน การลดปญหา
ความยากจน และการตอตานอบายมุข รวมทั้งการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชน โดยนํา
แนวทางการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาช้ีแจงทําความเขาใจกับประชาชนในหมูบาน 
เพื่อใหสมาชิกในชุมชนเกิดความตระหนักรู สรางความสามัคคี รวมมือกันแกไขปญหา และพัฒนา
ทองถิ่นของตนเองอยางพรอมเพรียงกัน 

ความเปนมา 
บานเหลามะละกอ หมูที่ ๑๕ ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรีมีเชื้อสายจากทางภาคเหนือของ

ไทยในสมัยโบราณเรียกวาชาวลาวยวนและชาวไทยทรงดํา นอกจากนี้ยังมีชาวจังหวัดเพชรบุรี ชาวจีน
มาจากจังหวัดนครปฐม และอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพ
ดินตําบลทุงหลวงท่ีมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําเกษตร ทาํไร ทํานา และปลูกพืชอ่ืนๆ 

ประชากรของบานเหลามะละกอ แยกเปนเพศชายจํานวน๔๑๒ คน เพศหญิง ๔๒๘ คน รวม 
๘๔๐ คน จํานวนครัวเรือน ๒๐๙ ครัวเรือน 
(หมายเหตุขอมูล ณ เดือน มีนาคม ๒๕๕๖)๓๒ 

ปญหาและสาเหตุ 
กอนหนานี้ ประชากรสวนใหญของชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตองพึ่งพาปจจัยการผลิต

หลักท่ีสําคัญประเภทปุยเคมี และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชซ่ึงมีราคาแพงประกอบกับราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกตํ่า มีราคาไมแนนอน สงผลใหมีรายไดไมเพียงพอกับรายจายที่ตองการและการใชสารเคมี
เพื่อทําการเพาะปลูกอยางแพรหลาย สงผลใหผืนดินน้ันแข็งกระดาง เส่ือมคุณภาพ แหลงน้ําใชซ่ึงเปน
ปจจัยสําคัญในการทําเกษตรกรรมไมเพียงพอ เนื่องจากขาดการดูแลรักษาและการพัฒนาเพิ่มเติม 

                                                           
๓๒บจก.หัวชาง เคเบิล บอรดแบนด (HCTV), รวมขาวราชบุรี, กลุมเกษตรอินทรียบานเหลา

มะละกอ,(๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒). 
<http://hctvtoyou.blogspot.com/2009/01/2552_05.html>(๒๓ เมษายน ๒๕๕๗). 
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ดานสังคมเยาวชนบางสวนยังมีปญหาทะเลาะเบาะแวงกัน ละเลยโอกาสในการศึกษาหาความรู 
หางเหินศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ผูสูงอายุขาดการดูแลเอาใจใสอยางทั่วถึง เนื่องจากสมาชิกของ
ครอบครัวในชุมชน ยังขาดความรูความเขาใจในการดําเนินชีวิตชีวิตอยางเหมาะสมกับบริบท ซ่ึงขัดแยง
กับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรมที่ควรมีความสงบสุขตามอัตภาพ อยางพอเพียง 

ปญหาขางตน พบวามีสาเหตุสืบเนื่องจาก การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูเทาไมถึงการณ 
วิธีการทําการเกษตร การเพาะปลูกมุงหวังใหมีรายไดจากการจําหนายผลผลิต ที่มากจนเกินพอดี โดย
การใชสารเคมีเรงการเจริญเติบโตของพืชผล และการใชยาฆาแมลงกําจัดศัตรูพืชจํานวนมากอยาง
ตอเนื่อง เปนปจจัยเรงทําลายความสมดุลทางธรรมชาติใหเส่ือมสภาพลง  

การมุงแสวงหาความสุขสวนตัว แขงขันแยงชิงกันทํามาหากิน จนขาดความเอื้อเฟอเพื่อแผ
แบงปนใหกันและกัน การไมรูจักเสียสละเวลาบางสวน เพื่อทํากิจกรรมของสังคมรวมกัน ไดสรางความ
เหินหางระหวางครอบครัวในชุมชนใหมีระยะหางจากกันมากยิ่งข้ึน ทําใหชองทางในการส่ือสาร และ
โอกาสในการทํากิจกรรมตางๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการศึกษาพัฒนาชุมชนรวมกันลดนอยลง  

ปญหาและสาเหตุเหลานี้ไดกอใหเกิดความเสียหายกับชุมชนบานเหลามะละกอในปจจุบัน หาก
ไมไดรับการแกไขอยางถูกตองโดยเร็ว อาจกอเปนปญหาสะสมใหทวีความเดือดรอน ยุงยาก และมี
แนวโนมวาในอนาคต ความเส่ือมถอยทางสังคม วัฒนธรรมชุมชน สภาพแวดลอม และคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนโดยรวมอาจไดรับผลกระทบรุนแรงมากข้ึน  

การกอตั้งกลุมเกษตรอินทรีย 
ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ กลุมเกษตรกรในชุมชนบานเหลามะละกอ เกิดการต่ืนตัวเขารับการอบรม

เรียนรูจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปากทอ ซ่ึงเปดสอนหลักสูตรการเรียนรู วิธีทําปุยหมัก, ปุย
อินทรียนํ้า, ฮอรโมน, สารสมุนไพรไลแมลงข้ึนใชเองเพื่อลดตนทุนคาใชจายทางการเกษตร และลด
อันตรายจากสารเคมีที่เกษตรกรเคยนํามาใช โดยผูเขารับการอบรมฯ ไดทดลองปฏิบัติและนําไปใช
ทดแทนการซ้ือสารเคมีทางการเกษตร สามารถลดตนทุนการผลิตไดประมาณรอยละ ๓๐-๕๐ ทําให
เกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียงสนใจเขามารับฝกอบรมและเขารวมเปนสมาชิกเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ จึงมี
การรวมตัวกันจัดต้ังเปน“กลุมปุยหมักบาน ๑๑๗” ซ่ึงมีนายคีรีลี้ฐิตินันทเปนประธานกลุมฯ 

ตอมาในป๒๕๔๘ ไดจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนในช่ือ “กลุมเกษตรอินทรียบานเหลา
มะละกอ”สามารถผลิตปุยหมักชีวภาพใหกับสมาชิกผลิตปุยอินทรียน้ํา, ฮอรโมนสารสมุนไพรไลแมลง
ปองกัน และปลูกพืชผักปลอดสารเคมีเพื่อบริโภคเองในชุมชนและจําหนายใหกับตลาดศรีเมืองราชบุรี
ท้ังนี้ ทางศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปากทอไดเขารวมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏี



 
๑๑๗ 

ใหมโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ต้ังแตป๒๕๕๑๓๓ 

วตัถุประสงค 
- เพ่ือใหชุมชนบานเหลามะละกอ เกิดความตระหนักรู และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนิน

ชีวิต ใหมีความสุขอยางพอเพียง 

- เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพตามแนวทาง “เกษตรอินทรียผสมผสาน” ที่เปน

มิตรกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ สามารถใชบริโภคเองและแบงปนกันในชุมชน หรือ

จําหนายใหผูบริโภคนําไปบริโภคไดอยางปลอดภัย 

- เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนใหรูจักความรัก-สามัคคีกัน  เพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเองและสราง

สังคมชุมชนใหเขมแข็ง 

แนวทางแกไขปญหา 
- สงเสริมใหคนในชุมชนเกิดการเรียนรู แนวทางการดําเนนิชีวิตตามปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
- กําหนดแผนการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในชุมชน “แบบเกษตรอินทรีย” อยางครบวงจร 

ต้ังแตกระบวนการผลิต การดูแลรักษา และการจัดจําหนาย 
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก ทีจํ่าเปนตอการประกอบ

อาชีพทางการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนใหดีข้ึน 
- สงเสริมการศึกษาใหกับเยาวชน และสงเคราะหผูสูงอายุผูพิการ และผูดอยโอกาส ใหไดรับ

การชวยเหลืออยางทั่วถึงดวยการจัดสวัสดกิารสังคมของชุมชน๓๔ 

                                                           
๓๓บจก.หัวชาง เคเบิล บอรดแบนด (HCTV), รวมขาวราชบุรี, กลุมเกษตรอินทรียบานเหลา

มะละกอ,(๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒). 
<http://hctvtoyou.blogspot.com/2009/01/2552_05.html>(๒๓ เมษายน ๒๕๕๗). 

๓๔ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, หมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ, (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓). 
<http://www.school.net.th/schoolnet/article/articles_member_read.php?article_id=600>(๒๓ เมษายน 
๒๕๕๗). 



 
๑๑๘ 

การดําเนินงาน 
กลุมเกษตรอินทรียบานเหลามะละกอ ไดดําเนินการตามแผนงานเพ่ือพัฒนาชุมชน ตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 
๑. การลดรายจายโดยการเชิญชวนใหทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภค,รณรงคการลด-

ละ-เลิกสุรา ยาเสพติด และการพนัน, การเดินทางโดยใชรถยนตรวมกัน และการสงเสริมการใช
รถจักรยาน เพ่ือประหยัดพลังงาน รวมทั้งการลดการใชไฟฟา และการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง 
 ๒. การเพิ่มรายไดโดยสนับสนุนการประกอบอาชีพสรางรายไดเสริม ไดแก การปลูกพืชผัก,
การทําปุย-น้ําหมักชีวภาพ,การเลี้ยงหมู, วัว, ไก, ปลา, เพื่อบริโภคและใชสอยในครอบครัวและนําสวนที่
เหลือใชไปจําหนาย รวมทั้งการใชปุยชีวภาพ    

๓. การรวมกลุมเพ่ือสรางอาชีพของชุมชน 
  - กลุมผูเลี้ยงโค  
  - กลุมผลิตส่ิงประดิษฐจากเศษวัสดุเหลือใชตาง ๆ  
  -การสรางโรงสีชุมชน  
  -การจัดทําปุยหมัก/ชีวภาพ เพื่อลดตนทุนในการผลิต เปนตน 
๔. สงเสริมการประหยัดและการออมทรัพย 

-จัดต้ังกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ซ่ึงมีกิจกรรมการปลอยเงินกูใหแกสมาชิกกู โดยมี
อัตราดอกเบ้ียตํ่า 

- ดําเนินงานกองทุนหมูบาน (กทบ.) และกองทุนแกไขปญหาความยากจน(กข.คจ.) 
- รวมกลุมแมบานเพ่ือดําเนินกิจกรรมซื้อ-ขายขาวสารในราคาถูก 

 - การบูรณาการระหวางกองทุน (กข.คจ.), (กทบ.) และเงินบริจาคเงินสมทบกองทุน
เพ่ือนําไปดําเนินกิจกรรมของชุมชน และสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆตามความเห็นชอบของ 
สมาชิกกองทุน 

 ๕.สรางสังคมการเรียนรู  มีการถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่นและการบอกเลาประสบการณ
จากการศึกษาอบรม หรือการดูงานในทองถิ่นที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาชุมชน กลับมาใหกับ
สมาชิกในชุมชนไดรับทราบรู เพ่ือเกิดแรงบันดาลใจนําไปประยุกตใช เชน การเรียนรูเรื่องการจัดทําปุย
ชีวภาพ,  การจัดทําบัญชีครัวเรือนทุกครัวเรือน, จัดต้ังศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง,และจัดต้ังโรงเรียน



 
๑๑๙ 

เกษตรอินทรียบานเหลามะละกอเพ่ือเปนแหลงเผยแพรความรูในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบ
ผสมผสาน อยางครบวงจร โดยนายอุบลแชมชอยเปนผูอํานวยการโรงเรียน๓๕ 

๖.การอนุรักษส่ิงแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 - กําหนดเขตปาชุมชน โดยมีการสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกในชุมชนอาสาชวยกัน  
ปกปอง ดูแลรักษาปาชุมชน 
- การหาหนอไม ซ่ึงในรอบป จะจัดหาหนอไมเพียงครั้งเดียว ระหวาง ๑-๑๕ กันยายน ของป  
และสงเสริมความรูเกี่ยวกับการแปรรูปหนอไม เพ่ือถนอมอาหาร 
- รวมกันพัฒนาปลูกตนไมในสถานศึกษา และสถานที่สําคัญทางศาสนา วัด รวมท้ังสถานที่ที่ 
วางเปลา และที่สาธารณะ 
- มีการปลูกปาทดแทน และจัดระเบียบปาชุมชน ทําความสะอาดปาในวันสําคัญ 
๗.สงเสริมความสัมพันธการเอื้ออารี 
           - การรวมกลุมเพื่ออนุรักษประเพณี วัฒนธรรมของตําบล โดยสนับสนุนการแหตนเทียน 

พรรษาของตําบลเปนประจําทุกป การปฏิบัติธรรม การทําบุญเลี้ยงพระ การเดิน 
เทิดพระเกียรติ และการไมเที่ยวนอกบาน เพ่ือลดคาใชจาย ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

           - ลงแขกทํางาน เพื่อชวยเหลือกัน โดยไมคิดคาจาง/คาแรง 
           - สงเสริมและสนับสนุนเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ โดยขอรับการสนับสนุนจากองคการ 
 บริหารสวนตําบล 
           - จัดสรรเงินทุนการศึกษา  จากสวัสดิการกองทุนหมูบาน 
           - สนับสนุนเงินของกองทุนสตรีชวยเหลือสมาชิกท่ีเขาโรงพยาบาลยามเจ็บปวย 
           - สงเสริมและจัดหาทุนเพิ่มโดยไดจัดกิจกรรมในการจัดเลี้ยงของกองทุนตาง ๆ 
           - มีการรวมบริจาคเงินเพื่อเปนเจาภาพงานฌาปนกิจศพของคนในชุมชน 
           - การขอกูเงินจากกองทุนตางๆ จะตัดสิทธิกรณีผูที่ยังไมสามารถเลิกยาเสพติด            
           - จัดกิจกรรมทางศาสนา การรักษาและคงเอกลักษณวัฒนธรรมประเพณี เชน การทําบุญ 
เลี้ยงพระ, การไหวครู-ไหวพอแก เปนตน 
           - ปลูกฝงคานิยมในการพึ่งพาตนเอง และขยายความรูสูชุมชน 

                                                           
๓๕กลุมเกษตรอินทรียบานเหลามะละกอ, ระบบสารสนเทศ อปท., ( มีนาคม ๒๕๔๖). 

<http://www.tlg.rmutt.ac.th/pdf/40.pdf>(๒๓ เมษายน ๒๕๕๗) 



 
๑๒๐ 

ผลท่ีไดรับ 

- ชุมชนบานเหลามะละกอ เกิดการพัฒนาทางกายภาพ ดานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่

จําเปน เชน การปรับปรุงถนนในหมูบาน, การรวมกันรักษาและใชประโยชนจากปาชุมชน, 

การพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร เปนตน ความเปลี่ยนแปลงในการมีสวนรวมของคนใน

ชุมชน  เกิดความตระหนักรู และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงผลใหครอบครัวของชุมชนบานเหลามะละกอ มีความสุข

สมบูรณ 

- เกษตรกรในชุมชน ลด-ละ-เลิก การใชสารเคมีในการเพาะปลูก ปรับเปลี่ยนมาเปนการทํา 

“เกษตรอินทรียแบบผสมผสาน” ท่ีเกื้อกูลตอหวงโซของระบบนิเวศทางธรรมชาติ และ

ผลผลิตที่หลากหลายจากการเพาะปลูก-การเลี้ยงสัตว เพื่อใชบริโภคในครัวเรือนไดอยาง

พอเพียง นอกจากจะชวยลดคาใชจายไดแลว ยังสามารถแบงปน-แลกเปลี่ยน หรือนําไป

จําหนายเพื่อเปนรายไดแกครอบครัว และสรางความปลอดภัยใหแกผูบริโภคอีกดวย 

- เกิดสังคมแหงการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นําสูการพัฒนาชุมชนพึ่งพาตนเองที่

เขมแข็งรวมกัน และสามารถขยายผล-ถายทอดองคความรู ใหแกกลุมเกษตรกรอ่ืนๆที่

สนใจเขามาขอศึกษาเรียนรู การทําเกษตรอินทรียแบบผสมผสาน เพื่อนําแนวทางที่ไดรับ

กลับไปประยุกตใชกับทองถิ่นของตน ตอไป 

การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใช ไดแก  หลักไตรสิกขา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือ

การพัฒนาชุมชนเขมแข็ง อยางย่ังยืน 

สรุปการพัฒนาบานเหลามะละกอ ที่มีประชากรสวนใหญในชุมชน ประกอบอาชีพหลักดวย
การเกษตรอินทรียแบบผสมผสาน ยกระดับคุณภาพชุมชนข้ึนเปน “หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง” จน
ประสบความสําเร็จดังที่ปรากฏนี้ เกิดจากความตระหนักรูของกลุมผูนําในชุมชนท่ีเล็งเห็นถึงสภาวะ
วิกฤติทางสังคม และสภาพแวดลอมโดยรวมของชุมชน ซ่ึงกอนหนานี้เกษตรกรในชุมชน มีการดําเนิน
วิถีชีวิตที่ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย ขณะที่รายไดจากการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่พ่ึงพาสารเคมี ไมพอเพียงกับ
รายจายที่เพ่ิมสูงข้ึนเปนอยางมาก สงผลใหเกิดปญหาความทุกขรอนในการดําเนินชีวิต จากความไม
สมดุลทางเศรษฐกิจ สถานทางสังคม และสภาพแวดลอมเส่ือมถอยลง ตามลําดับ 



 
๑๒๑ 

กลุมผูนําในชุมชนจึงประชุม-หารือ ศึกษาหาสาเหตุ และแนวทางในการแกไขปญหาของชุมชน
พรอมกับการช้ีแจงสรางความเขาใจแกสมาชิกในชุมชน ใหไดขอสรุปในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ชุมชนรวมกัน ดวยการเปดชองทางในการศึกษาเรียนรู การประกอบอาชีพเกษตรอินทรียผสมผสาน, 
การดําเนินวิถีชีวิตอยางพอเพียง, การลดรายจาย, การเพิ่มรายได, การทําบัญชีรายรับ-รายจาย และ
สงเสริมการออมทรัพย, การดูแลรักษาและพัฒนาสภาพแวดลอมใหสมบูรณ, รวมท้ังการสงเคราะห 
พ่ึงพาอาศัยกันในสังคมชุมชน เพ่ือตอยอดความสําเร็จ และสรางเครือขายสังคมเกษตรกรรมพอเพียงที่มี
ความสุขสมบูรณ ใหขยายวงกวางออกไป ตามลําดับ 

๒.๖.๗ โครงการโฉนดชุมชนบานคลองโยง หมูท่ี ๑ ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 

จากการสัมภาษณ คุณบุญสง มีมากบาง เกษตรกรดีเดนบานคลองโยง โดยมุงเนนประเด็นสิทธิ
การทํากินในที่ดิน “โฉนดชุมชน”  ณ บานเลขท่ี ๑๓/๑ หมูที่ ๑ ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐมซ่ึงเดิมเปนชุมชนเกษตรกรรมราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําไรแต
ในปจจุบันกําลังถูกสังคมเมือง ที่มีความเจริญทางวัตถุ ไดแผขยายเขาครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตร 
โดยนายทุนเขากวานซ้ือที่ดินจากเกษตรกร แลวนําไปขายทํากําไรกับนักธุรกิจ เพื่อปรับเปลี่ยนเปน
หมูบานจัดสรร สนามกอลฟ สงผลใหพ้ืนท่ีทางการเกษตรของตําบลคลองโยง ลดนอยลงอยางรวดเร็ว 
จนมีแนวโนมวา ถาหากชาวคลองโยงไมต่ืนตัว-ตระหนักในการดํารงไวซ่ึงอัตตลักษณ ในการดําเนินวิถี
ชีวิตแบบชุมชนดั่งเดิมท่ีเรียบงาย และมีความสุขอยางพอเพียง  

เม่ือประมาณ ๕-๖ ปที่ผานมา บานคลองโยง หมูที่ ๑ มีชาวนาชาวสวนผูถือครองท่ีดินเพื่อ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณกวา ๑๐ ราย แตในปจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๔) มีเกษตรกรของบาน
คลองโยง หมูที่ ๑ ท่ียังคงยืนหยัดประกอบอาชีพทํานา-ทําสวน เหลืออยูเพียง ๔ รายเทานั้น นับเปน
สัญญาณอันตรายของชุมชนเกษตรกรรม ท่ีถูกภัยทางวัตถุนิยมคุกคามอยางรุนแรง  

พื้นท่ีนี้มีลักษณะพิเศษที่ ยังคงความเปนชุมชนทางการเกษตรอยางตอเน่ืองมายาวนาน 
ทามกลางความเจริญของการพัฒนาทางวัตถุที่หอมลอมบีบรัดเขามาทุกขณะ เชน การกอต้ังโรงงาน
อุตสาหกรรม หมูบานจัดสรร ชุมชนท่ีพักอาศัยทางสูง (Apartment) โดยที่ชาวชุมชนไดถือครองท่ีทํากิน
ทางการเกษตรสืบตอจากปู ยา ตา ยาย ตกทอดตอกันเปนรุนๆ ดวยการเชาท่ีดินราชพัสดุในนามของ
สหกรณการเชาท่ีดินคลองโยง และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๔๔ รัฐบาลมีนโยบายใหกรมธนารักษเขามาบริหารจัดการ ปรับ
ระเบียบการเชาที่ดินใหมท่ีมีชองทาง เอ้ือใหนายทุนท่ีไมไดเปนเกษตรกรในชุมชน สามารถใช



 
๑๒๒ 

ประโยชนในที่ดินของชุมชนคลองโยงเพื่อทําธุรกิจจัดสรร หรือเพ่ือการอุตสาหกรรม จึงเปนเหตุใหชาว
ชุมชนดั้งเดิมเกิดความไมม่ันใจกับนโยบายดังกลาว๓๖ 

ในอนาคตภายหนาอีกไมนานนัก ภาพลักษณของสังคมชุมชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมมา
อยางยาวนานแหงนี้ อาจถูกกลบเลือนหายไปกับกระแสทุนนิยม และกลายสภาพเปนสังคมแหงการ
แกงแยงแขงขัน ชวงชิงความไดเปรียบตอกัน มุงแสวงหาประโยชนสวนตนเปนสําคัญ หากเหตุการณ
เปนเชนนั้น พื้นที่ของชุมชนเกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณแหงน้ีอาจตองเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคม
ทุนนิยม และถูกบิดเบือนไปจากวัตถุประสงคของโฉนดชุมชน เพ่ือการเกษตรกรรม หรือไม  เพียงใด 

ความเปนมา 
ชาวคลองโยงกลุมแรก สวนใหญเปนคนในชุมชนเกาแกบริเวณ “ทุงนครชัยศรี” บรรพบุรุษ ใน

สมัยรัชกาลที่ ๔ ไดบุกเบิกหักรางถางพงเพ่ือจับจองท่ีดินทํากินโดยการเชาและไดรวมกันพัฒนาคูคลอง
เพื่อประกอบอาชีพการเพาะปลูก และฝงรกรากกันมากวา ๔-๕ ช่ัวอายุคน  

ผืนดินบริเวณนี้เคยอยูบนพื้นที่พัฒนาคลองมหาสวัสดิ์ซ่ึงขุดในชวง พ.ศ. ๒๔๐๐-๒๔๐๓ หลัง
สัญญาเบาริ่ง พ.ศ. ๒๓๙๘ไมนานนัก เม่ือขุดคลองเสร็จเจานายในรัชกาลที่ ๔ ทรงใหเจาพระยาทิพากร
วงศจับจองที่ดินวางเปลาริมคลองทางแขวงเมืองนนทบุรีฝงเหนือ ๑,๖๒๐ไร แขวงเมืองนครชัยศรีฝง
เหนือ ๙,๓๙๖ไร ฝงใต ๕,๑๘๔ไร รวมเปนนาทั้งหมด ๑๖,๒๐๐ไร แบง ๕๐ สวน ไดสวนละ ๓๒๔ไร 
เปนท่ีนายาว ๖๐ เสน กวาง ๕ เสน ๘ วา เพ่ือพระราชทานแกสมเด็จกระเจาลูกยาเธอและพระเจาลูกเธอ 
และใหบาวไพร ดังน้ันชาวบานคลองโยงผูบุกเบิกท่ีดินดวยการหักรางถางพงกันมาสมัยบรรพบุรุษจึง
ตองเชาที่นาทํากินกันเรื่อยมา  

พบหลักฐานโฉนดท่ีดินผูถือกรรมสิทธิ์คือ เจาจอมมารดาชุม ในรัชกาลท่ี ๔ (หลังโฉนดระบุป
ออกโฉนดคือ พ.ศ.๒๔๖๐)ซ่ึงตอมาที่ดินทั้งหมดในผืนเดียวกันน้ีไดตกทอดมาสูสมเด็จกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ (สามารถดูไดจากหลักฐานจากหลังโฉนด) และชาวบานมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินคาเชาที่นา
ของวังวรดิศ ลงวันท่ี “ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙”เก็บคาเชานาของนายจุย ป ๒๔๗๘ เปนจํานวนเงิน 
๒๐ บาท ใบเสร็จนั้นลงช่ือผูเก็บเงินคือ “หลวงสกลคณารักษ” พระนามของ “หลวงสกลคณารักษ”ยัง
ปรากฏในหนังสือสัญญาเชาในป ๒๔๗๖ ของนายฉาย ออนสัมพันธ ระบุการเชาที่นาจํานวน ๑๕๗ ไร 

                                                           
๓๖รลติา แกวจุลกาญจน, สิทธชิุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ, “ศึกษาประเด็นการ

จัดการที่ดนิ”, ชุมชนคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม, (๒๕๕๔) 



 
๑๒๓ 

คาเชา ๓๑๕ บาท (เอกสารฉบับนี้ลูกหลานคนพบในกระบอกไมไผเม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และ
อยูในสภาพท่ีไมสมบูรณนัก) 

ในป ๒๕๑๘ ภายใตกระแสประชาธิปไตยเบงบานและกระแสการปฏิรูปที่ดิน เจาของที่ดินก็
ตองการจะขายท่ีดิน ขณะที่ชาวนาก็ตองการมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง ชาวบานจึงไดรวมตัวกันเสนอ
ตอกรมสงเสริมสหกรณ ขอยืมเงินจากกองทุนหมุนเวียนจัดหาที่ดินทํากินใหแกเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มาดําเนินการจัดต้ังสหกรณนิคมเพ่ือดําเนินการเชาซ้ือที่ดิน โดยชาวบานคอยๆ ผอนสงเงินคืนแก
กองทุนหมุนเวียนฯ 
  จนกระท่ังในป พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรีไดมีมติ
คณะรัฐมนตรี ใหนําท่ีดินมาดําเนินการจัดการใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินเปนของตนเองตามเจตนารมณ
ของรัฐภายใตเจตนารมณเดิมของกองทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. ๒๕๑๘โดยมีเงื่อนไขสําคัญคือ ใหดําเนิน
ตามแนวทางของรัฐบาล ดานนโยบายการกระจายการถือครองท่ีดินและบริหารจัดการที่ดินอยางยั่งยืน
โดยชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชน กลาวคือ ใหสหกรณบานคลองโยงเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและ
สมาชิกของสหกรณมีสิทธิในการครอบครองและใชประโยชน โดยหามจําหนาย จาย โอนใหแกผูอ่ืนใด 
เวนแตจะตกทอดเปนมรดกแกทายาท๓๗  

แนวทางดังกลาวน้ี นอกจากจะเปนผลดีแกชุมชนแลว ยังเปนผลดีแกรัฐท่ีจะไดรับความรวมมือ
จากชุมชนในการดูแลและลดภาระในการปองกันการบุกรุกท่ีดินของรัฐอีกทางหนึ่ง ผืนนา ๑,๘๐๐ไร 
ในพ้ืนที่คลองโยง ชาวบานปรารถนาที่จะรวมกันบริหารจัดการท่ีดินทํากินใหมีความย่ังยืน ควบคูไปกับ
การเรียนรูท่ีจะพัฒนาชุมชนเพื่อใหเปนตนแบบของพ้ืนที่การจัดการภายใตรูปแบบโฉนดชุมชน มุง
หมายที่จะพัฒนาพ้ืนท่ีเปนแหลงเกษตรกรรม ควบคูไปกับการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เพื่อใหเกิด
รูปธรรมตามนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินของรัฐบาล๓๘ 

                                                           
๓๗เว็บไซตประชาไทย, นกัขาวพลเมือง: “คลองโยง” กวาจะเปนโฉนดชุมชนแหงแรก, (๒๕ 

มกราคม ๒๕๕๔) 
<http://prachatai.com/journal/2011/01/32783> (๒๘ เมษายน ๒๕๕๗) 

๓๘บทความเรื่อง การจัดการโฉนดชุมชนกรณีศึกษา บานคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม, “นายจํารูญ  พลวัฒน”. 
<mpa.krirk.ac.th/Thesis/24-27/doc_13.doc>(๒๘ เมษายน ๒๕๕๗). 



 
๑๒๔ 

 ในที่สุด วันที่ ๑๒กุมภาพันธ ๒๕๕๔ท่ีผานมา นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเปนประธาน
มอบโฉนดชุมชนใบแรกโฉนดชุมชนจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญที่รัฐบาลสรางข้ึนเพื่อใชแกไขปญหา
ท่ีดินทํากินของประชาชนโดยมีหลักการที่สําคัญ คือ ยอมรับการมีสวนรวมของประชาชนและใช
ประโยชนจากเครือขายของประชาชน โดยสหกรณบานคลองโยง จํากัด ไดพิสูจนใหเห็นอยางเปน
รูปธรรมท่ีชัดเจนจนไดโฉนดชุมชนฉบับแรกของประเทศไทย๓๙ 

ปญหาและสาเหตุ 
จากมติ คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔“หามนําที่ดินราชพัสดุมาดําเนินการ

จําหนาย จาย โอน แกผูอ่ืน”  กรมสงเสริมสหกรณจึงไดสงมอบที่ดินคืนแกกรมธนารักษตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ตองการใหกรมธนารักษทวงที่ดินคืนจากหนวยงานตางๆ มาดําเนินการจัดเชาเองภายใต
โครงการรัฐเอ้ือราษฎร โดยการดําเนินการดังกลาวไมไดมีการช้ีแจงใหแกชาวบานไดรับทราบถึง
รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในท่ีดินแปลงนี้ 

ในการดําเนินการเชาโดยสํานักงานธนารักษพื้นที่จังหวัดนครปฐม ไดมีการคิดคารังวัด คา
ประกันท่ีดิน คาธรรมเนียม คาเชา ในอัตราที่สูงมาก ซ่ึงเดิมสมาชิกจะเสียคาเชาทั้งที่อยูอาศัยและท่ีนาไร
ละ ๑๘๐ บาท หรือประมาณ ๓,๐๐๐–๔,๐๐๐ บาทตอแปลง (ประมาณ ๒๐ไร) อัตราคาเชาที่กําหนด
โดยธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม ทําใหชาวนาคาเชาทั้งท่ีอยูอาศัยและที่นาแปลงละ ๒๐ ไร จะตอง
เสียคาใชจายเปนปละประมาณ ๔๐,๐๐๐ -๕๐,๐๐๐ บาทในปแรกเขา จึงกอใหเกิดความเดือดรอนแก
เกษตรกรอยางแสนสาหัส 

อีกประเด็นหนึ่งคือ การจัดการเชา เปนการใหเชาเปนรายบุคคล ไมผานการดําเนินการโดย
สหกรณการเชาที่ดินคลองโยง และปลอยใหมีการเปลี่ยนมือการเชาโดยผูที่ไมเปนเกษตรกรก็ได ดังที่
เจาหนาที่ธนารักษช้ีแจงวา “ไมมีระเบียบหามคนจน-คนรวยเชาท่ีดิน” จึงเปนสงเสริมใหท่ีดินหลุดมือ
จากเกษตรกร และเปนการทําลายความเขมแข็งและอํานาจตอรองของเกษตรกรรายยอย ไมเปนไปตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ท่ีตองการสงเสริมระบบสหกรณ 

 
 

                                                           
๓๙เว็บไซต คม ชัด ลึก, ภูมิภาค-ประชาคมทองถิ่น, ขาวทั่วไป, “อนาคตใหมชุมชนสหกรณบาน

คลองโยง” ,(๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๔) 
<http://www.komchadluek.net/detail/.html> (๒๘ เมษายน ๒๕๕๗) 



 
๑๒๕ 

วตัถุประสงค 
- เพ่ือสิทธิรวมกันของชุมชน ในการบริหารจัดการ การครอบครองท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัยและ

การใชประโยชนจากทรัพยากรที่ดินและเปนการรักษาพ้ืนท่ีเกษตร ในการผลิตพืชอาหาร

ในการสรางความม่ันคงทางดานอาหารและท่ีอยูอาศัย ของชุมชนใหเกิดดุลยภาพที่ย่ังยืน 

การดําเนินงาน 
ชาวชุมชนคลองโยงไดดําเนินการกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อใหไดรับโฉนดชุมชน ต้ังแต

ปลายป พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยรวมชุมนุมกับ“เครือขายปฏิรูปท่ีดินแหงประเทศไทย (คปท.)” เพ่ือติดตามการ
ออกโฉนดชุมชนอยางเปนรูปธรรม จนกระท่ังรัฐบาลไดแกปญหาชาวบานคลองโยงโดยมีมติ
คณะรัฐมนตรีฯลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ใหนําท่ีดินมาดําเนินการจัดการใหเกษตรกรมีที่ดินทํากิน
เปนของตนเอง  ตามเจตนารมณเดิมของกองทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีเงื่อนไขสําคัญคือ ให
ดําเนินตามแนวทางของรัฐบาล ดานนโยบายการกระจายการถือครองท่ีดินและบริหารจัดการที่ดินอยาง
ย่ังยืนและม่ันคงในรูปแบบโฉนดชุมชน กลาวคือ ใหสหกรณบานคลองโยง จํากัด เปนผูถือกรรมสิทธิ์
ท่ีดินและสมาชิกของสหกรณมีสิทธิในการครอบครองและใชประโยชน โดยหามจําหนาย จาย โอน
ใหแกผูอ่ืนใด เวนแตจะตกทอดเปนมรดกแกทายาท๔๐ 

ผลท่ีไดรับ 

 เกษตรกรและชาวชุมชนบานคลองโยง ไดรับสิทธิรวมกันในการบริหารจัดการที่ดินทํากินใหมี
ความยั่งยืน ควบคูไปกับการเรียนรูท่ีจะพัฒนาชุมชนเพื่อใหเปนตนแบบของพื้นที่การจัดการภายใต
รูปแบบโฉนดชุมชน โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาพื้นที่แหงนี้ใหเปนแหลงเกษตรกรรมยั่งยืน ควบคูไป
กับการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เพื่อใหเกิดรูปธรรมตามนโยบายการกระจายการถือครองท่ีดิน ตาม
แนวทางโฉนดชุมชน 

การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใช ไดแก  หลักสันโดษ  สามัคคีธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สรุปจากการศึกษาวิจัยฯ บานคลองโยง พบวาเปนสังคมเกษตรกรรมท่ีมีความใกลชิดกับชุมชน
เมืองใหญที่ความเจริญทางวัตถุ ชุมชนแหงนี้จะมีความเขมแข็งอยางยั่งยืนทางการเกษตรตอไปได
                                                           

๔๐เว็บไซตประชาไทย, นกัขาวพลเมือง: “คลองโยง” กวาจะเปนโฉนดชมุชนแหงแรก, (๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๔). 
<http://prachatai.com/journal/2011/01/32783> (๒๘ เมษายน ๒๕๕๗) 



 
๑๒๖ 

หรือไม ข้ึนอยูกับการปรับตัวใหสามารถต้ังรับกับความเปลี่ยนแปลง  ดวยการปรับเปล่ียนเปน
การเกษตรผสมผสานงานบริการเชิงทองเที่ยว  ใหตรงกับความสนใจของผูบริโภคโดยภาครัฐและภาค
ประชาสังคมตองสงเสริม และใหการอุดหนุนสินคา ผลิตผล ผลิตภัณฑ และงานบริการเชิงอนุรักษของ
ชาวชุมชน เชนการชวยอุดหนุนซ้ือพืชผักไรสารพิษ, การทองเท่ียวชมวิถีชีวิตทางการเกษตรของชุมชน, 
การรับบริการเขาพักผอนคางแรมและรับประทานอาหารพ้ืนถิ่นของชุมชน (Home Stay) โดยมีการ
ปฏิสัมพันธรวมกัน เพ่ือรับทราบความตองการของผูบริโภค-ผูรับบริการ และเกษตรกรผูผลิต-ผู
ใหบริการ สามารถจัดหาผลิตผล ผลิตภัณฑ สินคาและการบริการที่ดีมีคุณภาพตรงตามที่ผูบริโภค
ตองการ และพึงพอใจดวยกันทั้งสองฝาย ในราคาที่สมเหตุสมผลกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  

๒.๖.๘ โครงการชั่งหัวมัน ต.เขากระปุก อ.ทายาง จ.เพชรบรุ ี
ผูวิจัยขอเขาศึกษาดูงาน “โครงการชั่วหัวมัน” โดยไดรับความอนุเคราะหการศึกษาดูงาน  และ

ใหสัมภาษณโดยคุณชนินทร ทิพยโภชนา หัวหนาโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ ถึงการดําเนิน
โครงการฯ และตอบขอซักถามเก่ียวกับความเปนมา วัตถุประสงค การดําเนินงาน และผลท่ีไดรับจาก
การดําเนินโครงการชั่วหัวมัน ที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนขอมูลที่เปน
ประโยชนตองานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน ตามหลัก พระพุทธศาสนาและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

ความเปนมา 
กอนหนานี้ พื้นท่ีบานหนองคอไก  ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี บริเวณน้ีถูก

ปลอยใหรกรางวางเปลา เนื่องจากมีสภาพดินเดิมมีความแหงแลงกันดาร เพาะปลูกพืชไมใครไดผลดี
เทาท่ีควรตอมาความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระทัยที่จะแกไขปญหาสภาพดินที่
เส่ือมโทรม  

ในป  พ.ศ. ๒๕๕๑  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงซ้ือที่ดินวางเปลาเส่ือมโทรมจากราษฎร
บริเวณอางเก็บน้ําหนองเสือ เนื้อที่ประมาณ  ๑๒๐ ไร และตอมา ป พ.ศ. ๒๕๕๒ ทรงซ้ือแปลงติดกัน
เพิ่มอีก ๑๓๐ ไร รวมเนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ ๒๕๐ ไร โดยมีพระราชดําริใหทําเปนโครงการตัวอยาง
ดานการพัฒนาท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมทรงโปรดใหเจาหนาที่กองงานสวนพระองค  ทําการรวบรวม
พันธุพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ อ.ทายาง จ.เพชรบุรี  และพื้นที่ใกลเคียงมาทดลองปลูกรวมกันไว ณ พื้นท่ีนี้ 

การดําเนินงานพัฒนาพื้นท่ีเพื่อศึกษาทดลองทางการเกษตร เริ่มต้ังแตวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๒เปนตนมา  ทรงพระราชทานพันธุมันเทศ ซ่ึงเปนหัวมันที่ต้ังโชวไวบนตาช่ังในหองทรงงานที่
วังไกลกังวลใหนํามาปลูกไวที่ น่ี   และพระราชทานช่ือโครงการวา  “โครงการช่ังหัวมัน  ตาม



 
๑๒๗ 

พระราชดําริ”ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหกองงานสวนพระองค สํานักพระราชวัง เขา
พัฒนาพื้นที่เพ่ือจัดทําเปนโครงการทดลองดานการเกษตรสําหรับการเพาะปลูกพืชตามโครงการตาม
พระราชดําริ ใหจัดเปนพ้ืนที่เพาะปลูกพืชตางๆ โดยเนนที่พืชทองถิ่นของเพชรบุรี เชน มะนาว กะเพรา 
สัปปะรด ขาวไรพันธุตางๆ และไมใหญๆ จําพวกมะพราว ชมพูเพชร สําหรับพืชผลที่ผลิตได เชน 
มะนาว กะเพรา โหระพา จะสงไปจําหนายที่รานโกลเดนเพลสเพียงรานเดียวเทาน้ัน อีกสวนหนึ่งสงเขา
ไปในวังสําหรับเปนเครื่องปรุงพระกระยาหารและทรงมีรับส่ังวาเม่ือการพัฒนาพื้นที่ และการศึกษา
ทดลองปลูกพืช ฯลฯ แลวเสร็จจะเสด็จไปทอดพระเนตรโครงการดวยพระองคเอง๔๑ 

คุณดิสธร วัชโรทัยรองเลขาธิการพระราชวัง ไดกรุณาใหขอมูลเพ่ิมเติมถึงท่ีมาของโครงการช่ัง
หัวมันวา"ช่ังหัวมัน”วา หมายถึง การช่ังนํ้าหนักมันเทศบนตาช่ังที่อยูในหองทรงงาน โดยพ้ืนท่ีที่ต้ังของ
โครงการนี้อยูท่ี บานหนองคอกไก  ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรีครั้งพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล ทรงมีพระราชประสงคใหนํามันเทศท่ีชาวบาน
นํามาถวาย วางคางไวบนตาช่ังแบบโบราณเพื่อทรงทราบน้ําหนักครั้นแลวพระองคเสด็จพระราชดําเนิน
กลับกรุงเทพฯ และเม่ือพระองคเสด็จพระราชดําเนินกลับไปยังพระราชวังไกลกังวล จึงพบวา มันเทศที่
วางบนตัวช่ังมีใบงอกออกมา จึงมีพระราชดํารัสวา “มันอยูที่ไหนก็งอกได”และรับส่ังใหนํามันหัวนั้น
ไปปลูกใสกระถางไวในวังไกลกังวล จากน้ันจึงทรงมีพระราชดํารัสใหหาพื้นที่เพื่อทดลองปลูกมัน
เทศ๔๒ 

โครงการนี้ก็เปนโครงการที่เกิดจากพระราชทรัพยสวนพระองค มีประโยชนเพื่อการพัฒนา
รากเหงาของชาวบานที่แทจริง ไมตองเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานฝรั่ง แตเอารากท่ีเมืองไทยมี 
คือการเกษตรมาพัฒนา ไมตองพ่ึงพาพลังงานนํ้ามัน ไมตองตามตลาดโลก ไมตองออกขาวหนา

                                                           
๔๑กลุมงานสารสนเทศการวางแผนและประเมินผล,สํานักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับ

ชุมชน, โครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชดําริ, 
<http://fgat.christian.in.th/home/images/stories/chang.pdf> (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗). 

๔๒เว็บไซต โอเคเนช่ันดอทเน็ต, โครงการชั่งหัวมัน  ตามพระราชดําริ, “บล็อกเกอรสุรศักดิ์”, 
(ธันวาคม ๒๕๕๓). 
<http://www.oknation.net/blog/print.php?id=665195>(๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 



 
๑๒๘ 

หนังสือพิมพ แตทําอยางเงียบๆ การทําดีไมตองปาวประกาศ อยางที่ในหลวงบอกคนไทยเสมอวา “หาก
ไมมีผูใดมาปดทองหลังองคพระ จะเกิดพระพุทธรูปที่สวยงามทั่วทั้งองคไดอยางไร”๔๓ 

ปญหาและสาเหตุ 
สภาพพื้นที่ของบานหนองคอกไก ต.เขากระปุก อ.ทายาง จ.เพชรบุรี ซ่ึงเปนท่ีต้ังของโครงการ

ช่ังหัวมันในปจจุบัน กอนหนาน้ีพื้นดินเดิมประสบปญหาความแหงแลง ขาดความอุดมสมบูรณ ถูก
ปลอยใหรกรางวางเปลาอยูเปนจํานวนมากสาเหตุเพราะชาวบานในทองถิ่นแหงน้ี ขาดความรู-
ประสบการณและขาดปจจัยในการแกไขปญหา เพื่อพัฒนาพื้นท่ีใหเอ้ือตอการปลูกพืชเศรษฐกิจหรือพืช
สวนครัวใหเจริญงอกงามไดตามความตองการ นอกเสียจากจะใชท่ีดินบริเวณนี้ในการปลูกปายูคาลปิตัส
หรือมันสําปะหลัง ซ่ึงสามารถทนตอความแหงแลงไดมากกวา โดยจะพบเห็นพืชชนิดอ่ืนๆ เชน มะนาว
แปนยืนตนแหงเห่ียว ไรคนดูแล สาเหตุเพราะขาดแคลนน้ําสําหรับการเพาะปลูก เนื่องจากแหลงน้ํา 
“อางเก็บนํ้าหนองเสือ” ท่ีอยูบริเวณใกลเคียงบานหนองคอกไก ในฤดูแลงจะแหงขอด ไมสามารถเก็บน้ํา
ไวใชเพ่ือการเพาะปลูกไดอยางพอเพียง อันเปนปญหาและสาเหตุสําคัญของชาวบานในพ้ืนท่ีแหงน้ี ที่
ตองดาํรงชีพดวยการเกษตรกรรม 

ดานการเพาะปลูกพืชไร พืชสวน แตเดิมชาวบานหลายครอบครัวตางตองพึ่งพาการใชสารเคมี 
เพื่อใหไดผลผลิตตามความตองการ จึงตองเพ่ิมปริมาณการใชสารเคมีจําพวกปุยวิทยาศาสตร และยา
กําจัดศัตรูพืชเพ่ิมมากข้ึนในแตละป ดังนั้น จึงเปนการเพิ่มภาระตนทุนการผลิตใหเพิ่มสูงมากข้ึน แต
ผลผลิตท่ีไดรับในแตละฤดูการผลิตกลับตกตํ่าลง และมูลคาตอบแทนที่ไดรับจากการขายพืชผล ไมได
เปนไปดั่งความคาดหมาย ไมคุมคากับการลงทุนอีกทั้งคุณภาพของดินที่ผานการใชสารเคมีอยาง
ตอเนื่อง ไดเส่ือมสภาพลงโดยลําดับ เกษตรกรหลายรายจึงปลอยทิ้งที่ดินของตนใหรกรางวางเปลา 
นับวาเปนการสูญเสียประโยชนจากการใชที่ดินใหเกิดประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล ในการเพ่ิมคุณคา
ผลผลิตทางเกษตรไปอยางนาเสียดาย 

วัตถุประสงค 
 เปาหมายที่ตองการของโครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชดําริ  เพ่ือใหเปนแหลงศึกษา เรียนรูการ
ทําการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปนแหลงศูนยรวมพืชเศรษฐกิจของ อ. ทายาง จ.

                                                           
๔๓เว็บไซตบานมหาดอทคอม, การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง, “โครงการช่ังหัวมัน”, (๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๗). 
<http://www.baanmaha.com/community/thread50438.html>(๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 



 
๑๒๙ 

เพชรบุรี โดยการคัดเลือกพันธุพืชทองถิ่นที่ดีท่ีสุดเขามาปลูกแลวใหภาครัฐและชาวบานรวมดูแล
ดวยกัน แลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรแบบบูรณาการ 
เพื่อการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหคุมคามากที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส โดย
คาดหวังวาการศึกษาและพัฒนาทางการเกษตรดานตางๆ ของโครงการ จะสามารถเปนแหลงเรียนรู
ใหกับเกษตรกร และประชาชนโดยทั่วไปไดเขามาศึกษาเรียนรู และนําความรูความเขาใจที่ไดรับ
กลับไปใชใหเปนประโยชนกับตนเอง และขยายผลลัพธตอสังคมโดยรวม ตอไป๔๔ 

แนวทางแกไขปญหา 
พระบาทสมเด็จเจาอยูหัวฯ ทรงทดลองหาแนวทางแกปญหา และการปรับปรุงพัฒนาท่ีดินที่

แหงแลง ขาดความอุดมสมบูรณ ดวยการทําเกษตรอินทรีย และการใชน้ําเพ่ือเพาะปลูกพืชอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใหนํ้าตอตนพืชดวยวิธีการใชน้ําหยดเฉพาะตําแหนงท่ีตองการ เพื่อลดการสูญเสียน้ํา 
อันเปนตัวอยางในการเพาะปลูกพืชไร พืชสวน ที่ประจักษชัดถึงผลสําเร็จทางการเกษตรอยางนาพึง
พอใจ  

เม่ือชาวบานและเกษตรกรบริเวณใกลเคียงไดรับทราบขาว จึงขอเขามาศึกษาดูงาน และเรียนรู
วิธีการปรับปรุงพัฒนาพ้ืนดินที่เคยแหงแลง รกรางวางเปลาใหกลับฟนคืนความอุดมสมบูรณ สามารถ
ใชเพาะปลูกพืชไดอยางมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล และนําความรูประสบการณใหมที่ไดรับจาก
การศึกษาดูงาน กลับไปประยุกตใชประกอบอาชีพทางการเกษตรของตนเอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดย “ลด ละ เลิก” การใชสารเคมีทางการเกษตรตามแบบเดิม เปลี่ยนเปนการทําเกษตรอินทรีแบบ
ผสมผสาน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนนักพัฒนาทางการเกษตรอยางแทจริงทรงเริ่มตน
ทําการศึกษา เพื่อรับทราบปญหาของพื้นที่และหาแนวทางแกไขขออุปสรรคตางๆ ท่ีตนเหตุ ดวยการ 
สํารวจดินบริเวณน้ันวาสามารถปลูกอะไร ไดบาง ไมไดไปเปลี่ยนดิน ไมไดไปพลิกฟน แตตองไป
ดูกอนวา ทําอะไรไดบาง  

ในพื้นที่ที่เคยมีความแหงแลง พ้ืนดินเดิมขาดความอุดมสมบูรณ แตทรงแกปญหาการขาด
แคลนนํ้าและธาตุอาหารทางธรรมชาติที่พืชตองการ ตามกระบวนการปรับปรุงคุณภาพดินที่พระองคได

                                                           
๔๔บทความคณะนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร สาขารัฐศาสตรการปกครอง รุนท่ี ๔ 

(ปรญิญาโท),  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย,“ศึกษาดูงานโครงการ
ชางหัวมัน”, (วันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๓) 



 
๑๓๐ 

ทําการศึกษาทดลอง ใหผืนดินมีความสมบูรณ สามารถทําการเพาะปลูกขาว และพืชผลชนิดตางๆ ให
เจริญเติบโตงอกงามไดอยางนาอัศจรรย จนชาวตางชาติ และราษฎรในพ้ืนที่ใกลเคียง ที่ไดพบเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของโครงการหลวงแหงนี้ตองประหลาดใจและเปล่ียนแนวความคิดที่เคยเช่ือวาพื้นที่
บริเวณน้ี ไมนาจะปลูกขาวได แตโครงการ “ไรช่ังหัวมัน” สามารถปลูกขาว และปลูกพืชผักชนิดตางๆ 
ใหงอกงาม เจริญเติบโต ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพอยางนาพึงพอใจ 

ในอนาคตเม่ือการศึกษาพัฒนาทางการเกษตรตาง ๆ ของโครงการช่ังหัวมัน ที่นักวิชาการของ
โครงการไดทําการศึกษาทดลองปฏิบัติทางดานการพัฒนาท่ีดิน, การพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภค-
บริโภค, การผลิตและใชพลังงานธรรมชาติทดแทนพลังงานปโตรเลียมที่ตองนําเขาหรือตองซ้ือหาจาก
ตางประเทศ, การพัฒนาการจัดการทางกระบวนดานการผลิต และจัดจําหนายผลิตผล-ผลิตภัณฑเพ่ือ
แสวงหาชองทางเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรของโครงการในสวนงานตางๆ ประสบความสําเร็จ 
ปรากฏผลสําฤทธิ์เปนที่ประจักษแจงแกสาธารณะชนโดยทั่วไป องคความรูทางดานการพัฒนาทาง
การเกษตรที่เกิดข้ึน เกษตรกรและราษฎรทั้งมวลก็จะไดรับประโยชน สามารถนําผลการศึกษาเรียนรู ที่
เกิดจากการทดลองปฏิบัติจริงจนประสบผลสําเร็จ ไปพัฒนาตอยอดในการประกอบอาชีพการเกษตร
อยางย่ังยืน ตอไป 

การดําเนินงาน 
ตามพระราชดําริ ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี "บานไรของในหลวง” เปน 

บานพักสวนพระองค พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ถือโฉนด โดยทรงข้ึนทะเบียนเปนเกษตรทําไร
พระองคทานทรงซ้ือไวนานแลว ทรงซ้ือดวย พระราชทรัพยสวนพระองค แตปดเปนความลับไว 
กระท่ังวันโอนที่ดิน กรมท่ีดินทูลถามวา จะทรงใชช่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนเจาของที่ดิน
หรือไม พระองคทานทรงใหใชช่ือน้ีเลย แลวก็ทรงข้ึนทะเบียน เปนเกษตรทําไร ถือโฉนดทะเบียน 
บานเลขท่ี ๑ หมูท่ี ๕ บานหนองคอกไก ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี๔๕ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนเกษตรกรตัวจริง พระองคทานทรงเลือกซ้ือผืนดินแหง
แลงเส่ือมสภาพบริเวณน้ี เพราะพระองคทานทรงอยากแกปญหา และหาแนวทางพัฒนาที่ดินเส่ือมโทรม 
จึงเจาะจงซ้ือที่ดินที่ปรากฏวามีการปลูกตนยูคาลิปตัสมากอน 

                                                           
๔๕เว็บไซตบานมหาดอทคอม, การศกึษา ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง, “ โครงการช่ังหัวมัน”, (๑ 

กุมภาพนัธ ๒๕๕๗) 
<http://www.baanmaha.com/community/thread50438.html>(๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 



 
๑๓๑ 

ทรงเริ่มดําเนินโครงการจากการเลือกหาพื้นที่เส่ือมโทรม ที่ถูกปลอยใหรกรางวางเปลา และให
เจาหนาที่กองงานในพระองค ติดตอขอซ้ือท่ีดินจากผูครอบครอง แลวจึงเขาไปสํารวจสภาพพ้ืนดินใน
บริเวณนั้นวาสามารถปลูกอะไรไดบาง โดยไมไดใชวิธีการเปลี่ยนดิน หรือวิธีการไปพลิกฟน แตทรงไป
ดูกอนวา ทําอะไรไดบาง  

พระองคทานยังรับส่ังถึง เรื่องขาววา เมืองไทยตองกินขาว ฉะนั้นในที่ดินสวนพระองค ตองมี
การทํานา แมแตในพ้ืนท่ีแหงแลงกันดาร ทรงมีโครงการสอนชาวบานใหรูจักการแกไขปญหาอยางเปน
ระบบตัวอยางเชน ในเร่ืองน้ําใชของโครงการชั่งหัวมัน ชวงระหวาง ๓เดือนแรกที่เริ่มพัฒนาโครงการ
ไมมีแหลงน้ําใชเพ่ือการพัฒนาและการทดลองเพาะปลูกพืช ฯลฯ ตองอาศัยรถบรรทุกขนสงน้ํามาจาก
พ้ืนท่ีอ่ืนท่ีอยูหางจากโครงการออกไป ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ลําเลียงนํ้าเติมเขาระบบเก็บสํารองน้ํา 
เพื่อใชในการพัฒนากิจกรรมทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพกิจกรรมทางการเกษตร ต้ังแต พ.ศ. 
๒๕๕๒ จนถึงปจจุบัน ดังนี้ตอมา โครงการไดปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ จํานวน ๒๕๐ไร ภายในโครงการ
ช่ังหัวมัน โดยเริ่มดําเนิน 

- การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ 
- การสาธิตการปลกูสบูดํา 

 - การปลูกขาวสายพันธุตางๆ 
 - แปลงศึกษาและสงเสริมการผลิตชมพูเพชรสายรุง 
 - แปลงศึกษาและสงเสริมการผลิตหนอไมฝรัง่ 
 - การทําปุยหมัก 
 - การปลูกไมผล พืชไร ประกอบดวย แกวมังกร กลวยน้ําวา กลวยหักมุก  มะละกอ  มะนาว 
ฟกทอง กลวย ออย มะพราวนํ้าหอม  มะพราวหาว ฯลฯ 

- การปลกูพืชผัก ประกอบดวย มันเทศ กระเพรา โหระพา พริกพันธุซูปเปอรฮอต มะเขือเทศ
ราชินี กระเจ๊ียบเขียว วอเตอรเครส มะระข้ีนก  ผักหวานบาน ฯลฯ 

- การใชกังหันลมผลิตไฟฟาเพื่อเปนพลังงานทดแทน 
สําหรับผลผลิตในโครงการฯผักและผลไมที่เก็บเกี่ยวได จากโครงการมีการจัดการหลังการเก็บ

เกี่ยวโดยการลางทําความสะอาด คัดเกรด  ตัดแตง  และบรรจุภาชนะ  พรอมนําไปจําหนายในสถานท่ี



 
๑๓๒ 

ตาง ๆ  ไดแก  กองงานสวนพระองค (หองเครื่องวังไกลกังวล และสวนจิตรดา) ,รานโกลเดนเพลสทั้ง ๕ 
สาขา ,ตลาดกลางการเกษตรหนองบวย  อ.ทายาง จ.เพชรบุรี๔๖ 

การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใช ไดแก  ความเพียร  อริยสัจ ๔  และการดําเนินงาน
พัฒนาการเกษตรใหเจริญกาวหนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สรุป 

 การดําเนินงานพัฒนาโครงการช่ังหัวมัน อันเน่ืองจากพระราชดําริ นับต้ังแตการเริ่มตนในป 
พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีความกาวหนาและประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดย
ตอเนื่องมาเปนลําดับ ในปจจุบันไดรับการยอมรับจากนักวิชาการ เกษตรกร ขาราชการ หนวยงาน
ภาครัฐ-เอกชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ติดตอขอเขาศึกษาวิธีการแกไขปญหาอุปสรรค และ
เรียนรู-ดูงานดานการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ ท่ีเส่ือมสภาพ ใหสามารถนํากลับมาใชประโยชนทาง
การเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ และเรียนรูกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการ
เกษตรแบบบูรณาการ ตามแนวทางการอนุรักษและพัฒนาการใชทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยูใหเกิด
ประโยชนตอสังคมรวมกันอยางย่ังยืน 

 โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนไทยสวนใหญท่ียังคงอยูในภาคเกษตรกรรม จะไดเล็งเห็น
ความสําคัญทางการเกษตรท่ีมีความจําเปนอยางย่ิงตอการดํารงชีพ ในแงของความม่ันคงทางดานอาหาร 
และสามารถนําองคความรูท่ีไดรับจากโครงการชั่งหัวมัน ไปปรับใชดําเนินวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม
กับอัตตภาพของตน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนประโยชนกับตนเอง ตอครอบครัว 
ตอชุมชน และตอสังคมไทย ตอไป ตามลําดับ 

๒.๖.๙ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
การพัฒนาพ้ืนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ “หวยทราย” ที่ไดดําเนินการปรับปรุง

พัฒนาพ้ืนดินเดิม ที่มีความแหงแลงดินแข็งกระดางอยางมาก จนชาวบานไมสามารถใชประโยชนจาก
ผืนดินในบริเวณน้ีทําการปลูกพืชไร พืชสวน เพื่อการจําหนาย และไมสามารถเพาะปลูกพืชสวนครัว
เพื่อใชบริโภคในครัวเรือนไดอยางพอเพียง แตภายหลังจากที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิไดเขามาดําเนินงานแกไขปญหา และพัฒนาสภาพดินในป พ.ศ. ๒๕๒๖ สภาพ

                                                           
๔๖เว็บไซตเทศบาลตําบลทายาง อําเภอทายาง จังหวัคเพชรบุรี, แหลงทองเท่ียวและสินคาโอ

ทอป, โครงการช่ังหัวมันตามพระราชดําริ.(๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗). 
<http://www.thayang.org/otop/travel_detail.php?otop_id=00000000005>(๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 



 
๑๓๓ 

พ้ืนที่จึงเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง กลับฟนคืนความสมบูรณสามารถใชเพาะปลูกพืชใหเจริญงอกงาม
ไดผลดีข้ึนตามลําดับ  

ปจจุบันผลงานการพัฒนาปรับปรุงผืนดิน สัมฤทธิ์ผลเปนท่ีประจักษแจงแกนักวิชาการ
ผูเช่ียวชาญดานการเกษตรทั้งชาวไทย ชาวตางประเทศ และเกษตรกร รวมทั้งบุคคลากรจากหนวยงาน
ราชการสวนทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนโดยท่ัวไป ใหความสนใจขอ
ศึกษาดูงานอยางตอเนื่องเปนจํานวนมาก เพื่อเขาเยี่ยมชมกระบวนการพัฒนา พลิกฟนคืนสภาพดินของ
โครงการ ใหมีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไร พืชสวน และกิจกรรมทางการเกษตรกสิกรรม รวมท้ัง
การศึกษาพัฒนาในดานอนุรักษและฟนฟู รักษาปาไมและสภาพแวดลอมการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ 
การประกอบอาชีพตามแนวพระราชดําริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหกับราษฎรเปนตน 

พ.ต.ท.นพคุณ บํารุงพงษ รองผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ไดใหสัมภาษณ ตอบขอซักถาม และเปดโอกาสใหผูวิจัยฯ ไดเขาชมงานพัฒนาพื้นที่ของ
โครงการ โดยไดใหขอมูลความเปนมาของโครงการ แนวทางการแกไขปญหาความแหงแลง และ
ข้ันตอนการปรับสภาพดินดานท่ีมีความแข็งกระดาง ใหคืนสภาพกลับมารวนซุย สามารถใชเพาะปลูก
พืชใหเจริญเติบโตไดดี ดังที่ปรากฏพืชชนิดตางๆ เจริญงอกงามอยูทั่วไปในบริเวณพื้นที่ของโครงการ 
และพ้ืนที่ของเกษตรกรในบริเวณใกลเคียงท่ีไดนําแนวทางการศึกษาพัฒนา ไปปรับปรุงพ้ืนท่ีของ
ตนเองใหสามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน และนําผลผลิตสวนเกิน
จําหนายเปนรายได เพื่อจัดสรรเปนคาใชจายที่จําเปนตอการครองชีพในครัวเรือน ตอไป 

ความเปนมาปญหาและสาเหต ุ
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต้ังอยูในเขตพื้นที่พระราชนิเวศน

มฤคทายวัน ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี แตเดิมพ้ืนท่ีแหงน้ีมีผืนปาขนาดใหญ อุดม
สมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ มีพืชพันธุไมและสัตวปานานาชนิด ตอมาเม่ือมีการพัฒนาประเทศ
ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ราษฎรไดเขามาบุกรุกแผวถางปาเพ่ือประกอบอาชีพในหวงเวลาไมถึง ๔๐ 
ป พ้ืนที่ปาไมไดถูกทําลายลงอยางส้ินเชิง ดินขาดการบํารุงรักษาทําใหธรรมชาติขาดความสมดุล เกิด
ความแหงแลง และราษฎรไดเขามา ทําการเกษตรอยางผิดวิธี ใชสารเคมีท่ีสงผลเสียตอดินและน้ํา ขาด
การบํารุงรักษาคุณภาพดิน ทําใหพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวเปลี่ยนแปรสภาพไปอยางรวดเร็ว หนาดินถูกชะ
ลางความอุดมสมบูรณไปหมดส้ิน ดินกลายเปนดินทรายและดินดานท่ีไมมีแรธาตุ ความสมดุลทาง
ธรรมชาติถูกทําลายโดยส้ินเชิง เกิดภาวะฝนท้ิงชวงความแหงแลงของพื้นที่แผขยายเปนวงกวาง  



 
๑๓๔ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสเกี่ยวกับศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ความ
ตอนหนึ่งวา  
  “...ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  เดิมเปน ปา 

โปรง คนไปตัดไมสําหรับเปนฟนและสําหรับเผาถาน ตอจากนั้น มีการปลูกพืชไรและ 
สับปะรดจนดินจืดกลายเปนทราย ถูกลมและน้ําชะลางไปหมด จนเหลอืแตดินดาน ซ่ึง 
เปนดินท่ีแข็งตัวเม่ือถูกอากาศ ดินน้ีก็ไมมีแรธาตุที่เปนประโยชน...”๔๗ 
วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยม

ราษฎรในพื้นที่ และทรงมีพระราชดําริใหพัฒนาพื้นที่สวนหนึ่งในเขตพระราชนิเวศนมฤคทายวัน เปน
ศูนยศึกษาการพัฒนาปาไมเอนกประสงค มุงหมายศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมควบคูไปกับการ
ปลูกปา เพื่อฟนฟูสภาพธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พัฒนาแหลงน้ําเพื่อใชในการเกษตรและปลูกปา 
จัดสรรท่ีทํากินใหราษฎรท่ีไดเขามาบุกรุกทํากินอยูแตเดิมใหไดเขาอยูอาศัยและใหความรูกับราษฎร ให
ทําการเกษตรอยางถูกวิธีรวมทั้งใหมีสวนรวมในการปลูกปา ดูแลรักษาปา ตลอดจนใหไดรับประโยชน
จากผลผลิตของปา เพื่อที่ราษฎรจะไดไมบุกรุกทําลายปาอีกตอไป   

ดวยเหตุน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงมีพระราชดําริใหพัฒนาพื้นที่เปนศูนยศึกษาการ
พัฒนาเพื่อฟนฟูสภาพแวดลอมดวยการปลูกปา และจัดหาแหลงน้ําโดยจัดใหราษฎรที่ทํากินเดิมไดมี
สวนรวมในการรักษาปาไมและไดประโยชนจากปาไมควบคูไปกับการพัฒนาเกษตรกรรมอยาง
เหมาะสมตอไป๔๘ 

วตัถุประสงค 

                                                           
๔๗เว็บไซต ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ,  สํา นักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.), ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๑. 
<http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/StudyCenter/RDPBAboutStudyCenter.aspx?p=47>(๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

๔๘เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
, สารานุกรมในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, พระราชกรณียกิจศูนยศึกษาการพัฒนาการเกษตร, ศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑. 
<http://www.haii.or.th/wiki84/index.php/>(๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 



 
๑๓๕ 

- เพื่ออนุรักษและฟนฟู รักษาปาไมและสภาพแวดลอมใหเกิดความชุมช้ืนในพ้ืนที่โครงการและ
บริเวณใกลเคียง ใหกลับคืนสูความอุดมสมบูรณตามแนวพระราชดําริ  
 - เพ่ือเปนศูนยรวมในการศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย และแสวงหาแนวทาง ตลอดจนวิธีการ
พัฒนาดานตาง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอมและการประกอบอาชีพตามแนว
พระราชดําริ  
 - เพื่อพัฒนาและสงเสริมอาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับราษฏรในบริเวณศูนย
การศึกษาพัฒนาหวยทราย ฯ และใกลเคียง ใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน  
 - เพ่ือใหเปนศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนสถานที่ใหความรู และศึกษา
ดูงานแกเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตลอดจนสามารถปรึกษาขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ไดภายในท่ี
เดียวกัน  
 - เพ่ือใหศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนสถานที่สําหรับเจาหนาที่จาก
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรอิสระ และอ่ืน ๆ ไดมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสานงาน อันจะเปนตัวอยางท่ีดีในการทํางานรวมกัน๔๙ 

แนวทางแกไขปญหา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดําริใหพัฒนาพื้นที่เขตพระราชนิเวศ

มฤคทายวัน ความวา "หากปลอยทิ้งไวจะกลายเปนทะเลทรายในท่ีสุด" และใหจัดต้ังศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ขึ้นในพื้นที่ดําเนินการประมาณ ๘,๗๐๐ไร ใหเปนศูนย
ศึกษาการพัฒนาฯ ดานปาไมเอนกประสงค ศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมควบคูกับ
การอนุรักษและปลูกปา จัดหาแหลงน้ํา โดยเนนการปลูกปา เพ่ือฟนฟูสภาพปาไมใหมีความอุดม
สมบูรณดังเดิม โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริใหดําเนินงานในรูปแบบ 
"ปาไมหมูบาน" คือใหราษฎรดําเนินการเองเปนเจาของเอง ปลูกปาและบํารุงดูแลรักษาตนไมเอง 
ระยะแรกใหหนวยงานราชการเขาไปสาธิตและแนะนําใหราษฎรรูจักการเพาะตนกลา ซ่ึงไดเพาะกลาไม 
ท้ังไมโตเร็ว ไมผล และไมเศรษฐกิจ พรอมทั้งไดศึกษาการปองกันไฟปาแบบ "ระบบปาเปยก" ตอมาได

                                                           
๔๙กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี, โครงการศูนยศึกษา

การพฒันาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. 
<http://www.phetchaburi.go.th/data/kingproject/project_7.html>(๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗). 



 
๑๓๖ 

มีการปลูกหญาแฝก เพื่อการปรับบํารุงดิน เพราะหญาแฝกเปรียบเสมือน กําแพงธรรมชาติที่มีชีวิต จะ
ชวยชะลอความเร็วของนํ้าที่ไหลบาสามารถดักตะกอนดินทําใหเกิดหนาดินและความช้ืนในดินดวย  

นอกจากนี้ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ยังมีการพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพในดานตางๆ เชน เกษตรแบบผสมผสาน การเกษตรในระบบ “วนเกษตร” หรือเกษตร
ธรรมชาติ การฟนฟูสภาพปาไมและปาไมเศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยง และขยายพันธุสัตวปา โดยเฉพาะเน้ือ
ทราย ซ่ึงเปนสัตวพ้ืนเพดั้งเดิมและนําไปปลอยใหใชชีวิตกลับคืนสูธรรมชาติดังเชนอดีตท่ีผานมา๕๐ 

การดําเนินงาน 
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จึงไดพิจารณากําหนดงานเปน ๕ แผนงานดังนี้  

๑. แผนงานอนุรกัษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามแนวพระราชดําริ  
๑.๑ งานอนรุักษและฟนฟรูะบบนิเวศน  

- โครงการอนรุักษพันธุกรรมพืช  
- โครงการฟนฟูสภาพปาไมอนุรักษและปาไมเศรษฐกจิ  
- โครงการปรบัเปลี่ยนพันธุไมในแปลงปาปลูกเดิม  
- โครงการเพาะกลาไม  
- โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุสัตวปา  
-โครงการจดัการควบคุมไฟปา  
- โครงการสรางจิตสํานึกในการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
- โครงการอนรุักษและฟนฟปูาชายเลน  
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ํา เพือ่สนับสนุนการฟนฟูระบบนิเวศน  

 ๑.๒ งานอนุรกัษดนิและน้ํา  
- โครงการฟนฟูปรับปรุงบํารุงดนิและอนรุักษดินและน้าํ  

๒. แผนงานศึกษาและพฒันาตามแนวพระราชดําริ  
 ๒.๑ งานศึกษาและพัฒนาดานส่ิงแวดลอม  

                                                           
๕๐เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

, สารานุกรมในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, พระราชกรณียกิจศูนยศึกษาการพัฒนาการเกษตร, ศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑. 
<http://www.haii.or.th/wiki84/index.php/>(๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗). 



 
๑๓๗ 

- โครงการศึกษาการเพาะเลีย้งและขยายพันธุสัตวเพื่อการอนุรักษ  
- โครงการศึกษาทดลองการใชพลังงานธรรมชาติ  
- โครงการศึกษาการใชประโยชนหญาแฝกเพื่อการอนุรกัษดนิและน้ํา  
- โครงการศึกษาและสํารวจทรัพยากรปาไม  

 ๒.๒งานศึกษาและพัฒนาดานความเปนอยูพื้นฐานและการประกอบอาชีพ  
- โครงการศึกษาทดลองการใชประโยชนจากตนมะมวงหิมพานต 
- โครงการศึกษาทดลองการเพาะเลี้ยงและขยายพนัธุเพ่ือสงเสริมอาชีพ  
- โครงการศึกษาทดลองรูปแบบการเกษตรแบบยั่งยืน  
- โครงการศึกษาทดลองดานพืชเพ่ือสงเสรมิอาชีพ  

๓. แผนงานขยายผลและถายทอดเทคโนโลยตีามแนวพระราชดําริ  
 ๓.๑ งานขยายผลและถายทอดเทคโนโลยีดานสภาพแวดลอม  

- โครงการขยายผลการใชประโยชนหญาแฝก  
- โครงการถายทอดขอมูลดนิและการใชทีด่นิ  

๓.๒ งานขยายผลและถายทอดเทคโนโลยีดานความเปนอยูพ้ืนฐาน และการประกอบอาชีพ  
- โครงการถายทอดและขยายผลเทคโนโลยีการเกษตร  

๔. แผนงานสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวติ  
 ๔.๑ ดานเศรษฐกิจ  

- โครงการสงเสริมเกษตรกรเพาะชํากลาไมหายาก  
- โครงการพัฒนาสงเสริมการเลี้ยงโคนม  
- โครงการสงเสริมอาชีพการปลูกไมดอกไมประดับ  
- โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมในครวัเรอืน  
- โครงการสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร  
- โครงการสงเสริมการปลกูผักปลอดภัยจากสารพษิ  

 ๔.๒ ดานสังคม  
- โครงการพัฒนาเยาวชนและสตรี  
- โครงการศูนยพัฒนาเด็กเลก็กอนวัยเรยีน   
- โครงการสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  
- โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัย  



 
๑๓๘ 

- โครงการดานการศึกษา  
 ๔.๓ ดานโครงสรางพื้นฐาน  

- โครงการจัดหาน้ําและบรกิารจัดการนํ้า  
- โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

๕. แผนงานบริหารโครงการ  
๕.๑ งานอํานวยการ  

- โครงการบรหิารจัดการ  
- โครงการจัดการและจําแนกการใชประโยชนที่ดนิ  
- โครงการสํารวจขอมูลดินและวางแผนการใชประโยชนที่ดิน  
- โครงการแกไขปญหาขอพพิาทที่ดินและรับรองการใชประโยชนที่ดนิ  
- โครงการรักษาความปลอดภัย  

 ๕.๒ งานประชาสัมพันธ  
- โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธ  
- โครงการพัฒนาและจัดการแหลงทองเท่ียว  

หนวยงานท่ีรบัผิดชอบกิจกรรมในศูนยฯ ดังนี้ 
 สํานักงานตํารวจแหงชาติ, กรมปศุสัตว, สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมปาไม,กรม
ประมง, สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย, กรมชลประทาน, กรมที่ดิน, สภากาชาดไทย, กรม
พัฒนาที่ดิน, กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรมวิชาการเกษตร, กรมพัฒนา
และสง เสริมพลังงาน ,  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,  กรมการพัฒนาชุมชน ,  กรมอาชีวศึกษา , 
มหาวิทยาลัยมหิดล, กรมสงเสริมการเกษตร, กรมตรวจบัญชีสหกรณ, มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท, 
กรมการปกครอง และสาํนักงานการประถมศึกษา๕๑ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการตางๆ ท่ีกลาวถึงขางตน ได
ทํางานโดยรวมกัน ประสานการพัฒนาโครงการของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจาก

                                                           
๕๑เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

,หมวดหมู: พระราชกรณียกิจ, ศูนยศึกษาการพัฒนา, การเกษตร, ๑๘ พฤศจิกายน๒๕๕๑. 
<http://www.haii.or.th/wiki84/index.php/>(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗). 



 
๑๓๙ 

พระราชดําริ แบบบูรณาการ สงผลใหงานพัฒนาโดยรวมของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ท้ัง ๕ 
แผนงาน มีความกาวหนา และประสบความสําเร็จเปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพ  

การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใช ไดแก  อริยสัจ ๔  ความเพียร  และแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่ของโครงการฯ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
สามารถใชประโยชนทางการเกษตรไดอยางเปนผลดียิ่ง 

ผลท่ีไดรับ 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย นับเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แหงแรกที่มีศูนย
อํานวยการโครงการพัฒนา กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กอง
อํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีทํา
หนาท่ีอํานวยการประสานการดาํเนินงานพัฒนาโครงการ ต้ังแต ป พ.ศ. ๒๕๒๖มาจนถึงปจจุบัน  
 ผลการดําเนินงานพัฒนาโครงการมีความกาวหนาโดยลําดับ บรรลุวัตถุประสงคเปนไปตาม
เปาหมายของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ “หวยทราย” สรุปดังนี้ 
 - การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยไดทําการปลูกฟนฟูและบํารุงรักษา
ปาไม พ้ืนที่ ๘,๗๐๐ ไร การใชหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา พัฒนาแหลงนํ้าและระบบ
ชลประทาน สรางฝายชะลอความชุมช้ืนและระบบกระจายความชุมช้ืน การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ
สัตวปา  

- การศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เชน ทฤษฏีใหม เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย 
วนเกษตร การทดลองดานพืช การเลี้ยงสัตว และการประมง  
 - การขยายผลและถายทอดเทคโนโลยี โดยนําผลการศึกษาทดลองและแนวพระราชดําริไป
ถายทอดใหราษฎรโดยรอบศูนยฯ ในพ้ืนที่๔ ตําบล ๒๙ หมูบาน และประชาชนโดยทั่วไปที่ใหความ
สนใจขอศึกษาเรียนรู ดูการดําเนินงานของศูนยฯ เพ่ือใหสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
ของตนเอง ทั้งในรูปแบบการจัดการสาธิตในพ้ืนที่จริงและการใหการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

- การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการพัฒนาอาชีพของราษฎรควบคูไปกับการสงเสริม
ดานสังคมและโครงสรางพ้ืนฐาน เพื่อใหราษฎรมีรายไดและพ่ึงตนเองได ท้ังนี้ โดยยึดถือแนวทางตาม 

 



 
๑๔๐ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว๕๒ 
สรุปการดําเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อการเกษตรกสิกรรมแบบองครวม (Holistic) ของศูนยศึกษา

การพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๒๖ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๕๗ ใน
ปจจุบันไดอํานวยประโยชนอยางใหญหลวงตอสาธารณะชน เปนแหลงขอมูลการทดลองเชิงประจักษ
แกเกษตรกร ไดศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรูแนวทางประกอบอาชีพทางการเกษตรอยางย่ังยืน เปนสถานท่ี
ศึกษาดูงานของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา หนวยงานสวนทองถิ่น กลุมอาชีพในชุมชน
ตางๆ และประชาชนท่ัวไป ไดเขามาศึกษาเรียนรูการพัฒนาพ้ืนฐานอาชีพเกษตรกรรม และการดําเนิน
ชีวิตแบบบูรณาการตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และนําองคความรู ประสบการณที่ไดรับ 
ไปประยุกตใชกับตนเอง กับครอบครัวไดอยางเหมาะสม และกอประโยชนเพื่อความสุขสมบูรณตอ
สังคมโดยรวม ตามลําดับ 

๒.๖.๑๐ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร 
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติ ที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง สภาวะอากาศไมเปนไปตาม

ฤดูกาล สงผลกระทบกับการประกอบอาชีพทางการเกษตร ที่จําเปนตองพ่ึงพาธรรมชาติเปนปจจัยหลัก
ในการผลิต โดยเฉพาะการทํานา ทําสวน ทําไร พืชสวนครัว การเพาะปลูกหรือการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ 
จะไดผลดีมีประสิทธิภาพหรือไม ตางตองอาศัยหวงโซระบบนิเวศทางธรรมชาติท่ีสมดุล 

ผูวิจัยฯ มีความสนใจศึกษาการดําเนินงานตามโครงการของอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิริน
ธร เน่ืองดวยการเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู ใหการสงเสริม สนับสนุนการอนุรักษธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม และเผยแพรแนวทางการนํา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกตใชอยางเหมาะสมกับ
สภาวะแวดลอม ตลอดจนเปนสถานที่สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร 

ดร.สนใจ หะวานนท รองผูอํานวยการอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิริธร ไดกรุณาสละเวลา 
เพื่อใหสัมภาษณและตอบขอซักถามที่เปนประโยชนตองานวิจัยฯ ในครั้งน้ีอยางละเอียด ครอบคลุมถึง
ความเปนมา วัตถุประสงค การดําเนินโครงการฯ และผลที่ไดรับจากการพัฒนาโครงการดานตางๆ เพ่ือ
เปนแหลงศึกษาเรียนรู  การดูงานและการทองเที่ยวเชิงนิเวศของโครงการฯ ท่ี ต้ังอยูบนพื้นที่ 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนคายพระรามหก อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

                                                           
๕๒กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี, โครงการศูนยศึกษา

การพฒันาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ,  
<http://www.phetchaburi.go.th/data/kingproject/project_7.html>(๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗). 



 
๑๔๑ 

ความเปนมา 
ในปพุทธศักราช ๒๕๔๓ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และ

มูลนิธิพระราชนิเวศนมฤคทายวัน ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริ
โสภาพัณณวดี จึงไดรวมกันจัดต้ัง “อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติ” ณ เพ่ือนอมเกลาฯ ถวายสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๔ รอบ ในป
พุทธศักราช ๒๕๔๖เปนพุทธศักราชแหงม่ิงมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๔๘ พรรษา  

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนสํานึกใน พระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีในเบ้ืองพระ
ยุคลบาท ที่พระราชทานพระราชดําริฟนฟูและสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร จนบังเกิดผลสําเร็จเปนท่ีช่ืนชมยกยองของปวงชนท้ังชาวไทยและชาว
ตางประเทศ  

เพ่ือเปนการเฉลิมฉลองศุภวาระอันสําคัญยิ่งนี้ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และมูลนิธิพระราชนิเวศนมฤคทายวันในพระอุปถัมภ
ของสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี จึงไดรวมกันจัดทําอุทยาน
ส่ิงแวดลอมนานาชาติ เพื่อนอมเกลาฯ ถวายในศุภวาระอันเปนสิริมงคลย่ิงน้ี 

โดยมีจุดมุงหมายในการดําเนินการตามแนวพระราชดําริ และพระราชกรณียกิจที่ไดเสด็จพระ
ราชดําเนินมาทรงงานในบริเวณคายพระรามหก อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือใหแนวทางในการ
ดําเนินงานอุทยานเปนเสมือนพิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต และเม่ืออุทยานแหงนี้เสร็จสมบูรณแลว จะ
เปนสถานท่ีเผยแพรพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถในดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม ประวัติศาสตร 
วัฒนธรรม ใหเปนท่ีประจักษทั้งประชาชนชาวไทยและชาวตางประเทศ และจะเปนสถานที่ศึกษาหา
ความรูทางดานการฟนฟูปาชายเลน ปาชายหาด ปาเบญจพรรณ และที่อยูอาศัยของสัตวนานาชนิด 
ตลอดจนเปนสถานที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและเชิงประวัติศาสตรอันทรงคุณคาของ
ประเทศไทยและของโลกตอไป 



 
๑๔๒ 

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานพระราชานุญาตใหอัญเชิญ
พระนามาภิไธยเปนนามอุทยานวา “อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร” และพระราชทานพระราชา
นุญาตใหอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ”ประดับ๕๓ 

หลกัการและเหตุผล 
อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร (The Sirindhorn International Environmental Park) เปน

หนวยงานท่ีมีแนวทางในการดําเนินการตามแนวพระราชดําริและพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรงงานในบริเวณคายพระรามหก 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวทางในการดําเนินงานใหอุทยานเปนเสมือนพิพิธภัณฑธรรมชาติ
ท่ีมีชีวิต  ตลอดจนเผยแพรพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถในดานการอนุรักษธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม ใหเปนที่ประจักษท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ และ
เปนสถานท่ีศึกษาหาความรูทางดานการฟนฟูปาชายเลน ปาชายหาด ปาเบญจพรรณ และที่อยูอาศัยของ
สัตวนานาชนิด ตลอดจนเปนสถานที่สงเสริมการเที่ยวชม และทัศนะศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติเชิง 
อนุรกัษ๕๔ 

วตัถุประสงค 
- เพื่อเสริมระดับการเรียนรูของประชาชนเก่ียวกับพระราชกรณียกิจดานพลังงาน พลังงาน 
ทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
- เพื่อสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงาน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม และนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสาธารณชน 

                                                           
๕๓WWF ประเทศไทย,งานของเรา,ส่ิงแวดลอมศึกษา,หองบทความนักเขียนหนาใหมจากฝาย

ส่ิงแวดลอมศึกษา,ยุทธศาสตรส่ิงแวดลอมศึกษาของ WWF ประเทศไทย, ศูนยศึกษาฯ อุทยาน
ส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร, 
<http://wwf.panda.org/th/about2 2 / new_what_we_do/environmental_education/article/strategy_of_ee
22/esdc/>(๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

๕๔เว็บไซตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.), ธรรมชาติปา ชายเลนและชายฝง 
บริเวณอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี, 
<http://www.most.go.th/main/index.php/product/projects-along-the-royal/technology-transfer/2136-
2010-11-18-08-26-24.html>(๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗). 



 
๑๔๓ 

- พัฒนาและฟนฟูพื้นที่อุทยานฯ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งความสัมพนัธ 
ระหวางพืชและสัตว และระบบนิเวศท่ีสมดุลใหสามารถใชประโยชนเปนแหลงเรยีนรูที่ยั่งยืน 
- เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศของอุทยานฯ อยางมีประสิทธภิาพ  
เรงจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสงผลใหเกดิจิตสํานึกดานพลังงาน พลังงานทดแทน  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
- พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ให 
อุทยานฯ เปนแหลงเรียนรูสําคัญทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
- ดําเนนิการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหอุทยานฯ เปนทีรู่จกัและดึงดูดความสนใจของ 
สาธารณชนเขามาใชบรกิารอยางตอเนื่อง 
- จัดหาทรพัยากรในการบริหารจัดการอุทยานฯ อยางเพียงพอ หลากหลายและยั่งยนื 
- พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของอุทยานฯ ใหครอบคลุมท้ังทางดาน 
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานสากล๕๕ 
การดําเนินงาน 
พื้นที่ดําเนินการของอุทยาน คือ เขตพระราชนิเวศนมฤคทายวัน บริเวณสวนที่ติดตอกับชายฝง

ทะเลครอบคลุมพื้นที่อันเปนท่ีต้ังของคายพระรามหก และคายนเรศวร สังกัดกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน รวมเนื้อท่ีประมาณ ๒,๖๐๐ไร ในระยะแรกสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
ไดสนับสนุนใหใชพื้นที่ดําเนินการตามกิจกรรมของอุทยานฯ จํานวน ๑,๘๐๐ ไร 

อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร ประกอบดวย ศูนยพลังงานเพ่ือส่ิงแวดลอม เปนศูนยการ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับ พลังงานการอนุรักษพลังงานและส่ิง แวดลอม โดยมีการจัดนิทรรศการใน
ลักษณะของ "การส่ือสาร ๒ทาง (Two Ways Communication)" โดยนิทรรศการจะแบงออกเปน ๘
สถานี ซ่ึงแตละสถานีจะเปนการนําเสนอในรูปแบบที่แตกตางกันออกไป อาทิ แบบจําลอง หุนจําลอง 
การสาธิต และการทดลองทํา เปนตน และมีส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ อาทิ ศูนยการเรียนรูท่ีมีส่ือการ
เรียนรูตางๆ ทั้งส่ือส่ิงพิมพ และส่ือดิจิทัล หองประชุมขนาดเล็กขนาด ๓๐–๔๐ที่น่ังหองประชุมขนาด
ใหญ ๒๐๐-๓๐๐ที่นั่ง สํานักงาน รานคาของที่ระลึก รานอาหาร เปนตน  

                                                           
๕๕เว็บไซตอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรนิธร, ประวติัเกีย่วกับอุทยานฯ, 

<http://sirindhornpark.or.th/2014/TH/about1.php>(๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗). 



 
๑๔๔ 

คายการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม เปนสถานท่ีสําหรับการเขาคายพักแรม สําหรับองคกร
ตางๆ ท้ังเปนหมูคณะ และบุคคลท่ัวไปที่สนใจศึกษาหาความรูในเรื่องของการอนุรักษพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และภูมิปญญาไทย ภายในคายมีบริการบานพักเปนหลัง และบานพัก
รวมสําหรับเยาวชน ลานกิจกรรม ทาเรือ และคายส่ิงแวดลอมนานาชาติ เพ่ือใชเปนศูนยฝกอบรมครู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตลอดจนใหเปนแหลงเรียนรู ดานส่ิงแวดลอมการอนุรักษ
พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน  

กิจกรรมของอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร คาดหมายกลุมเปาหมายหลักคือ บุคลากร
ผูสอนในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และหนวยงานสถานศึกษาอ่ืน ๆ รวมทั้งองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ไดเขามาเรียนรู ดูงาน และทัศนะ
ศึกษาระบบนิเวศ การอนุรักษพลังงาน และเผยแพรแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อุทยานฯ มีการออกแบบและจัดบรรยากาศใหผูเขามาศึกษาเรียนรู ไดสัมผัสกับหองเรียนทาง
ธรรมชาติภายในอุทยานส่ิงแวดลอม นานาชาติสิรินธร อาทิ ปาชายแลน ปาชายหาดและปาบก การฟนฟู
สภาพดินเส่ือมโทรม การแกปญหาการกัดเซาะชายฝง หอดูนก การสาธิตสูบน้ําโดยใชพลังงานลม การ
สาธิตการสูบน้ําโดยใชพลังงานจากแสงอาทิตย เปนตน๕๖ 

ผลท่ีไดรับ 
การดําเนินงานตางๆ ที่กลาวมาแลว ประสบผลสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายของ

อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร ในการเปนศูนยการเรียนรูส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติบูรณาการ
แบบครบวงจร ตามแนวทางแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปนสถานที่สงเสริมการศึกษา “หวง
โซของระบบนิเวศ” ในรูปแบบการทัศนะศึกษา ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  

นอกจากนี้ อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร ยังมีพื้นที่และมีทรัพยากรท่ีมีศักยภาพอยางยิ่ง
ในการที่จะพัฒนาใหอุทยานฯ เปนแหลงเรียนรู เสมือนหองเรียนธรรมชาติเพื่อการปลูกฝงจิตสํานึกใน
ความรักตอส่ิงแวดลอมแกเยาวชน หรือสถานศึกษาท้ังในและนอกพ้ืนที่  

อยางไรก็ตามในการที่จะพัฒนาใหอุทยานฯ สิรินธรใหเปนแหลงเรียนรูดังกลาว การสํารวจ
ขอมูลพ้ืนฐานดานความหลากหลายทางชีวภาพภายในอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร ถือเปนอีก

                                                           
๕๖อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร, ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว, 

<http://www.sadoodta.com/info/>(๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗). 



 
๑๔๕ 

ภารกิจหนึ่งท่ีมีความจําเปน ท้ังนี้ เพื่อทราบความเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาพัฒนาของโครงการ ที่ได
ดําเนินการ 

จากการสํารวจมามากกวา ๑๐ ปที่ผานมา พบวาทรัพยากรชีวภาพท่ีเคยมีอยูเดิมในอดีตมีความ
แตกตางกับสภาพในปจจุบันเปนอยางมาก เพราะหลังจากท่ีสภาพระบบนิเวศปาชนิดตางๆ ท่ีมีอยูภายใน
อุทยานฯสิรินธรไดฟนตัวข้ึนไมเพียงแตตนโกงกางท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ไดทรงปลูกเทานั้นแตยังรวมถึงพันธุไมปาชายเลนและพันธุไมปาบกชนิดอ่ืนๆ ก็ไดรับการฟนฟูเปน
อยางดีอีกดวย สงผลใหทรัพยากรชีวภาพ ในอุทยานฯ มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอยางมาก 
นอกเหนือจากพันธุไมชนิดตางๆ แลว สัตวในกลุมนก สัตวหนาดิน พันธุปลาชนิดตางๆ ก็เริ่มมีมากข้ึน
ตามลําดับและมีแนวโนมวาจะมีความสมบูรณมากข้ึนเรื่อยๆ  

การดําเนินงานฟนฟูระบบนิเวศดังกลาวขางตน ตลอดจนความสําเร็จในการดําเนินงานฟนฟู
พ้ืนที่เพื่อใหกลับเขาสูระบบนิเวศดั้งเดิม หรือระบบนิเวศปา เปนเคร่ืองพิสูจนไดวา ธรรมชาติน้ัน
สามารถเรียกคืนกลับมาไดจริง และสามารถใชประโยชนไดอยางพอเพียงและย่ังยืนได จึงนับวาเปน
ตัวอยางและแบบอยางที่ดีในการอนุรักษและฟนฟูธรรมชาติ ควรแกการเผยแพรใหชนชาวไทยท่ัวไป 
รวมทั้งตางชาติ ไดรับทราบและรับรูถึงความสําเร็จดังกลาว เพื่อนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงาน
อนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศแบบบูรณาการ 

การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใช ไดแก  สารานียธรรม ๖,  ความเพียร  และแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดําเนินงานพัฒนาสรางองคความรู และเผยแพรใหเกิดประโยชนตอองคกร 
ท้ังภาครัฐ  เอกชน  และนักศึกษาประชาชนโดยทั่วไป  ไดรับประสบการณความรูไดนําไปประยุกตใช
ไดอยางประสิทธิภาพ  

สรุป 
การฟนฟู พัฒนาระบบนิเวศใหกลับคืนสูความสมดุล และการดําเนินวิถีชีวิตอยางสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมโดยการอนุรักษและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา ผสานกับการดําเนินวิถีชีวิตตาม
แนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ดังไดกลาวมา
ขางตน หากไดรับความเห็นชอบจากภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรอิสระทางการพัฒนาฯ และหนวยงาน
ทางการศึกษา โดยบูรณาการบรรจุเขาในหลักสูตรการศึกษาในแตละระดับช้ัน ตั้งแตระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต (ระบบเปด) เพ่ือใหเกิดการศึกษาเรียนรูแนว
ทางการดําเนินวิถีชีวิตของปจเจกชนในแตละสถานะ อยางเหมาะสมกับกาละ เทศะ ผูวิจัยฯ มีความ



 
๑๔๖ 

เช่ือม่ันวา จะสรางพลังทางดานการอนุรักษธรรมชาติใหเกื้อกูลตอวงการเกษตรกรรม ที่มีความสําคัญ
อยางย่ิงกับความม่ันคงทางอาหารของประเทศไทย สืบไป 

การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและบุคลากรทางการเกษตร 
การพัฒนาชุมชนจะประสบความสําเร็จลุลวงได ตองมีการจัดการกับปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของให

เอ้ือตอการดําเนินโครงการนั้นๆ อยางมีแบบแผน ดังน้ัน การพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมสาธารณะ
ใดๆ จึงจําเปนตองมีผูนําชุมชนที่มีความรู ความสามารถ มีความมุงม่ัน และเปนผูที่เล็งเห็นประโยชน
สวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตนเสียสละเวลาทํางานเพื่อสังคมชุมชนอยางตอเนื่อง 

จากการท่ีผูวิจัยฯ ไดศึกษาหาขอมูลภาคสนามและเขาพ้ืนท่ียังชุมชนเกษตรกรรม ไดเห็นความ
พยายามในการรักษาวิถีความเปนสังคมการเกษตรบางแหงที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพโดยผูนําชุมชน
เกิดความตระหนักรูถึง “ภัยเงียบ” ของ “วัตถุนิยม” ที่เขาครอบงําการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมเมือง
ใหญอยางหนัก และแผอิทธิพลรุกคืบเขามาแทรกแซงวิถีชีวิตที่เรียบงายของสังคมเกษตรกรรมใน
ชนบทอยางตอเน่ือง 

๒.๖.๑๑ อาจารยศิวโรฒจิตนิยม (ประธานสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหราย) 
อาจารยศิวโรฒจิตนิยม ประธานสถาบันการเงินชุมชนหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี  และเปนวิทยากรผูบรรยายใหความรูแกคณะผูสนใจขอศึกษาดูงานของสถาบันฯ ไดให
สัมภาษณแจงความเปนมาและการดําเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหรายดังน้ี 

สถาบันการเงินตําบลหนองสาหรายเกิดข้ึนจาก กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตตําบลหนอง
สาหราย และกองทุนหมูบานหนองขุย รวมกันบูรณาการเปนองคกรทางการเงิน เม่ือเดือนธันวาคม 
๒๕๔๗ และจัดต้ังเปนสถาบันการเงินตําบลหนองสาหรายเพ่ือสวัสดิการชุมชน เม่ือเดือนเมษายน 
๒๕๔๘ถือไดวาเปนการกอต้ังโดยชุมชนเพ่ือชุมชนอยางแทจริงมีวัตถุประสงคหลัก คือ ใหคนในชุมชน
เกิดจิตสํานึกและมีนิสัยรักการออม ตลอดจนคํานึงถึงการใชเงินออมใหเกิดประโยชนสูงสุด  

การนํานโยบายการออมที่ไดจากมติที่ประชุมของสภาผูนําชุมชนตําบลหนองสาหราย นําสูการ
ปฏิบัติ ไดรับความรวมมือจากสมาชิกในครัวเรือนทุกหมูบานของตําบลหนองสาหราย รวม ๙ หมูบาน 
๘๕๙ ครอบครัว ประชากร (สมาชิก) รวมประมาณ ๓,๖๒๒คน โดยทุกคนจะต้ังสัจจะเพื่อออมเงินวัน
ละ ๑ บาท (อยางตํ่า) และนําเงินของตนไปฝากยังสถาบันการเงินตําบลหนองสาหราย ซ่ึงต้ังอยูที่ บาน
หนองขุย หมูที่ ๔ ตําบลหนองสาหราย  

สถาบันการเงินฯ มีเงินฝากจากสมาชิกเฉลี่ยประมาณเดือนละ ๒ แสนบาท (สองแสนบาท) 
ปจจุบันสถาบันการเงินตําบลหนองสาหรายมีเงินทุนรวมทั้งส้ิน กวา ๑๒ ลานบาท (สิบสองลานบาท) 



 
๑๔๗ 

และดําเนินการใหสินเช่ือแกสมาชิกไปแลวกวา ๑๐ ลานบาท (สิบลานบาท) โดยนํารายไดจากดอกเบี้ย
มาจัดเปนสวัสดิการชุมชนประเภทตางๆ เชนดานการศึกษา ดานการลงทุนสรางอาชีพ สงเคราะหผูปวย
และคนชรา เปนตน  

อาจารยศิวโรฒ จิตนิยมประธานสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรีเปนผูนําชุมชนทานหน่ึงของตําบลหนองสาหราย ที่ริเริ่มการรวมตัวกับแกนนํา
ชาวบานในชุมชนอีกหลายทาน เพื่อระดมความคิดในการบริหาร-จัดการชุมชน การทํางานเพ่ือพัฒนา
ชุมชนไดรับการตอบรับจากชาวบานในชุมชนเพิ่มมากขึ้นโดยลําดับ 

ตอมาจึงจัดต้ังเปนสภาผูนําชุมชนตําบลหนองสาหราย“โดยคนในชุมชน เพื่อชุมชน” จัดต้ัง
ข้ึนมาจากการทํางานรวมกันของคนในชุมชนทุกสถานภาพ ประกอบข้ึนจากตัวแทนของกลุมตางๆ ของ
ชุมชน เชน ตัวแทนกํานัน-ผูใหญบาน ตัวแทนกองทุนหมูบาน ตัวแทนกลุมออมทรัพย ตัวแทนกลุม
สตรี-ผูสูงอายุ ตัวแทนกลุมเด็กและเยาวชน ตัวแทนกลุมอาชีพ ฯลฯ เปนการเปดกวางทางความคิดเห็น
ใหสมาชิกในชุมชนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ไดรวมรับฟงขอคิดเห็นการริเริ่มโครงการ-กิจกรรม
เพื่อการพัฒนาชุมชนตางๆ และมีโอกาสเสนอแนะ ทวงติง -รับทราบการดําเนินงานของสวนรวมตางๆ 
ของชุมชน เพ่ือการรับรู-เรียนรูวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมที่กําลังเปลี่ยนไป ทั้งภายในชุมชนเองและจาก
ภายนอก ที่ถูกกระแส “โลกาภิวัตน” เขาครอบงําอยางหนัก และกําลังรุกเราเขามามีอิทธิพลในชุมชน
หนองสาหราย กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปกับคานิยมทางวัตถุที่ไมเหมาะสมกับชุมชน 

การรวมตัวกันแนนเหนียวของคนในชุมชนอยางเปนระบบ และมีการวางระเบียบแบบแผนท่ีดี 
ดวยภูมิปญญาทองถิ่นของคนในพ้ืนที่ และการเปดใจกวางท่ีจะ ศึกษา “จุดแข็ง-จุดออน” ของตนเองไป
พรอมๆกับการเรียนรู-รับรูกระแสความเปล่ียนแปลงของสังคมภายนอกอยางเทาทัน เปนการเสริมสราง
ใหเกิด “ชุมชนเขมแข็ง”จะสามารถต้ังรับกับ “กระแสทุนนิยม” ที่กําลังรุกคืบเขาครอบงําวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาวชุมชนหนองสาหราย ซ่ึงมีประวัติศาสตรการ
รวมตอตานการรุกรานจากตางชาติอยางเขมแข็งในอดีต มิให “จิตวิญญาณ” ของคนหนองสาหรายใน
ปจจุบัน และรุนลูกหลานถูกฉุดกระชากไปกับกระแสวัตถุนิยมที่เช่ียวกลากเฉกเชนชุมชนอื่นๆ ที่
ประสบปญหาเดียวกันมากอนหนานี้แลว 

ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนเปนปญหาท่ีบอนทําลายความสงบสุขของชุมชนฯ ทั้งในระดับปจเจก 
ระดับครัวเรือน และความมั่นคงในชุมชนใหเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีไมพึงประสงค ซ่ึงทานอาจารยศิว
โรฒ ไดกลาวถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับชุมชนหนองสาหราย ในชวงต้ังแตประมาณป พ.ศ. 
๒๕๒๒ โดยสังเขปลําดับได ดังน้ี 



 
๑๔๘ 

ความเปนมาของชุมชนหนองสาหราย 
ประวัติของชุมชนหนองสาหรายจากคําบอกเลา และหลักฐานทางโบราณคดีอีกกระแสหนึ่ง 

เช่ือไดวาแผนดินบริเวณนี้ที่บานดอนเจดีย ม.๒ต. ดอนเจดีย อ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี  ซ่ึงเดิมหนอง
สาหรายเปนหมูบานหนึ่งของตําบลดอนเจดียเคยเปนสถานท่ีในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรง
กระทําศึก “ยุทธหัตถี” กับพระมหาอุปราชาจนสามารถชนะศึกและตอตานการรุกรานประเทศไทยจาก
พมาในสมัยนั้น 

สังคมชุมชนของชาวหนองสาหรายมีความเปนเครือญาติกัน เดิมบานใกลเรือนเคียงจะมีการ
พ่ึงพาอาศัย เอื้อเฟอเผื่อแผซ่ึงกันและกันตามแบบอยางสังคมเกษตรกรรมของไทยท่ีเรียบงายและ
พอเพียง 

ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนหนองสาหราย ซ่ึงมีรากเหงาความเปนสังคมเกษตรกรรม เริ่มกอ
ตัวข้ึนเม่ือ “ความเจริญทางวัตถุนิยม” ที่มาพรอมกับโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
ตางๆของภาครัฐ และภาคธุรกิจการคาเอกชน รวมทั้งนายทุนตางถิ่นที่เขามากวานซ้ือที่ทํานาทําไรของ
ชาวบาน แปรสภาพไปเปนบอทรายเพ่ือจําหนายใหแกโครงการกอสรางขนาดใหญ(Mega Project)ฯลฯ  

และการสูญเสียที่ดินทํากินอีกสวนหนึ่งของชุมชน คือการยายถิ่นเขามากวานซ้ือที่ดิน ของ
ชาวสวนเกษตรจากกรุงเทพฯและปริมณฑลในเวลาน้ัน เพ่ือเขาทําสวนเกษตรแบบอุตสาหกรรมแหง
ใหม เชน สวนกลวยไมเพ่ือสงออก เปนตน 

ชาวบานจํานวนไมนอย เห็นวาเปนโอกาสที่จะมี “เงินกอนโต” ไดตกลงขายที่ดินของตนท่ีเคย
ทําไรทํานามาเน่ินนาน แลกกับเงินจํานวนหนึ่ง เพื่อนํามาซ้ือหาส่ิงอํานวยความสะดวกความสบาย ฯลฯ 
ตามกระแสการ “โฆษณาชวนเช่ือ” ท่ีโหมกระหน่ําอยางหนัก สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคของชาว
ชุมชนหนองสาหรายซ่ึงสวนใหญเปนครอบครัวเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป 

ความตองการเครื่องใชไฟฟา ยานพาหนะ-จักรกล เครื่องประดับ(บารมี) ส่ิงฟุมเฟอย ฟุงเฟอ

สมัยใหมตางๆ นาๆ ตามแบบ “คนยุคใหม” ที่ทันสมัย ล้ําหนา ถูกหยิบยื่น-นําเสนอขายทางสื่อโฆษณา

ตางๆ อยางตอเนื่อง 

กลายเปน “คานิยมทางวัตถุ” ที่แทบทุกครอบครัวในชุมชน ตางตองการซ้ือหาไขวขวามา
ครอบครอง ถึงแมวาส่ิงอํานวยความสะดวกสบายเหลานั้นจะมีราคาสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับรายได
จากอาชีพและผลิตผลทางเกษตรกรรม 

 



 
๑๔๙ 

 ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
- ป พ.ศ. ๒๕๒๒ เม่ือมีโครงการกอสรางคลองชลประทานเขามาในพื้นที่ตําบลหนอง

สาหราย ทําใหวิถีการเกษตรแบบพ่ึงพาธรรมชาติเปลี่ยนไป ชาวนา ชาวไร ตางตองการให
ไดผลผลิตมากที่สุดเพื่อหวังจะมีรายไดเพิ่มสูงข้ึน จึงหันไปทํา “เกษตรเชิงเดี่ยว” ตามการ
ช้ีนําทั้งจากนโยบายภาครัฐและการชวนเช่ือของภาคธุรกิจเอกชน โดยอาศัยปจจัยการผลิต
ดานน้ําจากคลองชลประทานที่อยูใกลหัวไรปลายนา ทําการเพาะปลูกปละหลายๆครั้ง มี
การใชปุยเคมีเรงการเจริญเติบโตของพืชในไร-นาของตนเองและใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
กันอยางแพรหลาย 
 แตผลที่ไดรับจากการทําเกษตรเชิงเดี่ยวแบบพ่ึงสารเคมีกลับไมคุมคาในการลงทุนตอง
เพิ่มภาระตนทุนคาใชจายทางการผลิตสูงข้ึนกวาการเกษตรพึ่งพาธรรมชาติแบบเดิมมาก 
เกษตรกรเริ่ม “สะสมหน้ี” กอนโตข้ึนทุกฤดูการผลิต สภาพแวดลอมท่ีเคยอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติ ทั้งดิน น้ํา อากาศ พืช สัตว และแมลงท่ีมีวงจรชีวิตเปนประโยชนตอการ
เจริญเติบโตของพืช พลอยสูญหายตายไปจากการใชยาปราบศัตรูพืชเปนจํานวนมาก ทําให
ระบบนิเวศเส่ือมโทรมลงตามลําดับเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรมใน
ฤดูกาลตอไปและยังสงผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรท่ีใช-สัมผัสสารเคมีตอเน่ืองกัน
เปนประจํา เกิดความเจ็บปวยเรื้อรังอีกท้ังผูบริโภคพืชผักที่มีสารเคมีตกคาง ก็พลอยมีความ
เส่ียงอันตรายตอสุขภาพตามไปดวย 

- ป พ.ศ. ๒๕๒๗ ไฟฟาขยายเขตเขามาในชุมชนตามแนวถนน ที่มีการพัฒนาใหแตละ
หมูบานสามารถเดินทางเขาออกสูชุมชนเมืองไดสะดวกรวดเร็วข้ึนมาก “ความเจริญทาง
วัตถุ” เครื่องใชไฟฟา เครื่องจักรกล ยานยนต เครื่องมือส่ือสาร ส่ิงอํานวยความสะดวก 
ฯลฯ หลั่งไหลตามมาสนองความตองการ(Wants) ของคนในชุมชนท่ีมีมากข้ึนอยางรวดเร็ว 
สังคมแบบเครือญาติที่เคยชวยเหลือเอ้ืออาทรพึ่งพาซ่ึงกันและกัน เริ่มปรับเปลี่ยนเปนความ
หางเหิน ตางคนตางกิน ตางคนตางอยูแบบบานใครบานมัน ความยึดม่ันถือม่ัน “อัตตา” เขา
เกาะกุมจิตวิญญาณผูคนในชุมชนแนนหนามากข้ึน ชาวบานเริ่มรูสึกถึงความเปน “ตัวกู-
ของกู” ความผูกพันระหวางกันทั้งในระดับครัวเรือน ระดับชุมชนเริ่มมีนอยลงตามลําดับ 
 ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน ถูกส่ิงที่เรียกวา “ความ
เจริญ” กลบเกลื่อนจนเริ่มเลือนหายไป เชน ประเพณี “การลงแขก” ขอแรงเพื่อนบาน
ชวยกันทําไรไถนา สลับสับเปลี่ยนกันเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรซ่ึงกันและกันที่



 
๑๕๐ 

เคยกระทํากันในอดีต ถูกคานิยมใหมกลืนหายไปซ่ึงในปจจุบันไมปรากฏใหเห็นการขอ
แรงงานกันลงแขกในชุมชนหนองสาหรายอีกตอไป 

- ป พ.ศ. ๒๕๓๕ หนองสาหรายแยกการปกครองออกจากตําบลดอนเจดีย จัดต้ังใหมมีฐานะ
เปนตําบลหนองสาหราย ภายใตการบริหารจัดการโดย “สภาตําบล” ประกอบดวยหมูบาน 
๘ หมู และตอมาไดขยายเปน ๙ หมูบานจนถึงปจจุบัน 

- ป พ.ศ. ๒๕๔๐ หนองสาหรายยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล “อบต.หนอง
สาหราย” เปน อบต. จัดต้ังใหมขนาดเล็กที่ไดรับงบประมาณประจําป เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาฯ จากภาครัฐไมมากนัก การดําเนินงานสวนใหญจึงเนนไปที่การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคเปนหลักประกอบกับกระแสทุนนิยมมีกําลังแรงข้ึนอยางตอเน่ือง ไดชักนํา
ความฟุงเฟอฟุมเฟอย “ลัทธิวัตถุนิยม” เขามาแพรกระจายทั่วทั้งชุมชน ชาวบานหลงใหล
ไปกับความเจริญทางวัตถุ ใชเวลาสวนใหญไปกับการมุงหารายไดเพื่อสนองความตองการ
จับจายใชสอยสวนตน ความผูกพัน การมีปฏิสัมพันธระหวางกันของคนในชุมชนลด
นอยลง การสละเวลาเพ่ือทํากิจกรรมทางสังคมตามขนบประเพณีทองถิ่นในชุมชนลดลง 
โดยเปนไปตามปฏิภาคของเวลาท่ีใชกับการหาประโยชนเพ่ือตนเอง 
 การทํางานเพื่อหารายไดในแตละวันใชเวลามากขึ้น แตคาใชจายนานาประการตาม
แนวทางการใชชีวิต “สมัยใหม” กลับสูงมากกวาเปนทวีคูณ จึงพบวาการทํางานอยางหนัก 
แมจะมีรายไดเพื่อการจับจายใชสอยส่ิงอํานวยความสะดวกสบายเพ่ิมข้ึน แตก็ไมสามารถ
สนองตอความตองการท่ีแทจริง ท่ีเรียกวา “ความสุขใจ”(Needs)ของตนเองไดเลย 

- ป พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕หนองสาหรายไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ(ธกส.)  เพื่อจัดทํา “แผนแมบทชุมชน” ของตําบลหนองสาหราย 
โดยการประสานความรวมมือของคนในชุมชน กลุมผูนําชุมชน, อสม., อบต.,อบจ., อีกทั้ง
การเขามาของภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอิสระ การทํางานของชุมชนฯ จึงเริ่มมีการ
วางระบบอยางมีระเบียบแบบแผนชัดเจนข้ึน  
 กลุม อสม.หนองสาหราย มีการรวมตัวทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ประสานงานและดําเนินการสํารวจขอมูลของชุมชนในมิติตางๆ ท้ังดานปริมาณและดาน
คุณภาพ เปนประโยชนตอการดําเนินโครงการ-กิจกรรมพัฒนาชุมชนของกลุมตางๆ ตามที่
ไดรับความเห็นชอบจากมติการประชุมประชาคมของชุมชน  



 
๑๕๑ 

- ป พ.ศ.๒๕๕๔ ชุมชนหนองสาหรายมีการพัฒนาตอยอด กิจกรรมตามโครงการตางๆ ท้ังที่
ดําเนินการไวแลวและโครงการใหมใหครอบคลุมทั่วถึงทุกหมูบานอยางตอเนื่อง ทั้งดาน
สังคม การปกครอง ส่ิงแวดลอม การศึกษา การสาธารณะสุข เทคโนโลยี วัฒนธรรมชุมชน 
คุณธรรม จริยธรรม และการอาชีพเกษตรกรรมแบบครบวงจรเพ่ือเพิ่มคุณภาพชีวิต
(Qualityof Life)และการสรางมูลคาเพิ่ม(Value Added) ใหกับผลผลิตตอเน่ืองทางการ
เกษตรของชุมชนฯ ไดอยางครบวงจรมากยิ่งข้ึน 

 ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนหนองสาหรายท่ีเกิดข้ึนในระยะ ๒๐กวาปท่ีผานมา มีทั้งดานที่
นาจะเปนความพึงพอใจ “เชิงบวก” เชน ความเจริญกาวหนาในการพัฒนาสาธารณูปโภค, เยาวชนมี
โอกาสไดการศึกษามากข้ึน, การสาธารณะสุขมูลฐานดีข้ึน, การเขาถึงอาชีพไมถูกจํากัดแตเพียงการทํา
ไร-ทํานา คนในวัยแรงงานของแตละหมูบาน มีการเคลื่อนยายผันไปสูอาชีพอ่ืนในชุมชนเมืองใหญและ
ในภาคอุตสาหกรรมที่กําลังฟูเฟอง 
 แตผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงอีกดานหน่ึงใน “เชิงลบ”กลับเปนปญหาทางสังคมท่ีไมพึง
ประสงคของชุมชนฯ เกิดข้ึนตามมามากมาย เชน วัฒนธรรมชุมชนเส่ือมถอยลง, ครอบครัวขาดความ
อบอุน, รายไดไมเพียงพอกับรายจายที่เพ่ิมสูงข้ึนมาก, ปญหายาเสพติดแพรระบาด เกิดความไมปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และการหันไปใชสารเคมีทางการเกษตรที่แพรนิยมเปนอยางมาก 
สงผลเสียกับสุขภาพรางกายของตัวเกษตรกร และสุขภาวะทางจิตใจของสมาชิกในครอบครัวทรุดโทรม
ลง ตามลําดับ 
 ดังน้ัน กลุมผูนําชุมชนฯ วิตกกังวลกับผลรายของ “ภัยเงียบ” ที่กําลังรุกคืบเขาจูโจม ครอบงํา
การดําเนินชีวิตของคนในชุมชนหนองสาหราย จึงไดมีการพูดคุย ปรึกษาหารือ-นัดหมายประชุมเสนอ
ความคิดเห็นรวมกัน เพื่อหาแนวทาง มาตรการปองกัน-แกไขสถานการณของชุมชนฯ อยางตอเนื่องเปน
รูปธรรมโดยจัดเปนกิจกรรม, โครงการอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรม
ท่ีดีงามแบบด้ังเดิม และการพัฒนาชุมชนในมิติตางๆ อยางรอบคอบรอบดานครอบคลุมทั่วถึงทุก
หมูบานของชุมชนหนองสาหราย สอดรับกับการจัดทําแผนแมบทชุมชนฯ ที่มีการสํารวจหาขอมูล และ
วางระเบียบแบบแผนโครงขายเพ่ือการพัฒนาชุมชนอยางเปนระบบ ต้ังแตประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๔ เปน
ตนมา 

ประโยชนท่ีชุมชนและสังคมไดรับ–งานท่ีไดดําเนินการแลวอยางเปนรูปธรรม 
 
 



 
๑๕๒ 

- การฟนฟูคุณธรรม จริยธรรม 
 เพื่อเสริมสรางการกระทําคุณงามความดีของคนในชุมชนฯ ต้ังแตระดับบุคคล ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน อยางทั่วถึงทุกพ้ืนที่ และยกระดับสรางเครือขายเช่ือมโยงการ
ทํางานในระดับกลุม องคกรและสถาบัน ตอไปโดยลําดับ 

- การสรางชุมชนเขมแข็ง  
 สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวม การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในสังคม
ชุมชน, ความสามัคคี, ความมีนํ้าใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ, การลด-ละ-เลิกอบายมุข, การออมทรัพย
, การทําอาชีพเสริมทางการเกษตร, การจัดกลุมอาสาสมัครดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย
ในชุมชนฯ เปนตน 

- การจัดสวัสดิการชุมชน  
 จัดกองทุนเพ่ือดูแลเด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และสมาชิกทุกคนของชุมชนฯ 
ใหไดรับการสงเคราะห-ชวยเหลือในคราวจําเปน 

- ดานสุขอนามัย 
 ประสานงานกับเจาหนาท่ีสาธารณะสุข มาแนะนําการดูแลสุขภาพ อาหารท่ีปลอดภัย 
นํ้าดื่มสะอาดโดยมีโรงผลิตน้ําดื่มของชุมชนเอง 
 การปองกันและควบคุมโรคภัยไขเจ็บ 
 ยกระดับสถานีอนามัยข้ึนเปนโรงพยาบาลชุมชนฯ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และศักยภาพ
ใหสามารถดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนไดดีย่ิงข้ึน 
 จัดต้ังกลุม ชมรมออกกําลังกายที่เหมาะสมกับแตละวัย เชน ชมรมกีฬาตางๆ และจัดให
มีกิจกรรมสันทนาการรวมกัน 

- ดานส่ิงแวดลอมและการจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 รณรงคใหเกษตรกร ลด-ละ-เลิกการใชปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 จัดการฝกอบรมเกษตรกร ใหความรูในการผลิตและการใชปุยอินทรีย น้ําหมักชีวภาพ 
รวมท้ังการทําน้ํายาไลแมลงเฉพาะชนิดท่ีจะมาสรางความเสียหายแกผลผลิตทางการเกษตร 
โดยผลิตจากสมุนไพรที่หาไดในทองถิ่น 
 การปลูกปาชุมชนไวเพ่ือใชสอยรวมกันในพื้นที่สาธารณะประโยชน และในท่ีดินหัว
ไรปลายนาของเกษตรกรเอง 



 
๑๕๓ 

 การจัดการขยะครัวเรือนดวยการคัดแยกประเภท และนําไปจําหนายเปนรายไดเสริม 
โดยการจัดต้ังเปนโรงรวบรวมขยะของชุมชน 

- ดานเศรษฐกิจ 
 รณรงคใหทุกครอบครัวลดรายจายและเพ่ิมรายไดในครัวเรือนดวยการ “ผลิต-ใช-
จําหนาย” ปลูกพืชผักสวนครัว, ทําน้ํายาซักลางอเนกประสงค, ผลิตเช้ือเพลิงจากสบูดํา  
 ต้ังโรงงานผลิตนํ้าดื่มสะอาด, พริกแกง, ขนมแปรรูปจากพืชผลทางการเกษตร, ทําไม
กวาดโดยกลุมผูสูงอายุ, ของชํารวย ฯลฯ 
 จัดหางบประมาณจากภาครัฐ และภาคเอกชน ดวยเสนอ “โครงการพัฒนาชุมชน
ตนแบบ” เชน โรงสีขาวชุมชน, สหกรณชุมชน, โรงนํ้าดื่มชุมชน เปนตน 
 สงเสริม ชักชวนสมาชิกทุกคนในชุมชนใหมีการออมทรัพยดวยการจัดต้ังกลุมออม
ทรัพยของแตหมูบานและของตําบลหนองสาหราย โดยรณรงคใหเกิดการออมอยางนอย 
“วันละบาท” และจัดกิจกรรมใหสมาชิกใหเห็น-ไดรับประโยชนจากการออมเปนระยะ 

- ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 จัดทุนการศึกษาใหแกผูดอยโอกาส แกเด็กผูมีความประพฤติและผลการเรียนดี 
 ขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อผูใฝรูทุกคนไดมีโอกาสหาความรูแบบตอเน่ือง เชน 
โครงการศึกษานอกโรงเรียน, ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลหนองสาหราย ที่ดําเนินการแลว 
อาทิเชน 
๑. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองทราย 
๒. ศูนยการเรียนรูสุขภาพชุมชน 
๓. ศูนยการเรียนรูแผนแมบทชุมชน 

- ดานการบริหารงานปกครองของชุมชน 
 กลุมผูนําชุมชนและชาวบานมีแนวความคิดรวมกัน ในการเลือกต้ังกํานันท่ีกําลังจะหมดวาระ
ในปนี้ ลาสุดมีมติจากการประชุมกํานัน-ผูใหญบานทั้ง ๙ หมูบาน ดวยสัญญาประชาคมตําบลหนอง
สาหราย วานับจากนี้เปนตนไปจะหมุนเวียนใหผูใหญบานแตละหมู ข้ึนทําหนาท่ี “กํานัน” โดย
หมุนเวียนตามลําดับ สมัยละ ๔ป  
 ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันความแตกแยกของผูนําและประชาชนในชุมชน ซ่ึงแนวทางดังกลาว
เปนมติผานความเห็นชอบของชุมชนหนองสาหราย ในรูปแบบของ “สัญญาประชาคม” 



 
๑๕๔ 

 นอกจากน้ีทานอาจารยศิวโรฒ ไดยกตัวอยางโครงการพัฒนาชุมชนฯ ท่ีอยูระหวางการ
ดําเนินงาน และโครงการที่จะดําเนินการโอกาสตอไป ตัวอยางเชน 

โครงการดานเกษตรกรรมที่จะดําเนินการในป พ.ศ.๒๕๕๔ 
๑. โครงการยายโรงสีเดิมของชุมชนซ่ึงไมไดใชงาน จะเคลื่อนยายใหหางจากชุมชนไปยัง

พ้ืนที่ใหมบริเวณทายหมูบาน เน่ืองจากปจจุบันต้ังอยูกลางหมูบาน หากเดินเครื่องสี
ขาวจะเกิดฝุนละอองฟุงกระจาย รบกวนคนในชุมชนไดรับความเดือดรอนรําคาญ 

๒. โครงการจัดซ้ือ-จัดหาเครื่องสีขาวขนาดเล็ก ที่มีกําลังผลิต ๓-๕ตัน/วัน มาติดต้ัง
เพิ่มเติม ซ่ึงเปนขนาดพอเหมาะตอการบริโภคของคนในชุมชน และหากผลิตไดเกิน
กวาการใชบริโภค จะสามารถจําหนายเปนรายไดเขาสูชุมชนอีกชองทางหน่ึง 

๓. โครงการผลิตขาวสาร และพืชผัก-ผลไมปลอดสารเคมี เพ่ือการบริโภคและการ
จําหนายสงออกยังตลาดประเทศ 

โครงการดานการเกษตรผสมผสานท่ีอยูระหวางการศึกษาและจะดําเนินการในอนาคต 
๑. การทําไร-นาสวนแบบผสมผสาน ตามแบบท่ีไดจากการศึกษาดูงานของเกษตรกรท่ี

จังหวัดลําพูน ใชพ้ืนท่ีเพาะปลูก-เลี้ยงสัตวเพียง ๑ไร สามารถสรางรายได ๒กวาแสน
บาท/ป  

๒. การสงเสริมใหเกษตรกรในชุมชนทําการผลิตขาวอินทรียปลอดสารเคมี เพื่อการ
บริโภคและจําหนาย 

การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใช ไดแก  หลักไตรสิกขา  เพื่อตองการใหประชาชนในสังคม
ชุมชนประพฤติปฏิบัติตนอยูในศีลธรรม  และหลักสามัคคีธรรม สงผลใหชุมชนมีความสําเร็จในการ
รวมมือกันพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมใหกาวหนา  มีความมั่นคงทางการเงินดวยสัจจะการออมทรัพย  

ความคาดหวัง 
 ประชาชนในชุมชนหนองสาหรายมีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ ดวยการเรียนรูและปฏิบัติ
ตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อคนในชุมชนมีความสามารถพึ่งพาตนเองไดและมีน้ําใจ
ชวยเหลือเกื้อกูลตอผูดอยโอกาสกวา รูจักการดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท ขวนขวายหาความรูที่
เปนประโยชน รูจักการประมาณตน ใชจายแตเพียงพอ   
 ทั้งนี้ เพื่อใหคนในชุมชนฯ เปนผูมีคุณธรรม-จริยธรรม มีความสมัครสมานสามัคคี ประกอบ
สัมมาอาชีพที่สุจริต และดําเนินชีวิตดวยความมีสติปญญา ตามวิถีแหงความพอเพียง ท้ังน้ีเพ่ือเปน



 
๑๕๕ 

รากฐานที่ม่ันคงในการเสริมสราง “ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง และประเทศชาติพัฒนาย่ังยืน”
อยางม่ันคงสมบูรณตอไป 

๒.๖.๑๒ คุณเดชาศิริภัทร (ประธานมูลนิธิขาวขวัญ) 
คุณเดชาศิริภัทร ประธานมูลนิธิขาวขวัญ หมูที่ ๓ ต. ทาเสด็จ อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี ในฐานะผู

ริเริ่มการอนุรักษและพัฒนาพันธขาวพ้ืนเมือง ตอมาในป พ.ศ.๒๕๓๒ไดกอต้ังข้ึนเปนมูลนิธิขาวขวัญ
โดยมีจุดประสงคหลักในการอุทิศตนทั้งภูมิปญญา องคความรูทางการเกษตร และหลักการบริหาร
จัดการ เพื่อชวยแกไขปญหาความยากจนของชาวนาไทยในชนบท ใหหลุดพนจากกับดักความทุกขยาก 
ซ่ึงมีมูลเหตุจากกระแสวัตถุนิยม และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เรียบงายไปสูการดําเนินชีวิตเลียนแบบ
ชาวตะวันตก และตามกระแส “บริโภคนิยม” ของคนในสังคมเมืองใหญ ท่ีใชชีวิตดวยความเคยชินกับ
เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ถึงแมวาแตละครอบครัวจะตองขวนขวายซ้ือหาส่ิงของฟุมเฟอย
เหลาน้ันมาในราคาสูง แตดวยความเจริญเติบโตทางวัตถุไดแผขยายรุกลามเขาครอบงําไปยังชนบทซ่ึง
เดิมเปนสังคมเกษตรกรรม เกิดความหลงใหล เหอเหิมไปตามกระแสสังคมเมืองหลวงที่มีรายไดตอ
ครัวเรือนโดยเฉลี่ยสูงกวาคนในชนบท ที่โดยสวนใหญมีรายไดจากการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว 

เม่ือเปรียบเทียบรายไดจากการทํานา กับการใชจายของครอบครัวเพียงเพื่อสนอง “ความ
ตองการเทียม” อยางขาดความสมดุลมีเพ่ิมมากข้ึน จนในระยะหลังเกษตรกรเกิดพฤติกรรมการอวด
ความทันสมัย โดยท่ีครอบครัวใดยังไมมีรถยนต หรือเครื่องใชไฟฟารุนใหมราคาแพงก็มักจะตอง
แสวงหามาประดับบารมี นัยวาใหเกิดความทัดเทียมเพื่อนบาน ท้ังที่ตนเองยังไมมีความจําเปนตองใช 
หลายรายตองกอหนี้สินผูกพันมากมาย จนทายท่ีสุดตองขายทรัพยสิน ท่ีดินทํากิน และบางรายจําใจตอง
ขายแมกระทั่งบานเรือนท่ีอยูอาศัย เพื่อนําเงินไปใชหนี้สินที่พอกพูน และกลบักลายฐานะจาก “เจาของที่
นา” เปน “ชาวนารับจาง” ทํานาในท่ีดินมรดกตกทอดของครอบครัว ท่ีตนเองเคยถือกรรมสิทธิ์ เปนที่นา
อดสูใจอยางย่ิง 

จากเดิมคุณเดชาศิริภัทร เคยพบเห็นการดําเนินวิถีชีวิตของชาวบานอยางมีความสุขตามอัตภาพ
ของครอบครัวชาวนาที่สามารถทํามาหาเลี้ยงชีพดวยการทํานาทําไร ปลูกขาวไวบริโภคในครอบครัว
เปนหลัก สวนท่ีผลิตไดเกินกวาการเก็บไวบริโภคเอง จึงนําไปขายหรือแลกเปลี่ยนเปนส่ิงของเครื่องใช
อ่ืนๆ ท่ีไมสามารถผลิตไดดวยตนเอง แตมีความจําเปนตองใชในการดํารงชีวิต เชน การนําขาวเปลือก
สวนที่เหลือบริโภคในครอบครัวไปขาย เพ่ือนําเงินที่ไดไปหาซ้ือสินคาอ่ืนๆ เชน เกลือ กะป นํ้าปลา 
เส้ือผา-เครื่องนุงหม และยารักษาโรคเพื่อเตรียมไวใชสอยตามความจําเปนอยางเหมาะสม 



 
๑๕๖ 

กระท่ังในป พ.ศ. ๒๕๐๔ ประเทศไทยภายใตการนําของรัฐบาลชุด จอมพลสฤษดิ์ ธนรัตน ได
นําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับแรกมาประกาศใชในการบริหารประเทศ ได
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของประชาชน ซ่ึงเดิมสวนใหญมีอาชีพทํานาทําไรโดยการพ่ึงพา
ธรรมชาติแบบเกษตรอินทรี แตรัฐบาลในชวงเวลาน้ันไดสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรไทยหันไปทํา
การเกษตรเชิงเดี่ยว โดยการเรงผลผลิตดวยสารเคมี เพื่อใหไดผลิตผลในปริมาณเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสารเคมี
เหลาน้ันตองนําเขาจากตางประเทศ และเกษตรกรตองใชเงินจํานวนมากซ้ือหาจากพอคาคนกลางมาใช
ในไรนาของตน 

วงจรเกษตรเชนน้ีเอ้ือประโยชนแกกลุมนายทุนใหญ และบริษัทตางชาติ ที่รวมมือกับขาราชการ
และนักการเมืองที่มีอํานาจช้ีนําอยูในขณะนั้น โดยมีวาระซอนเรน นัยวาเปนการเปลี่ยนแปลงวงจร
เกษตรกรรม “เพื่อใหเกษตรกรไทยอยูดีกินดีย่ิงข้ึน” 

ในระยะแรกท่ีชาวนาชาวไรเปลี่ยนไปทําการเกษตรแบบเคมี ผลผลิตจากเพาะปลูกที่ไดตอไรมี
ปริมาณสูงข้ึน การใชปุยเคมี และยาปราบศัตรูพืชที่ตองนําเขาจากตางประเทศไดรับความนิยมในหมู
เกษตรกรอยางแพรหลาย 

แตเม่ือฤดูกาลเพาะปลูกผานพนไปนานป ความเปนจริงเริ่มปรากฏชัดเจนข้ึนวา ผลที่ไดรับจาก
การทําเกษตรเคมีที่เนนใหไดผลิตจํานวนมากในเวลาส้ันๆ กลับสงผลเสียหายในระยะยาวตอครอบครัว
ของเกษตรกร เน่ืองจากคาใชจายสําหรับปจจัยการผลิตที่เปนตนทุนของเกษตรเคมี เพิ่มสูงข้ึนมาก
กวาเดิมในทุกฤดูการผลิต ทั้งจากราคาตอหนวยสินคาที่พอคาปรับเพ่ิมข้ึน และจํานวนปุยเคมี-สารกําจัด
ศัตรูพืชที่ตองใชตอไรในปริมาณเพิ่มมากข้ึนในทุกฤดูการผลิต  

ดานราคาของผลิตผลยังถูกกําหนดโดยกลุมพอคาและนายทุน ทําใหรายไดสุทธิของเกษตรกร
ไมเพียงพอกับรายจายท่ีเกิดข้ึนจริง  

อีกทั้งสารเคมีที่เกษตรกรนํามาใชอยางตอเน่ือง ยังสงผลรายตอเกษตรกรและผูบริโภค มักเกิด
การเจ็บปวยจากการสัมผัสสารเคมีปนเปอน เปนปญหาดานสุขอนามัยทั้งผูผลิตและผูบริโภคทรุดโทรม
ตามลําดับเปนภาระจําเปนตองเขารับการรักษาพยาบาล เสียโอกาสในการประกอบอาชีพ นอกจากจะ
ขาดรายไดในชวงเวลาน้ีแลว ยังตองใชจายเงินเพื่อรักษาตัวอีกดวย 

สารเคมีที่ถูกนํามาใช ยังสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทําลายวงจรชีวิตทาง
ธรรมชาติท่ีเปนหวงโซอาหารเกื้อกูลกัน ทําใหเส่ือมโทรมขาดชวง สูญเสียความสมดุลลงโดยลําดับ 

สถานการณของเกษตรกรชาวไรชาวนาไทย หลังจากการนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับแรกจนถึงฉบับท่ี ๙ มาใชเพื่อเรงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นั้นในชวงเวลาท่ีผานมา



 
๑๕๗ 

ไดพิสูจนใหเห็นแลววาความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนสงผลเชิงบวกเฉพาะกลุมพอคานายทุนทั้งหลาย ตาง
มีฐานะทางการเงินม่ังค่ังเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว แตสําหรับเกษตรกรรายยอยกลับไดรับผลกระทบเชิงลบ
อยางถวนหนาตอ ความเปนอยูยํ่าแยลงตามลําดับ 

แตดวยสายพระเนตรและน้ําพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรง
เล็งเห็นปญหาอุปสรรคและแนวโนมผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับชาวไรชาวนาซ่ึงเปนราษฎรของพระองค 
จึงทรงพระราชทานแนวทางการดําเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได โดยทําการศึกษา-ทดลองดวยพระองค
เอง ตามโครงการ“เกษตรทฤษฎีใหม” และการดําเนินชีวิตตามแนวทาง “ปรัชญาเกษตรพอเพียง” จน
ไดผลเปนที่นาพึงพอใจ ตอจากนั้นจึงพระราชทานแนวทางดังกลาวแกเกษตรกรและประชาชน
โดยทั่วไป ไดนําไปศึกษา-ทดลองปฏิบัติตาม ดวยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสานจน
สามารถไดผลิตผลท่ีหลากหลายไวบริโภคและใชอุปโภคภายในครอบครัวของตนเองอยางพอเพียง และ
มีรายไดเพิ่มจากการจําหนายผลผลิตสวนเกินตลอดจนรูจักการลดคาใชจายท่ีฟุมเฟอย ดวยการทําบัญชี
รายรับ-รายจาย เพ่ือเปนหลักฐานเปรียบเทียบในแตละเดือน และขยายฐานสรางเครือขายดวยการ
รวมกลุมสูระบบ “สหกรณการเกษตร” ของชุมชน เพ่ือเสริมสรางองคความรูในการพัฒนาสินคาทาง
การเกษตรใหตรงกับความตองการของตลาด และสรางอํานาจตอรองกับพอคานายทุนที่มุงแสวง
ประโยชน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมทุกฝาย ท้ังตอผูผลิต ผูคา และผูบริโภค อยางครบวงจร 

ในฐานะนักวิชาการเกษตร “คุณเดชา ศิริภัทร”สังเกตเห็นวายังมีชาวนาทองถิ่นอีกเปนจํานวน
มาก ยังขาดความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอินทรีย กําลังตกอยูในสถานการณที่ไม
สามารถพ่ึงพาตนเองได และมีแนวโนมสอถึงความลมสลายของครอบครัวชาวนาไทย  จึงได
ทําการศึกษาและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการทํานาอินทรยีแบบครบวงจรเพ่ือนําองคความรูท่ีไดรบัไป
เผยแพรแกชาวนาไทย ใหสามารถปรับตัวต้ังรับกระแสวัตถุสังคมนิยม และสืบสานตออาชีพการทํานา 
เพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางเหมาะสม ดวยการจัดต้ังมูลนิธิขาวขวัญ เพื่อการศึกษา คนควา 
รวบรวม วิจัย ทดลองเกี่ยวกับวงจรการทํานาขาว จนกระทั่งไดผลผลิตขาวที่มีคุณลักษณะดีหลากหลาย
สายพันธุ 

ตอมาไดเปดอบรมหลักสูตรการทํานา ใหแกชาวนาในทองที่ใกลเคียง และขยายการอบรมเปด
กวางใหแกผูสนใจทั่วประเทศ เพ่ือนําองคความรูดานการทํานาอยางครบวงจรไปปฏิบัติอยางเหมาะสม
กับทองถิ่นของตน ท้ังนี้เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวชาวนา และประชาชนไทยโดยรวม
ซ่ึงบริโภคขาวเปนอาหารหลัก ใหมีสุขภาวะทางกายและจิตใจที่ดีพรอมไปดวยกัน 



 
๑๕๘ 

การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชคือการประพฤติปฏิบัติตน ดวยการดําเนินวิถีชีวิตตาม
แนวทางสายกลาง “หลักมัชฌิมาปฏิปทา” และ การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ดวยการเกษตรแบบพ่ึงพาธรรมชาติ  เพ่ือใหคนและระบบนิเวศนสามารถเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

คุณเดชา ศิริภัทร เปนผูมีปณิธานมุงหวังอยางแรงกลา ในการธํามรงคอาชีพทํานาใหคงอยูกับ
สังคมไทยดวยการกอต้ัง “มูลนิธิขาวขวัญ” และไดบําเพ็ญตนทําการศึกษา-คนควา-ทดลองปฏิบัติ ดาน
วงจรชีวิตและพันธุกรรมของขาว ดวยความอุตสาหะอยางยิ่ง จนมีผลงานศึกษาวิจัยท่ีประสพ
ความสําเร็จเปนที่ประจักษ ไดรับการยอมรับในวงกวาง เกี่ยวกับการอนุรักษ และการพัฒนาพันธุขาวที่มี
คุณภาพดี หลากหลายสายพันธุ เพ่ือใหชาวนาไทยนําขาวพันธุดีเหลาน้ีไปเพาะปลูก ขยายผลตอยัง
ทองถิ่นของตน ยังภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทยตามความเหมาะสม ตอไป 

๒.๖.๑๓ครูทองเหมาะแจมแจง  
ผูวิจัยฯ ไดขอสัมภาษณครูทองเหมาะ แจมแจง  ในฐานะปราชญชาวบาน และผูอํานวยการ

สถาบันพัฒนาการเรียนรูเกษตรอินทรีย มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เลขท่ี ๕๒ หมู ๖ ต.วังหวา อ.ศรี
ประจันตจ.สุพรรณบุรี๗๒๑๔๐เพ่ือการศึกษาพัฒนาการเรียนรูตอยอดการทําอาชีพเกษตรแบบทองถิ่น
ดั้งเดิมตามภูมิปญญาบรรพบุรุษ นํามาผสมผสานกับการเกษตรแบบแผนใหม ดวยการพัฒนาคิดคน
กระบวนการทางการเกษตรในการคัดสรร-พัฒนาพันธขาว โดยการใช “เทคโนโลยีชาวบาน” ที่
เหมาะสมกับทองถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต จนประสบผลสําเร็จทั้งดานผลิตผลที่มี
คุณภาพดีเปนที่ตองการของตลาดขาวปลอดสารเคมี  

เม่ือเปรียบเทียบคาใชจายตอไรระหวางการทํานาแบบเดิมที่ใชสารเคมี กับการปรับเปล่ียนมา
เปนเกษตรอินทรีย พบวาตนทุนการผลิตลดลง ขณะที่ไดปริมาณขาวเปลือกตอไรสูงข้ึน และเม่ือนํามา
แปรรูปเปนขาวสารอินทรีย ผลลัพธที่ไดสามารถสรางมูลคาเพ่ิม (Value Added) ที่นาพึงพอใจแกผูผลิต 
และความม่ันใจในความปลอดภัยทั้งเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค 

ประวัติชีวิตครอบครัว 

ครูทองเหมาะ แจมแจง เกิดวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๘๗ อายุ ๗๐ ป สําเร็จการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๔กําเนิดและเติบโตมาจากครอบครัวชาวนา ตอมาไดสมรสกับนางทวี แจมแจง มีบุตร-
ธิดา  รวม ๓คน คือ 

๑. นายคมน แจมแจง การศึกษาระดับปริญญาโท 

๒. นายมงคล แจมแจง การศึกษาระดับปริญญาเอก 



 
๑๕๙ 

๓. นายมนตรี แจมแจง การศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ปจจุบันนายมนตรี แจมแจง ลาออกจากการเปนอาจารยนําความรูที่ไดจากการศึกษาและจาก
การสอนนักเรียนท้ังในประเทศและตางประเทศ มาประยุกตใชกับการทํานาแบบเกษตรอินทรียสืบทอด
อาชีพการทํานาของครอบครัวแจมแจง และยังเปนบุคคลากรของสถาบันพัฒนาการเรียนรูเกษตร
อินทรีย มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติท่ีครูทองเหมาะ แจมแจงผูเปนบิดากอต้ังข้ึนในชุมชน ใหเปนสถานท่ี
ถายทอดองคความรูดานเกษตรอินทรียสําหรับเยาวชน, สถาบันการศึกษา, หนวยงานราชการ และ
เกษตรกรในทองถิ่นอ่ืนๆ ที่สนใจแนวทางการทํานาท่ีเปนมิตรกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เม่ือครูทองเหมาะสมรสกับนางทวีและไดแยกครอบครัวจากบิดา – มารดา มาประกอบอาชีพทํา
นาแบบเคมี ตามแบบอยางการเกษตรเชิงเดี่ยวที่ในขณะน้ัน กระทํากันอยางแพรหลายท่ัวไป จนกระทั่ง
ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการทํานามาเปนแบบเกษตรอินทรีย ดวยเหตุผลเน่ืองจาก
สุขภาพทรุดโทรมจากสารเคมีที่ใชในการทํานา สะสมเขารางกายอยางตอเนื่องเปนเวลานานหลายป  

กอนที่จะพบทางสวางน้ี เคยทําอาชีพมาหลายอยาง สวนใหญลวนแลวแตเปนอาชีพทาง
การเกษตรแทบท้ังส้ิน ไมวาจะเปนอาชีพชาวไรออย ชาวไรมันสําปะหลัง เลี้ยงปลา และชาวนา วากันวา
ทุกส่ิงท่ีสรรคสรางลวนแตเปนเรื่องของเกษตรเชิงเดี่ยว ปลูกอยางเดียวชนิดเดียวลวน ๆ และสวนใหญก็ 
เนนในเรื่องของการใชสารเคมี ไมวาจะเปนปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ที่คิดเพียงอยางเดียววาจะชวยเรงให
มีผลผลิตเร็วและไดผลดีคุมกับการลงทุน แตแนวทางดังกลาวเปนเพียงการโฆษณาชวนเช่ือของพอคา
หัวใสเทานั้น เพราะส่ิงที่ไดรับไมคุมกับการลงทุน ลุงบอกวา ยิ่งทํายิ่งจน เพราะคนท่ีเขากําหนดราคาท้ัง
ปุยเคมี และสารเคมีตาง ๆ โดยเฉพาะยาปราบศัตรพูืช คือ พอคาไมใชเกษตรกร และผลผลิตที่สามารถ 
ผลิตได เกษตรกรก็ยังไมสามารถกําหนดราคาไดอีก๕๗ 

ป พ.ศ.๒๕๔๘ไดรับการเชิดชูเกียรติเปนครูภูมิปญญาไทยรุนที่  ๔  จากสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และไดรับการยกยองจากกลุมอโศกใหเปนปราชญชาวบานในปเดียวกัน 

ปพ.ศ.๒๕๔๙ ไดรับการคัดเลือกใหเปนเกษตรกรดีเดนแหงชาติอาชีพทํานา 
ป พ.ศ.๒๕๕๑ไดรับการยกยองใหเปนปราชญชาวบาน ของสถาบันการพัฒนาการเรียนรู

เกษตรอินทรีย  เปนผูทรงภูมิปญญาดานเกษตรกรรม (นาขาว) โดยใชภูมิปญญาไทยเพื่อการอนุรักษ

                                                           
๕๗มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, “ทองเหมาะ  แจมแจง  ปราชญแหงทองทุงนา จากสุพรรณบุรี”, 

หนังสือพิมพเดลินิวส,๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒. 
<http://www.agrinature.or.th/article/402> (๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗). 



 
๑๖๐ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดวยการทํานาแบบอินทรียที่ชวยลดตนทุนการผลิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

จากความสําเร็จในการประกอบอาชีพทํานาแบบอินทรีย  และเผยแพรองคความรูความสามารถ
ทางดานเกษตรธรรมชาติ จนไดรับการยกยองใหเปนครูภูมิปญญาไทย และไดรับคัดเลือกใหเปนเกษตร
ดีเดนแหงชาติ รวมทั้งการปฏิบัติตนท่ีกอประโยชนตอชุมชน ตอสังคมและประเทศชาติ โดยเสียสละ
และอุทิศตนเพ่ือถายทอดความรูทางดานการเกษตร  การทํานาและการพัฒนาพันธุขาวอยางตอเนื่อง
ตลอดมา  

ในปการศึกษา ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ธัญบุรี) เห็นเปนการ
สมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาพืชศาสตรใหแก นายทองเหมาะ แจมแจง 
เพื่อเปนเกียรติประวัติสืบไป๕๘ 

การพัฒนาผลผลิตดานเกษตรกรรมธรรมชาติ 
ครูทองเหมาะแจมแจง เปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานเกษตรกรรมและการพัฒนาพันธุขาว 

เปนผูสนใจใฝรูและศึกษาจากการปฏิบัติจริงดวยตนเอง จนไดรับการยอมรับและเชิญใหเปนวิทยากร
ถายทอดความรูไปทั่วประเทศ เปนผูทรงภูมิปญญาดานเกษตรกรรม (การทํานา)โดยใชภูมิปญญาไทย
เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดวยการทํานาแบบอินทรีย คิดคนวิธีการทํานาให
ไดผลผลิตมากข้ึน ดวยการดัดแปลง พัฒนา ปรับปรุง เครื่องจักร เครื่องมือทางการเกษตร ใหใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสมในพ้ืนที่เพาะปลูกมีการคัดเลือกสายพันธและเพาะเลี้ยงจุลนิทรียเพื่อผลติปุย
อินทรีย และสารชีวภัณฑตาง ๆ ใชทดแทนสารเคมีทางการเกษตร โดยทดลองใชในพื้นที่การทํานา๓๐
ไรของตนเองจนกระทั่งไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูง ตรงกับความตองการของผูบริโภคที่ตระหนักถึง
สุขภาพและส่ิงแวดลอมท่ีดี 

ในดานการคัดและผสมพันธุขาว ไดใชวิธีคัดพันธุขาว โดยการเพาะเมล็ดดวยวิธีการแกะเปลือก
ออก  คัดเอาเมล็ดท่ีสมบูรณไปเพาะขยายพันธุ เพื่อใหไดเมล็ดพันธุที่สมบูรณสําหรับนําไปเพาะปลูก
ตอไป   ซ่ึงเปนความคิดริ เริ่มในการทําเกษตรแบบอินทรียที่ชวยลดตนทุนการผลิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

                                                           
๕๘มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา ๒๕๕๒ 

ครั้งท่ี ๒๔ “นายทองเหมาะ  แจมแจง”, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕. 
<http://www.rmutt.ac.th/cong52_2/honorary_graduates/rmutsb_04.html> (๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗). 



 
๑๖๑ 

การประดิษฐคิดคนเครื่องมือทางการเกษตร 
การท่ีประเทศไทยตองนําเขาเครื่องจักร เครื่องมือ ทางการเกษตรท่ีมีมูลคาสูงจากตางประเทศ

เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหไทยเสียเปรียบดุลการคา ดังน้ัน ครูทองเหมาะ จึงคิดคนเครื่องมือทุนแรงเพ่ือใช
ในการทํานา และการเพาะปลูกพืชไรพืชสวน เชน เครื่องหยอดเมล็ดพันธพืช, เครื่องพนสารชีวภาพ, 
เครื่องตัดหญา เปนตน เพ่ือใชกับแปลงนาของตน และเปนตนแบบใหเกษตรกรที่สนใจนําไปทําข้ึน เพ่ือ
ใชทดแทนการซ้ือเครื่องมือจากตางประเทศ  สามารถชวยลดตนทุนการผลิตไดอีกดานหน่ึง 

การพัฒนาสรางมูลคาเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร (VALUE ADDED) 
ครูทองเหมาะแจมแจง และครอบครัว ไดนําขาวเปลือกปลอดสารเคมีที่ไดจากการเพาะปลูกใน

ผืนนาของตน มาสีแปรรูปเปนขาวสารกลองอินทรีย  และสรางมูลคาเพ่ิม (VALUE ADDED) ดวยการ
บรรจุภัณฑในขนาดเล็กประมาณ ๑-๓กิโลกรัม / ๑ถุง เพื่อจําหนายแกผูบริโภคที่เริ่มตระหนักตอการ
ดูแลรักษาสุขภาพ ใหมีทางเลือกสินคาบริโภคที่มีประโยชนและมีความปลอดภัย โดยปจจุบันขาวสาร
กลองอินทรีย  สามารถสรางรายไดเพ่ิมข้ึนใหแกครอบครัวและชุมชนแหงนี้ ไดอยางเปนรูปธรรม 

การประยุกตใชจุลินทรียชีวภาพชวยบําบัดนํ้าเนาเสีย 
ปลายป  พ .ศ .  ๒๕๕๔  ภาคเหนือตอนล างและพื้นที่ ราบลุมภาคภาคกลาง  รวมถึ ง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดเหตุวิกฤติจากอุทกภัย นํ้าเหนือไหลหลากเขาทวมพ้ืนที่จังหวัดทาง
ภาคเหนือ และไหลบามาตามลุมน้ําเจาพระยา เขาทวมบริเวณพ้ืนที่การเกษตร รวมท้ังพื้นที่พักอาศัยและ
พ้ืนที่ธุรกิจการคาในชุมชนเมือง ครอบคลุมจังหวัดนครสวรรค พิษณุโลก ลพบุรี สระบุรี อุทัยธานี 
ชัยนาท อยุธยา อางทอง สุพรรณบุรี ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร  

โดยเฉพาะอยางย่ิงพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เปนพื้นที่ลุมตํ่า ไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากนํ้าทวมขังในครั้งนี้เปนเวลานาน ต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ จนถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๕ 
รวมประมาณ ๓-๔เดือน ตามสภาพพื้นที่และประสิทธิภาพการปองกัน-การแกไขในการระบายนํ้าที่
ทวมขัง นํ้าเหนือไหลบาปริมาณมหาศาลนี้ สงผลกระทบเปนวงกวาง สรางความเสียหายแกพืชผลทาง
การเกษตร และชุมชนเมือง ซ่ึงถูกนํ้าทวมขังเปนเวลานาน จนน้ํากลายสภาพเปนนํ้าเนาเสีย สรางความ
เดือดรอนแกประชาชนท่ีพักอาศัยในบริเวณดังกลาว ไดรับกลิ่นเนาเหม็นและเปนแหลงเพาะพันธเชื้อ
โรคที่เกิดจากน้ําเนาเสียน้ัน เชนโรคเทาเปอย โรคผิวหนัง และโรคท่ีเกิดจากเชื้อโรคในนํ้าเสียเขาสู
รางกายทางบาดแผล เปนตน  

คุณทองเหมาะแจมแจง ไดนําความรูท่ีไดศึกษา ทดลองเรื่องเช้ือจุลินทรียชีวภาพทางการเกษตร 
มาประยุกตใชเพื่อชวยบําบัดนํ้าเนาเสียในเขตชุมชนท่ีพักอาศัย โดยการผลิตกอนจุลินทรีย(EM) 



 
๑๖๒ 

จําหนาย แจกจายใหแกผูเดือดรอนจากเหตุการณน้ําทวมขัง เพ่ือนําไปใชแกไขปญหานํ้าเนาเสีย โดยการ
โยน-โปรยกอนจุลินทรีย(EM) ในบริเวณที่มีนํ้าเนาเสียทวมขัง เพ่ือใหจุลินทรีย(EM) ชวยปรับสภาพน้ํา
ใหฟนคืนสภาพดีข้ึนไดโดยลําดับ นับไดวาเปนการนําองคความรูทางการเกษตร มาประยุกตใชแกไข
สถานการณวิกฤต เพ่ือชวยเหลือสังคมท่ีเดือดรอนจากนํ้าเนาเสียในครั้งนี้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชคือหลักการพึ่งพาตนเอง “อัตตาหิอัตโนนาโถ” และความ
เพียรพยายาม  เพื่อชวยใหตนเองหลุดพนจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู และยังเผื่อแผองคความรูทาง
การเกษตรกาวหนา – การประดิษฐคิดคนเครื่องมือทางการเกษตรดวยตนเอง ใหแกหนวยงานตางๆ  
เกษตรกร  นักศึกษา-ประชาชน และผูสนใจเรียนรูการทําเกษตรอินทรี  ไดนําไปประยุกตใชอยาง
กวางขวาง 

ประโยชนท่ีชุมชนและสังคมไดรับ 
- เกษตรกรเกิดความตระหนักรูถึงการทํานา ทําไรแบบพึ่งพาสารเคมี ที่สงผลเสียตอสุขภาพ

ของตนเอง และผูบริโภค 

- เกษตรกรเกิดการต่ืนตัว  ใหความสนใจมาศึกษา  ดูงาน และทดลองนําแนวทางทํา

การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ลด-ละ-เลิก การใชสารเคมี ปุยวิทยาศาสตร ยาปราบศัตรูพืช 

หันมาผลิตปุยอินทรีย และสารกําจัดแมลงจากธรรมชาติ สงผลใหตนทุนการผลิตลดลง 

ขณะเดียวกันผลิตผลที่ไดจากการเกษตรอินทรีย มีการตอบรับท่ีดีจากผูบริโภคเพิ่มสูงข้ึน 

สงผลใหเกษตรกรผูผลิตมีรายไดตอไร ตอป เพิ่มสูงกวาการทําเกษตรแบบเคมี 

- เกษตรกรมีสุขภาพท่ีดีขึ้น ไมเจ็บปวยเรื้อรัง เหมือนการทํานา ทําไรที่ใชสารเคมี 

- ครอบครัวของเกษตรกร และคนในชุมชนโดยรวมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ครูทองเหมาะ แจมแจง นับเปนตนแบบใหเกษตรกรท่ีสนใจนําความรู-ประสบการณทาง
การเกษตรอินทรีแบบพึ่งพาตนเอง เพื่อนําไปใชทดแทนการซ้ือเครื่องมือจากตางประเทศ  สามารถชวย
ลดตนทุนการผลิตไดอีกดานหนึ่ง และชวยลดการขาดดุลการคาระหวางประเทศ จากการตองนําเขา-
ส่ังซ้ือเครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตร ถือวาไดชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดอีกสวน
หนึ่งอีกดวย 

 
 ๒.๖.๑๔ คุณชัยพร พรหมพันธุ (เกษตรดีเดนแหงชาติ) 



 
๑๖๓ 

 คุณชัยพร พรหมพันธุ เปนเกษตรกรตนแบบตัวอยางที่มีแนวความคิดกาวหนาของอําเภอบาง
ปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีมีความสามารถในการจัดการระบบการทํานาอินทรีใหมีตนทุนการผลิตตํ่า  
แตไดผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณตอไรในอัตราสูงกวาเกณฑเฉลี่ยในการทํานาโดยทั่วไป และทํา
การพัฒนาคุณภาพขาวอินทรีและบรรจุภัณฑ  ท่ีไดรับความนิยมจากผูบริโภคกลุมท่ีใหความใสใจตอ
สุขภาพ สามารถสรางราคาขายขาวสารอินทรีบรรจุถุง เพิ่มมูลคาผลผลิตท่ีไดจากการทํานาอยางนาพึง
พอใจ  
 กอนหนานี้ คุณชัยพร ทํานาแบบเคมีตามแบบชาวนาโดยทั่วไป  แตตองประสบกับภาวะการ
ขาดทุนแทบทุกฤดูการผลิต  เน่ืองจากตนทุนการทํานา เชน คาปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืชมีราคาสูงข้ึน
มาก  ในขณะที่คาใชจายของครอบครัวที่ตองสงบุตร จํานวน ๓ คน ศึกษาในระดับอุดมศึกษา และระดับ
บัณฑิตศึกษา ซ่ึงตองใชจายเงินในแตละเดือนเปนจํานวนสูงมาก  
 หลังจากไดคิดทบทวนการทํานาเปนอาชีพหลัก และมีโอกาสไดรับความรูในการทํานาแบบ
อินทรี ที่ใหผลผลิตไดปริมาณตอไรท่ีดีมีคุณภาพ  นอกจากจะสามารถลดตนทุนการผลิตลงไดมากแลว
ยังมีความปลอดภัยตอตนเอง  ทําใหมีสุขภาพดีข้ึนทั้งดานรางกาย และดานจิตใจ 
หลักการในการทํานาตนทุนต่ํา 

๑. การทําบัญชี บันทึกขอมูล 
 คุณชัยพร กลาววาข้ันตอนแรกของการทํานาตนทุนตํ่า คือการจดบันทกึขอมูลอยางละเอียดทุก
ข้ันตอน เพ่ือใชเปนตัวเปรยีบเทียบระหวางวิธกีารทํานาลดตนทนุและวิธกีารทํานาแบบเดิม ทายท่ีสุด
เม่ือเก็บเกีย่วผลผลิตและหักลบตนทนุทั้งหมดแลว ขอมูลในบญัชีที่บนัทึกไวจะเปนตัวพิสูจนวาควรทํา
นาแบบลดตนทุนตอไปหรือไม 

๒. ประดิษฐดัดแปลงเครื่องมือกลการเกษตร 
 เพ่ือใหการทํานาไดพื้นที่มากข้ึน แตใชแรงงานคนนอยลงเพื่อลดตนทุนดานคาจางไถหวาน คุณ
ชัยพร  ไดสรางอุปกรณเตรียมดินที่ประดิษฐข้ึนเอง ทําใหสามารถทํางานไถหวานในแปลงนาไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว โดยพ้ืนท่ีกวา ๑๐๐ ไร ใชเวลาเตรียมดินสําหรับการหวานขาวเพียง ๑๕ วันเทานั้น 

๓. ลดการใชปุยเคมีใชปุยอินทรีทดแทน 
 เน่ืองจากพื้นท่ีอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี เปนพื้นท่ีน้ําทวมประจําทุกป ฤดูกาลทํานา
สวนใหญจึงเริ่มหลังจากท่ีน้ําลดลงแลว และจะสามารถปลูกขาวตอเนื่องกันไดประมาณ ๒ ครั้ง ก็จะถึง
ฤดูนํ้าหลากอีกครั้ง โดยในชวงกอนฤดูนํ้าหลากประมาณตนเดือนตุลาคม คุณชัยพรจะเตรียมดินโดยการ
ไถกลบฟางเพ่ือลดปญหาการยอยสลายของเศษฟางขาวและการพัดพาของตะกอนฟางไปกับกระแสนํ้า  



 
๑๖๔ 

นอกจากน้ีเศษตอซัง (ข้ีไถ) ท่ีระเกะระกะในแปลงนายังเสมือนเปนแหลงดักจับตะกอนฟางที่
ยอยสลายจากแปลงนาอื่นๆ อีกดวย ทําใหเม่ือน้ําลดและถึงฤดูทํานา นาของคุณชัยพรจึงอุดมไปดวย
อินทรียวัตถุ การผลิตในฤดูนี้จึงใชปุยอินทรียและปุยเคมีนอยมาก สวนการทํานาคร้ังที่ ๒ เริ่มตน
ประมาณเดือนพฤษภาคม ก็ทําการไถกลบตอฟางเชนเดียวกัน ซ่ึงการไถกลบตอฟางโดยไมเผานี้
สามารถลดการใชปุยไดมาก โดยในฤดูกาลแรกแทบจะไมตองใสปุยอะไรเลยขาวก็เจริญเติบโตดี สวน
ฤดูกาลท่ี ๒ อาจตองเพ่ิมการใสปุยคอกและปุยเคมีบาง ก็จะไดผลผลิตดีเชนเดียวกัน 

๔. คดัเลือกเมล็ดพันธุขาวท่ีดีจากแปลงนา 
 การทํานาในพื้นท่ีกวา ๑๐๐ ไรนี้ ไดมีการจัดแบงเปนแปลงนาสําหรับการผลิตเมล็ดพันธุ 
เนื่องจากหากซ้ือเมล็ดพันธุมาปลูกจะตองจายคาเมล็ดพันธุสูงถึงกิโลกรัมละ๒๕บาท แตถาจัดทําแปลง
ผลิตเมล็ดพันธุของตนเองจะมีตนทุนการผลติเพียง ๑๕ บาทตอกิโลกรัมเทาน้ัน  ซ่ึงสามารถลดตนทุนคา
เมล็ดพันธุขาวไดตํ่ากวากันถึงเกือบครึ่งหน่ึง นอกจากน้ีคุณชัยพร ยังจัดเตรียมเมล็ดพันธุสําหรับการ
ปลูกในแตละฤดูกาลถึง ๓ พันธุ สับเปลี่ยนการเพาะปลูกในแตละแปลงเพ่ือหมุนเวียนพื้นที่ปลูกโดยใช
พันธุขาวใหเหมาะสมกับฤดูกาล๕๙ 
 การบํารุงดินโดยใชปุยอินทรีชีวภาพ สารอินทรีไลแมลง 

ความรูที่ไดรับจากการทํานาแบบเกษตรอินทรี และการทดลองปรับปรุงสูตรปุยชีวภาพดวย
ตนเอง จนไดสูตรคอกหมัก อี เอ็ม (EM) และฮอรโมนสูตรนมบํารุงพืช และสารไลแมลงศัตรูพืชที่ได
ผลดี 

การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชคุณชัยพร  พรหมพันธุ  เปนผูมีความเพียรพยายามในการ
ประกอบสัมมาชีพดวยการเกษตร (ทํานา) ดวยการสังเกตธรรมชาติ  และประดิษฐคิดคนเครื่องมือทุน
แรงงาน  ทําใหการทํานามีตนทุนตํ่า  และแปรรูปขาวสารอินทรีบรรจุถุงสามารถทํารายไดเพิ่มจาก
ผลิตผล  ไดรับความสนใจจากผูบริโภคที่ใสใจตอสุขภาพ  และอบรมบุตรหลานใหมีความสมถะในการ
ดําเนินชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทําใหครอบครัวของคุณชัยพร  พรหมพันธุ  ไดรับการยกยอง
ใหเปนเกษตรกรตัวอยางที่มีฐานะความเปนอยูที่ม่ันคง(ชาวนาเงินลาน)ครอบครัวมีความอบอุน 

๒.๖.๑๕ คณุย่ิงธรรม อดุมสุข (ผูจัดการโครงการเนินพอกิน) 

                                                           
๕๙วารสารเคหะการเกษตร, เทคนิคการทํานาแบบตนทุนต่ําของชาวนาเงินลาน “ชัยพร พรหม

พันธุ”, (๑๙ มกราคม ๒๕๕๖). 
<http://www.kehakaset.com/index.php/79-information/>(๑๙ มกราคม ๒๕๕๖). 



 
๑๖๕ 

คุณย่ิงธรรม อุดมสุข  ในฐานะผูจัดการโครงการ “เนินพอกิน” และเปนชาวปฐมอโศกรุน
บุกเบิกในโครงการไดเปดโอกาสสละเวลาใหผูวิจัยฯ ไดเขาศึกษา ดูงาน สัมภาษณและตอบขอซักถาม
ถึง ความเปนมา วัตถุประสงค การดําเนินงาน และผลที่ไดรับจากโครงการเนินพอกิน ดังน้ี 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียง เนินพอกนิ ม.๖ ต.เขานอย อ.ทามวงจ.กาญจนบุร ี
สภาพพื้นท่ีบริเวณท่ีราบเชิงเขาที่มีความแหงแลง กันดาน ของ ต.เขานอย อ.ทามวง จ.

กาญจนบุรี มีสภาพเปนหินปนดินดาน ถูกปลอยทิ้งไวจนรกรางวางเปลา ไมสามารถใชสําหรับการ
เพาะปลูกพืชใหเจริญงอกงามได แตตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ชาวชุมชนปฐมอโศกไดเขามาบุกเบิก ปรับ
สภาพดิน จัดสรางแหลงน้ํา และพัฒนาพื้นที่ตามข้ันตอนอยางเปนระบบ สามารถพลิกฟนคืนสภาพผืน
ดินบริเวณน้ีใหเหมาะสมกับการเกษตรกรรม สามารถทําการเพาะปลูกพืชพันธุนานาชนิด มีผลผลิต
เจริญงอกงาม สรางความพึงพอพึงใจกับชาวชุมชนปฐมอโศก ที่รวมแรงสมัครใจเขามาพัฒนาโครงการ 
เปนอยางย่ิง 

ความเปนมา 
ในป พ.ศ.๒๕๔๙ สมณะ สิกขมาตุ และญาติธรรมจากชุมชนปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม นํา

โดยคุณหมอฟากฟาหนึ่ง อโศกตระกูล ริเริ่มโครงการ“เนินพอกิน” พรอมกับการดําเนินโครงการนาแรง
รักแรงฝน ใหเปนพ้ืนท่ีสําหรับการผลิตพืชพันธุทางการเกษตร โดยปลูกพืชอาหารชนิดตางๆ ท่ีจําเปน
ตอการดํารงชพี เพื่อการบริโภคอุปโภคของชาวชุมชนปฐมอโศก  

เบ้ืองตนไดซ้ือที่นาแรงรักแรงฝน ประมาณกวา ๑๐๐ ไร และตอมาไดจัดซ้ือที่ดินที่อีกแหงหนึ่ง
ในนามมูลนิธิคนสรางชาติ ซ่ึงอยูหางจากนาแรงรักแรงฝน เปนระยะทางประมาณ ๔กิโลเมตร บริเวณ
บานชองไมลัด หมู ๖ ตําบลเขานอย อําเภอทามวง กาญจนบุรี ซ่ึงเปนที่ราบเชิงเขาอีกประมาณ ๑๑๐ ไร 
เพื่อเปนพ้ืนท่ีของโครงการ “เนินพอกิน” ในการศึกษา ทดลองปลูกพืชไร พืชสวน สําหรับชาวชุมชน
ปฐมอโศกไดใชบริโภคทดแทนการซ้ือหาจากทองตลาด 

ที่นาแรงรักแรงฝน เปนพ้ืนท่ีในเขตชลประทาน มีน้ําอุดมสมบูรณ จึงเนนการทํานาเปนหลัก 
สวนเนินพอกินอยูชิดกับภูเขา เปนท่ีราบเชิงเขามีสภาพรกราง พื้นที่สวนใหญเปนหินดานปะปนกัน
พ้ืนดินแข็งกระดาง แหงแลง ระบบนํ้าจากชลประทานข้ึนไปไมถึง ปลูกพืชใดๆ ไมคอยไดผลดี
เทาที่ควร นอกจากจะใชปลูกยาสูบ เพราะเปนพืชท่ีทนแลงไดมากกวา อาศัยความชื้นจากน้ําคางก็
สามารถเติบโตได 

วัตถุประสงคของการกอตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 



 
๑๖๖ 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เนินพอกิน มีปรัชญา “ความขาดแคลนไมไดเปนปญหา ถามี
ปญญาและความเพียร” และคติธรรมประจําใจ“ความสําเร็จของคนเราไมไดอยูที่ผลงานหรือความเกงแต
อยูที่การเปนคนมีน้ําใจและคุณธรรมตางหาก”๖๐ 

สมณะเสียงศีล ชาตวโร ไดเริ่มเขาไปสานตอเจตนารมณของคุณหมอฟากฟาหนึ่ง อโศกตระกูล 
เม่ือเดือนเมษายน ป ๒๕๕๑ โดยมีคุณย่ิงธรรม อุดมสุข ซ่ึงเปนญาติธรรม รวมกับชาวบานท่ีอยูใกลเคียง 
ประมาณ ๕– ๖ คน รวมกันวางแผน กําหนดข้ันตอนการพัฒนาอยางเปนระบบ ทั้งนี้ เพ่ือใหการ
ดําเนนิงานพัฒนาของโครงการ “ยังประโยชนสูง-ประหยัดสุด”เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  

- เพื่อขยายสถานท่ีปฏิบัติธรรม ตามแนวทางการพึ่งพาตนเอง และชวยลดความแออัดของ

ชุมชนปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม  

- เพื่อเปนแหลงผลิตพืชพันธุธัญญาหาร สําหรับบริโภคภายในโครงการเนินพอกิน และจัด

สงไปยังชุมชนปฐมอโศก สําหรับผูปฏิบัติธรรมใชบริโภคทดแทนการซ้ือหาจากภายนอก 

และนําผลผลิตสวนที่เกินความตองการ สรางมูลคาเพิ่มโดยจําหนายเปนสินคาแปรรูป 

- เพ่ือเปนแหลงศึกษาเรียนรูการดําเนินวิถีชีวิตตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

จากประสบการณที่บนเพาะมาอยางยาวนาน ของสมณะเสียงศีลชาตวโร และภูมิปญญาทองถิ่น
ของสมาชิกผูปฏิบัติธรรม ชวยกันปรับปรุงบํารุงดิน และจัดระบบน้ําอยางประหยัด เพื่อเปนแหลงเรียนรู
ชุมชนใหกับชาวบานและผูมาเยี่ยมเยียน และเปนแบบอยางแกผูมาขอศึกษา ดูงาน ณ ศูนยอบรม
เศรษฐกิจพอเพียง “เนินพอกิน” ซ่ึงมุงเนนการพึ่งตนเองใหไดมากท่ีสุด เชน การทําปุยหมัก, นํ้าหมัก
ชีวภาพ, สปริงเกอรรดน้ําพืชสวนพืชไรในโครงการโดยใชภูมิปญญาและการพัฒนาทักษะฝมือของ
ตนเอง  

 
การดําเนินงาน 
การพัฒนาเนินพอกินเพื่อเปนแหลงเรียนรูปลูกพืชสวน-พืชไร “เกษตรอินทรีแบบผสมผสาน” 

ดําเนินการไดประมาณ ๓ ป ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ก็สามารถไดผลผลิต พืชผัก สงไปเลี้ยงชุมชนปฐมอโศก

                                                           
๖๐เว็บไซตชมรมเพ่ือนชวยเพ่ือน,  โครงการฝกอบรมเฉพาะกิจ ประจําป ๕๓,ตอยอดองคความรู

เกษตรกร, ประวัติความเปนมาของ “เนินพอกิน”, ๒๕๕๓. 
<http://nernporkin.com/history.html>(๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗). 



 
๑๖๗ 

ไดอยางเพียงพอ จนไมตองซ้ือหาผักจากตลาดมาบริโภคดังแตกอนโดยพืชสวนที่ผลิตไดในระยะนี้ 
สวนใหญจะเปนผักพื้นบาน เชน ผักปลัง ผักบุง (มังกรหยก) มะเขือ พริก อีหร่ํา น้ําเตา ถั่วพลู โหระพา 
กระเพรา ปลีกลวย โดยเฉพาะอยางย่ิงจะผลิตกลวยนํ้าวาไดเปนจํานวนมาก ผสมผสานกับพืชผลอ่ืนๆอีก
มากมายหลายชนิด ไดทดลองปลูกตนหมอน เพ่ือการวิจัยทําชาใบหมอนสงจําหนายตอไป 

ในโครงการมีการปลูกผักพื้นบานหลายชนิด เชน ผักต้ิว ผักแตว ผักแม็ก ผักยอดมะตูมซาอุ 
ฯลฯ และประมาณป พ.ศ.๒๕๕๙ ผลไมที่ปลูกไวหลายชนิด จะเร่ิมใหผลผลิตตามมาโดยลําดับ เชน 
มะยงคชิด มะปรางหวาน มะมวงพันธุแปลกๆ เงาะ มังคุด ละมุด ลําใย มะเฟอง มะไฟ มะกรูด มะนาว 
เปนตน 

นอกจากพืชไร พืชสวนท่ีกลาวแลวขางตน “เนินพอกิน” ไดสะสมพันธุกลวยหายากไวกวา 
๑๐๐ ชนิด และมีการปลูกมะพราวหายากหลายสายพันธุ เชน มะพราวกะทิ, มะพราวโบราณ, มะพราว
กินเปลือกได, มะแพว, มะพราวพวงรอย, มะพราวหลากสี เปนตนสําหรับใหผูสนใจเขาศึกษา เยี่ยมชม 

ดานพลังงานทดแทน มีการใชพลังงานแสงอาทิตย สําหรับเครื่องสูบน้ําระบบ “Solar Cell”และ
ประดิษฐอุปกรณรดน้ําตนไมแบบอัตโนมัติ รวมทั้งการออกกําลังกายปนจักรยาน เพื่อสูบน้ําสําหรับเก็บ
ไวใชประโยชนในโครงการและเปนการสรางสุขภาวะที่ดีในขณะเดียวกันอีกดวย 

โครงการสามารถผลิตBiogas โดยการหมักเศษอาหารท่ีเหลือจากการบริโภคในโครงการเพ่ือใช
เปนเช้ือเพลิงหุงตม ประกอบการทําอาหาร นอกจากน้ีไดกอสรางท่ีพักอาศัยดวยดิน และบานพักที่สราง
ข้ึนจากฟางเปนวัสดุหลักซ่ึงสามารถทําไดเองอยางประหยัดแลวยังมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับประเทศ
ไทย ท่ีมีสภาวะอากาศรอนจัดในตอนกลางวัน เม่ือเขาพักอาศัยอยูภายในบาน จะชวยลดอุณหภูมิจาก
ภายนอกบาน ทําใหรูสึกเย็นสบาย และในฤดูหนาวหนาว ภายในบานจะมีความอบอุนกวาภายนอกบาน
อยางชัดเจน๖๑ 

 
ผลท่ีไดรับ 

- สามารถพัฒนาพื้นที่ของโครงการ “เนินพอกิน” และสรางอาคารปฏิบัติธรรม-ที่พักสําหรับ

บุคลากรในโครงการและชาวปฐมอโศก เปนผลสําเร็จไดดวยศักยภาพของตนเอง  

                                                           
๖๑เว็บไซตชมรมเพ่ือนชวยเพ่ือน,  โครงการฝกอบรมเฉพาะกิจ ประจําป ๕๓,ตอยอดองคความรู

เกษตรกร, ส่ิงที่นาเรยีนรูที่เนินพอกนิ,  ๒๕๕๓. 
<http://nernporkin.com/learn.html>(๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗). 



 
๑๖๘ 

- การเพาะปลูกพืชสวนครัว และผลไมนานาชนิด ไดผลผลิตที่ดี มีปริมาณมากเกินความ

ตองการบริโภคภายในชุมชน สามารถสงไปจําหนายยังตลาดของชุมชนปฐมอโศก และ

ตลาดสันติอโศก สรางรายไดเพิ่มใหแกชุมชน อยางตอเน่ือง 

- การดําเนินงานของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง “เนินพอกิน”สามารถเปนแหลงเรียนรูใน

การดําเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองไดอยางเหมาะสม 

การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชไดแก  หลักไตรสิกขา และดําเนินวิถีชีวิตท่ีสมถะเรียบงาย

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสมาชิกทุกคนจะปฏิบัติตนอยูในหลักศีลธรรมอยางเครงครัด  แบงกัน – 

เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  สงผลใหเครอืขาย “ชาวอโศก” อยูรวมกันดวยความสงบสุข 

ดังที่ปรากฏแลววา โครงการฯ เนินพอกิน มีผูสนใจขอเขาศึกษาเรียนรู ดูงาน เที่ยวชมการ
ดําเนินงานภายในโครงการของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงแหงนี้เปนจํานวนมาก โดยผูที่เขามาชมจะ
ไดรับประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองอยางเหมาะสม อยางหลากหลาย  

ผลสําเร็จอยางงดงามนาช่ืนชมในความเพียรพยายาม ของชาวปฐมอโศกท่ีเกิดข้ึนตามโครงการ 
“ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เนินพอกิน” เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชน ควรคา
แกการศึกษาเรียนรู และนําสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวันของแตละบุคคล นอกจากจะใชเพ่ือเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงของปจเจกชนไดอยางเหมาะสมแลว ยังสามารถขยายผล
ประยุกตใชไดกับสังคมชุมชนการเกษตร อ่ืนๆ ไดนําแนวทางการพึ่งพาตนเองของศูนยฯ ไปประยุกต
ใชไดตามความเหมาะสม 

สรุปทายบท 
สังคมยุค “โลกาภิวัตน” ในปจจุบัน มีการแขงขันสูงข้ึนทุกขณะ นัยวา เพ่ือความอยูรอดทาง

ธุรกิจการคาของตนหรือขององคกร   จึงมีการชวงชิงความได เปรียบเพื่อครอบครองและใช
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยางจํากัด กระทบกับการแลกเปลี่ยนผลผลิต และการคาขายสินคาระหวางกัน
ของชุมชนในสังคมชนบท ถูกกระแสสังคมตะวันตกครอบงํารุนแรงข้ึนทุกขณะ 

รูปแบบการแลกเปลี่ยนคาขายส่ิงของเครื่องใชตอกันในชนบทแบบเรียบงาย ซ่ือตรง จริงใจ ถูก
ปรับเปลี่ยนกลับกลายเปนการคาโดยผูคารายใหญ ท่ีอาศัยความไดเปรียบทางทุนและการจัดการการคา
แบบธุรกิจ ไดขยายเพ่ิมสาขาอยางรวดเร็วเขาสูชุมชนหนาแนนในทองถิ่นทั่วประเทศ การจําหนาย 
กระจายสินคา ผลิตภัณฑทันสมัยแบบครบวงจร สงผลกระทบอยางชัดเจนตอผลผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรในชุมชน 



 
๑๖๙ 

การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตวในครัวเรือน การประดิษฐส่ิงของเครื่องใช ผลิตภัณฑหัตกรรม
ในชุมชน ถูกแทนที่ดวยสินคาอุปโภคบริโภคทางการเกษตรอุตสาหกรรม ทําใหผลิตผลแบบพื้นบาน
ของเกษตรกรในชนบทจําหนายไดนอยลง ประกอบกับราคาสินคาและคาครองชีพปรับตัวสูงขึ้น จึง
กระทบกับการดําเนินชีวิตของเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป ท่ีตองมีคาใชจายในการดํารงชีพสูงข้ึน 

ธุรกิจการคาสมัยใหมมีความซับซอนสูง ดังนั้น การดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน จึงตองมีความ
รอบรูกระแสสังคม เทาทันตอความเปลี่ยนแปลงของ “โลกยุคธุรกิจไรพรมแดน” และสามารถปรับตัว
ใหดํารงอยูไดอยางเหมาะสมตามสถานภาพของตนเอง ในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม ท่ีแปร
เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว 

จากการที่ผูวิจัยฯ ไดคนควา ศึกษา ดูงาน โครงการพัฒนาชุมชนทางดานการเกษตร รวม ๑๐ 
โครงการ และสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น ซ่ึงเปนบุคลากรที่มีความรูความชํานาญทางดาน
เกษตรกรรม รวม ๕ ทาน เสร็จส้ินแลว ผูวิจัยไดนําผลการศึกษา ดูงาน และขอมูลจากการสัมภาษณฯ มา
ทําการวิเคราะห สังเคราะห สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาทางเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทย ไดดังนี้ 

เกษตรกรควรใฝการศึกษา-เรียนรูวิชาเกษตรกรรมแผนใหมโดยเปรียบเทียบขอดี-ขอดอยของ
การทําการเกษตรแตละทฤษฎีอยางละเอียดรอบคอบ แลวจึงตัดสินใจเตรียมการ เพื่อดําเนินงานตาม
ข้ันตอนของการวางแผน, ประมาณการ, กําหนดกระบวนการผลิต, หาชองทางจําหนายผลิตผลที่เปน
สินคาและบริการของชุมชน และทําการประเมินผล เปรียบเทียบกับสินคา-บริการในทองตลาดที่
คลายคลึงกัน เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของชุมชนอยางเปนระบบโดยตอเนื่อง  

การรวมกลุมอาชีพของสมาชิกเกษตรกรในชุมชน เปนการสรางมาตรฐานสินคาและบริการให
สูงข้ึน จะชวยสรางความยุติธรรมในการตอรองราคาจากพอคาคนกลาง และทําใหผูบริโภคเกิดความพึง
พอใจในคุณภาพสินคาและบริการทางการเกษตรของชุมชน ซ่ึงเปนไปตามกระบวนการ “เกษตรอินทรี
แบบผสมสานครบวงจร” ที่สามารถเพ่ิมมูลคา (Value Added) พรอมกับการรักษาวิถีชีวิตทางธรรมชาติใหคง
ความสมดุล  
 แนวทางพระพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกตใชกับการดําเนินวิถีชีวิต
ของเกษตรกรไทย และใชไดกับการประกอบกิจกรรมทุกสาขาวิชาชีพ อยางไมจํากัดเช้ือชาติ ศาสนา และ
สถานะภาพ ทั้งนี้ เพ่ือการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ใหเกื้อกูลตอการ
ดํารงชีพของประชาชนทุกหมูเหลาที่ไดนอมนําหลักการ “ความพอเพียง” และปฏิบัติตนตามแนวทางสาย



 
๑๗๐ 

กลาง “มัชฌิมาปฏิปทา” ดวยหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) มาใชดําเนินชีวิตประจําวันเกิดความสุข
สมบูรณโดยถวนหนา 
  
 



 
 

๑๗๑ 

 
 

บทที่ ๓ 
ศึกษาหลักพระพุทธศาสนา  

 
 พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนในประเทศอินเดียกอนพุทธศักราช ๔๕ ปเม่ือพระพุทธเจาตรัสรูใน
วันเพ็ญเดือนวิสาขะ ณ โคนตนพระศรีมหาโพธ์ิตําบลอุรุเสนานิคม แควนมคธ ประเทศอินเดีย ปจจุบัน
สถานท่ีแหงนั้นเรียกวา “พุทธคยา”หลักธรรมคําสอนเกิดข้ึนจากการตรัสรูสัจธรรมของพระพุทธเจาเอง  
ดวยความเพียรพยายาม  และพระปญญาอยางแทจริงของพระองคเองในฐานะท่ีเปนมนุษยมิไดอาศัย
อํานาจของเทพเจาหรือพระผูเปนเจาใด ๆ มาใหความชวยเหลือ  พระองคทรงคนหาดวยพระองคเองจน
ประสบความสําเร็จต้ังแตเร่ิมตนจนถึงท่ีสุดดวยพระปญญาและความเพียรของพระองคท้ังส้ินซ่ึงเปน
การพึ่งตนเองอยางแทจริงดังท่ีมีกลาวไวัในพระพุทธประวัติวา“พระผูมีพระภาคเจา ไดพระปญญาตรัสรู
ธรรมพิเศษ เปนเหตุถึงความบริสุทธ์ิจากกิเลสาสวะ”  จึงไดพระนามวา “อรหํ” และตรัสรูชอบโดย
พระองคเอง จึงไดพระนามวา “สมฺมาสมฺพุทฺโธ”๑ 
 พระธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสและทรงแสดงไวเปนหลักธรรมท่ีควรนอมเขามาปฏิบัติเปน
ธรรมท่ีอัศจรรยควรเรียกผูอ่ืนใหมาดูและศึกษาไดหลักธรรมเหลานี้เปนธรรมท่ีผูปฏิบัติพึงเห็นไดดวย
ตนเอง   เปนหลักธรรมท่ีวิญูชนหรือผูรูแจงจะพึงรูไดเฉพาะตน การทั้งหมดนี้ไมจํากัดเวลา เกิดข้ึนได
ทุกเม่ือทุกเวลาทุกโอกาสสําหรับผูศึกษาและปฏิบัติอยางถูกตองดวยปญญาตามหลักธรรมดังคํา
สรรเสริญพระธรรมคุณท่ีวา 
 “สฺวากฺขาโตภควตาธมฺโมสนฺทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปสฺสิโก 
 โอปนยิโก ปจฺจตฺตํเวทิตพฺโพ วิฺูหิ”๒ 
 แปลวา “พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว เปนธรรมอันบุคคลผูปฏิบัติพึงเห็นได
เอง  ไมจํากัดเวลา  เปนธรรมท่ีเรียกใหผูอ่ืนมาดูไดเปนธรรมท่ีบุคคลควรนอมเขามาปฏิบัติ อันวิญูชน
ท้ังหลายพึงรูเฉพาะตน” 

                                                           
๑สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พระพุทธประวัติ เลม ๑ (หลักสูตร

นักธรรมช้ันตรี และธรรมศึกษาช้ันตรี), พิมพคร้ังท่ี ๔๔, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๑๙), หนา ๔๖. 

๒วิ.ม.๔/๓๒/๓๗. 



 
๑๗๒ 

 หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามีคุณคามหาศาลแกมวลมนุษยผูประพฤติปฏิบัติตามโดย
ชอบเปนหลักธรรมคําสอนท่ีช้ีแนะความจริง ความถูกตอง ความดีงาม และประโยชนสุขท่ียังชีวิตให
เจริญกาวหนาประสบสันติสุขได โดยอาศัยสติปญญาในการเรียนรูและการประพฤติปฏิบัติทางกาย 
วาจาและใจ  คํา ส่ังสอนในพระพุทธศาสนาเปนผลของปญญาท่ีส่ังสมประสบการณความรู 
ความสามารถ และภูมิธรรมท้ังหมดท่ีสามารถชวยใหมนุษยในสังคมมีการพัฒนาวุฒิภาวะ มีภูมิปองกัน
ตัว  และสามารถดํารงอยูดวยตนเองและรวมกับผูอ่ืนในความเปล่ียนแปลงของโลกไดเปนอยางดี ดังนั้น 
จึงกลาวไดวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาของมนุษยโดยมนุษยและเพื่อประโยชนสุขจนถึงความส้ิน
ทุกขของมนุษยตลอดท้ังเทวดาและสรรพสัตวท้ังปวงเปนธรรมที่ทุกคนสามารถนํามาปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนสุขท่ีแทจริงแกตนเองได  เปนธรรมเพ่ือความดีงามของสังคม เปนธรรมสําหรับผูครองเรือน 
เปนธรรมสําหรับภิกษุสงฆ เปนสภาวธรรม  และสามารถนํามาเปนคุณสมบัติเฉพาะตนเองได๓ 
 ดังท่ีปรากฏปญหาความทุกขยากท่ีเกิดข้ึนกับเกษตรกร  ชาวนา  ชาวไรของประเทศไทย ผูวิจัยฯ 
จึงมีความสนใจตองการทราบถึงสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาวา  เหตุใดเกษตรกรไทยจึงไมสามารถสราง
รายไดจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร  ใหเพียงพอกับคาใชจายในครัวเรือนและเพื่อแสวงหา
แนวทางปองกันแกไขปญหาความทุกขท่ีเกิดข้ึนตอเกษตรกรไทย  ใหสามารถหลุดพนจากปญหาความ
ทุกขยากไดอยางถาวร ผูวิจัยฯ จึงไดเสนอหัวขอวิจัยฯเร่ือง “การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน
ตามหลักพระพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีปรากฏอยูนี้ เพื่อการแสวงหาหนทางของ
ความสุข สงบ ท่ียั่งยืนอยางแทจริง  ดวยการแกไขปญหาอยางถูกตองเหมาะสมตามหลัก “อริยะสัจ ๔”  
 เม่ือปญหาไดรับการแกไขสัมฤทธ์ิผลแลว  จึงพัฒนาชีวิตใหม่ันคงดวย “หลักไตรสิกขา” ในทาง
พระพุทธศาสนา  มีคุณูปการยิ่งยวดตอการพัฒนาชีวิตในทุกดานของมนุษยใหเกิดความสุขท่ีจริงแท   ผู
ท่ีมีความศรัทธาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนอยางสม่ําเสมอโดยตอเนื่อง  จะประสบกับความ
เจริญงอกงาม  มีความม่ันคงกาวหนาในชีวิตและการประกอบสัมมาชีพไดโดยลําดับ  
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนา และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จักไดนอมนําหลักธรรมเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา  หลักธรรมสําคัญ
ไดแก อริยะสัจ ๔, ไตรสิกขา, และสามัคคีธรรมซ่ึงเปนแกนสาระสําคัญของหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจามาใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร เพื่อใหเกษตรกร
ไทยไดนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสุขแกตนเองอยางแทจริงและยังสามารถใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาชุมชนเกษตรกรรมไดอยางถูกตองเหมาะสมเพ่ือใหเกิดความสุขสมบูรณถวนท่ัวกัน  

                                                           
๓สุมานพศิวารัตน, “การเรียนรูการพึ่งพาตนเองและการพ่ึงพากันในสังคมตามแนวพุทธศาสนา

เถรวาท”, วิทยานิพนธปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวทิยาลัย), ๒๕๔๒, หนา ๒๓. 



 
๑๗๓ 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ไดนําหลักพระพุทธศาสนา เพื่อเปนแนวทางในดําเนินชีวิตและพัฒนา
อาชีพแกเกษตรกร  ดังนี้ 

๑. อริยสัจ ๔เปนหลักธรรมเพ่ือการแกไขปญหา 
๒. ไตรสิกขา  เปนหลักธรรมเพ่ือการพัฒนาตน  พัฒนาคน  พัฒนางาน 
๓. สามัคคีธรรม  เปนหลักธรรมเพ่ือการสรางเสริมสังคมท่ีดีงาม 

 

๓.๑อริยสัจ ๔ 
 อริยสัจ ๔ คือ หัวใจของพระพุทธศาสนาเปนสัจธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสรู เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของ
กับปญหา ตนเหตุของปญหา การหลุดพนจากปญหา  และแนวทางในการแกปญหา รวมท้ังสภาวะท่ี
เกิดข้ึนภายหลังจากการแกปญหา  เปนหลักการอธิบายการดําเนินชีวิตท่ีสมบูรณตอเนื่อง แสดงถึงเหตุ
ถึงผลในทุกยางกาวของชีวิต  และความผันแปรของสังขารรางกายท่ีเกิดมาแลวตองผจญกันทุกคน  ยาก
ท่ีใครจะไปบังคับใหเปนไปตามท่ีตนปรารถนา ยากที่จะยึดเปนตัวเปนตน ทุกส่ิงทุกอยางยอมเปนไป
ตามเหตุปจจัย ซ่ึงพุทธศาสนิกชนจะรูจักในนามของคําวา ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค 
 องคประกอบของอริยสัจ ๔ 

- รูปญหา (ทุกข) 
- หาสาเหตุ (สมุทัย) 
- กําหนดเปาหมาย (นิโรธ) 
- ใชวิธีการที่เหมาะสม (มรรค) 
ความหมายของอริยสัจ ๔ 
 เปนกระบวนการในการแกปญหาความทุกขกาย – ทุกขใจ 
การประยุกตใชกับเร่ืองเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน 
 เพื่อเปนหลักการแกปญหาความเดือดรอน  ความทุกขของเกษตรกร  ดวยการประกอบ
อาชีพและดําเนินชีวิตทางการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนอยางเหมาะสม 
 ผูวิจัยฯ ไดประมวลแนวความคิดรวบยอดในการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน
ตามหลักพระพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการแกไขปญหาความทุกขยากใน
การดําเนินชีวิต  และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการประกอบอาชีพทางการเกษตรอยางเหมาะสม  
สรุปไดดังกรอบแนวคิด (อริยสัจ ๔) ดังนี้ 
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๑๗๕ 

 ดังเปนท่ีทราบแลววา  หลักธรรมคําส่ังสอนในพุทธศาสนาเถรวาท คือ การสอนเร่ืองของความ
จริงท่ีเปนประโยชน สามารถนํามาใชใหเปนประโยชนแกชีวิตตอผูศึกษาปฏิบัติไดสวนท่ีไมเปน
ประโยชนแมเปนความจริงพระองคก็ไมสอนส่ิงท่ีพระพุทธเจาตรัสรูมีมากมาย แตทรงนํามาสอนเพียง
เล็กนอยเหตุผลท่ีพระพุทธเจาทรงปฏิบัติเชนนั้นก็เพราะพระองคจะทรงสอนแตส่ิงท่ีเปนประโยชน
สามารถแกปญหาไดเทานั้นและส่ิงท่ีพระองคทรงเห็นวาเปนประโยชนสามารถใชแกปญหาไดนั้นก็คือ  
อริยสัจ ๔  
 อริยสัจ ๔ เปนหลักธรรมท่ีจําเปนท้ังสําหรับบรรพชิตและคฤหัสถพระพุทธเจาทรงย้ําภิกษุ
ท้ังหลายใหส่ังสอนชาวบานใหรู ใหเขาใจในอริยสัจ ๔ดังท่ีมีในพระไตรปฎกวา “ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็
เธอท้ังหลายจะพึงอนุเคราะหชนเหลาใดเหลาหนึ่ง  และชนเหลาใดจะเปนมิตร  อมาตย  ญาติหรือ
สาโลหิตก็ตาม  จะพึงสําคัญถอยคําวาเปนส่ิงท่ีตนควรเชื่อฟงชนเหลานั้น  เธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน  
ใหต้ังม่ัน  ใหประดิษฐานอยูในการตรัสรูอริยสัจ ๔  ตามความเปนจริง”๕ 
 อริยสัจ ๔ เปนหลักความจริงของชีวิตท่ีไดอธิบายถึงระบบและกระแสของชีวิตท้ังหมดครบ
สมบูรณท้ังหมดท้ังหลักการ  วิธีปฏิบัติ  และผลของการปฏิบัติ  ดวยการใชวิธีการแหงปญญาการ
แกปญหา  โดยการวิเคราะหตนเอง  คิดอยางรอบคอบลึกซ้ึง  มีสติ  และสามารถแกปญหาดวยตนเองได   
 อริยสัจ ๔ เปนธรรมท่ีแสดงลักษณะผสมผสานตอเนื่องเปนหนึ่งเดียวของหลักธรรมตางๆ เชน 
หลักไตรสิกขา หลักไตรลักษณ หลักมัชฌิมาปฏิปทาและถาหากพิจารณาหลักอริยสัจในแงของการเกิด
ทุกขและการดับทุกขก็สามารถอธิบายถึงหลักธรรมท่ีสําคัญ คือ ปฏิจจสมุปบาท  ซ่ึงแสดงถึง
กระบวนการเกิดแหงทุกขท้ังปวง  และกระบวนการดับทุกขท้ังส้ิน โดยแสดงความตอเนื่องเช่ือมโยง
เปนเหตุปจจัยของกันและกันเปนปมสายลูกโซ ท่ีเรียกวา หลักอิทัปปจจยตา คือ เม่ือส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี 
เพราะส่ิงนี้เกิดข้ึน ส่ิงนี้จึงเกิด เม่ือส่ิงนี้ไมมี ส่ิงนี้ก็ไมมี เพราะส่ิงนี้ดับไป ส่ิงนี้จึงดับไป อริยสัจจธรรม 
จึงเปนองความรูท่ีมีความเต็ม (Fullness)เปนองครวม (Wholeness) และมีลักษณะเปนบูรณาการ 
(Integration) 
 เม่ือไดกลาวถึงและอธิบายหลักของอริยสัจ ๔ มาแลว  ส่ิงท่ีจะละเวนเสียมิไดท่ีจะตองกลาวถึง
นั่นคือ การเรียนรูตามแนวปฏิจจสมุปบาทซ่ึงมีเนื้อหาสําคัญอยางเดียวกับอริยสัจนั่นเองเพียงแต
วาปฏิจจสมุปบาทไดแสดงอธิบายถึงความเกี่ยวเนื่องของเหตุ-ปจจัยในกระบวนการเกิดทุกข และ
กระบวนการดับทุกข “เปนกฎท่ีครอบคลุมความเปนไปของชีวิตไวท้ังหมด ทําใหเห็นแจงในหลักธรรม 
เห็นจริงในกระบวนการของชีวิตและเขาใจในกระบวนการเกิดการดับแหงทุกขไดอยางชัดเจน 
 ปฏิจจสมุปบาท ตามความหมาย คือ ธรรมท่ีเกิดข้ึนดวยกันโดยอาศัยกัน คําวา “ปฏิจจ”แปลวา 
อาศัยกัน สวนคําวา “สมุปบาท” แปลวา เกิดข้ึนดวยกัน เม่ือรวมความกันแลวเปน “ปฏิจจสมุปบาท” 

                                                           
๕สํ.ม.๑๙/๑๗๐๖/๔๙๐. 



 
๑๗๖ 

แปลวา เกิดข้ึนดวยกันโดยอาศัยกันหรืออาศัยกันจึงบังเกิดข้ึนดวยกัน ซ่ึงเรียกอีกอยางหน่ึงวา “อิ
ทัปปจจยตา” อันหมายถึง ความท่ีมีส่ิงนั้นเปนปจจัยซ่ึงในอภิธรรมเรียกวา “ปจจยาการ” หมายถึง อาการ
ท่ีเปนปจจัยของกันและกัน๖ 
 หลักปฏิจจสมุปบาทนั้น สามารถนํามาอธิบายความหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักปฏิจจสมุป
บาทใหดียิ่งข้ึนไดดังนี้ 
 ๑) อวิชชา คือ ความไมรู ไมเห็น ไมเขาใจตามสภาวะของความเปนจริง  เปนความไมรูท่ีแฝงอยูใน
ความเช่ือ เปนภาวะท่ีขาดปญญาไมหยั่งรูในเหตุปจจัย โดยเฉพาะ คือ ความไมรู ไมเขาใจในอริยสัจ ๔ 
 ๒) สังขาร คือ ความคิดปรุงแตง ปรุงแตงจิต ปรุงแตงความคิด ปรุงแตงกรรม ดวยเคร่ืองปรุง คือ 
คุณสมบัติตาง ๆ  ท่ีจิตมีความเคยชินหรือไดส่ังสมไว  เปนอารมณท่ีเกิดข้ึนกับจิตถาเปนสวนดีเรียกวากุศล ถา
เปนสวนช่ัวเรียกอกุศล ถาเปนกลาง ๆ  ไมดีไมช่ัวเรียก อัพยากฤต   
 ๓) วิญญาณ คือ การรับรูในอารมณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากประสาทสัมผัสของอายตนะท้ัง ๖ อันไดแก 
ตา หู จมูก กาย และใจ  ซ่ึงวิญญาณท้ัง ๖ ท่ีเกิดจากอายตนะน้ีเรียกวา วิถีวิญญาณ 
 ๔) นามรูป คือ ความมีอยูของรูปธรรมและนามธรรมในการรับรูของคน เปนภาวะท่ีรางกายและ
จิตใจอยูในสภาพท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีเพื่อตอบสนองในแนวทางของวิญญาณท่ีเกิดข้ึน  
 ๕) สฬายตนะ คือ อวัยวะภายใน หรือ ทวารท้ัง ๖ หรือ อวัยวะท่ีรับประสาทสัมผัส ไดแก ตา หู ล้ิน 
จมูก กาย และใจ จัดเปนภาคการรับรูในการท่ีส่ิงตาง ๆ ปรากฏแกมนุษย ท่ีเรียกวาอายตนะภายนอก หรือ 
อารมณท้ัง ๖ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ ซ่ึงตอจากนั้นมนุษยก็จะแสดงออกหรือกระทําตอ
ส่ิงนั้นทาง กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม 
 ๖) ผัสสะ คือ ปฏิกิริยาเช่ือมตอของระบบประสาทท่ีเกิดข้ึนจากอายตนะภายในกระทบกับอายตนะ
ภายนอก  เปนการรับรูอารมณตาง ๆ   
 ๗) เวทนา คือ ความรูสึกทุกชนิดท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาของผัสสะตอรางกายและจิตใจ เชน 
ความรูสึกทุกข สุข หรือ เฉย ๆ  ไมสุข ไมทุกข 
 ๘) ตัณหา คือ ความทะยานอยาก  ความดิ้นรน ความตองการ ความอยากมีอยู อยากเปนอยูในส่ิงท่ีตน
ปรารถนา และความไมอยากมี ไมอยากเปนอยูในส่ิงท่ีตนไมพึงปรารถนา 
 ๙) อุปทาน คือ ความเขาไปยึดม่ัน ถือม่ันไปผูกพันกับความรูสึกท่ีเปนกิเลส เปนอาการของจิตแบง
ออกเปน ๔ อยาง ไดแก กามุปทานตือ การยึดม่ันในกาม ทิฏุปาทาน คือ การยึดม่ันในความเช่ือ  
สีลัพพตุปาทาน คือ การยึดม่ันในศีลพรตในการปฏิบัติท่ีเคยยึดเคยปฏิบัติมา และอัตตวาทุปาทาน คือ 
การยึดม่ันในอัตตาวา ตัวกู (อหังการ) ของกู (มมังการ) 

                                                           
๖สุวัฒนจันทรจาํนง, ความเชื่อของมนุษยเก่ียวกับปรัชญาและศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพสุขภาพใจ,๒๕๔๐), หนา ๒๒๐. 



 
๑๗๗ 

 ๑๐) ภพ คือ กระบวนการพฤติกรรมท้ังหมดท่ีแสดงออกเพื่อสนองตัณหาอุปทานน้ัน  และ
ภาวะชีวิตท่ีปรากฏเปนอยางใดอยางหนึ่ง โดยสอดคลองกับอุปทานและพฤติกรรมนั้น 
 ๑๑) ชาติ คือ การเกิดความตระหนักในตัวตนวาอยูหรือไมไดอยูในภาวะนั้น ๆ มีหรือไมไดมี 
เปนหรือไมไดเปนในสภาวะนั้น ๆ เปนภาวะท่ีจิตกอตัวเปนรูป 
 ๑๒) ชรามรณะ คือ ความสํานึกในความเส่ือมโทรมแตกดับแหงกระบวนการชีวิต อันเปน
ผลกระทบจากความไมเท่ียงตามกฎไตรลักษณ เปนภาวะจิตท่ีนําไปสูความรูสึกเปนทุกข อันไดแก  
โสกะคือ ความเศราโศก ปริเทวะ คือ ความครํ่าครวญ โทมนัส อุปายาส คือ ความคับแคนใจ กอใหเกิด
อารมณขุนมัว ขัดของ หดหู ซึมเศรา กระวนกระวายใจ จากความทุกขและความไมสมหวังท่ีเกิดข้ึน 
 หนึ่งในพระพุทธพจนท่ีพระพุทธเจาไดตรัสกับพระอานนทเม่ือคร้ังท่ีพระอานนทกราบทูล
เร่ืองปฏิจจสมุปบาท พระพุทธเจาไดตรัสตอบและทรงเตือนไมใหประมาทหลักปฏิจจสมุปบาทเพราะ
เปนหลักเหตุผลท่ีเขาใจไดงาย  ดังมีขอความปรากฏดังนี้ 

 “นาอัศจรรย พระเจาขา ไมเคยมีมาพระเจาขา  คือ  ปฏิจจสมุปบาท
นี้  เปนความลึกซ้ึงเพียงไร  ท้ังมีกระแสความลึกซ้ึง  แตถึงอยางนั้น  ก็
ปรากฏเหมือนเปนธรรมงายๆ  แกขาพระองค” 
 ผูมีพระภาคตรัสวา “ดูกรอานนท  เธออยากลาวอยางนี้  ปฏิจจสมุป
บาทนี้ เปนธรรมลึกซ้ึง  ท้ังมีกระแสความลึกซ้ึง   เพราะไมรู ไมตรัสรู ไม
แทงตลอดหลักธรรมนี้หมูสัตวจึงเปนเหมือนเสนดายท่ียุง  เปนเหมือนกลุม
เสนดายท่ีเปนปมเปนเหมือนหญามุงกระตาย และหญาปลอง  ยอมไมผาน
พนอบาย ทุคติ วินิบาต สงสาร”๗ 
 

 หลักอริยสัจ ๔ ดังท่ีกลาวขางตนมีความสอดคลองและสามารถนํามาใชคิดวิเคราะหปญหา เพื่อ
คนหาสาเหตุ วิถีทางปองกันและแกไขปญหาความทุกข ความเดือดรอน ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติ
เพื่อการหลุดพนจากปญหาความทุกขยากของเกษตรกรไทย  ท่ีประสบมาเปนเวลายาวนานกวา ๔ 
ทศวรรษ และสามารถใชไดดีกับทุกสถานการณ คือ การถึงแสดงความเปนเหตุเปนผลของสภาวะความ
เปล่ียนแปลง ซ่ึง วาดวยเร่ืองของ “ความทุกข และการดับทุกข”ตามสภาวะของแตละปญหาอยางเปน
เหตุเปนผล  
 กลาวคือ “ความยากจนซํ้าซาก ความทุกยากซํ้าซอน” ท่ีเปนปญหาความทุกขของเกษตรกรไทย
รายยอยสวนใหญโดยทั่วไป ท่ีเกิดข้ึน, เปนไปตามครรลอง, และสามารถดับลงไดตามสภาวธรรม
อธิบายตามหลักของอริยสัจ ๔ไดดังนี้ 

                                                           
๗สํ.นิ. ๑๖/๒๒๔-๒๒๕/๑๐๑. 



 
๑๗๘ 

 ทุกขคือ ความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึนกับเกษตรกรไทย ซ่ึงไมสามารถใชปญญา - ความสามารถหา
รายไดจากการประกอบการเกษตรเพ่ือเล้ียงชีพใหมากพอและไมสามารถพิจารณาตัดลดคาใชจายท่ีไม
จําเปนลง ทําใหมีรายไดไมเพียงพอกับรายจายของครอบครัวท่ีเพิ่มสูงข้ึนกวาปกติ เมื่อพิจารณาโดย
ละเอียดรอบคอบ อยางรอบดานแลว มีสาเหตุมาจาก  
 สมุทัยคือ สาเหตุเนื่องมาจากการประกอบอาชีพดวยการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ท่ีเปนไปตาม
การสงเสริม สนับสนุนของรัฐบาลภาคธุรกิจการคาเอกชน  ซ่ึงขาดการเกื้อกูลตอระบบนิเวศ  ขาดความ
เหมาะสมกับบริบทแวดลอมของเกษตรกรรายยอยในชุมชน โดยเกษตรกรจะมีตนทุนการผลิตเพิ่มข้ึน
มากจากคาปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อีกท้ังยังมีความเส่ียงสูงเนื่องจากผลผลิตท่ีไดตามฤดูกาล
ผลิตมีเพียงชนิดเดียว มักจะถูกผูกขาดดานราคาขายจากพอคาคนกลางและนายทุน ประกอบกับ
เกษตรกรในชนบทไทย มีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตไปตามกระแสวัตถุนิยม (บริโภคนิยม) ตามแบบ
ชาวตะวันตก ละเลยภูมิปญญาสัมมาชีพของบรรพบุรุษ และละท้ิงวิถีชีวิตทองถ่ินท่ีเรียบงาย ซ่ึงเปน
สาเหตุท่ีมีนัยสําคัญนํามาซ่ึงความทุกข ความยากจนดังกลาวแลว 
 นิโรธ คือ การท่ีจะหลุดพนจากความทุกขยากท่ีเกิดข้ึน  โดยภาครัฐ  ภาคประชาสังคม  
ประชาชนและเกษตรกรไทย  ควรจะคิดพิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหลุลวง ผานพนไป โดยการใช
สติปญญาพิจารณา  แสวงหาแนวทางแกไขปญหาความทุกขอยางถูกตองตรงกับสาเหตุของปญหา  ตาม
แนวทางถูกตองชอบธรรม  โดยการปรับเปล่ียนแนวนโยบายการพัฒนาภาคเกษตรกรรม  และเกษตรกร
หันมาดําเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในท่ีนี้ผูวิจัยฯ ไดนําเสนอ 
“การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนา  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพื่อการแกไขปญหาความทุกขยากของเกษตรกรไทยแบบบูรณาการครบวงจร  เพื่อเกษตรกรไดใชเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิต  และการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ันคงกาวหนา  อยางยั่งยืน 
 มรรค คือ วิถีทางปฏิบัติท่ีเกษตรกรและสมาชิกในครอบครัวนั้นๆ  ควรปรับเปล่ียนการดําเนิน
วิถีชีวิตดวยความมี “ศีล สมาธิ ปญญา” และวางแผนการใช-จาย เพื่อการบริโภคอุปโภคตามแนวทาง
สายกลางท่ีพอเพียง  รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงวิธีการ-กระบวนการในการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรเพื่อลดตนทุนการผลิตท่ีไมจําเปน  และปรับเปล่ียนการทําเกษตรเชิงเดี่ยวมาเปนเกษตรอินทรี
แบบผสมผสาน  เพื่อใหไดผลผลิตท่ีหลากหลาย เพียงพอตอการบริโภค  ซ่ึงเปนการลดรายจายใน
ครัวเรือน  และมีการรวมกลุมเกษตรกรในชุมชน  รวมกันคิดคนพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพตรงกับ
ความตองการของผูบริโภค  และทําการผลิตตามประเภท  ชนิดและปริมาณท่ีตลาดตองการ  ใหเพียงพอ
ตอการจัดจําหนาย  ดังนี้ จะชวยสรางรายไดแกครอบครัวในชุมชนนั้นๆ ใหเพิ่มข้ึนไดโดยตอเนื่อง 



 
๑๗๙ 

 เม่ือนําหลักอริยสัจ ๔ ประกอบเขากับหลักไตรสิกขา ซ่ึงมีคุณูปการในการฝกฝนตนใหมีความ
ความคิดพิจารณา ปฏิบัติตน หาเล้ียงชีพในทางถูกตองชอบธรรม ก็จะเปนการสนับสนุนใหเกิด
ความสําเร็จในอาชีพการงาน และการดําเนินชีวิตอยางปกติสุข 
 

๓.๒ หลักไตรสิกขา 
 องคประกอบของไตรสิกขา 

- ควบคุมกาย 
- อบรมจิต 
- พัฒนาปญญา 

 ความหมายของไตรสิกขา คือหลักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาตนเองแบบองครวมใน ทุกๆดาน  
กลาวคือ 

- พัฒนาพฤติกรรม 
- พัฒนาความนึกคิด 
- พัฒนาสติปญญา 
การประยุกตใช 

 ในท่ีนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักในการพัฒนาองคกรการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน  ให
เกิดความเขมแข็ง    และมีความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงยั่งยืน 

ไตรสิกขา(Threefold Training) คือ ขอท่ีจะตองศึกษา และขอท่ีจะตองปฏิบัติ เพื่อฝกหัดกาย  
วาจา  และจิตใจหรือสติปญญาใหสูงข้ึน  ไตรสิกขาเปนระบบการศึกษาท่ีมุงฝกฝนอบรมในหลักการ
พัฒนาวิถีชีวิตของมนุษย  โดยยึดหลักของการเรียนรู ๓ แกนหลัก คือ 

(๑) การฝกฝนตนเองเร่ืองศีล(self-training morality) 
(๒) การฝกฝนตนเองเร่ืองสมาธิ (self-training in mentality or concentration) 

 (๓) การฝกฝนตนเองเร่ืองปญญา(self- training in wisdom)  
ไตรสิกขา  ถือวาเปนระบบการศึกษาท่ีทําใหบุคคลมีการพัฒนาอยางบูรณาการ  และทําให

มนุษยเปนองครวมของการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ  คือ 
(๑) ศีล เปนเร่ืองของการฝกฝนในดานของความประพฤติ  เคร่ืองมือท่ีใชในการฝกฝนเร่ืองศีล 

คือ วินัย เพราะวินัยเปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการเรียนรูหรือการศึกษาและการการพัฒนามนุษย วินัย
จะจัดระเบียบความเปนอยู การดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม ดังนั้น ศีลจึงเปนการฝกฝนใหคน
คุนกับพฤติกรรมท่ีดีท่ีพึงประสงค อีกท้ังยังเปนการจัดระเบียบระบบท้ังหลายท้ังปวงท่ีดีใหกับสังคม
มนุษย 



 
๑๘๐ 

(๒) สมาธิ เปนเร่ืองของการฝกฝนในดานของจิตใจ  เปนการพัฒนาคุณสมบัติตาง ๆ ของจิตท้ัง
ทางดานคุณธรรม เชน ความเมตตากรุณา ทางดานความสามารถของจิต เชน ความแนวแนม่ันคง มีสติ 
และในดานของความสุข เชน ความเบิกบานใจ ความอ่ิมใจ ความสดช่ืนผองใส ทําใหสมรรถภาพทางจิต 
สุขภาพของจิตประณีตข้ึน 

(๓) ปญญา เปนเร่ืองของการพัฒนาในดานการเรียนรูตามความเปนจริง ซ่ึงเร่ิมต้ังแตความเช่ือ  
ความรู ความเห็น ความเขาใจ วินิจฉัยไตรตรองตามเหตุตามปจจัย ปญญาจะเนนการเรียนรูตามความ
จริงท่ีเปนสากลของส่ิงท้ังปวง รูเห็นตามท่ีมันเปน จนถึงข้ันรูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิต สามารถ
ทําใหใจเปนอิสระ ปลอดปญหา ไรทุกข ปญญาจะทําใหจิตเปน “จิตท่ีเพียงพอ”โดยสมบูรณ๘ 

พระพุทธศาสนาสอนใหดําเนินการแกไขปญหาและพัฒนาตนเองดวยปญญา ในลักษณะของ
ปญญานิยม ไมใชบริโภคนิยมหรือกระแสวัตถุนิยม  ดังนั้นปญญาจึงเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนตามแนวพุทธ นั่นเพราะพระพุทธศาสนาสอนใหมีความฉลาดในการจัดการกับเทคโนโลยีแลว  ยัง
หมายรวมถึงใหใชปญญาในการควบคุมเทคโนโลยีตางๆ เหลานั้นไดอยางถูกตอง และเปนประโยชน
สูงสุดอีกเชนกัน  ดังมีพระพุทธภาษิตในมูลกสูตรแหงคัมภีรอังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต วา “ปฺุตตา 
สพฺเพ ธมฺมา”๙แปลวา  “ธรรมท้ังปวงมีปญญาเปนยิ่ง”๑๐หรือท่ีปรากฏในขุททกนิกาย วิมานวัตถุวา 
“บุคคลผูมีปญญาถึงจะส้ินทรัพย ก็ยังมีชีวิตอยูเปนไดแนแท สวนบุคคลผูไมมีปญญาถึงจะมีทรัพยก็
เปนอยูไมได”๑๑จึงเห็นไดวาพระพุทธศาสนามุงสอนใหมองปญญาวาเปนส่ิงท่ีประเสริฐกวาทรัพยสิน
เงินทองและของมีคาท้ังมวล  นอกจากนั้นพระพุทธศาสนายังสอนใหรูตอไปอีกวา  หากมีทรัพยแลว แม
จะมากมายเพียงใด  แตถาไรซ่ึงปญญาแลว ก็ไมมีความหมายอะไร เพราะไมสามารถจะรักษาทรัพยนั้น
ไวได 

พระพุทธเจาใหความสําคัญไตรสิกขามาก ดังมีพุทธพจนแสดงความสัมพันธแบบตอเนื่องกัน
ของไตรสิกขา ไวดังนี้ “ศีลเปนอยางนี้ สมาธิเปนอยางนี้ ปญญาเปนอยางนี้ สมาธิท่ีศีลบมแลว ยอมมีผล
มาก มีอานิสงสมาก ปญญาท่ีสมาธิบมแลว ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก  จิตท่ีปญญาบมแลว ยอมหลุด
พนจากอาสวะโดยส้ินเชิง คือ จากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ” 

                                                           
๘สุมนอมรวิวัฒน, การพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร, พิมพคร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร:

โครงการกิติเมธีสาขาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗),หนา ๑๕. 
 ๙องฺ.อฏก. ๒๓/๘๓/๑๑๖. 
 ๑๐องฺ.อฏก. ๒๓/๘๓/๔๐๙. 
 ๑๑ขุ.วิ ๒๖/๓๒๗/๓๐๐. 



 
๑๘๑ 

การเรียนรูตามแนวไตรสิกขาเปนการฝกหัดกาย วาจาและจิตใจ การฝกท่ีเรียกวาสิกขา บางทีก็
ใชศัพทแทนเปนคําวา “ภาวนา” ซ่ึงก็เปนเร่ืองของสิกขานั่นเอง๑๒ 

ภาวนา เปนการทําใหเจริญ ทําใหเปนทําใหมีข้ึนท้ัง ๔ ดาน ไดแก 
(๑) กายภาวนา เปนการพัฒนากายใหมีความสัมพันธเกื้อกูลท่ีดีกับส่ิงแวดลอมทางดานกายภาพ 
(๒) ศีลภาวนา เปนการพัฒนาศีลใหมีความสัมพันธเกื้อกูลท่ีดีกับเพื่อนมนุษยในสังคม 
(๓) จิตภาวนา เปนการพัฒนาจิตทําใหจิตใจเจริญงอกงามขึ้นในส่ิงท่ีดีงาม มีความเขมแข็ง

ม่ันคง สงบสุขและเปนอิสระ 
(๔) ปญญาภาวนา เปนการพัฒนาปญญาเสริมสรางความรู ความเขาใจ คิดอยางมีเหตุผล และ

หยั่งรูความจริงจนเขาถึงอิสรภาพ ปลอดทุกขไรปญหา 
ความสัมพันธของกระบวนการเรียนรูตามไตรสิกขา  สามารถมองเห็นไดในชีวิตประจําวัน 

กลาวคือ เม่ือมีความประพฤติท่ีบริสุทธ์ิดวยศีลแลว และเกิดความเช่ือม่ันในความบริสุทธ์ินั้น จะไม
หวาดหว่ันหรือสะดุง ไมหวั่นไหวตอเสียงตําหนิหรือความรูสึกท่ีไมยอมรับจากสังคม และไมมีความ
ฟุงซานลําบากใจเปนทุกขจากความรูสึกเดือดรอนในความผิดของตน จิตก็จะปลอดโปรงสงบนิ่ง มี
จิตใจที่ม่ันคง ซ่ึงเปนผลดีในทางท่ีจะเกิดปญญาในการท่ีจะคิดพิจารณารับรูส่ิงตาง ๆ ไดชัดเจนข้ึน ทํา
ใหการคิด การพูด และการกระทําแสดงออกมาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

อนึ่ง  ไตรสิกขา เปนการศึกษาเพื่อสัมมาปฏิบัติ  “วิชชาจรณะสัมปนโน” คือ “วิชชา จรณะ และ
สัมมาชีพ” ซ่ึงเปนการเรียนรูท่ีประกอบดวยท้ังคติธรรม และคติโลกกลาวคือ 

วิชชา และจรณะ เปนลักษณะประการหนึ่งของพุทธคุณ  ๙ ประการ   
วิชชา หมายถึงความรูแจง อันเปนความรูท่ีเกิดจากญาณท่ีเรียกวา การหยั่งรู คือ การหยั่งรูปจจัย

เหตุ และปจจัยผลของส่ิงท่ีกําลังดําเนินไปอยางตอเนื่องท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
จรณะ หมายถึง ความประพฤติ หรือ “เสขปฏิปทา” ท่ีวาดวยขอปฏิบัติอันเปนทางดําเนินของ

บุคคลท่ียังมิไดบรรลุอรหัตผล อันมีองคประกอบของความประพฤติ ๑๕ ประการ ซ่ึงสรุปไดดังนี้ คือ 
เปนความประพฤติท่ีถึงพรอมดวยศีล และเจริญในธรรม รูจักสํารวมระวังมิใหอกุศลครอบงําจิตใจ มี
ศรัทธา เกรงกลัวและละอายตอการกระทําความช่ัว รูจักประมาณในการบริโภค  ขยันหม่ันเพียรอยูเปน
นิจ มีวิริยะอุตสาหะ เปนพหุสูตร มีสติ มีปญญา ตลอดจนถึงพรอมดวยภาวะจิตท่ีสงบจนจิตแนวแนเปน
สมาธิ 

สวนสัมมาชีพ หรือ “สิปปะ” เปนองคความรูท่ีผูเรียนไดเรียนรู  และฝกฝนจนสามารถใชเปน
แนวทางและเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพเล้ียงชีวิต  สามารถดํารงชีวิตโดยการพึ่งตนเองได เปนท่ี
                                                           

๑๒พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),“จะพัฒนาคนกันไดอยางไร”,(พุทธศาสนากับการพัฒนา
มนุษย), พิมพคร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙),หนา ๓๙. 



 
๑๘๒ 

พึ่งพาของผูอ่ืนได ไมเบียดเบียนผูอ่ืน อีกท้ังยังกอใหเกิดประโยชนแกตน แกผู อ่ืน และสังคมได  
“สัมมาชีพนี่เปนเร่ืองใหญของสังคมมนุษย อาชีพทุกอยางมีข้ึนเพื่อจุดหมายในการแกปญหาของชีวิต
สังคมและเพ่ือการสรางสรรคอยางใดอยางหนึ่ง ถาทําถูกตองตามวัตถุประสงค...ไมเบียดเบียนเพื่อน
มนุษย ไมกอความเดือดรอนแกใคร ๆ ก็เปนสัมมาอาชีวะซ่ึงเปนศีลอีกหมวด”๑๓ 

ไตรสิกขา กับ มรรค ท้ังสองนี้จะอยูตอเนื่องกันตลอด เพราะเม่ือมีการศึกษา หรือการฝกอบรม  
แลวเกิดการเรียนรูดวยปญญา อันสงผลไปสูการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม นั่นหมายถึง  เม่ือฝกเรียนตาม
ไตรสิกขา  มรรคก็จะเกิดมีข้ึนดวย  พูดเพื่อใหเขาใจงายๆ ก็คือ การเรียน การฝกอบรมตามไตรสิกขา
เพื่อใหมรรคเกิดข้ึน  ถาไดศึกษาอยางแทจริงแลวก็จะพบวาเนื้อหาสาระของไตรสิกขาและของมรรคก็
เปนอันเดียวกันนั่นเอง  เราฝกในส่ิงใดดวยปญญาก็จะเจริญงอกงามในส่ิงนั้น หลักการเรียนรูตาม
ไตรสิกขาสูอริยมรรคนั้นแยกไมออกจากการดําเนินชีวิตของมนุษย หากแตวาผูศึกษาจะใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิตของตนไดมากนอยเพียงใดเทานั้น 

...ไตรสิกขา เปนระบบการฝกอบรมจากภายนอกเขาไปหาภายใน   
จากสวนท่ีหยาบเขาไปหาสวนท่ีละเอียด และจากสวนท่ีงายกวาเขาไปหา
สวนท่ียากและลึกซ้ึงกวา... 

เม่ือฝกข้ันละเอียดภายในคือข้ันจิตและปญญาแลว ผลก็สงกลับ
ออกมาชวยการดําเนินชีวิตดานนอก  เชน มีความประพฤติสุจริต ม่ันคง  
มีศีลท่ีเปนไปโดยปกติธรรมดาของตนเอง ไมตองฝนใจ หรือต้ังใจคอย
ควบคุมรักษา คิดแกปญหา และทํากิจกรรมตางๆดวยปญญาบริสุทธ์ิ  
โดยนัยท่ีกลาวแลวเม่ือฝกตลอดระบบสิกขาแลว ระบบชีวิตท้ังหมดก็
กลายเปนของมรรค สอดคลองกันหมดท้ังภายนอกและภายใน๑๔ 

 
 “มรรค” เปนทางสายกลาง มีหนทางใหปฏิบัติเพื่อใหเกิดเปนระบบวิธีประพฤติปฏิบัติของ
มนุษยใหบรรลุเปาหมายของชีวิตท้ังในชีวิตครอบครัว ชีวิตการงานและการอยูรวมกันในสังคมอยางมี
ความสุขภายใตกฎธรรมชาติ และยังใหมนุษยสามารถพบความสําเร็จยิ่งกวานี้ คือมีความสุขอยางแทจริง 
ซ่ึงมีองคประกอบ ๘ ประการ คือ 

                                                           
๑๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),“สูการศึกษาแนวพุทธ”, พิมพคร้ังท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๘), หนา ๑๕. 
๑๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),“พุทธธรรม” ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพคร้ังท่ี 

๑๑, (กลุมผูสนใจศึกษาธรรม:บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๙),หนา ๙๑๖. 



 
๑๘๓ 

๑)สัมมาทิฎฐิ  ปญญาอันเห็นชอบ หรือ ความเห็นถูกตองคือมองโลกตามความเปนจริง เขาใจ
ชีวิตอยางถูกตอง แยกแยะและเขาใจถูกตองในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ ความดี ความช่ัว ซ่ึงเปนเร่ืองของคุณธรรม
และจริยธรรม  ท่ีสังคมโลกแสวงหาเรียกรองกันอยู  เขาใจถูกตองในเร่ืองของความเปนไปตาม
ธรรมชาติ ท่ีเรียกวา “สัจธรรม” 

๒)สัมมาสังกับปะ ดําริชอบ หรือ ความคิดถูกตองคือการใชความคิดท่ีถูกทาง ท่ีเรียกวา “คิด
เปน” นั่นคือการคิกอยางมีเหตุมีผล มีหลักมีเกณฑตามวิธีทางวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาดวยหลัก
ของอริยสัจ ๔ สรางความคิดอยางมีระบบ อันจะนําไปสูการพัฒนาจิตใหสูงข้ึน คือการคิดใหถูกทาง 

๓)สัมมาวาจา  เจรจาชอบ หรือ การเจรจาถูกตองชอบธรรม คือการพูดเปน พูดตามแบบพุทธ 
หรือตามแบบหลักธรรม นั่นคือวจีกรรมหรือวจีสุจริต ดังประโยคที่วา ไมควรพูดจนเกินกาล ไมควรนิ่ง
เสมอไป เม่ือถึงเวลาก็ควรพูดพอประมาณ ไมฟนเฝอ๑๕ 
 ลักษณะการพูดแบบชาวพุทธ คือพูดความจริงและพูดในส่ิงท่ีเปนประโยชนตอผูฟงและตอ
สวนรวม การพูดตองใหรูกาลเทศะในการพูด 
 ๔)สัมมากัมมันตะ  ทําการงานชอบ หรือ ทําการงานท่ีถูกตองชอบธรรม คือการทําเปน ทําตาม
บทบาทและสถานภาพของตน  ปฏิบัติตนใหถูกตองและเหมาะสม ทําใหเปนตามแบบพุทธนั่นคือ ไม
ทําส่ิงท่ีช่ัวรายไมเบียดเบียดผูอ่ืน ไมสําสอนทางเพศ  ควบคุมความประพฤติทางกาย (กายกรรม) ของตน
ไวใหดี 

๕) สัมมาอาชีวะ  เล้ียงชีวิตชอบ หรือ การเล้ียงชีพท่ีถูกตองชอบธรรม คือทํามาหาเล้ียงชีพท่ี
เหมาะสม  ขยันและประหยัดทํางานใหสําเร็จกาวหนาเพื่อฐานะม่ันคงและการใชจายทรัพยใหเหมาะสม
ตามควรแกฐานะ ทํามาหาชีพเล้ียงชีพใหเหมาะสมแบบชาวพุทธ นั่นคือ รูจักหา รูจักเก็บ รูจักใช รูจักพอ 
รูจักให รูจักวาง ทํามาหาเล้ียงชีพเพื่อเล้ียงตัวไดภายใตหลักของ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” 
 ๖)สัมมาวายามะ เพียรชอบ หรือ ความขยันหม่ันเพียรท่ีถูกตอง คือพากเพียรใหสมบูรณแบบ 
หม่ันอดทน เขมแข็ง เอาการเอางาน ไมทอดท้ิงธุระ ดังประโยคท่ีกลาววา “ก็บุคคลผูปรารภความเพียร 
ม่ัน มีชีวิตอยูวันเดียว ประเสริฐกวาบุคคลผูเกียจครานมีความเพียรอันเลว มีชีวิตอยูต้ังรอยป”๑๖ 

การทําความเพียรใหสมบูรณตามแนวชาวพุทธคือ การเพียรระวังปดกั้นความช่ัวไมใหเกิดข้ึน
แกตน การเพียรกําจัดละท้ิงความช่ัวท่ีมีอยูในตัวใหหมดไป การเพียรสรางความดีงามใหปรากฏแกใจ
ตนเองอยูเสมอ ไมวาจะเปนความดีเล็กนอยเพียงใดก็ตาม และการเพียรรักษาความดีท่ีมีอยูในตนใหคง
อยูและเจริญยิ่งๆข้ึนไป 

                                                           
๑๕วัดพิชโสภาราม, โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจําจังหวดัอุบลราชธานี แหงท่ี ๑, 

<http://www.watpitchvipassana.com/buddhist-proverb-485.html>(๑๕ มกราคม ๒๕๕๗) 
๑๖ขุ ธ.๒๕/๑๘/๑๓-๔๕ 



 
๑๘๔ 

๗) สัมมาสติระลึกชอบ หรือ ความระลึกชอบ คืออยูกับปจจุบันอยางมีสติสัมปชัญญะ ใชสติให
เกิดปญญา ไมโกรธไมเครียด ไมประมาท การอยูกับปจจุบันเปนการฝกจิตแบบชาวพุทธ เฝาดูจิตของ
ตนเองเปนการพัฒนาจิตดวยการฝกท่ีเรียกวา “สมถกรรมฐาน” และพัฒนาจิตใหเกิดปญญาเปนการ
พัฒนาปญญาดวยการฝกท่ีเรียกวา “วิปสสนากรรมฐาน” 
 ๘) สัมมาสมาธิต้ังใจไวชอบ หรือ จิตใจหนักแนนม่ันคงไมหวั่นไหว คือ ฝกจิตใหม่ันคงเปน
สมาธิ  เปนจิตท่ีนุมนวลควรแกงาน  นั่นคือการทําจิตใหสงบเสียกอน ก็จะมีผลตอการปฏิบัติงานใดๆ
เปนอยางดี  จุดเร่ิมตนของการทํางานใหราบร่ืนและมีความสุขประสบผลสําเร็จ ก็ตองอาศัยจิตท่ีสงบนิ่ง
ซ่ึงในทางธรรมอธิบายจิตในสภาวะนี้วาเปนจิตท่ีแนวแนตอส่ิงท่ีกําหนดไวท่ีเรียกวา “สมาธิ”๑๖ 

อริยมรรค ๘สามารถสรุปลงใน “ไตรสิกขา”อันหมายถึง ขอท่ีจะตองศึกษา ขอท่ีจะตองปฏิบัติ
เพื่อฝกอบรมกาย วาจา จิตใจและสติปญญาใหสูงข้ึน สรุปไดดังนี้ คือ 

(๑) ศีล ไดแกขอปฏิบัติในอริยมรรค  
- การเจรจาถูกตองชอบธรรม, 
- ทําการงานท่ีถูกตองชอบธรรม  
- การเล้ียงชีพท่ีถูกตองชอบธรรม 

(๒) สมาธิ ไดแกขอปฏิบัติในอริยมรรค 
- ความขยนัหม่ันเพียรท่ีถูกตอง, 
- มีความระลึกชอบ 
-มีจิตใจหนกัแนนม่ันคงไมหวั่นไหว 

 (๓) ปญญา ไดแกขอปฏิบัติในอริยมรรค 
   - มีความเห็นชอบหรือมีความเห็นถูกตอง 
   - มีความคิดถูกตอง 
 หลักไตรสิกขาจึงเปนหลักธรรมท่ีมีความเหมาะสม สอดคลองในการดําเนินชีวิตไดอยางปกติ
สุข  ซ่ึงผูวิจัยฯ ไดใชเปนหลักในการศึกษาวิจัยฯ คร้ังนี้  หลักไตรสิกขาวาดวยเร่ืองการฝกตน การครอง
ตน การปฏิบัติหนาท่ี ภารกิจ สัมมาชีพ ท่ีควรตองยึดม่ันในความมีคุณธรรม ดวยการประพฤติปฏิบัติ
ในทางที่ควร  และละเวนจากเบียดเบียนผูอ่ืน  รวมถึงการฝกฝนเพิ่มพูนสติปญญา ความรูในวิชาอาชีพ 
การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังนี้ตองข้ึนอยูกับความแนวแน ม่ันคงในการดํารงตนใหอยู
ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม ซ่ึงจะยังประโยชนมาสูผูประพฤติปฏิบัติ ใหมีความสําเร็จในอาชีพการ
งาน และมีความสุขสงบในการดําเนินชีวิตไดอยางแทจริง 

                                                           
๑๖สุมานพศิวารัตน,“การเรียนรูการพึ่งพาตนเองและการพ่ึงพากันในสังคมตามแนวพุทธศาสนา

เถรวาท”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, อางแลว, หนา ๘๘. 



 
๑๘๕ 

 การปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตใหดํารงคงม่ันในหลักไตรสิกขา และหลักปรัชญาแหงความ
พอเพียง (มัชฌิมาปฏิปทา) จะสงเสริมใหเกิดคุณูปการตอการประกอบสัมมาชีพอยางเกื้อกูลกัน สงผล
ใหประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพทางการเกษตร และการทํากิจการงานใดๆ ใหสําเร็จลุลวง
ไดดวยดี  
 

หลักไตรสิกขากับการเกษตรกรรมเชิงอุตสาหกรรมชุมชน

ศีล

อุตสาหกรรมชุมชน

เศรษฐกจิพอเพียง
เกษตรวิถีพุทธ

สมาธิ ปญญา

 ความสุข 

APPIED BY  SOMBAT P.     

 
 

แผนภูมิท่ี ๓.๒หลักไตรสิกขากับการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน 
 
 ในการศึกษาคร้ังนี้  ในเบ้ืองตนผูวิจัยฯ ไดคนพบความสัมพันธกันขององคประกอบสําคัญ ๓ 
ประการ เพื่อการดําเนินวิถีชีวิตทางการเกษตรดวยการพัฒนาอาชีพอยางเหมาะสมกับบริบทท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ  โดยการสรางความเช่ือมโยงสัมพันธกันอยางสอดคลองของหลัก
ไตรสิกขา  และหลักความพอเพียง  กับอาชีพเกษตรกรรมตามแนวทาง “การพัฒนาเกษตรเชิง
อุตสาหกรรมชุมชน” ท่ีเกื้อกูล สนับสนุนกันระหวาง “เกษตรวิถีพุทธ  อุตสาหกรรมชุมชน และ
เศรษฐกิจพอเพียง”   
 หากเกษตรกรไดทดลองปฏิบัติตามหนาท่ีและบทบาทขององคประกอบท้ัง ๓ ประการดังกลาว  
อยางสอดประสานกันสมบูรณ(ดังแผนภูมิท่ี ๓.๑)  ผูวิจัยม่ันใจวา การดําเนินวิถีชีวิตและประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนท่ีพอเพียงจะนํามาซ่ึงความสุขสมบูรณแกเกษตรกรผูไดทดลอง
ปฏิบัติ 



 
๑๘๖ 

 ท้ังนี้ เกษตรกรควรตองยึดถือความซ่ือสัตยสุจริต จริงใจ อุตสาหะ มานะในการทํางานตาม
อาชีพเกษตรกรรมของตน  ดวยการประพฤติ  ปฏิบัติตนอยูในหลักของไตรสิกขา  กลาวคือ   
 ศีล: การยึดม่ันประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีสุจริต ดวยความอุตสาหะ มุงม่ันแนวแนใน
ความถูกตอง ดีงาม ใหเกิดประโยชนตอตนเองโดยไมเปนการเบียดเบียนผูอ่ืนใหเดือดรอน 
 สมาธิ: ในการทําอาชีพเกษตรกรรม การเพาะปลูก การเล้ียงสัตวไวสําหรับการบริโภคเพ่ือยังชีพ
หรือการจําหนาย  ท่ีตองมีความประณีต  จริงจัง จริงใจ  ใสใจตอการดูแลกระบวนการผลิตพืชผลใหมี
ผลิตภาพท่ีดีมีคุณภาพ  และคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดตอตนเอง ตอครอบครัว และผูบริโภคผลผลิต
จากการเพาะปลูก – การเล้ียงสัตวเพื่อการยังชีพของตนเปนสําคัญ  
 ปญญา: ในคิดพิจารณา ไตรตรอง ปรับเปล่ียนการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง เหมาะสมกับฐานะ 
และคิดคนปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตทางการเกษตรอินทรีแบบผสมผสานครบวงจร อยาง
รอบคอบ เพื่อใหไดผลผลิตไวบริโภคอยางพอเพียง  พรอมกับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและปริมาณ
พืชผลท่ีผลิตไดใหสามารถจําหนายไดท้ังภายในชุมชน  และขยายชองทางจําหนายสินคาเกษตรของ
ชุมชน ดวยการรวมกลุมเกษตรกรพัฒนาแปรรูปสินคา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหเกิดการยอมรับในคุณภาพ
ท่ีไดมาตรฐานยิ่งข้ึน 
 และนําหลักธรรมท่ีมีความสอดคลองสามารถนํามาใชคิดวิเคราะหปญหา  เพื่อคนหาสาเหตุ 
วิถีทางปองกันและแกไขปญหาความทุกข  ความเดือดรอน  ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติเพื่อการหลุด
พนจากปญหาความทุกขยากของเกษตรกรไทย  ท่ีประสบมาเปนเวลายาวนานกวา ๔ ทศวรรษ  และ
สามารถใชปองกัน-แกไข  พัฒนาตนเองและสังคมไดดีในทุกสถานการณ  คือ หลักอริยสัจ ๔  
ประกอบดวย “อริยมรรค” ซ่ึงเปนหลักธรรมคําสอนท่ีมีความเช่ือมประสานเขากับ หลักไตรสิกขาอยาง
กลมกลืนสอดคลอง  สามารถอธิบายแสดงถึงความเปนเหตุเปนผลของสภาวะความเปล่ียนแปลง ซ่ึง วา
ดวยเร่ืองของ “ความทุกข และการดับทุกข” ไดอยางกระจางแจง    
 หลักไตรสิกขาจึงเปนหลักธรรม (แกนธรรม) ท่ีมีความสําคัญ  และเหมาะสม สอดคลองในการ
ดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข  ดังท่ีผูวิจัยฯ ไดใชเปนหลักในการศึกษาวิจัยฯ คร้ังนี้ หลักไตรสิกขา ซ่ึงวา
ดวยเร่ืองการฝกตน การครองตน การปฏิบัติหนาท่ี ภารกิจ สัมมาชีพท่ีเหมาะสมกับ “การพัฒนาเกษตร
เชิงอุตสาหกรรมชุมชน” ท่ีควรตองยึดม่ันในความมีคุณธรรม ดวยการประพฤติปฏิบัติในทางท่ีควร และ
ละเวนจากเบียดเบียนผูอ่ืน รวมถึงการฝกฝนเพิ่มพูนสติปญญา ความรูในวิชาอาชีพ  เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
ของเกษตรกรใหสามารถประกอบกิจการ  ทําการงานไดตามสายอาชีพของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และยังชวยเปนเปนหลักในการดําเนินวิถีชีวิตท่ีถูกตอง  อันจะนํามาซ่ึงความสุขสมบูรณแก
เกษตรกรผูประพฤติ ปฏิบัติ 
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๑๘๘ 

เพื่อใชเปนหลักธรรมในการดําเนินกิจการขององคกรหรือการพัฒนาชุมชน  ในการนี้หมายถึง  
การรวมแรงรวมใจของสมาชิก – กลุมเกษตรกรในชุมชน  มีความเห็นพองกัน และรวมมือกันเพื่อพัฒนา
ชุมชนใหประสบความสําเร็จ  มีความเจริญกาวหนารวมกัน 

ลักษณะของความสามัคคีท่ีปรากฏในพระไตรปฎก ใชคําวา สมังคี สมัคคะ สามัคคึสังฆสามัคคี  
ซ่ึงมีลักษณะความสามัคคีปรองดองกัน ความพรอมเพรียงกันของหมูคณะหรือสงฆ การกระทําท่ีเรียกวา 
“สังฆสามัคคี” คือ การนําเอาธรรม วินัย เปนตน มากลาวตามความเปนจริง ชวยใหเกิดความสมานฉันท
กันในหมูคณะหรือสงฆมีการพรอมเพรียงกันทําสังฆกรรมตาง ๆ สําหรับสามัคคีธรรมนั้น พระพุทธเจา
ตรัสวา “ความพรอมเพรียงของหมูเปนเหตุแหงสุข และการสนับสนุนผูพรอมเพรียงกัน ก็เปนเหตุแหง
สุข ภิกษุผูยินดีในความพรอมเพรียงต้ังอยูในธรรม ยอมไมเส่ือมจากธรรมอันเกษมจากโยคะ ภิกษุสมาน
สงฆใหพรอมเพรียงกันแลว ยอมบรรเทิงในสรวงสวรรค ตลอดกัปฯ” 
 จุดมุงหมายของความสามัคคีในพระพุทธศาสนาน้ันเปนหลักธรรมท่ีชวยให มนุษย มี จิตใจ
ประกอบดวยเมตตากรุณา ชวยให การกระทําผิดดวยความโลภ ความโกรธ ความหลงลดลง เบาบาง 
ชวยให สังคมมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนและชวยใหประเทศชาติ สามารถดํารงสถาพรช่ัวลูกหลาน
ได ดังนั้น เม่ือบุคคลในสังคมมีหลักธรรมขอนี้แลวก็จะทําใหบุคคลท้ังหลาย ผูเปนสมาชิกของสังคมนั้น 
มีการแสดงความจริงใจตอกัน ไมมีจิตอิจฉาริษยาตอกันและกัน ชวยเหลือกันในดานตางๆ ก็จะทําให
สังคมประเทศชาติเกิดความสงบสุขและพัฒนา 
 นอกจากนี้การที่บุคคลและสังคมมีความสามัคคีก็ยังผลทําใหเกิดประโยชนท้ังแกตนเองและ
ผู อ่ืนซ่ึงพิจารณาไดจากหมวดธรรมเร่ือง อรรถประโยชน หมวดธรรมนี้ เปนหลักคําสอนของ
พระพุทธเจาท่ีเนนการกระทําเพื่อประโยชนสุขเกื้อกูลแกมหาชน โดยถือวาการกระทําท่ีดีหรือถูกตอง
นั้นจะตองเปนการกระทําท่ีกอใหเกิดประโยชนแกมหาชน คําวา ประโยชน หรืออรรถประโยชน มาจาก
ภาษาบาลีวา อัตถะ แปลวา ความเจริญ ผลประโยชน หรือ ความตองการ สวนภาษาสันสกฤต คือคําวา 
อรรถ หมายถึง ผลท่ีมุงหมาย ๓ ระดับข้ัน ส่ิงท่ีพระพุทธเจาสอน คือ ความจริงท่ีเปนประโยชน ใชแก
ทุกขได นําไปสูจุดหมาย ลักษณะท่ัวไปของพระพุทธศาสนา ประการหน่ึง ก็คือ เปนเร่ืองการดําเนิน
ชีวิต หรือ หลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อเขาสูจุดหมาย ซ่ึงจุดหมายในทางพระพุทธศาสนา มี ๓ ประการ 
เรียกวา อัตถะ เปนจุดหมายท่ีแบงโดยลักษณะท่ัวไปนั้นแบงเปน ๑.ทิฏฐธัมมิกัตถะ เรียกวา ประโยชน
ปจจุบัน ๒.สัมปรายิกัตถะ เรียกวา ประโยชนเบ้ืองหนา และ ๓.ปรมัตถหรือ ปรมัตถะ คือ ประโยชน
อยางสูงสุดสวนการแบงในแงของระดับนั้น จะแบงประโยชนหรือจุดมุงหมายท่ีเกี่ยวของกับ
ความสัมพันธระหวางมนุษยเปนดานๆไดวา ประโยชนมี ๓ อยาง คือ ๑. อัตตัตถะ ประโยชนตน ๒. 
ปรัตถะ ประโยชนผูอ่ืนและ๓. อุภยัตถะ ประโยชนท้ัง ๒ ฝาย หรือ ประโยชนรวมกันคําสอนประเภทนี้ 
มีเนนอยูมากมายในพระไตรปฎก เชน เนนเร่ืองการไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอ่ืน พุทธศาสนาย้ํา



 
๑๘๙ 

ใหมองตัวเราไมใชในแงตัวตน แตมองเปนชีวิตหนึ่งเหมือนกับชีวิตท้ังหลาย ชีวิตคนอ่ืนเราไม
เบียดเบียนฉันใด ตัวเราในฐานะท่ีเปนชีวิตหนึ่ง ซ่ึงใกลชิดท่ีสุด ตองรับผิดชอบกอน เราก็ไมควร
เบียดเบียนเหมือนกัน ตอจากนั้นก็ขยายออกไปในระดับปรัตถะอยางกวาง เชน สําหรับพระภิกษุสงฆ 
สําหรับผูทําหนาท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา คําวา ปรัตถะ นี้ก็จะขยายออกมาในรูปท่ีวา พหุชนหิตาย พหุ
ชนสุขาย เพื่อประโยชนแกพหูชน เพื่อความสุขแกพหูชน ซ่ึงคติเร่ืองประโยชนสุขแกพหูชนนี้มีมากมาย
ในพระไตรปฏก เชนวา พรหมจรรยหรือพรหมจริยะนี้มีอยูยั่งยืนเพื่ออะไร ก็เพื่อประโยชนสุขของพหู
ชน พระพุทธเจาทรงสงสาวกออกประกาศพระศาสนาก็เพื่อประโยชนสุขแกพหูชน การกระทําเพื่อ
ประโยชนสุขของพหูชนนี้ก็คือ เร่ืองปรัตถะในระดับสําหรับผูทําหนาท่ีเกี่ยวกับสังคม หรือประโยชนท่ี
กวางไกลออกไป นี้ก็เปนเร่ืองจุดหมาย๑๘ 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต ) อธิบายวา อัตถะ หรือ อรรถ แปลวา เร่ืองราวความหมาย 
ความมุงหมาย ประโยชน ผลท่ีหมาย หรือจุดหมายของพรหมจรรย หรือจริยธรรม หรือระบบการดําเนิน
ชีวิตและการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาน้ันเอง๑๙ สวนความหมายของคําวา ประโยชน นั้น พระ
ครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย (จินฺตามโย) ใหความหมายคําวา ประโยชน หมายถึงผลประโยชนสุขจาก
การประพฤติปฏิบัติธรรมท่ีมองเห็นกันไดในชาตินี้ท่ีทุกๆคนปรารถนา๒๐ สรุปไดวา คําวา อัตถะ หรือ 
อรรถประโยชน ก็หมายถึง ความเจริญงอกงามของชีวิต, หรือส่ิงท่ีจะชวยทําใหชีวิตกาวหนา หรือ อีก
ความหมายหน่ึงก็คือ หมายถึง จุดหมาย หรือ เปาหมายของชีวิตของมนุษย๒๑ 
 นอกจากเร่ืองสามัคคีธรรม และ อรรถประโยชนแลว ในพระพุทธศาสนายังมีคําหรือหลักธรรม
ท่ีมีความหมายใกลเคียงกันคือ คําวาทาน จาคะและ กรุณา ซ่ึงเปนองคธรรมในทางพระพุทธศาสนาท่ีจะ
ทําใหสังคมมีความเอ้ืออาทรตอกันและกันซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งของความสามัคคีใหหมูคณะมีความเขมแข็ง
ยิ่งข้ึน 

                                                           
๑๘พระธรรมปฎก (ป อ. ปยุตฺโต),ธรรมะสําหรับคนหนุมสาว หลักท่ัวไปของพุทธศาสตร, 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หนา ๓๒. 
๑๙พระพรหมคุณากรณ (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพคร้ังท่ี ๓๕, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพมิพผลิธัมม, ๒๕๕๕), หนา ๕๓๖. 
๒๐พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย (จินฺตามโย), “การประยุกตทิฏฐธัมมิกิตถประโยชน มาใชใน

การดําเนินชีวิตของประชาชน ต. ปงยางคก อ.หางฉัตร จ. ลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๑”, รายงานการวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๘. 

๒๑ประทีป  จิน ง่ี ,  “การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา” ,
วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย),๒๕๕๗. 

 



 
๑๙๐ 

หลักธรรมเรื่อง สามัคคีธรรม 
สามัคคีธรรมเปนหลักคําสอนของพระพุทธเจาท่ีเนนการกระทําเพื่อประโยชนสุขเกื้อกูลแก

มหาชน โดยถือวาการกระทําท่ีดีหรือถูกตองนั้นจะตองเปนการกระทําท่ีกอใหเกิดประโยชนแกมหาชน 
หลักธรรมคําสอนเร่ือง “ความสามัคคี” นี้ ถือไดวาเปนหลักธรรมซ่ึงเปนบอเกิดของคุณธรรมอ่ืน ๆเชน 
เม่ือคนไทยทุกคนมีความสามัคคีกัน ก็จะพากันสรางส่ิงท่ีดีงาม เปนบุญเปนกุศลซ่ึงมีผลตอตนเอง  ตอ
ผูอ่ืน  และตอประเทศชาติในท่ีสุด หากมนุษยมีความคดิเห็น ความประพฤติปฏิบัติเปนไปตามแนวท่ีมี
ระเบียบ มีความสามัคคีเทาเทียมกัน มีการแสดงความจริงใจตอกนั ไมมีจิตอิจฉา ริษยา ตอกัน ตางคน
ตางมีน้ําใจไมตรี ผอนส้ันผอนยาว เอ้ือเฟอเผ่ือแผเจือจุนกนัไมเอารัดเอาเปรียบ แกงแยง แขงขัน ชิงดชิีง
เดน ถึงจะมีหนาท่ีการงาน ฐานะความเปนอยูไมเหมือนกนัก็ตาม ก็สามารถอยูรวมกันเปนสังคมท่ีมีแต
ความสงบสุขราบร่ืน ปราศจากความขัดแยง ภยัอันตรายทั้งภายในคือความหวาดระแวงไมไวใจกัน ท้ัง
ภายนอกคือการเบียดเบียนประทุษรายกัน ยอมเปนสังคมที่สงบ มีระเบียบเรียบรอย นาอยูอาศัยอยางยิ่ง  

ความหมายของ สามัคค ี
คําวา สามัคคี แปลวา ความพรอมเพรียงกัน สมัคคะ ท้ังปวง ท้ังหมด ท้ังส้ิน (สัพพะ สะกะละ 

นิสเสสะ อเสสะ อนูนะกะฯลฯ) สามัคคี มีรูปวิเคราะหวา อัคเคนะ สิขะเรนะ สังคตัง สมัคคัง หรือ 
สามัคคี แปลวา ส่ิงท่ีมาพรอมกันโดยยอดรวม โดยพรอมเพรียงกัน (สัง+อัคคะ แปลงนิคคหิตเปน มะ 
ทีฆะสระ อะ เปน สระ อา ลง อี ปจจัย สําเร็จรูป เปน สามัคคะ สามัคคี)  สามัคคี จึงมีความหมายวา 
ความมาพรอมกันโดยรวมท้ังหมดทั้งส้ิน พรอมเพรียงกัน สมัครสมานสามัคคีกัน สามัคคี เปนสภาพ
ของการพรอมเพรียงกัน สามัคคีกัน เปนผูท่ีทําการสามัคคีกันเอง เปนตัว กัตตา คือ สามัคคีท่ีมีอยูประจํา
จิต และแจกจายไปใหแกจิตตนเอง ทําออกมาทางกาย วาจา สูตน สูสังคม ประเทศชาติ ฯ ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา สามัคคี หมายถึง ความพรอมเพรียง ความกลมเกลียว ความมีจุดรวมตัวเขาดวย กันหรือมุงไป
ดวยกัน เม่ือบุคคลที่เกี่ยวของมารวมประชุมพรักพรอมกัน เรียกวา กายสามัคคี (สามัคคีดวยกาย) เม่ือ
บุคคลเหลานั้นมีความช่ืนชมยินดีเห็นชอบรวมกัน พอใจรวมเปนอยางเดียวกัน หรืออยางภิกษุ แมมิได
ไปรวมประชุมทําสังฆกรรม แตมอบใหฉันทะ เรียกวาจิตสามัคคี (สามัคคีดวยใจ) ; ความพรอมเพรียง
แหงสงฆคือ สังฆสามัคคี เปนหลักการสําคัญยิ่งในพระวินัย ท่ีจะดํารงพระพุทธศาสนา จึงมีพุทธบัญญัติ
หลายอยางเพ่ือใหสงฆมีวิธีปฏิบัติในการรักษาสังฆสามัคคีนั้น วัตถุประสงคของพระธรรมคําส่ังสอน
ของพระพุทธศาสนา ก็เพื่อชีวิตท่ีดีงาม และความเปนอยูรวมกันอยางมีสันติสุขของผูคนในสังคม 
 จุดมุงหมายของสามัคคีธรรม 

หลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนาเถรวาทมีเปาหมายอยู ท่ี ความสงบสุขทุกดานของมวล
มนุษยชาติท้ังสวนตนและสวนท่ีเกี่ยวของกับผูคนในสังคม กลาวคือ พุทธศาสนาสอนใหมนุษยพยายาม
ประพฤติปฏิบัติแตความดี ละเวนความช่ัวของตนเองเสียกอน เม่ือสามารถปฏิบัติไดตามแลว ความสุขก็



 
๑๙๑ 

ยอมเกิดมีแกตนและคนอ่ืน แตมีขอแมวาจะตองศึกษาและประพฤติปฏิบัติดวยความรูท่ีถูกตองวาปญญา 
คือ อะไร อะไรเปนสาเหตุ วิธีแกไขเปนอยางไร เปนตน และดวยความเพียรพยายามของตนอยางจริงจัง
เทานั้น ข้ึนช่ือวา ความสามัคคีท่ีเปนธรรมแลว ก็ยอมมีผลเปนความสุข ความเจริญของหมูชนในชาติ
สังคมน่ันเอง มีขอความท่ีเนนใหทราบถึงจุดมุงหมายของความสามัคคีของหมูชนทุกหมูเหลา ๒ 
ประการดวยกัน ไดแก 

๑) ความพรอมเพรียงของหมูชน 
๒) ความพรอมเพรียงทําใหเกิดความสุข  
ในอนันทสังฆสามัคคีสูตร ใจความวา : “ความพรอมเพรียงแหงสงฆและความอนุเคราะหสงฆ

ผูพรอมเพรียงกันเปนเหตุเกิดความสุข ผูยินดี แลวในความพรอมเพรียงกัน ต้ังอยูในธรรม ยอมไมพลาด
จากธรรม เปนแดนเกษมจากโยคะ ยอมบันเทิงในสวรรคตลอดกัปหนึ่ง เพราะสมานสงฆใหพรอม
เพรียงกัน”  

ความพรอมเพรียงดูเหมือนยอมมีในส่ิงท่ัวไป นาฬิกายอมมีเคร่ืองจักรและอ่ืน ๆ สําหรับนาฬิกา
ท่ีเดินได คือ ส่ิงเหลานั้นพรอมเพรียงกันเปนไปตามสวนตามหนาท่ีของมัน ถาไมไดสวนหรือชํารุดเสีย
บางอยางขาดไปบางอยางก็เดินไมได ธาตุท้ัง ๔ ของคนพรอมเพรียงกันทํากิจตามหนาท่ีของตนเปนไป
เสมอไมหยอนไมกําเริบ คนก็มีความสบาย ถากําเริบหรือหยอนไป คนก็ไมสบาย หมูใดมีกิจท่ีตองทํา
อยางใด ตางก็ชวยกันทําไมแกงแยงกันเอาเปรียบกัน ความพรอมเพรียงของหมูนั้นตองทําอยางนั้นก็ยอม
มีบริบูรณ ความพรอมเพรียงของหมูมีแลวก็ใหเกิดสุข คือ ตางคนตางอยูสําราญดวยกัน ไมบาดหมางกัน 
ควบคุมหมูนั้นใหเปนไปมั่นคง เปนท่ีคร่ันครามของเหลาชน จะมาดูหม่ินขมเหง ยังโภคทรัพยศฤงคาร
บริวารใหเจริญทวี ตางคนตางมีอัธยาศัยตอกัน ผอนหนักผอนเบาตอกันไมถือกัน ไมลวงเกินกันให
เหลือเกิน ชวยตักเตือนกัน เห็นแกกันมากกวาเอาเปรียบแตประโยชนตนหวังดีตอกัน มีเมตตากายกรรม 
เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรมตอกัน พระศาสดาจึงตรัสวา ความพรอมเพรียงของหมู เปนเหตุนําสุข
มา (สมคฺคานํตโป สุโข)   

ลักษณะของสามัคคีธรรม 
ลักษณะของสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนา คือแนวคิดและการปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการกระทํา

โดยตรง และเพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของความสามัคคีไดอยางถูกตอง ดวยเหตุนี้ การ
แสดงออกซ่ึงการกระทํา    จึงเปนอีกวิธีหนึ่งของความสามัคคีและเปนหลักสําคัญท่ีสามารถสะทอนให
เห็นถึงแนวคิดเร่ืองสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง ลักษณะของความสามัคคี คือ การ
กระทําใน ๓ ลักษณะ กลาวคือ กรรม ทางไตรทวาร ไดแก กายทวาร ประตูทางกาย วจีทวาร ประตูทาง
วาจา มโนทวาร ประตูทางใจ  ดังนี ้



 
๑๙๒ 

๑. การกระทําทางกาย คือ ความสามัคคีรวมแรงกายของผูคนในสังคมในการกระทําตาง ๆ ท่ี
ถูกตองดีงาม เปนประโยชนตนและสวนรวม 

๒. การกระทําทางวาจา คือ ความสามัคคีของผูคนในสังคมในการพูดจา ติดตอส่ือสารกันดวย
คําพูดท่ีจริง เหมาะสม ออนหวาน  

๓. การกระทําทางใจ คือ ความสามัคคีของผูคนในสังคมในเร่ืองการคิดพิจารณาในการแกไข
ปญหา และการปฎิบัติท่ีมีประโยชนตอสังคมประเทศชาติ เชน รวมใจกันปฎิบัติธรรม เนื่องในวันสําคัญ
ตาง ๆ มีการทําสมาธิ ฟงพระธรรมเทศนา เปนตน 

๓.๓.๑ สุจริต ๓ 
ลักษณะของการกระทําท้ัง ๓ ขางตนนี้ รวมเรียกวา สุจริตกรรม แบงออกเปน ๓ ประการ ไดแก 
๑. กายสุจริต ไดแก การประพฤติชอบทางกาย มี ๓ อยาง ไดแก เวนจากการฆาสัตว เวนจากการ

ลักขโมย และเวนจากการประพฤติผิดในกาม 
๒. วจีสุจริต ไดแก การประพฤติชอบทางวาจา มี ๔ อยาง ไดแก ไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียด ไม

พูดคําหยาบ และไมพูดเพอเจอ 
๓. มโนสุจริต ไดแก การประพฤติชอบทางใจ มี ๓ อยาง ไดแกอนภิชฌา ไมเพงอยากไดของ

ผูอ่ืน อพยาบาท ไมมีจิตประทุษรายใครและสัมมาทิฎฐิ มีความเห็นชอบ  
หลักธรรมท่ีกอใหเกิดความสามัคคีในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
หลักธรรมท่ีจะชวยสงเสริมใหเกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติสามัคคีธรรมอยางไดผลนั้น ก็คือ 

๓.๓.๑.๑กุศลมูล 
กุศลมูล หมายถึง  ตนเหตุแหงกุศลความดีงามทั้งพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ ๓ 

ประการ คือ 
๑. อโลภะ อารมณแหงความไมอยากได  
๒. อโทสะ อารมณไมคิดประทุษราย  
๓. อโมหะ อารมณความไมหลงผิด   

พระพุทธศาสนาจึงสอนใหมวลมนุษยใสใจในการประพฤติปฏิบัติตนเองใหดีเสียกอน โดยมี
หลักอยู ๖ ประการเพ่ือเปนเคร่ืองประกันความสงบสุขท้ังดานสวนตัวและสังคมสวนรวมไดแก  

๑. ถาการกระทําช่ัวไมมีผลจริงและโลกหนาก็ไมมีจริง ผูท่ีทําช่ัวแลวตายไป ก็ไมไดไมเสีย 

เทากับเสมอตัว  

๒. ถาการกระทําช่ัวมีผลจริง และโลกหนามีจริง ผูท่ีทําช่ัวแลวตายไป กมี็หวังไปทุคติเทากับ

เสียหรือขาดทุน  



 
๑๙๓ 

๓. แมการกระทําช่ัวไมมีผลจริง และโลกหนาไมมีจริง ผูท่ีทําช่ัวกย็ังเปนท่ีนินทาของคนท่ัวไป 

ในโลกน้ีกย็ังเสียหรือขาดทุนอยูดี  

๔. ถาการกระทําดีไมมีผลจริง และโลกหนาไมมีจริง ผูท่ีทําดีแลวตายไป ก็ไมได ไมเสีย 
เทากับเสมอตัว  

๕. ถาการกระทําดีมีผลจริง และโลกหนามีจริง ผูท่ีทําดีแลวตายไป ยอมมีหวังไปสุคติเทากับ
ไดหรือมีกําไร  

๖. แมการกระทําดี ไมมีผลจริง และโลกหนาไมมีจริง ผูท่ีทําดีก็ยังเปนท่ีสรรเสริญของคน
ท่ัวไปในโลกนี้ เทากับยังไดหรือยังมีกําไรอยู 

พระพุทธเจา ไดกําหนดหลักธรรมไวเพื่อเปนแนวทางในการใหพุทธบริษัทประพฤติเพื่อใหเกิด
ความสามัคคี ดังนี้ 

๓.๓.๒สังคหวตัถุ ๔ 
หลักธรรมในการสงเคราะหชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ท่ีกอใหเกิดความสามัคคี  ดังท่ีกลาวไวใน

พุทธศาสนาเถรวาท ในแงของการมีมิตรสหายหรือบริวารที่ดีจริงพระพุทธเจาไดตรัสถึงความสําคัญของ
การมีมิตรสหายท่ีดีไวในอุปฑฒสูตรวา ดวยความเปนผูมีมิตรดีเปนพรหมจรรยกึ่งหนึ่ง  แตการที่จะ
สรางมิตรหรือยึดเหน่ียวจิตใจของบุคคลท่ีเปนมิตรสหายกันแลวไวไดนั้นก็เปนส่ิงท่ีสําคัญมาก
เหมือนกัน เพราะเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจของมิตรหรือบริวารเรียกวา หลักสังคหวัตถุ ซ่ึงมีดวยกัน ๔ 
ประการ ซ่ึงในสังคหสูตรวาดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการคือ การใหปน ๑ เจรจาไพเราะ ๑ การบําเพ็ญ
ประโยชน๑ ความวางตนสมํ่าเสมอในธรรม  นั้น ๆ ตามควร ๑ เหลานี้แลเปนธรรมเครื่องสงเคราะหใน
โลก เหมือนล่ิมสลัก(ท่ีหัวเพลา) คุมรถท่ีแลนไปอยูฉะนั้น ถาธรรมเคร่ืองสงเคราะหเหลานี้ไมมีไซร 
มารดาหรือบิดาก็จะไมพึงไดรับความนับถือหรือบูชา เพราะเหตุแหงบุตรก็เพราะบัณฑิตท้ังหลายยังเห็น
ความสําคัญธรรมเคร่ืองสงเคราะหเหลานี้อยู ฉะนั้นบัณฑิตเหลานั้น จึงไดถึงความเปนใหญและเปนท่ี
นาสรรเสริญ”   

ในจฬูโคสิงคาสลาลสูตร ใจความวา 
“กุลบุตร ๓ ทานคือ พระอนุรุทธะ พระนันทิยะ และพระกิมพิละ พระศาสดาตรัสถามเถระท้ัง๓

วาอยูสุขสบายดีหรือ พระเถระท้ัง๓ทูลตอบวา อยูสุขสบายดี ไมลําบากดวยอาหารบิณฑบาต และยังมี
ความช่ืนชมตอกันอยู เขากันไดเหมือนน้ํากับน้ํานม พระศาสดาตรัสถามวาท่ีเปนเชนนั้นไดเพราะอาศัย
คุณธรรมอะไร พระเถระท้ัง ๓ ทูล วา เพราะมีเมตตาตอกันท้ังทางกาย วาจา และใจ ท้ังตอหนาและลับ
หลัง ไมประพฤติกระทําตามใจตน แตพยายามตามใจผูอ่ืน เม่ือเปนเชนนี้ กายของขาพระองคท้ัง ๓ แม
จะตางกัน แตจิตเปนอยางเดียวกัน”  



 
๑๙๔ 

พระอนุรุทธะทูลตอบวา “ขาแตพระองคผูเจริญ บรรดาพวกขาพระองค ทานผูใดกลับจาก
บิณฑบาตแตบานกอน ทานผูนั้นยอมปูลาดอาสนะ ต้ังน้ําฉัน น้ําใชไว ต้ังถาดสํารับไว ทานผูใดไป
บิณฑบาตกลับจากบานทีหลัง ถามีบิณฑบาตท่ีเหลือจากฉัน หากประสงค ก็ฉัน ถาไมประสงคก็ท้ิงเสีย
ในท่ีปราศจากของเขียว หรือเทลงในน้ําท่ีไมมีตัวสัตว ทานผูนั้นเก็บอาสนะ เก็บน้ําฉัน เก็บน้ําใช เก็บ
ถาดสํารับ กวาดโรงภัต ทานผูใดเห็นหมอน้ําฉัน น้ําใช หรือหมอน้ําชําระวางเปลา ทานผูนั้นก็เขาไปต้ัง
(หมอน้ํา)ไว ถาเหลือวิสัยของทาน ก็กวักมือเรียกรูปท่ี ๒ แลวชวยกันยกเขาไปต้ังไว พวกขาพระองคไม
เปลงวาจา เพราะขอนั้นเปนปจจัยและทุกวันท่ี ๕ พวกขาพระองค นั่งสนทนาธรรมกถาตลอดคืนยังรุง 
ขาแตพระองคผูเจริญพวกขาพระองค เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวม่ันคงอยู ดวยประการ
ฉะนี้แล”   

ดังนั้น หลักสังคหวัตถุ ซ่ึงมีดวยกัน ๔ ประการ คือ 
๑) ทานการใหปนวัตถุ  เอ้ือเฟอเผ่ือแผส่ิงของของตนแกบุคคลอ่ืน ดวยเห็นวาส่ิงของท่ีตน

เสียสละไปนั้นจะเปนประโยชนแกผูรับ เปนการแสดงความมีน้ําใจ และเปนการยึดเหนี่ยวจิตใจของมิตร
สหายหรือบริวารไวได พระพุทธเจาทรงสรรเสริญการใหไวมากมาย เชน “ผูใหยอมเปนท่ีรัก” “ผูให
ยอมผูกมิตรไวได” เปนตน ผูที่มีความตระหน่ีนั้นไมสามารถท่ีจะผูกมิตรหรือยึดเหนี่ยวจิตใจของมิตร
และบริวารไวได 

๒) ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ การมีวาจาเปนท่ีรัก เปนท่ีดูดดื่มจิตใจของผูฟง มีวาจาสุภาพ
ออนหวานชวนฟง เปนวาจาที่ไมหยาบคายและกอใหเกิดประโยชน การมีปยวาจานี้มีความสําคัญเปน
อยางมากในการผูกมิตรหรือรักษานํ้าใจมิตร บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหเปนทูตหรือเปนตัวแทนของ
ประเทศในการเจรจาเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ จะตอง
มีเทคนิคในการใชคําพูดอยางดีเยี่ยม เพราะถาหากใชคําพูดท่ีไมดีก็จะสงผลใหประชาชนและ
ประเทศชาติสูญเสียผลประโยชนได 

๓) อัตถจริยา การประพฤติตนเปนประโยชน เชน การชวยเหลือผูอ่ืนในเวลาที่จําเปนอยาง
ถูกตองและเหมาะสม  ไมเปนคนนิ่งดูดายในเม่ือตนเองมีกําลังความสามารถท่ีพอจะชวยเหลือได ในการ
ผูกสัมพันธไมตรีระหวางประเทศก็เชนเดียวกัน จะตองเปนผูท่ีรูจักใหการชวยเหลือในเวลาท่ีสมควร
ชวยเหลือ เชน เม่ือถึงคราวท่ีมิตรประเทศตองประสบกับภัยพิบัติตาง ๆ ท่ีประเทศสัมพันธมิตรพอท่ีจะ
ชวยเหลือไดก็ใหชวยเหลือตามกําลังความสามารถ เพื่อเปนการผูกสัมพันธไมตรีหรือแสดงถึงความมี
สัมพันธไมตรีอันดีตอกัน 

๔) สมานัตตตา การสงเคราะห  ใหการชวยเหลือผูอ่ืนอยางเหมาะสมและเสมอภาคกัน  ความมี
ตนเสมอตนเสมอปลาย ไมคบมิตรเพราะเห็นแกประโยชน สวนตน มิใชวาเม่ือเห็นวามิตรหมด



 
๑๙๕ 

ประโยชนสําหรับตนแลวก็เร่ิมหางเหินหรือเลิกคบไป การคบหามิตรจะตองคบดวยความจริงใจ และมี
ความเสมอตนเสมอปลายท้ังในยามท่ีมิตรรุงเรืองและในคราวตกตํ่า 

สรุปไดวาการสงเคราะหผูอ่ืนดวยการใหทานท้ัง ๔ ประการนี้ เม่ือปฏิบัติได ยอมทําใหเกิด
ความสามัคคีรวมมือรวมใจในกลุมชนนั้นๆ ถาไมมีหลักปฏิบัติเชนนี้ ผูนั้นยอมไมเปนท่ีรักของคน
ท่ัวไป ขอนี้บางทานจึงเรียกวา “มนตมหาเสนห” เพราะทําใหตนเขาไปนั่งในใจของผูอ่ืน 

๓.๓.๒.๑ สาราณียธรรม ๖ 
หลักธรรมท่ีกอใหเกิดความสามัคคี– ความเจริญกาวหนาแกหมูคณะ ดังท่ีกลาวไวในพุทธ

ศาสนาเถรวาท ในแงท่ีจะทําใหประชาชนภายในชาติและสังคมอยูกันดวยความสามัคคี กลมเกลียว ทํา
ใหเปนเอกภาพ เรียกวาหลักสาราณียธรรม ซ่ึงเปนหนาท่ีหรือขอปฏิบัติท่ีประชาชนควรปฏิบัติตอผูอ่ืน
ในสังคม  

สาราณียธรรม เปนหลักธรรมท่ีมีองคประกอบไปดวยหลัก ๖ ประการดวยกัน คือ 
๑)เมตตากายกรรม คือ การแสดงออกถึงความเมตตาทางกายแกเพื่อนในสังคมเดียวกัน ท้ังตอ

หนาและลับหลัง ชวยเหลือกิจธุระของหมูคณะดวยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือ
กันท้ังตอหนาและลับหลัง 

๒)เมตตาวจีกรรม คือ การแสดงออกถึงความเมตตาปรารถนาดีตอกันทางวาจา ตอเพื่อนรวม
สังคมประเทศชาติเดียวกัน เชน การชวยบอกส่ิงท่ีเปนประโยชน แนะนําส่ังสอนตักเตือนในทางท่ีถูกท่ี
ควรดวยความปรารถนาดี กลาววาจาสุภาพ เปนประโยชน ออนหวานท้ังตอหนาและลับหลัง 

๓)เมตตามโนกรรม คือ การตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีตอกันกับเพื่อนรวมสังคม รวมหมูคณะ
เดียวกัน มีจิตปรารถนาดีท้ังตอหนาและลับหลัง คิดทําแตส่ิงท่ีเปนประโยชนตอกัน มองกันในแงดี ไมมี
ความระแวงสงสัยซ่ึงกันและกัน  

๔)สาธารณโภคี คือ การรูจักแบงปนเฉล่ียเจือจาน แมวาจะเปนส่ิงของเล็กนอยแตเปนส่ิงท่ีไดมา
โดยชอบธรรม ก็ไมควรหวงไวแตผูเดียว นํามาใหไดมีสวนรวมบริโภคใชสอยรวมกัน 

๕)สีลสามัญญตา คือ จะตองมีศีล มีความประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลท่ีรวมในสังคม หมู
เดียวกัน ไมทําตนใหเปนท่ีรังเกียจของหมูคณะ เคารพกฎเกณฑระเบียบของสังคม 

๖)ทิฎฐิสามัญญตา คือ จะตองมีความเห็นทีดีงามเสมอเหมือนกับผูอ่ืนในสังคมเดียวกัน มีความ
เห็นชอบรวมกันในขอท่ีเปนหลักการท่ีจะนําไปสูการขจัดปญหา มิใชเปนความเห็นท่ีกอใหเกิดปญหา 
ตองยอมรับความคิดเห็นของคนหมูมากแมจะไมถูกใจก็ตามหากจัดการประพฤติปฏิบัติของผูคนใน
สังคมไทย 

เม่ือแยกเปนเพศบรรพชิตและฆราวาสแลว ก็ไดสาราณียธรรม ๖ ประการ ใน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
๑) สาราณียธรรม ๖ ประการสําหรับบรรพชิต ไดแก 



 
๑๙๖ 

๑.๑) เขาไปต้ังกายกรรมประกอบดวยเมตตาท้ังตอหนาและลับหลัง 
๑.๒) เขาไปต้ังวจีกรรมประกอบดวยเมตตาท้ังตอหนาและลับหลัง 
๑.๓) เขาไปต้ังมโนกรรมประกอบดวยเมตตาท้ังตอหนาและลับหลัง 
๑.๔) แบงปนลาภท้ังหลายท่ีประกอบดวยธรรมไดมาโดยธรรม แมโดยท่ีสุดบิณฑบาต 

ยอมบริโภครวมกันกับเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายผูมีศีล 
๑.๕)เปนผูมีศีลไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญเปนไป

พรอมเพ่ือสมาธิ เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย ท้ังตอหนาและลับหลัง 
๑.๖)มีทิฐิอันเปนอริยะ เปนเคร่ืองนําออก นําออกไปเพื่อความส้ินทุกขโดยชอบแก

ผูกระทําตามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายท้ังตอหนาและลับหลัง   
๒)สาราณียธรรม ๖ ประการสําหรับฆราวาส 
ในสาราณียสูตรท่ี ๒ นี้ พระพุทธเจาไดตรัสถึงองคประกอบของธรรมะอันเปนท่ีต้ังแหงความ

ระลึกถึงกันหรือการรูรักสามัคคี ดังคําโบราณวา “อยูใหเขาสบายใจ ไปใหเขาคิดถึง” ไดแก 
๒.๑)การมีพฤติกรรมทางกายท่ีประกอบดวยเมตตา (เมตตากายกรรม) ไดแก การ

กระทําตอกันดวยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีตอเพื่อนรวมงาน รวมกิจการรวม
ชุมชนดวยการชวยเหลือกิจธุระตาง ๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ท้ัง
ตอหนาและลับหลัง 

๒.๒)การมีพฤติกรรมทางวาจาท่ีประกอบดวยเมตตา (เมตตาวจีกรรม) ไดแก การพูด
ดวยเมตตา คือ กลาวแตส่ิงท่ีเปนประโยชน ส่ังสอนหรือแนะนําตักเตือนกันดวย
ความหวังดี และแสดงความเคารพนับถือกนัท้ังตอหนาและลับหลัง 
๒.๓)การมีพฤติกรรมทางใจท่ีประกอบดวยเมตตา (เมตตามโนกรรม) ไดแก การคิดถึง
ตอกันดวยเมตตา คือ ต้ังจิตปรารถนาดี คิดทําส่ิงท่ีเปนประโยชนแกกัน 
๒.๔)การแบงปนเฉล่ียลาภท่ีไดมาโดยชอบ (สาธารณโภคี) ไดแก การไดวัตถุส่ิงของ
มาแลวแบงกันกินแบงกันใช คือ แบงปนลาภผลท่ีไดมาโดยชอบธรรม แมเปนของ
เล็กนอยก็แจกจายใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคท่ัวกัน 
๒.๕)การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนผูมีศีลท่ีบริสุทธ์ิเสมอกับเพื่อนพรหมจรรย (สีล
สามัญญตา) ไดแก การประพฤติใหดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริต ดีงาม รักษา
ระเบียบวินัยของสวนรวม ไมทําตนใหเปนท่ีนารังเกียจ หรือเส่ือมเสียแกหมูคณะ 
๒.๖)การพัฒนาตนใหมีทิฏฐิท่ีเปนไปเพื่อความพนทุกขเสมอกับเพื่อนพรหมจรรย
(ทิฏฐิสามัญญตา) ไดแก การพยายามปรับความคิดเห็นเขากันได คือ เคารพ รับฟง



 
๑๙๗ 

ความคิดเหน็กนั มีความเห็นชอบรวมกัน ตกลงกันไดในหลักการสําคัญยึดถืออุดมคติ
หลักแหงความดีงาม หรือ จดุหมายสูงสุดอันเดียวกนั  

สาราณียธรรม ๖ ประการ สะทอนใหเห็นถึงความรักใคร ความระลึกนึกถึงกันดวยความรักท่ี
เปนสาราณียะซ่ึงประกอบไปดวยความปรารถนาดีตอกันท้ังทางกาย วาจาและใจขณะเดียวกันก็มีความรู 
ความเขาใจในหลักการแกปญหา หรือแกทุกขอยางถูกตองเสมอกัน (ทิฏฐิสามัญญตา) ปฏิบัติตามแนว
ทางการประพฤติปฏิบัติท่ีเปนไปเพื่อการแกปญหาโดยเสมอกัน (สีลสามัญญตา) และก็มีการแบงปน
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน (สาธารณโภคี) หลักธรรมท้ังหลายเหลานี้แตละอยาง ๆ ช่ือวาสาราณียธรรม แปลวา 
ธรรมเปนท่ีต้ังแหงความใหระลึกถึงกัน ช่ือวาปยกรณธรรม ธรรมเคร่ืองทําความรักกัน ช่ือวาครุกรณ
ธรรม ธรรมเคร่ืองทําใหเคารพกันเปนไปเพ่ือสงเคราะหชวยเหลือกันเพื่อไมทะเลาะวิวาทโตเถียงกันเพื่อ
ความพรอมเพรียงเปนอันเดียวกัน ดังนั้น หลักธรรมท้ัง ๖ ประการนี้ ถานําไปปฏิบัติตามก็จะเปน
เคร่ืองชวยสังคมหรือประเทศชาติใหมีความม่ันคงและเปนเอกภาพได เพราะผลที่จะเกิดตามมาจากการ
ประพฤติตามหลักธรรมนี้ คือ 

๑) ทําใหระลึกถึงกันในแงดี 
๒) ทําใหเกิดความรักใคร ปรองดองกัน 
๓) ทําใหเกิดความเคารพ มีสัมมาคารวะตอกัน 
๔) ทําใหเกิดการสงเคราะห ชวยเหลือ เกื้อกูลกัน 
๕) ทําใหเกิดความไมวิวาท บาดหมางกัน 
๖) ทําใหเกิดความพรอมเพรียง สมัครสมานสามัคคีกัน 
๗) ทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
สรุปวา เร่ิมตนตองมีเมตตาตอกัน คือ  ตองไมมีความอาฆาตพยาบาทหรือโกรธเคืองกันเปน

ฐาน เทากับเปนการสลายความเห็นแกตัวเปนเบ้ืองแรก จากน้ันจะตองปรับจิตใจรูจักการใหหรือการ
แบงปนและปรับพฤติกรรม รวมท้ังความคิดเห็นผิดออกจากกันและกัน และยอมรับระเบียบกฎเกณฑท่ี
ดีรวมกันในท่ีสุดสังคมก็จะเปนปกแผน ความขัดแยงกันความเขาใจผิดกันก็จะไมเกิดข้ึนอีกตอไป 

๓.๓.๓อปริหานิยธรรม ๗ 
หลักธรรมท่ีปองกันมิใหเกิดความเส่ือมเสีย  กอใหเกิดความสามัคคี  ดังท่ีกลาวไวในพุทธ

ศาสนาเถรวาทอีกขอหนึ่งท่ีครอบคลุมการปฏิบัติสามัคคีธรรมท้ังทางกาย วาจาและทางจิตใจไดอยางดี
ท่ีสุดประการหนึ่ง ก็คือ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ โดยแยกออกเปน ๒ หมวดตามเพศบรรพชิต
และฆราวาส ดังนี้ 

๑.หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ สําหรับบรรพชิต ในจูฬโคปาลสูตร ใจความวา  



 
๑๙๘ 

“ภิกษุท้ังหลายสมณหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งท่ีฉลาดในโลกน้ี ฉลาดในโลกหนา ฉลาด
ในธรรมอันเปนบวงมาร ฉลาดในธรรมอันไมเปนบวงมาร ฉลาดในธรรมอันเปนบวงแหงมฤตยู ฉลาด
ในธรรมอันไมเปนบวงแหงมฤตยู ชนเหลาใดจักสําคัญ สมณพราหมณเหลานั้นวา เปนผูควรฟง ควรเช่ือ 
ขอนั้นจักเปนไปเพ่ือประโยชนและความสุขแกชนเหลานั้นตลอดกาลนานเชนนั้นเหมือนกัน”   

๒ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ สําหรับฆราวาสสารันททสูตร 
๑) ชาววัชชี จักประชุมกันเนืองนิตย หม่ันประชุมกันบอย ๆ เพียงใด ชาววัชชีหวังความเจริญได

แนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลยเพียงนั้น 
๒) ชาววัชชี พรอมเพรียงกันประชุมกัน จักพรอมเพรียงกันเลิกประชุม จักพรอมเพรียงกันทํากิจ

แหงชาววัชชีท่ีควรทํา เพียงใด ชาววัชชีหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลยเพียงนั้น 
๓) ชาววัชชี ไมบัญญัติ ส่ิงท่ียังไมไดบัญญัติ จักไมเพิกถอนส่ิงท่ีบัญญัติไวแลว จักประพฤติม่ัน

อยูในธรรมของชาววัชชีคร้ังโบราณตามที่บัญญัติไว เพียงใด ชาววัชชีหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึง
หวังความเส่ือมเลยเพียงนั้น 

๔) ชาววัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ทานวัชชีผูใหญท้ังหลายและจักสําคัญถอยคําแหง
ทานเหลานั้นวา เปนถอยคําอันตนพึงเช่ือฟง เพียงใด ชาววัชชีหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวัง
ความเส่ือมเลยเพียงนั้น 

๕) ชาววัชชี จักไมบังคับ ฝนใจปกครองหญิงในสกุลกุมารีในสกุล เพียงใด ชาววัชชีหวังความ
เจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลยเพียงนั้น 

๖) ชาววัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถานของชาววัชชีท้ังภายในและภายนอก และ
ไมลบลางพลีกรรมอันชอบธรรม ซ่ึงเคยให เคยทํา แกเจติยสถานเหลานั้น เพียงใด ชาววัชชีหวังความ
เจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลยเพียงนั้น 

๗) ชาววัชชีจักถวายความอารักขา ความปองกัน ความคุมครอง โดยชอบธรรม ในพระอรหันต
ท้ังหลายท่ียังไมมา พึงมาสูแวนแควนและท่ีมาแลว พึงอยูเปนสุขในแวนแควน เพียงใด ชาววัชชีหวัง
ความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลยเพียงนั้น 

ลิจฉวีท้ังหลาย อปริหายธรรม ๗ ประการ จักต้ังอยูในชาววัชชี และชาววัชชีจักทํารวมกันอยูใน
อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพียงใดชาววัชชีหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลยเพียง
นั้น  

๒. อปริหานิยธรรม ๗ ประการ จัดเปนหลักธรรมสําหรับฆราวาสทุกหมูเหลาในสังคมท่ีพึง
ยึดถือปฏิบัติใหไดดวยความเอาใจใส หากหวังความสมัครสมานของคนในชาติ ไดแก 

๒.๑) หม่ันประชุมกันเสมอ 
๒.๒) พรอมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจการ 



 
๑๙๙ 

๒.๓) ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ ไมเลิกลม 
๒.๔) เคารพนับถือผูใหญ 
๒.๕) ใหเกียรติแกสตรี ไมลวงละเมิด 
๒.๖) เคารพสถานศักดิ์สิทธ์ิของชุมชน 
๒.๗) ใหความคุมครองปองกันบรรพชิตผูประพฤติดีปฏิบัติชอบในรัฐของตน 

 สรุปไดวาหลักธรรมท้ัง ๗ นี้ เปนเครื่องบงบอกไดวา เม่ือคณะสงฆและฆราวาสไดพากัน
ประพฤติปฏิบัติตามดวยความสามัคคีกัน ความเส่ือม ความวุนวายตาง ๆ ในพระพุทธศาสนาก็เปนอันไม
ตองไปพูดถึงเลย เพราะเม่ือพระภิกษุตางรูปตางปฏิบัติพระธรรมวินัยรวมกันในพิธีกรรมตางๆ เชน พิธี
เขาพรรษา พิธีออกพรรษา ลงอุโบสถฟงพระปาติโมกขทุกกึ่งเดือน ถืออุปชฌายอาจารย มีความเคารพ
ในพระเถระ ไมลวงละเมิดพระวินัย ปฏิบัติตนเพ่ือเปนคนมักนอย สันโดษ มีกายวิเวก จิตตวิเวก เปนตน
เหลานี้ นี่คือ “สาเหตุท่ีแทจริงของความเจริญของพระสัทธรรมในอดีตท่ีผานมา หลักธรรมท้ัง ๗ ท้ังฝาย
ฆราวาสและบรรพชิตนี้ พระพุทธเจาทรงตรัสประทานไวใหพุทธบริษัท ๔ ของพระองค ไดแก ภิกษุ
บริษัท ภิกษุณีบริษัท อุบาสกบริษัท และอุบาสิกาบริษัท”  ใหมีความรักกัน ความสามัคคีกันและชวยกัน
ในเร่ืองตาง ๆ รวมท้ังการรักษาพระพุทธศาสนาใหม่ันคงยืนยาวตอไป เพราะแตละขอต้ังอยูในผูใด หรือ
ผูใดต้ังอยูในธรรมเหลานี้ คือ ปฏิบัติธรรมเหลานี้ตลอดกาลเพียงใด ผูนั้นจะเปนบรรพชิตก็ตามจะเปน
คฤหัสถก็ตาม ก็มีแตความเจริญอยางเดียวไมมีความเส่ือมเลยตลอดกาลเพียงนั้น   
 หลักความสามัคคีมีความสําคัญตอการทํางานสวนรวมใหประสบผลสําเร็จ  แตสําหรับระดับ
ปจเจกชนซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง “เกษตรกร” จําเปนตองมีคุณธรรมอ่ืนๆ ประกอบเขาอยูในคุณลักษณะ
ประจําตัวของแตละบุคคล  เพื่อการ “ครองตน”  ใหเหมาะสมกับสถานภาพแหงตน  หลักธรรมท่ีขอ
กลาวอางถึงคือ  หลักสันโดษ 

๓.๓.๔  สันโดษ ๓ 
หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาในเร่ือง ความสันโดษ เปนคําสอนท่ีสําคัญ เพื่อใหคนเรา

พอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู โดยจะมีผูเขาใจผิดคิดวาหลักสันโดษนั้นสอนใหคนเราเฉ่ือยชา แตท่ีจริงไมใช
เชนนั้น เพราะหลักการของสันโดษสอนใหเราพอใจในส่ิงท่ีเรามี โดยไมสนใจปริมาณของทรัพยวา มี
มากหรือนอย ความพอใจนี้จึงหยุดอยูท่ีส่ิงท่ีเราเปนเจาของเทานั้น ดังความในพระไตรปฎกท่ีวา 
 “เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้วาเราท้ังหลายจักเปนผูสันโดษดวย
จีวรตามมีตามได และจักเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยจีวรตามีตามได จักไมถึงการ
แสวงหาอันไมควร เพราะเหตุแหงจีวร ไมไดจีวรแลว ก็จักไมสะดุง คร้ันไดจีวรแลว จักไมยินดี ไมติดใจ 
ไมพัวพัน จักเปนผูมีปกติเห็นโทษ มีปญญาเคร่ืองสลัดออก ใชสอย เราท้ังหลายจักเปนผูสันโดษดวย
บิณฑบาตตามมีตามได ฯลฯ จักเปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ฯลฯ จักเปนผูสันโดษดวย



 
๒๐๐ 

เภสัชบริขารซ่ึงเปนปจจัยแหงคนไขตามมีตามได จักเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวย
เภสัชบริขาร ซ่ึงเปนปจจัยแหงคนไขตามมีตามได จักไมถึงการแสวงหาอันไมควรเพราะเหตุแหงเภสัช
บริขาร ซ่ึงเปนปจจัยแหงคนไข  ไมไดเภสัชบริขาร ซ่ึงเปนปจจัยแหงคนไข ก็ไมสะดุง คร้ันไดเภสัช
บริขารซ่ึงเปนปจจัยแหงคนไขแลว ก็ไมยินดี ไมติดใจ ไมพัวพัน จักเปนผูมีปกติเห็นโทษ มีปญญาเคร่ือง
สลัดออกบริโภค ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เราจักกลาวสอน
พวกเธอตามอยางกัสสปะ ก็หรือผูใดพึงเปนผูเชนกัสสปะ และพวกเธอเม่ือไดรับโอวาทแลว พึงปฏิบัติ
เพื่อความเปนอยางนั้น ดังนี้ ฯ”๒๑ 
 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดอธิบายในเร่ืองสันโดษไวดังนี้ 
 “การท่ีเราเขาใจความหมายของสันโดษผิดพลาด ก็เพราะไมไดแยกเร่ืองความตองการ คนท่ีมี
ความสันโดษนั้น ยังมีความตองการคุณภาพชีวิตดวย จึงจะเปนความหมายท่ีถูกตอง จุดท่ีพลาดก็คือ เม่ือ
ไมรูจักแยกประเภทความตองการ ก็เลยพูดคลุมปฏิเสธความตองการไปเลย คนสันโดษก็เลยกลายเปน
คนท่ีไมตองการอะไร...ในทางพุทธศาสนาน้ัน สันโดษจะตองมาคูกับความเพียรเสมอไป สันโดษเพ่ือ
อะไร เพื่อจะไดประหยัดแรงงานและเวลาท่ีจะสูญเสียไปในการท่ีจะปรนเปรอตน แลวเอาแรงงานและ
เวลานั้น ไปใชในการทํางาน ปฏิบัติหนาท่ีเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต สันโดษมีความมุงหมายอยาง
นี้”๒๒ 
 ขอความขางตนอธิบายไดวา ความสันโดษตองประกอบดวยการทํางาน มีความอดทน มีความ
เพียร มีการบริโภคนอยลง และลดความฟุงเฟอเพื่อเปนการเพิ่มคุณคาใหกับชีวิต จึงถือวาเปนการ
สันโดษท่ีแทจริง โดยมีพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ท่ีวา “เร่ิมดวยพอมีพอกิน” 
เปนการสนับสนุนแนวทาง “สันโดษ” ท่ีอยูในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไดเปนอยางดี  นอกจากน้ี
ยังเปนประโยชนในวงกวางเพราะ ตองมีการแลกเปล่ียน มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เปนการถือ
สันโดษในผลประโยชนสวนรวม เปนคุณธรรมท่ีกอประโยชนใหสังคมไดอีกทางหน่ึง จึงถือไดวา 
ความสันโดษตามหลักพุทธธรรมสอดคลองกับแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สันโดษหมายถึง “ความยินดีหรือความพอใจกับของท่ีตนมีอยูและไดมาดวยความเพียรโดย
ชอบธรรม”  กลาวคือเม่ือเราไดทรัพยหรือส่ิงใดไมวาเทาใด ก็ยินดีพอใจกับส่ิงท่ีไดมาโดยชอบธรรมน้ัน
เพราะเปนของเราแลว เรียกวาเปนคนมีสันโดษ สวนคนท่ีมีหรือไดทรัพยมาแลวยังไมพอใจแตไปอยาก
ไดพอใจในของของผูอ่ืนท่ีตนไมมี อันเปนการเกินวิสัยเกินกําลังของตนหรือไมเหมาะสมกับเพศภาวะ
                                                           

 
๒๑กรมการศาสนา, “พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค,” พระไตรปฎก

ภาษาไทย ฉบับสังคายนา  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๐), ขอ ๔๗๖, หนา ๑๙๒. 
 ๒๒พระธรรมปฏก, เศรษฐศาสตรแนวพุทธ  (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโกมลคีมทอง, 
๒๕๔๕), หนา ๓๑-๓๓. 



 
๒๐๑ 

และฐานะของตน หรือไดมาโดยไมเปนธรรม คนเชนนี้จัดเปนคนไมมีสันโดษ โดยสรุปความสันโดษจึง
เปนความยินดีพอใจในส่ิงท่ีตนแสวงหามาไดโดยชอบธรรม 
 สันโดษเปนคุณธรรมขอหนึ่งซ่ึงตางกับคําวามักนอย สันโดษนั้นพระพุทธเจาทรงสอนแก
บุคคลท่ัวไปท้ังนักบวชและฆราวาส สวนมักนอยนั้นมักทรงสอนแกนักบวช ผูสละสมบัติทุกอยางแลว 
มีความหมายเปน ๒ อยาง คือ มักนอยในปจจัยส่ี คือมีส่ิงของไวใชเทาท่ีจําเปนแกตนเทานั้น ซ่ึงตรงขาม
กับมักมากหรือโลภมาก และอีกประการหนึ่งคือมักนอยในคุณธรรมท่ีตนเองมีอยู หมายถึง มีคุณธรรม 
คุณวิเศษ ขอใดอยูในตนแลวก็ไมโออวดในคุณความดีของตนน้ันเพื่อใหผูอ่ืนยกยอง 
 ผูท่ีไมเพียรพยายามพัฒนาตนใหเต็มตามศักยภาพที่มีอยู โดยใชสันโดษเปนขออางนั้น โดย
แทจริงแลวจึงเปนการอางท่ีผิดและเปนการเอาสันโดษในความหมายท่ีผิดมาอางบังหนาเพื่อกลบ
เกล่ือนความโงและความเกียจครานของตน เพราะความสันโดษไมใชความพอใจในส่ิงไมดีท่ีมีอยูในตน 
เชนคนมีความช่ัวอยูในตัวเองก็พอใจท่ีจะรักษาความช่ัวนั้นไว แตตรงกันขามพระพุทธองคทรงสอน
ไมใหหยุดยั้งในการกระทําความดีและใหมีความเพียร มีความคิดริเร่ิมและพึงทําความกาวหนาเพื่อ
พัฒนาชีวิตของตนเองใหเจริญยิ่งๆ ข้ึนไปอยางไมหยุดยั้ง ดังท่ีทรงตรัสสอนไววา “ตถาคตไมสรรเสริญ
ความมักนอยในความดี หรือการหยุดอยูในความดีเลย ตถาคตยอมสรรเสริญความเจริญ ความภิญโญ
อยางยิ่งในความดีท้ังหลาย” และ“ทานท้ังหลายจงริเร่ิม จงกาวหนา จงประกอบความเพียรใน
พระพุทธศาสนา จงกําจัดเสนาแหงมัจจุราช เหมือนชางกําจัดเรือนไมออ  ฉะนั้น ผูใดจักไมประมาทใน
ธรรมวินัยนี้อยูผูนั้นจักละสงสาร คือชาติ แลวกระทําท่ีสุดแหงทุกขได”เปนตน อันเปนการแสดงวา
บุคคลตองไมพึงถือสันโดษในการทําความดี๒๓ 
 องคประกอบของสันโดษ ๓มีดังนี้ 

๑. ความยินดีตามท่ีได 
๒. ความยินดีตามกําลัง 
๓. ความยินดีตามสมควร 
ตามความหมายในพจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพทของพระพรหมคุณาภรณ 

(ป.อ.ปยุตฺโต) ไดอธิบายไวมี ๓ ประการคือ 
  ๑) ยถาลาภสันโดษ ซ่ึงหมายถึง ยินดีตามท่ีได คือไดส่ิงใดมาดวยความเพียรของตน ก็
พอใจดวยส่ิงนั้น ไมเดือดรอนเพราะของท่ีไมได ไมเพงเล็งอยากไดของคนอ่ืนไมริษยาเขา  

                                                           

 ๒๓สุจิตรา  ทิพยบุรี, “หลักพทุธธรรมท่ีสงผลตอความสําเร็จในการขับเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียง
ในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 



 
๒๐๒ 

  ๒) ยถาพลสันโดษ หมายถึง ยินดีตามกําลัง คือพอใจเพียงแคแกกําลังรางกายสุขภาพ 
และขอบเขตการใชสอยของตน ของท่ีเกินกําลังก็ไมหวงแหนเสียดาย ไมเก็บไวใหเสียเปลา หรือฝนใช
ใหเปนโทษแกตน  
  ๓) ยถาสารูปปสันโดษ ยินดีตามสมควร คือ พอใจตามที่สมควรแกภาวะ ฐานะ 
แนวทางชีวิต และจุดหมายแหงการบําเพ็ญกิจของตน เชนภิกษุ พอใจแตของอันเหมาะสมกับสมณภาวะ
หรือไดของใชท่ีไมเหมาะกับตนแตจะมีประโยชนแกผูอ่ืน ก็นําไปมอบใหแกเขา เปนตน สันโดษ ๓ นี้ 
เปนไปในปจจัย ๔ แตละอยาง จงึรวมเรียกวา สันโดษ ๑๒๒๔ 
 โดยขออธิบายความสันโดษนี้ มีแสดงไว ๓ ลําดับดวยกันดังนี้คือ 
 ๑.  ยถาลาภสันโดษ หมายถึง  ความยินดีพอใจในทรัพยท่ีไดหรือตามท่ีควรไดหรือยินดีตามมี
ตามได เม่ือมีความยินดีพอใจแลวยอมเปนสุข แตหากไมสันโดษ คือไมยินดีไมพอใจดวยตนเองแลว 
จิตใจยอมถูกเผารนใหเรารอนดวยอํานาจของความโลภ ตองถูกชักลากไปไมรูจักหยุดหยอน ตองดิ้นรน
อยูเสมอ พรองอยูเปนนิจ ไมอ่ิม และตกเปนทาสรับใชของตัณหาคือความทะยานอยากอยูตลอดเวลา 
จนถึงข้ันผลักดันใหบุคคลนั้นกระทําการทุจริตได 
 ผูขาดสันโดษขอนี้ยอมเดือดรอนอยูเร่ือยไป เพราะเอาใจไปไวท่ีความอยาก ซ่ึงยอมเผาใจให
เปนทุกข เปนกังวล ถาไมไดสมหวังก็เกิดความเครียดทางสมอง จิตใจของคนถูกบีบค้ันจนทําใหจิต
เส่ือม ขาดสติ ออนแอและเปราะบาง มีความอดทนลดลง กลายเปนคนอยูยากทุกขงาย รวมท้ังทําให
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงและเปนโรคจิตประสาทไดงาย ซ่ึงคนท่ีขาดสันโดษในขอนี้มักดูหม่ิน
โชควาสนาของตนเอง ไมพอใจตัวเอง มักคิดวาตนเปนคนอาภัพ อับวาสนา และนอยเนื้อตํ่าใจใน
โชคชะตาของตน จนเปนเหตุใหเกิดความซึมเศรา หดหูเกินกวาเหตุ วิธีแกจึงตองทําใจใหรูจักพอ 
เรียกวา รูจักพอกอสุขทุกสถานความยินดีพอใจจะเปนกลไกในการดูดซับคุณคาของส่ิงท่ีเรามีมาใชให
สมคุณคาเกิดความเปนสุข  ทําใหใจต้ังม่ันและเปนเบ้ืองตนแหงหนทางท่ีจะกาวเดินสูความสําเร็จตอไป
ไมวาจะมีทรัพยมากหรือนอย เพราะความสุขมิไดอยู ท่ีปริมาณแตอยูท่ีใจท่ีเต็มไปดวยความยินดี  
ขณะเดียวกันผูท่ีไมพอใจไมยินดีในส่ิงท่ีตนมี ใจก็ไมเปนสุขไมสงบ การดิ้นรนฟุงซานทําใหสูญเสีย
กําลังแหงสติ เสียสมาธิ เสียพลังใจ รูสึกเหนื่อยยากและทอแทเพราะยังไมถึงท่ีหมายสักที เม่ือใจขาด
พลังไมเต็มรอย ก็มีโอกาสที่กาวไปสูความสําเร็จไดนอยลง 
 ๒.  ยถาพลสันโดษคือ ยินดีตามกําลังของตนหรือยินดีตามกําลังท่ีได หรือยินดีพอใจในส่ิงท่ี
ควรจะได ความยินดีในขอนี้ทําใหเรารูจักในการประมาณกําลังของตน ท้ังกําลังกาย กําลังทรัพย กําลัง
ปญญาความสามารถและความพรอมท่ีมีอยู หากไมพอใจไมรูจักประมาณก็จะทําการเกินพอดี หรือ

                                                           

 
๒๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท, พิมพคร้ังท่ี 

๑๑, (กรุงเทพมหานคร :บริษัท เอส. อาร. พร้ินต้ิงแมสโปรดักส จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๔๒๙-๔๓๐. 



 
๒๐๓ 

กระทําการเกินกําลังของตน เรียกวาเปนการหักแรง แทนท่ีจะเกิดผลสมหวังดังปรารถนาก็กลับเกิดเปน
ความเสียหาย ความลมเหลวลมจมแทนความดีงามและความสําเร็จ เพราะการไมรูจักประมาณกําลังนั้น 
 การปฏิบัติตามสันโดษในขอนี้ คือการไมทําส่ิงใดเกินกําลัง เพราะจะนําความเดือดรอนมาให
ภายหลัง เชน ผูมีกําลังนอยยกของหรือทํางานเกินกําลังก็เกิดการขัดยอกหรือเจ็บปวยลงได ผูมีทรัพย
นอยแตใชจายเกินกําลังทรัพยท่ีตนมีอยูและหามาไดเพราะไมรูจักประมาณก็ยอมทําใหตนเองและ
ครอบครัวเดือดรอน  เพราะไมมีเงินพอใชหรือตองไปกูหนี้ยืมสินเขา ผูมีกําลังสติปญญาความสามารถ
นอย ยังส่ังสมความรูและประสบการณไมเพียงพอ แตคิดทําการใหญเกินตัว เชน ลงทุนทํากิจการหรือ
ธุรกิจขนาดใหญ  เม่ือยังไมมีความพรอมก็เกินกําลังท่ีจะจัดการใหดีได ในท่ีสุดก็เกิดความเสียหายหรือ
ความลมเหลวได 
 ความรูจักประมาณอีกประการหนึ่ง คือ ความรูจักประมาณในการบริโภคใชสอย ท่ีทานเรียกวา 
โภชเนมัตตัญุตา  ซ่ึงเปนหลักธรรมะประการหนึ่ง ใน ๓ ประการท่ีพระพุทธองคทรงสอนไวในหมวด
ท่ีเรียกวา “อปณณกปฏิปทา”  ซ่ึงแปลวาการปฏิบัติท่ีไมผิด ไมวาบุคคลนั้นจะเปนใครจะนับถือศาสนา
ใดก็ตามหากปฏิบัติธรรมะประการนี้แลว ชีวิตจะไมมีวันเดินทางผิดไมตกไปในทางท่ีช่ัวได 
 สังคมไทยในปจจุบันกําลังขาดธรรมะในขอนี้กันอยูมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดความรูจัก
ประมาณในการบริโภคใชสอย เพราะสังคมในระบบทุนนิยมท่ีมีเสรีเกินขอบเขตจนขาดการควบคุมท่ีดี 
และถูกกระตุนโดยการโฆษณาเพ่ือสนองตัณหาอันไมมีท่ีส้ินสุดของมนุษย ทําใหมีการบริโภคเกินความ
พอดี  จนผูคนตองเหน็ดเหนื่อยกับการแสวงหาตองแยงชิงเบียดเบียนกันและตกเปนทาสของวัตถุนิยม  
เพื่อใหไดวัตถุส่ิงของมาบริโภคใชสอยและสะสมไวจนเกินความจําเปน ขณะเดียวกันก็แสวงหา
กอบโกยประโยชนและทรัพยส่ิงของจากโลกและสังคมตอไปโดยไมรูจักพอ จนถึงข้ันยอมทําช่ัวเพื่อให
ไดมาซ่ึงวัตถุ เชน การใชทรัพยากรธรรมชาติท้ังปาไมและทะเลอยางลางผลาญ จนสูญส้ินหมดสภาพ 
การใชโอกาสจากสถานะและเงื่อนไขทางสังคมเอาเปรียบและแสวงสวนเกินไปจากสังคมโดยมิชอบ
และเกินความพอดี  ส่ิงเหลานี้ลวนเปนบาป เปนการทําลายตนเองและสังคมในที่สุด เพราะความเปน
มิตรไมตรีตอกัน คงเหลืออยูแตความเห็นแกตัวเพิ่มข้ึนทุกขณะจึงนับวาอันตรายยิ่ง 
 ผูท่ีเปนกําลังในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง หากขาดความสันโดษในขอนี้ คือขาดความ
รูจักประมาณในการใชตามกําลังทรัพยของตน จะหลงไปตามกระแสความเปนวัตถุนิยมจนตองแสวงหา
วัตถุส่ิงของอํานวยความสะดวกตามผูอ่ืน หรือมีนิสัยฟุงเฟอฟุมเฟอยใชจายสุรุยสุราย จนเปนเหตุใหตอง
เปนหนี้เขา  และตองวุนวายอยูกับการหารายไดพิเศษเพื่อมาชําระหนี้  จนมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ี เพราะตองละท้ิงหนาท่ีราชการเพื่อไปหาเงินมาชําระหนี้ ความไมรูจักประมาณไมรูจักใช
ทรัพยส่ิงของท่ีมีอยูตามกําลังเปนเหตุใหเกิดความยากจนและความเปนหนี้เปนสิน อันเปนท่ีมาของ
ความทุกข  ดังพุทธภาษิตความวา “ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมความเปนคนจนก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภค



 
๒๐๔ 

กามในโลก แมการกูยืมก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก แมการรับใชดอกเบ้ียก็เปนทุกขของ
บุคคลผูบริโภคกามในโลก แมการทวงก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก แมการติดตามก็เปน
ทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลกแมการจองจําก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก ดวย
ประการฉะนี้ ฯ๒๕คติในพุทธศาสนาจึงใหเอาความมีแกความจน คือ สรางความมีใหพอ ความมีดังกลาว
นี้ คือ ความสันโดษนั่นเอง 
 ๓.  ยถาสารูปสันโดษหมายถึง  ความยินดีในความเหมาะสมแหงการได การมีหรือเปนการยินดี
ดวยของที่สมควรแกเพศ  ภาวะและฐานะของตน โดยไมเกินกําลัง  แตถาการไดส่ิงเหลานั้นเปนการไม
เหมาะสมเพราะเปนการไมชอบตามระบอบโลกและระบอบธรรม  อันจะเปนเหตุใหผูอ่ืนตองเสียหาย
เพราะการไดของเรา ก็ตองพิจารณาใหรอบคอบถวนถ่ี เพราะความพอใจเอาแตไดโดยไมคํานึงถึงความ
เหมาะสม ยอมเปนการกอทุกขและภัยพิบัติใหแกผูอ่ืนและสังคม ซ่ึงอีกไมนานนักก็จะเกิดวิปปฏิสาร 
คือ ความเดือดรอนใจแกตนเอง 
 
 ยถาสารูปสันโดษ คือ ความยินดีในความเหมาะสมตามสถานะของตนนี้ พิจารณาความ
เหมาะสมได ๓ ประการ 
  ๑)  เหมาะสมโดยปริมาณ คือ พิจารณาจํานวนส่ิงของหรือจํานวนลาภท่ีไดมาให
เหมาะสมกับฐานะของตนเชนบรรพชิตผูสํารวมนาเล่ือมใส  สาธุชนไดถวายอดิเรกลาภเปนอันมากเมื่อ
เกินความจําเปนท่ีตองการใชและเกินจํานวนท่ีบัญญัติอนุญาตไวในธรรมวินัย ทานก็ควรสละสวนเกิน
พอดีใหแกผูอ่ืน  หรือในกรณีของฆราวาสท่ีทํามาหาเล้ียงชีพมีรายไดยังไมเพียงพอท่ีจะเล้ียงตนเองและ
ครอบครัวใหเปนสุข  ก็จะตองขวนขวายใชสติปญญาความสามารถแสวงหาโภคทรัพยใหมากยิ่งข้ึนจน
เพียงพอแกการยังชีพ  จะยอมทนจนอยูโดยอางเหตุสันโดษผิดไปจากความจริงยอมไมเปนการถูกตอง 
  ๒)  เหมาะสมโดยคุณภาพ คือ พิจารณาวาส่ิงท่ีไดมานั้นสมควรแกฐานะ คุณธรรม
ความสามารถของตนหรือไม เชน ตําแหนงผูบริหารของรัฐเหมาะสมแกคนดีท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตและ
มีความสามารถไมเหมาะสมแกคนช่ัวคนโง  ความเปนสามีภรรยาเหมาะสมกับผูใหญท่ีประกอบการ
งานแลวไมเหมาะกับผูเยาวท่ียังตองศึกษาเลาเรียน  จึงตองปรับส่ิงท่ีไดท่ีมีใหเหมาะสมกับตนโดย
คุณภาพ  มิฉะนั้นจะเปนการทําลายตนเอง เพราะความมักมากและไมสันโดษ 
  ๓)  ความเหมาะสมโดยธรรม คือ พิจารณาวาการได การมี การเปนในประการตางๆ 
ของเรานั้นเปนการชอบธรรมและเปนไปเพื่อธรรมหรือไม เชน ผูเปนเศรษฐีมีทรัพยมาก เม่ือเกิด
สงครามหรือทุกภิกภัย ก็กักตุนสินคาท่ีจําเปนไวเพื่อกอบโกยกําไรและขายในราคาแพงเปนเหตุใหเกิด
ความเดือดรอน เชนนี้เปนการไดทรัพยมาโดยไมชอบธรรม ถือวาเปนการขาดยถาสารูปสันโดษเปนตน 

                                                           

 ๒๕อง.ฉกฺก. ๒๒/๓๑๖/๓๖๔ - ๓๖๗. 



 
๒๐๕ 

 
 สรุปความสันโดษท้ัง ๓ ประการนี้ ตองใชใหสัมพันธกันเปนลําดับ กลาวคือ เม่ือไดส่ิงใดมาผูมี
ความสันโดษยอมยินดีพอใจในส่ิงท่ีไดนั้น  เรียกไดวามียถาลาภสันโดษจากนั้นก็ตองพิจารณาตอวาการ
ไดมาซ่ึงทรัพยและส่ิงตางๆ นั้น ไดใชความเพียรพยายามและสติปญญาความสามารถเต็มตามศักยภาพที่
มีอยูหรือไม หากยังไมทําใหบริบูรณก็ตองใชพลังแหงความดี คือ พลังศรัทธา พลังวิริยะ พลังสติ พลัง
สมาธิ และพลังปญญาอยางเต็มกําลัง  เพื่อสรางลาภผลใหเกิดข้ึนโดยชอบธรรมและเหมาะสมกับกําลัง
ความสามารถ เม่ือไดผลเชนใด ก็ยินดีตามท่ีไดนั้นเรียกไดวามี ยถาพลสันโดษ  และตอจากนั้นจึง
พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อการไดมาการมี การเปนท้ังปวง วามีความพอดีมีความเหมาะสมและเกิด
ประโยชนสูงสุดตามระบอบโลกและระบอบธรรมหรือไม จึงเรียกไดวามี ยถาสารูปสันโดษ 
 
 การประยุกตใชหลักสันโดษ 
 การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน  มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวทางการประกอบ
อาชีพและการดําเนินวิถีชีวิตทางการเกษตรท่ียั่งยืน  ดังนั้น  เกษตรกรที่ไดศึกษาและลงมือปฏิบัติตาม
แนวทางเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนดวยความรู  ความสามารถอยางเต็มกําลัง  เม่ือไดรับผลประโยชน
จากการประกอบกิจการ  ก็ควรแสดงความยินดี  ความพึงพอใจในส่ิงท่ีเพียรแสวงไดมาตามกําลัง
สามารถและนําส่ิงท่ีไดมาไปใชประโยชนตามฐานะของตนอยางเหมาะสม  หากมีสวนเหลือกวาการใช
จาย  จึงนําไปแบงปนเจือจานแกผูดอยกวา  ดังนี้  จึงจะไดช่ือวาเปนผูปฏิบัติตามหลักสันโดษไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมแกสถานะภาพแหงตน 
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดังไดกลาวแลวพอสังเขปขางตน  มีคุณูปการตอการดําเนินชีวิต
ของปจจเจกชน  และการทํางานรวมกันของสังคมในชุมชนการเกษตร  เพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพ
ชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรโดยรวม  ใหสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุขสมบูรณ   
ดวยการนําหลักไตรสิกขา และหลักอริยสัจ ๔ รวมท้ังหลักธรรมอ่ืนๆ ท่ีเอ้ือตอการ “ครองตน ครองคน 
ครองงาน” มาเปนแนวทางในการประกอบสัมมาชีพ และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข 
 ท้ังนี้แนวทางการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จะประสบความสําเร็จลุลวงไดผลดีมากนอยเพียงใดนั้น  ข้ึนอยูกับความแนวแน 
ม่ันคงของเกษตรกรไทยผูเห็นคลอยตามและนําแนวทางการพัฒนาฯ ดังกลาวไปทดลองปฏิบัติและดํารง
ตนใหอยูในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม จะยังประโยชนมาสูผูประพฤติปฏิบัติใหมีความสําเร็จในอาชีพ
การงาน และมีความสุขสมบูรณในการดําเนินชีวิตไดอยางแทจริง      

 
 



  
 

บทที่๔ 
ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรม

ราโชวาทพระราชทานแกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช 
๒๕๑๗  ซ่ึงครอบคลุมถึงพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลาท้ังปวง  ในเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงความวา  

“การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามข้ันตอนตอง
สรางพื้นฐาน คือความ “พอมี พอกิน พอใช” ของประชาชน
สวนใหญเปนเบ้ืองตนกอน โดยใชวิ ธีการและอุปกรณท่ี
ประหยัดแตถูกตองตามหลักวิชาการ เม่ือไดปูพื้นฐานความ
ม่ันคง พรอมพอควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางเสริมความ
เจริญและฐานะเศรษฐกิจข้ันท่ีสูงข้ึนโดยลําดับตอไป” 

“…การชวยเหลือ สนับสนุนใหประชาชนในการ
ประกอบอาชีพและต้ังตัวใหมีความพอกินพอใชกอนอ่ืนเปน
พื้นฐานนั้นเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งยวด เพราะผูมีอาชีพและฐานะ
เพียงพอท่ีจะพึ่งตนเอง ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนา
ระดับท่ีสูงข้ึนตอไปไดโดยแนนอน…”  

“…ในการสรางความเจริญกาวหนานี้ ควรอยางยิ่งท่ี
จะคอยสรางคอยเสริมทีละเล็กทีละนอยใหเปนลําดับใหเปน
การนําไปพิจารณาไป และปรับปรุงใหม ไมทําดวยการเรงรีบ 
ตามความกระหายที่จะสรางของใหมเพื่อความแปลกใหม 
เพราะความจริง ส่ิงท่ีใหมแท ๆ นั้นไมมี ส่ิงใหมท้ังปวงยอม
สืบเนื่องมาจากส่ิงเกา และตอไปยอมจะตองเปนส่ิงเกา…”๑ 

                                                           
๑โครงการวิจัยฯ ศูนยศึกษาแนวพระราชดําริ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, (๒๙ 

พฤศจิกายน๒๕๔๒) 
<http://www.swu.ac.th/royal/book4/b4c5t3.html>(๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕) 



 
 

๒๐๘ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกพูดถึงอยางชัดเจนอีกคร้ังหนึ่งในวันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๔๐ เพื่อแนะนําคณะรัฐบาลในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย และพระราชทาน
แนวทางการดําเนินชีวิตแกประชาชนชาวไทย  ภายใตกระแสโลกาภิวัตนความเปล่ียนแปลงของ
สังคมและภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีอยูในภาวะถดถอยในขณะน้ัน  เพื่อใหประเทศไทยผานพน
วิกฤติการณ  พลิกฟนจากสถานการณเศรษฐกิจตกตํ่า  สามารถกลับมายืนอยูไดอยางมีเสถียรภาพใน
เวลาตอมา 

   “….ถาสามารถจะเปล่ียนกลับเปนเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง ไมตองท้ังหมด แมจะไมถึงคร่ึง อาจจะเศษหนึ่งสวนส่ีก็
สามารถท่ีจะอยูได การแกไขจะตองใชเวลา ไมใชงาย ๆ โดยมาก
คนก็ใจรอนเพราะเดือดรอน แตวาถาทําต้ังแตเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่
จะแกไขได…”๒ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงเปนชวงท่ีประเทศ
ไทย ตองประสบปญหาภาวะทางเศรษฐกิจ และ ตองการรักษาความม่ันคงและเสถียรภาพ เพื่อท่ีจะ
ยืนหยัดในการพึ่งพาผูอ่ืน และ พัฒนานโยบายท่ีสําคัญเพื่อการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ๓ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริวา “มันไมไดมีความจําเปนท่ีเราจะกลายเปน
ประเทศอุตสาหกรรมใหม” พระองคไดทรงอธิบายวา ความพอเพียงและการพ่ึงตนเอง คือ ทางสาย
กลางท่ีจะปองกันการเปล่ียนแปลงความไมม่ันคงของประเทศได๔ 

ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงหมายถึง  แนวทางสายกลางเพ่ือการประกอบ
กิจการ  และเพื่อการดําเนินวิถีชีวิตใหเจริญกาวหนาตามลําดับข้ัน  อยางพอเหมาะพอดี 

 

                                                           
๒โครงการวิจัยฯ ศูนยศึกษาแนวพระราชดําริ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, (๒๙ 

พฤศจิกายน๒๕๔๒) 
<http://www.swu.ac.th/royal/book4/b4c5t1.html>(๑๙กันยายน ๒๕๕๗) 

๓ปรียานุช  พิบูลสราวุธ, การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพยีง, “การบริหารงานและการ
ดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”, โครงการวิจยัเศรษฐกิจพอเพยีง สํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย, ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙. 

๔สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เอกสารสรุปสาระสําคัญ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๙, (๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๓) 
<http://th.wikipedia.org/wiki/>(๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕) 



 
 

๒๐๙ 

เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทตอการกําหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศโดยปญญาชนใน
สังคมไทยหลายทานไดรวมแสดงความคิดเห็น อยางเชน ศ.นพ.ประเวศ วะสี,ศ.เสนห จามริก,ศ.
อภิชัย พันธเสน, และศ.ฉัตรทิพย นาถสุภาโดยเช่ือมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเขากับวัฒนธรรม
ชุมชน ซ่ึงเคยถูกเสนอมากอนหนาโดยองคกรพัฒนาเอกชนจํานวนหนึ่งนับต้ังแต พ.ศ.๒๕๒๐ และ
ไดชวยใหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางในสังคมไทย 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไดรับการเชิดชูเปนอยางสูงจากองคการสหประชาชาติ วาเปน
ปรัชญาท่ีมีประโยชนตอประเทศไทยและนานาประเทศ และสนับสนุนใหประเทศสมาชิกยึดเปน
แนวทางสูการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยมีนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตรหลายคนเห็นดวยกับแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และมีการนําเสนอบทความ บทสัมภาษณ เปนการยื่นขอเสนอแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงใหแกโลก เชน 

ศ. ดร . วูลฟกัง ซัคสนักวิชาการดานส่ิงแวดลอมคนสําคัญของเยอรมนี สนใจการ
ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมาก และมองวานาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับ
ทุกชาติในเวลานี้ ท้ังมีแนวคิดผลักดันเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนท่ีรูจักในเยอรมนี  

ศ. ดร.อมาตยา เซนศาสตราจารยชาวอินเดีย เจาของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร ป 
ค.ศ. ๑๙๙๘ มองวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนการใชส่ิงตางๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีพ และใช
โอกาสใหพอเพียงกับชีวิตท่ีดี ซ่ึงไมไดหมายถึงความไมตองการ แตตองรูจักใชชีวิตใหดีพอ อยาให
ความสําคัญกับเร่ืองของรายไดและความรํ่ารวย แตใหมองท่ีคุณคาของชีวิตมนุษย  

นายจิกมีทินเลยนายกรัฐมนตรีแหงประเทศภูฏาน ใหทรรศนะวา หากประเทศไทยกําหนด
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนวาระระดับชาติ และดําเนินตามแนวทางน้ีอยางจริงจัง “ผมวาประเทศ
ไทยสามารถสรางโลกใบใหมจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางชีวิตท่ียั่งยืน และสุดทายจะ
ไมหยุดเพียงแคในประเทศ แตจะเปนหลักการและแนวปฏิบัติของโลก ซ่ึงหากทําไดสําเร็จ ไทยก็คือ
ผูนํา”๕ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการเชิดชูเปนอยางสูงจากองคการสหประชาชาติ โดยนาย
โคฟอันนันในฐานะเลขาธิการองคการสหประชาชาติ ไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัลความสําเร็จสูงสุด
ดานการพัฒนามนุษย แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
ไดมีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวา เปนปรัชญาท่ีมีประโยชนตอประเทศไทยและนานา
ประเทศ และสามารถเร่ิมไดจากการสรางภูมิคุมกันในตนเอง สูหมูบาน และสูเศรษฐกิจในวงกวาง
ข้ึนในท่ีสุด 
                                                           

๕กองบรรณาธิการนสพ.มติชนรายวนั, ปท่ี ๓๑ ฉบับท่ี ๑๑๑๘๕,“๑๓ นักคิดไทยเสนอโลก
ใชเศรษฐกิจพอเพียงกูวิกฤต”, ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑. 



 
 

๒๑๐ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อท่ีจะใหพสกนิกรชาวไทยไดเขาถึงทางสายกลางของชีวิตและเพ่ือคงไวซ่ึงทฤษฏีของการพัฒนา
ท่ียั่งยืน ทฤษฎีนี้เปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตซ่ึงอยูระหวาง สังคมระดับทองถ่ินและตลอดระดับ
สากล จุดเดนของแนวปรัชญานี้คือ แนวทางท่ีสมดุล โดยชาติสามารถทันสมัย และกาวสูความเปน
สากลได โดยปราศจากการตอตานกระแสโลกาภิวัฒน และการอยูรวมกันของทุกคนในสังคม 
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ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

มีเหตผุล มีภูมิคุมกัน

ในตัวท่ีดี

ทางสายกลาง

พอประมาณ

เง่ือนไขความรู 

รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง 

สมดุล/พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม/วัฒนธรรม

นําไปสู

เงื่อนไขคุณธรรม

ซื่อสตัยสุจริต สตปิญญาขยันอดทน แบงปน

๑

 
 
แผนภูมิท่ี ๔.๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 องคประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
- ความพอประมาณ 
- ความมีเหตุผล 
- ความมีภูมิคุมกันตนเอง 

ซ่ึงตั้งอยูบนพื้นฐาน 
- ความมีองคความรู  
- ความมีคุณธรรม 
 



 
 

๒๑๑ 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ไดให
ความสําคัญกับการนําแนวคิดและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหเกิดเปนรูปธรรมใหมาก
ข้ึนดวยการขับเคล่ือน และเผยแพรใหเขาไปสูในบริบทของวิถีชีวิตคนไทยท้ังประเทศ ซ่ึงในขณะเดียวกัน
จะตองเสริมสรางศรัทธาเพื่อเปนพื้นฐานทางจิตใจของคนในชาติดวย โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นัก
ทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ทุกอาชีพ ใหมีความสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และมีความ
รอบรูท่ีเหมาะสม รูจักดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพื่อให
สมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ท้ังดานวัตถุ สังคม 
ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี๖ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐เปนแผนที่ใหความสําคัญกับการ
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม (Collaborative Effort) ภายใตหลักการท่ีสําคัญคือ
การรวมคิด รวมทํา และรวมผลักดันตามบทบาทและความรับผิดชอบของแตละภาคสวนที่มี
ความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางบูรณาการ สําหรับทิศทางการพัฒนาในแผนนั้นวางยุทธศาสตร
ใหคนและสังคมไทยสามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางรูเทาทัน
ภายใตหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีสามารถพึ่งตนเอง มีภูมิคุมกัน และการสรางสมดุลของ
การพัฒนาใหเกิดขึ้นแกบุคคลในทุกมิติ โดยอาศัยทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มาเพื่อใหเกิดประโยชนและเสริมสรางใหเขมแข็ง และส่ิงท่ี
สําคัญท่ีสุดคือ ยึดหลักแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดความ
สมดุลท่ีพอเพียงบนพ้ืนฐานของความรูท่ีลึกซ้ึง เขาใจอยางถองแท และกระบวนการตัดสินใจตางๆ 
ท่ีตองใชควบคูไปกับจริยธรรมในการดําเนินการ และปฏิบัติตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง๗ 
 แนวคิดในการขับเคล่ือนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ  ไดแก 
  ๑.การดําเนินการในทางสายกลางที่อยูบนพื้นฐานความพอดี เนนการพึ่งตนเองเปน
หลักมีการเตรียมพรอมท้ังคน และระบบท่ีดีเพื่อกาวทันในยุคโลกาภิวัตน 
  ๒. ความสมดุลและความยั่งยืน เนนการพัฒนาอยางเปนองครวม มีความหลากหลาย
และกระจายความเส่ียง มีการใชทุนท่ีมีอยูในสังคม ท้ังทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

                                                           

 ๖สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เศรษฐกิจพอเพียง, 
(กรุงเทพมหานคร :มูลนิธิชัยพัฒนา, ๒๕๔๔),หนา ๑. 
 

๗อําพลกิตติอําพล, “แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี๑๐”,วารสารเศรษฐกิจและสังคมเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม๒๕๔๘), 
หนา ๓๑. 



 
 

๒๑๒ 

ทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสุขโดยไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีชีวิตท่ีดีงาม 
  ๓.ความพอประมาณอยางมีเหตุผล เปนการใชชีวิต การผลิต และการบริโภคอยูบน
ความพอประมาณ มีเหตุผล ไมมากไมนอยเกินไป 
  ๔.การมีภูมิคุมกันและรูเทาทันโลก เปนการเตรียมความพรอมของคนและสังคมให
สามารถรูเทาทันการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศ  รูเขารูเรา เพื่อปองกัน หรือลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน มีความยืดหยุนในการปรับตัว รวมท้ังเลือกส่ิงท่ีดีมาประยุกตใหเกิด
ประโยชน 
  ๕.การเสริมสรางคุณภาพคน ใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต ไม
เบียดเบียนผูอ่ืน เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  มีความอดทน มีความเพียร มีวินัย มีสติ ต้ังอยูบนความไมประมาท มี
การพัฒนาปญญา และความรูอยางตอเนื่อง๘ 
 โดยสรุปสาระสําคัญไดวาเปนแผนยุทธศาสตรที่มีความสําคัญตอการเสริมสรางรากฐาน
การพัฒนาประเทศใหเกิดผลทางปฏิบัติในระยะ๕ปของแผนมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับ
แผนการบริหารราชการแผนดินมุงใหทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมดําเนินการในทุกขั้นตอน
ของแผนตั้งแตรวมคิดรวมวางแผนและรวมดําเนินการพัฒนาตามบทบาทและความรับผิดชอบ
ของแตละภาคสวนอันเปนการระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและนอกภาครัฐและระดมพลัง
สังคมจากทุกภาคสวนใหเปนเครือขายรวมขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตรของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี๑๐สูการปฏิบัติและมุงพัฒนาสังคมใหมีความสุขอยางยั่งยืน 
ในขณะท่ีประเทศตองเผชิญกับบริบทการเปล่ียนแปลงในหลายดานที่สําคัญ ซึ่งสงผลกระทบทั้งท่ี
เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก  จึงจําเปนตองมีการวางแผนอยางมีประสิทธิภาพ  เตรียมความพรอมนํา
ศักยภาพท่ีมีอยูมาปรับใชใหเปนประโยชนตอการเสริมสรางภูมิคุมกันภายในประเทศท่ีแข็งแกรงมี
ความรูเทาทัน เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศท้ังนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน และสมดุล
ของประเทศไดในท่ีสุด 
 

 

                                                           

 
๘วัชรี พุมทอง,“กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี๑๐”,วารสารเศรษฐกิจและสังคมเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม, ๒๕๔๘, 
หนา ๓๖-๓๗. 



 
 

๒๑๓ 

๔.๑ ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปน ปรัชญา ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี พระราชดํารัส ช้ีแนะ 
แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมานานกวา ๓๐ ป ต้ังแตกอนเกิดวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากพระราชดํารัส ซ่ึงพระราชทานแกคณะผูแทนสมาคม องคการเกี่ยวกับ
ศาสนา ครู นักเรียนโรงเรียนตางๆนักศึกษามหาวิทยาลัยในโอกาส เฝาทูลละอองธุลีพระบาท ถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ ดังความตอน
หนึ่งวา  

“...คนอ่ืนจะวาอยางไร ก็ชางเขาจะวาเมืองไทยลาสมัยวาเมืองไทยเชย วา
เมืองไทยไมมีส่ิงท่ีสมัยใหม แตไร พอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนา
ท่ีจะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบและทํางานต้ังจิตอธิษฐานต้ังปณิธาน 
ในทางนี้ท่ีจะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวา
มีความพออยูพอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับ ประเทศอ่ืนๆ ถาเรารักษา ความ
พออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได ประเทศตางๆในโลกน้ีกําลังตก กําลังแย 
กําลังยุง เพราะแสวงหาความยิ่งยวด ท้ังในอํานาจ ท้ังในความกาวหนาทาง
เศรษฐกิจ ทางอุตสาหกรรม ทางลัทธิ ฉะนั้น ถาทุกทานซ่ึงถือวาเปนผูท่ีมีความคิด
และมีอิทธิพล มีพลังท่ีจะทําใหผู อ่ืนซ่ึงมีความคิดเหมือนกัน ชวยกันรักษา
สวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอย้ํา พอควร พออยูพอกิน มีความสงบ ไมให
คนอ่ืนมาแยงคุณสมบัตินี้จากเราไปไดก็จะเปนของขวัญวันเกิดท่ีถาวร ท่ีจะมี
คุณคาอยูตลอดกาล...” 

 และเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ เพื่อใหรอดพน
และสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปล่ียนแปลง
ตางๆ ประกอบกับพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ท่ีเขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ท่ี 
๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ดังความวา  

“....ความจริงเคยพูดเสมอในท่ีประชุมอยางนี้วา การจะเปนเสือนั้นไม
สําคัญ สําคัญอยูท่ีเรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความ
วา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกวาความพอเพียงนี้ไมได
หมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผาใสเอง อยาง
นั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ จะตองมีความพอเพียงพอสมควร 
บางส่ิง บางอยางท่ีผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายได แตขาย ในท่ีไมหาง 



 
 

๒๑๔ 

ไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก อยางนี้ทานนักเศรษฐกิจตางๆ ก็มาบอก
วาลาสมัยคนอ่ืนเขาตอง มีการเศรษฐกิจ ท่ีตองมีการแลกเปล่ียน เรียกวาเปน 
เศรษฐกิจการคาไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง เลยรูสึกวาไมหรูหรา แตเมืองไทย
เปนประเทศท่ีมีบุญอยูวา ผลิตใหพอเพียงได....” 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัส เร่ือง "เศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ซ่ึงไดมีการขานรับนําแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
กันหลายหนวยงาน แตคนสวนมากมักเขาใจวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเร่ืองของเกษตรกรในชนบท
เทานั้น แตแทท่ีจริงผูประกอบอาชีพอ่ืน เชน พอคา ขาราชการ และพนักงานบริษัทตางๆ สามารถนํา
แนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชได  

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปนี้ ทรงไดมีมหากรุณาธิคุณอธิบายเพิ่มเติมวา 
“...ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทําไดเศษหนึ่งสวนส่ีเทานั้นจะ

พอนั้น ไมไดแปลวาเศษหนึ่งสวนส่ีของพื้นท่ี แตเปนเศษหน่ึงสวนส่ีของการ
กระทํา...” 

จากน้ัน ไดทรงขยายความ คําวา “พอเพียง” เพิ่มเติมตอไปวา หมายถึง 
“พอมีพอกิน” 

“...พอมีพอกิน  ก็แปลวา  เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง  ถาแตละคนมี
พอมีพอกินก็ใชได ยิ่งถาท้ังประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี...” 

“...ประเทศไทยสมัยกอนนี้ พอมีพอกิน มาสมัยนี้อิสระ ไมมีพอมีพอกิน 
จึงจะตองเปนนโยบายท่ีจะทําเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อท่ีจะใหทุกคนพอเพียงได 
พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกิน มีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ...” ทรง
เปรียบเทียบคําวา พอเพียง กับคําวา Self-Sufficiency วา  

“...Self-Sufficiency นั้น หมายความวา ผลิตอะไร มีพอท่ีจะใช ไมตองไป
ขอยืมคนอ่ืน อยูไดดวยตนเอง...เปนไปตามท่ีเคาเรียกวายืนบนขาของตัวเอง... 

“...คําวาพอเพียงนี้มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีกคือ คําวาพอก็
พอเพียงนี้ก็พอแคนั้นเองคนเราถาพอใจในความตองการมันก็มีความโลภนอยเม่ือ
มีความโลภนอยก็เบียดเบียนผูอ่ืนนอย...ถาประเทศใดมีความคิดอันนี้มีความคิดวา
ทําอะไรตองพอเพียงหมายความวาพอประมาณ ซ่ือตรงไมโลภอยางมาก คนเราก็
อยูเปนสุข 



 
 

๒๑๕ 

“...พอเพียงนี้ อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ไดแตวาตองไมไป
เบียดเบียนคนอ่ืนตองใหพอประมาณ  พูดจาก็พอเพียงทําอะไรก็พอเพียง
ปฏิบัติงานก็พอเพียง. . .” 

   “...ฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็แปลวาความพอประมาณและความมี
เหตุผล...”ไดมีพระราชกระแสเพิ่มเติมอีกวา “เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือน
รากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผนดินเปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีถูก
ตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั้นเองส่ิงกอสรางจะอยูม่ันคงไดก็อยูท่ี
เสาเข็มแตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียดวยซํ้าไป”๙ 

    

๔.๒ หลักการความพอเพียง  

ความพอดีดานจิตใจ : ตองเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองได มีจิตสํานึกท่ีดี เอ้ืออาทร ประณี
ประนอม นึกถึงผลประโยชนสวนรวม  
 ความพอดีดานสังคม : ตองมีความชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 
รูจักผนึกกําลัง และท่ีสําคัญมีกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดจากฐานรากท่ีม่ันคงและแข็งแรง  
 ความพอดีดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม : รูจักใชและจัดการอยางฉลาดและ
รอบคอบ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด และท่ีสําคัญใชทรัพยากรท่ีมีอยูในประเทศ เพื่อพัฒนา
ประเทศใหม่ันคงอยูเปนข้ันเปนตอนไป  
 ความพอดีดานเทคโนโลยี : รูจักใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใหสอดคลองกับความตองการ 
และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบานของเราเอง และสอดคลองเปนประโยชนตอ
สภาพแวดลอมของเราเอง  
 ความพอดีดานเศรษฐกิจ : เพิ่มรายได ลดรายจาย ดํารงชีวิตอยางพอควร พออยู พอกิน 
สมควรตามอัตตภาพ และฐานะของตน 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมา
ต้ังแตเร่ิมงานพัฒนาเม่ือ ๕๐ป ท่ีแลวและทรงยึดม่ันหลักการนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะดาน
การเกษตร เราเนนการผลิตสินคา เพื่อสงออกเปนเชิงพาณิชยคือ เม่ือปลูกขาวก็นําไปขายและก็นํา

                                                           
๙พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ท่ีเขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ท่ี ๔ 
ธันวาคม ๒๕๔๐. 
<http://mediathailand.blogspot.com/2012/07/blog-post.html>(8 สิงหาคม ๒๕๕๖). 



 
 

๒๑๖ 

เงินไปซ้ือขาวเมื่อเงินหมดก็จะไปกูเปนอยางนี้มาโดยตลอดจนกระท่ังชาวนาไทยตกอยูในภาวะ
หนี้สินพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงปญหาดานนี้จึงไดพระราชทานพระราชดาํริให
จัดต้ังธนาคารขาวธนาคารโค-กระบือข้ึน เพื่อชวยเหลือราษฎรนับเปนจุดเร่ิมตนแหงท่ีมาของ
“เศรษฐกิจพอเพียง”นับต้ังแตอดีตกาล 
 

๔.๓  การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(เกษตรทฤษฎีใหม) 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตร หรือทฤษฎีใหมนั้น จะเนนปลูกพืชเกือบทุกชนิด 
เพื่อใหครบวงจรที่จะใชบริโภคในครอบครัวและมีเหลือไวจําหนาย แตทฤษฎีใหมเปนเพียงสวน
หนึ่งของเศรษฐศาสตร(เศษฐกิจ)พอเพียง ท่ีประกอบดวยทฤษฎีตาง ๆ มากมาย หากศึกษาความ
เกี่ยวพันของทฤษฎีท่ีกลาวมาจะเก่ียวของกับพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ีแทจริง คือ พื้นฐาน
ดานการเกษตร ท่ีมีผลตอการบริโภค และเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมและสาขาบริการ โดย
ทฤษฎีตาง ๆ เปนในเร่ือง น้ํา ดิน ปา ซ่ึงเปนปจจัยในการผลิต และแนวคิดเร่ืองคุณภาพของคน ตาม
ทฤษฎีใหมท่ีรูจักกันแพรหลาย  

๔.๓.๑ หลักการ “ทฤษฎีใหม” 
ข้ันท่ี ๑ใหเกษตรกรมีความพอเพียง โดยเล้ียงตัวได (Self sufficiency) ในระดับชีวิต ท่ี

ประหยัดกอน ท้ังนี้ตองมีความสามัคคีในทองถ่ิน มีความพอเพียง เล้ียงตัวเองไดบนพื้นฐานของ
ความประหยัดและขจัดการใชจาย  

ข้ันท่ี ๒ รวมพลังกันในรูปกลุม เพื่อการผลิต การตลาด การจัดการ รวมท้ังดานสวัสดิการ 
การศึกษา การพัฒนาสังคม  

ข้ันท่ี ๓ สรางเครือขาย กลุมอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย โดย
ประสานความรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองคการพัฒนาเอกชน และภาคราชการในดานเงินทุน 
การตลาด การผลิต การจัดการและขาวสารขอมูล  
 สําหรับในภาคอุตสาหกรรม ก็สามารถนํา "เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกตใชได คือ เนน
การผลิตดานการเกษตรอยางตอเนื่อง และไมควรทําอุตสาหกรรมขนาดใหญเกินไป เพราะหากทํา
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ก็จะตองพึ่งพิงสินคาวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากตางประเทศ เพื่อนํามา
ผลิตสินคา เราตองคํานึงถึงส่ิงท่ีมีอยูในประเทศกอน จึงจะทําใหประเทศไมตองพึ่งพิงตางชาติ
อยางเชนปจจุบัน ดังนั้น เราจะตองชวยเหลือประเทศใหมีความเขมแข็ง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเปนผูจุดประกายระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซ่ึงจะเปน
การชวยลด ปญหาการนําเขาวัตถุดิบ และช้ินสวนท่ีเรานํามาใชในการผลิตใหเปนลักษณะพึ่งพา
ตางประเทศ แตทุกคนมองขามประเด็นนี้ไป และจากการตอบรับกระแสวัตถุนิยมจากภายนอก



 
 

๒๑๗ 

ประเทศทําใหประชาชนหลงลืม และมึนเมาอยูกับการเปนนักบริโภคนิยม รับเอาของตางชาติเขามา
อยางไมรูตัว และรวดเร็วจนทําใหเศรษฐกิจของไทยตกตํ่า 

๔.๓.๒ พระราชดําริเพื่อพึ่งพาตนเอง 
บรรดานักวิชาการดานการพัฒนาชนบทและผูปฏิบัติดานการพัฒนามักฉงนอยูเสมอ วา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชกลยุทธใดในการแนะนําเผยแพรประชาชนใหยอมรับแนว
พระราชดําริของพระองค เพราะในการพัฒนาชนบทตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ของไทยนั้น จําตองยอมรับดวยความจริงวายังไมบรรลุเปาหมายสมบูรณดังท่ีไดวางไว ปญหา
สําคัญท่ียังตองคาอยูเหนียวแนน คือ การยอมรับการพัฒนาจากผูนําการเปล่ียนแปลง (Change 
Agent)  

เม่ือวิเคราะหจากแนวคิดของ Everett M. Rogersเกี่ยวกับทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม 
(The Diffusion of Innovation Theory) มีสาระสําคัญวา การที่บุคคลจะยอมรับ แนวคิดการพัฒนาได
นั้น จะตองมีปจจัยเกี่ยวของมากมายข้ึนอยูกับตัวบุคคล ระบบสังคม ระบบส่ือสารของนวัตกรรม 
และระยะเวลาการดําเนินการดวย ซ่ึงเม่ือวิเคราะหข้ันตอนการยอมรับของประชาชนในแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลวพบวาทรงเปนนักพัฒนาชนบทท่ีประสบ
ความสําเร็จยิ่ง ดังรายละเอียดดังนี้ คือ  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปลูกฝงแนวพระราชดําริใหประชาชนยอมรับไปปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง โดยใหวงจรการพัฒนาดําเนินไปตามครรลองธรรมชาติ กลาวคือ  

๑. ทรงสรางความตระหนักแกประชาชนใหรับรู (Awareness) ในทุกคราเม่ือ เสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงเย่ียมประชาชนในทุกภูมิภาคตาง ๆ จะทรงมีพระราชปฏิสันถารใหประชาชนไดรับ
ทราบถึงส่ิงท่ีควรรู เชน การปลูกหญาแฝกจะชวยปองกันดินพังทลาย และใชปุยธรรมชาติจะชวย
ประหยัดและบํารุงดิน การแกไขดินเปร้ียวในภาคใตสามารถกระทําได การตัดไมทําลายปาจะทําให
ฝนแลง เปนตน ตัวอยางพระราชดํารัสท่ีเกี่ยวกับการสรางความตระหนักใหแกประชาชน ไดแก  

“….ประเทศไทยน้ีเปนท่ีท่ีเหมาะมากในการตั้งถ่ินฐาน แตวาตองรักษาไว ไมทําใหประเทศ
ไทยเปนสวนเปนนากลายเปนทะเลทราย ก็ปองกัน ทําได….” 

๒. ทรงสรางความสนใจแกประชาชน (Interest) หลายทานคงไดยินหรือรับฟงโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีมีนามเรียกขานแปลกหู ชวนฉงน 
นาสนใจติดตามอยูเสมอ เชน โครงการแกมลิง โครงการแกลงดิน โครงการเสนทางเกลือ โครงการ
น้ําดีไลน้ําเสีย หรือโครงการน้ําสามรส ฯลฯ เหลานี้ เปนตน ลวนเชิญชวนใหติดตามอยางใกลชิด 
แตพระองคก็จะมีพระราชาธิบายแตละโครงการอยางละเอียด เปนท่ีเขาใจงายรวดเร็วแกประชาชน
ท้ังประเทศ  



 
 

๒๑๘ 

๓. ในประการตอมา ทรงใหเวลาในการประเมินคาหรือประเมินผล (Evaluate) ดวย
การศึกษาหาขอมูลตาง ๆ วาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระองคนั้นเปนอยางไร 
สามารถนําไปปฏิบัติไดในสวนของตนเองหรือไม ซ่ึงยังคงยึดแนวทางท่ีใหประชาชนเลือกการ
พัฒนาดวยตนเองท่ีวา  

“….ขอใหถือวาการงานท่ีจะทํานั้นตองการเวลา เปนงานท่ีมีผูดําเนินมากอนแลว ทานเปนผู
ท่ีจะเขาไปเสริมกําลัง จึงตองมีความอดทนท่ีจะเขาไปรวมมือกับผูอ่ืน ตองปรองดองกับเขาใหได 
แมเห็นวามีจุดหนึ่งจุดใดตองแกไขปรับปรุงก็ตองคอยพยายามแกไขไปตามท่ีถูกท่ีควร….” 

๔. ในข้ันทดลอง (Trial) เพื่อทดสอบวางานในพระราชดําริท่ีทรงแนะนํานั้นจะไดผล 
หรือไม ซ่ึงในบางกรณีหากมีการทดลองไมแนชัดก็ทรงมักจะมิใหเผยแพรแกประชาชน หากมี ผล
การทดลองจนแนพระราชหฤทัยแลวจึงจะออกไปสูสาธารณชนได เชน ทดลองปลูกหญาแฝกเพื่อ
อนุรักษดินและน้ํานั้น ไดมีการคนควาหาความเหมาะสมและความเปนไปไดจนท่ัวท้ังประเทศวาดี
ยิ่ง จึงนําออกเผยแพรแกประชาชน เปนตน  

๕. ข้ันยอมรับ (Adoption) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น เม่ือผานกระบวนการ
มาหลายข้ันตอน บมเวลาการทดลองมาเปนเวลานาน ตลอดจนทรงใหศูนยศึกษาการพัฒนา อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและสถานท่ีอ่ืน ๆ เปนแหลงสาธิตท่ีประชาชนสามารถเขาไปศึกษาดูไดถึง
ตัวอยางแหงความสําเร็จ ดังนั้น แนวพระราชดําริของพระองคจึงเปนส่ิงท่ีราษฎรสามารถพิสูจนได
วาจะไดรับผลดีตอชีวิต และความเปนอยูของตนไดอยางไร  

แนวพระราชดําริท้ังหลายดังกลาวขางตนนี้ แสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงทุมเทพระสติปญญา ตรากตรําพระวรกาย เพื่อคนควาหาแนวทางการพัฒนาให
พสกนิกรทั้งหลายไดมีความรมเย็นเปนสุขสถาพรยั่งยืนนาน นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ
หลวงท่ีไดพระราชทานแกปวงไทยตลอดเวลามากกวา ๕๐ ป จึงกลาวไดวาพระราชกรณียกิจของ
พระองคนั้นสมควรอยางยิ่งท่ีทวยราษฎรจักไดเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ตามที่ทรงแนะนํา
ส่ังสอน อบรมและวางแนวทางไวเพื่อใหเกิดการอยูดีมีสุขโดยถวนเชนกัน๑๐ 

๔.๓.๓ การปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการดํารง

ชีพอยางจริงจัง ดังพระราชดํารัสวา  
...ความเปนอยูท่ีตองไมฟุงเฟอ ตองประหยัดไปในทางท่ีถูกตอง... 

                                                           
๑๐โครงการวิจัยฯ ศูนยศึกษาแนวพระราชดําริ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, (๒๙ 

พฤศจิกายน๒๕๔๒)  
<http://www.swu.ac.th/royal/book4/b4c5t8.html>(๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 



 
 

๒๑๙ 

 ๒. ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาด
แคลนในการดํารงชีพก็ตาม ดังพระราชดํารัสท่ีวา  

...ความเจริญของคนท้ังหลายยอมเกิดมาจาก การประพฤติชอบและการหาเล้ียงชีพ 
ของตนเปนหลักสําคัญ... 
 ๓. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกันในทางการคาขายประกอบ

อาชีพแบบตอสูกันอยางรุนแรงดังอดีต ซ่ึงมีพระราชดํารัสเร่ืองนี้วา  
...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญท่ีบุคคลแสวงหา

มาไดดวยความเปนธรรมท้ังในเจตนา และการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือ
ดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน... 
 ๔. ไมหยุดนิ่งท่ีจะหาทางในชีวิตหลุดพนจากความทุกขยากคร้ังนี้ โดยตอง

ขวนขวายใฝหาความรูใหเกิดมีรายไดเพิ่มพูนข้ึนจนถึงข้ันพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ พระราช
ดํารัสตอนหน่ึงท่ีใหความชัดเจนวา  

...การที่ตองการใหทุกคนพยายามที่ จะหาความรู และสรางตนเองใหม่ันคงนี้เพื่อ
ตนเอง เพื่อท่ีจะใหตัวเองมีความเปนอยูท่ีกาวหนา ท่ีมีความสุข พอมีพอกินเปนข้ันหนึ่ง 
และข้ันตอไป ก็คือใหมีเกียรติวายืนไดดวยตัวเอง... 
 ๕. ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดีลดละส่ิงยั่วกิเลสใหหมดส้ินไป ท้ังนี้ดวยสังคมไทยที่

ลมสลายลงในคร้ังนี้ เพราะยังมีบุคคลจํานวนมิใชนอยท่ีดําเนินการโดยปราศจากละอายตอแผนดิน 
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราโชวาทวา...พยายามไมกอความช่ัวใหเปน
เคร่ืองทําลายตัว ทําลายผูอ่ืน พยายามลด พยายามละความช่ัวท่ีตัวเองมีอยู พยายามกอความดีใหแก
ตัวอยูเสมอ พยายามรักษา และเพิ่มพูนความดีท่ีมีอยูนั้น ใหงอกงามสมบูรณข้ึน... 

ทรงย้ําเนนวาคําสําคัญท่ีสุดคือ คําวา “พอ”  ตองสรางความพอท่ีสมเหตุสมผลใหกับตัวเอง
ใหไดและเราก็จะพบกับความสุข๑๑ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระเมตตาพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริแกอาณาประชาราษฎร ต้ังแตเสด็จเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติในป พ.ศ. ๒๔๘๙ จวบจน
ปจจุบันนับเปนเวลาถึง ๖๘ ป พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินไปยังพื้นท่ีตาง ๆ ท่ัวประเทศ ทําให
ทรงเปนนักวิจัยชนบทดวยพระองคเอง เร่ิมจากการรวบรวมขอมูลท่ีทรงคนพบและผลจาก
การศึกษาคนควาวิจัย ซ่ึงส่ิงนี้ทรงนํามาใชเปนแนวทางการพัฒนาในเวลาตอมา ทรงเนนหนักท่ีจะ
ใหประชาชนพ่ึงตนเองไดอยางคอยเปนคอยไป  
                                                           

๑๑เว็บไซทมีเดียไทยแลนด, “พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง”, (๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๕) 
<http://mediathailand.blogspot.com/2012/07/blog-post.html>(8 สิงหาคม ๒๕๕๖) 



 
 

๒๒๐ 

เคร่ืองมือท่ีทรงใชในการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อพึ่งตนเองไดในชนบท คือการท่ีได
พระราชทานพระราชดําริใหจัดต้ังศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ข้ึน ๖ แหง ท่ัว
ประเทศ ทําการศึกษาคนควาหาความเหมาะสมดานการพัฒนาของแตละภูมิภาค ซ่ึงท่ีนี่เองทรง
เลือกไวใชเปนแหลงท่ีประชาชนสามารถเขามาศึกษา และใชบริการจากเจาหนาท่ีของรัฐในระบบ 
One Stop Service อันกลายเปนมิติใหมของการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองไดในปจจุบัน ซ่ึงการคนควาหา
แนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศใหพึ่งตนเองไดนี้ เปนงานท่ีหนักและทาทาย
ความสามารถยิ่งนัก เพราะตองเร่ิมจาก ตนเองท่ีเรียกวาระเบิดจากภายในและพัฒนาไปตามข้ันตอน 
โดยจะตองใหเกิดความเช่ือมโยง (Linkage) ของกิจกรรม เพื่อใหครอบครัวเขมแข็ง ชุมชนเขมแข็ง 
บนพื้นฐานของความรวมมือ และสัมพันธท่ีดีระหวางบุคคล กับระบบท่ีจะทําใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึง
ใชระยะเวลาอันยาวนานยิ่ง  

เพราะมีข้ันตอนและสาระท่ีตองทําคือ  
๑. เร่ิมดวยการแกปญหาเฉพาะหนา เพื่อใหพอมี พอกิน พอใช  
๒. การพัฒนาตองพึ่งตนเองและรวมมือกัน ไมติดตํารา และสรางคนใหสมบูรณ ท้ังดาน

ความรู และจิตใจใฝดี  
๓. สงเสริมความรูและเทคนิควิธีการสมัยใหมท่ีเหมาะสม เพื่อสามารถเช่ือมโยงเศรษฐกิจ

พอเพียงกับเศรษฐกิจการคาไดอยางดี  
๔. สงเสริมปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอม รวมถึงการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติ  
๕. การพัฒนาตองเปนไปตามข้ันตอน ตามลําดับความจําเปน ประหยัด และ สอดคลองกับ

สภาพภูมิศาสตร ภูมิวัฒนธรรม บนความเช่ือท่ีวาประโยชนสวนรวมคือประโยชน สวนตน๑๒  
 ๔.๓.๔ สังเคราะหองคความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 นับต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนตนมาความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไดมีการนําสู
เผยแพรสูสาธารณะชนอยางกวางขวางโดยนักวิชาการ,  ปราชญชาวบาน และเกษตรกรที่สนใจการ
พัฒนาชีวิตตามแนวทาง “เกษตรทฤษฎีใหม” ท่ีสอดคลองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดทําการศึกษา
คนควาวิจัย  วิเคราะหทดลองปฏิบัติและสังเคราะหสรุปผลที่เกิดข้ึนไดวา  “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” เปนแนวทางและกระบวนการพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยได
อยางมีประสิทธิภาพ  และใชไดกับการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยท่ัวไป  และยังสามารถนํา
                                                           

๑๒โครงการวิจัยฯ ศูนยศึกษาแนวพระราชดําริ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, (๒๙ 
พฤศจิกายน๒๕๔๒) 
<http://www.swu.ac.th/royal/book4/b4c5t9.html>(๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 



 
 

๒๒๑ 

แนวทางดังกลาวไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนาองคกร  ท้ังในสวนของภาครัฐและภาคเอกชนตางๆ 
จนเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดีประจักษแจงแลว  และมีการขยายผลองคความรูสูระดับสากล  โดยมีหลาย
ประเทศจากท่ัวโลกใหการยอมรับ  และสนใจขอศึกษาเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไป
แกไขปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตนท้ังในระดับองคกรและระดับชาติจนประสบ
ผลดีเปนท่ีพึงพอใจอยางกวางขวาง  
 นักวิชาการที่มีช่ือเสียงหลายทาน  ไดศึกษา คนควา วิจัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได
สรุปผลการศึกษาไวอยางมากมาย  ในท่ีนี้จะขอนําบทวิเคราะหบางสวนท่ีนาสนใจ  โดยคัดลอกมา
จากบทความในหนังสือ “สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง”๑๓ ท่ีนักวิชาการไดแสดง
ความคิดเห็นไว  ดังตอไปนี้ 

ความเห็นนักเศรษฐศาสตร ในบทความเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการ
วิเคราะหตามความหมายของนักเศรษฐศาสตร” ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน ไดสังเคราะหความเห็นของ
นักเศรษฐศาสตรท่ีมีตอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยคํานึงถึงบริบททางเศรษฐกิจการเมืองและ
สังคม ณ หวงเวลาตางๆ เพื่อท่ีจะสามารถแสดงใหเห็นและเขาใจถึงพระราชดํารัสไดถูกตองยิ่งข้ึน 

ศ.ดร.อภิชัยพันธเสน 
ในฐานะ คณบดีคณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผูอํานวยการสถาบัน

การจัดการเพ่ือชนบทและสังคม หนวยงานภายใตมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ รวมท้ังยังรวมเปนคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 

ศ.ดร.อภิชัย พันธเสนมีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปน
รูปธรรมท้ังในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ โดยผลงานทางวิชาการตางๆของอาจารย ไดถูกหยิบยกไป
ใชในการอางอิงเพื่อการศึกษา และนําไปเปนฐานในการประยุกตใชและสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในพื้นท่ีชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งผลงานท่ีเกี่ยวของกับพุทธเศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงเปนผลงานท่ีเปล่ียนโฉมหนาการศึกษาทางดานวิชาการเศรษฐศาสตรในประเทศไทย 

อธิบายวา นักเศรษฐศาสตรตางใหความหมายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน
ออกเปนส่ีความหมายดวยกัน ประกอบดวย 

กลุมท่ีหนึ่ง อธิบายวาปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดท่ีอยูเหนือแนวคิด
เศรษฐศาสตร เปนภูมิปญญาไทย เปนทุนทางสังคมของประเทศ เนื่องมาจากปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมชุมชน และเปนพื้นฐานระบบเศรษฐกิจของสังคมไทย ซ่ึงเปน
                                                           

๑๓อภิชัย พันธเสนและคณะ, “สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง”, การ
สังเคราะหงานวิจัย, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) : สถาบันการจัดการเพ่ือพัฒนา
ชนบทและสังคมมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย,๒๕๔๙. 



 
 

๒๒๒ 

วัฒนธรรมของคนสวนใหญของประเทศ เปนปรัชญาแนวคิดท่ีประยุกตนําศาสนามาเปนแนว
ทางการดําเนินชีวิตท่ีจะลด “ความอยาก” ลงมาสูระดับท่ีสามารถพึ่งตนเองได 

ความแตกตางระหวางแนวคิดในวิชาเศรษฐศาสตรกับปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเศรษฐศาสตรกลุมนี้ มีประเด็นสําคัญอยูท่ีการใหความหมายของ “ความตองการของมนุษย” 
เนื่องจากในทางวิชาเศรษฐศาสตรนั้น นิยาม “ความตองการ” ของมนุษยวาเปนส่ิงท่ีไมมีท่ีส้ินสุด 
ตางจากความตองการในนิยามภายใตกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเนนย้ําการลดความอยาก
ของมนุษยสูความพอดีหรือดุลยภาพ และดุลยภาพในท่ีนี้แตกตางจากดุลยภาพในนิยามของวิชา
เศรษฐศาสตร 

นักเศรษฐศาสตรกลุมนี้ จึงใหความเห็นตรงกันวา ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เปน
เร่ืองแนวคิดท่ีอยูเหนือแนวคิดของวิชาเศรษฐศาสตร 

กลุมท่ีสอง  เปนกลุมท่ีมีความเห็นตรงกันวา  ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมี
สวนประกอบท่ีสําคัญสามสวนท่ีเกี่ยวของกัน และจะขาดซ่ึงสวนใดสวนหนึ่งมิได คือ ความพอดี 
ความเส่ียง และการพึ่งตนเอง  

ความพอดีในทัศนะของนักเศรษฐศาสตรกลุมนี้ จะมีลักษณะใกลเคียงกับดุลยภาพในวิชา
เศรษฐศาสตร แตจะเปนดุลยภาพท่ีเปนพลวัต ปรับตัวอยูตลอดเวลา ข้ึนอยูกับสถานะและความ
เหมาะสมของแตละบุคคล  

สวนเร่ืองความเส่ียงนั้น เกี่ยวของกับความพยายามในการลด/กระจายความเส่ียง เพื่อใหเกิด
ความพอดีอยางยั่งยืน ดังนั้น การสรางความสามารถในการพ่ึงตนเองใหไดมากท่ีสุด คือ ความ
พยายามในการเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมปจจัยเส่ียงท่ีกอใหเกิดความไมแนนอน และลด
ตนทุนในการแลกเปล่ียน ไมใหสูงเกินไป  

อาจกลาวไดวา นักเศรษฐศาสตรกลุมนี้จัดใหปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับ
เดียวกับวิชาเศรษฐศาสตร อันเปนแนวคิดที่พยายามนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของ
ปจเจกชน ชุมชน สังคม และประเทศในสวนท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กลุมท่ีสามเปนกลุมท่ีมีความเห็นวา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดท่ีสอดคลองกับ
แนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลัก เพราะเปนการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภายใตขอจํากัดของ
รายได ภายใตการบริหาร การกระจายความเส่ียงอยางสมดุล และมีการแลกเปล่ียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กลุมนี้ ใหขอสังเกตวา  การพึ่ งพิงตนเองนั้น  อาจทําให สูญเสียโอกาสท่ีจะได รับ
ประสิทธิภาพท่ีเกิดจากการเนนความชํานาญเฉพาะอยาง  การพึ่งตนเองในทัศนะของนัก
เศรษฐศาสตรกลุมนี้ จึงหมายถึง ความสามารถในการควบคุมปจจัยเส่ียงตางๆ เพื่อลดความเส่ียงลง



 
 

๒๒๓ 

ใหไดมากท่ีสุด และเห็นวา แมจะมีการติดตอคาขายกับภายนอกและตางประเทศ หรือการใช
เทคโนโลยีตางประเทศ หากสามารถควบคุมและรูเทาทัน ก็ยังถือวาเปนการพึ่งตนเอง เพื่อใหเกิด
ความพอเพียง ประกอบกับการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนนการใหน้ําหนักแกความเส่ียง
ดานลาง  ท่ีจะชวยใหกลุมท่ีมีอํานาจตอรองตํ่าสามารถเผชิญและรับแรงกระแทกจากการ
เปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอมไดอันจะสงใหระบบเกิดเสถียรภาพ  

กลุมท่ีส่ี เปนกลุมท่ีใหความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตและการพัฒนา
ประเทศบนพ้ืนฐานความเปนอยูอันควร ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ
ตามศักยภาพของประเทศ 

ในทัศนะของ ศ.ดร.อภิชัย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไมอยูเหนือพุทธเศรษฐศาสตร หรืออีก
นัยหนึ่งแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวของกับพุทธเศรษฐศาสตร และพุทธ
เศรษฐศาสตรนั้นมีสถานะภาพไมแตกตางจากแนวคิดทางเศรษฐศาสตรอ่ืนๆ เชน แนวคิด
เศรษฐศาสตรแบบมารกซ และมารแชลล หรือแบบเคนสหากแตรากฐานวิธีคิดระหวางพุทธ
เศรษฐศาสตรนั้นแตกตางจากเศรษฐศาสตรกระแสหลักอ่ืนๆ ในขณะที่แนวคิดเศรษฐศาสตร
กระแสหลัก มีพื้นฐานวิธีคิดในสวนท่ีมาจากความเช่ือวา มนุษยมีเหตุผลและพยายามแสวงหาความ
พึงพอใจสูงสุด แตพุทธเศรษฐศาสตรเช่ือวา มนุษยเกิดมาพรอมกับอวิชชา หรือความไมรู อันเปน
ตนเหตุของความไรเหตุผล “ปญญา” ท่ีเกิดจากการรักษาศีลและมีสมาธิจะทําใหความไรเหตุผลของ
มนุษยลดลง  

ศ.ดร.อภิชัย ยังอธิบายวา การที่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เนนย้ําความพอประมาณ มีเหตุผล 
หรือการทําใหดีท่ีสุด โดยมีการจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม ใชไดกับภาคเศรษฐกิจทุกสาขาของ
ประเทศ เนื่องจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนนการยับยั้งหรือละความโลภ ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 
ดังนั้น เพื่อใหแนวคิดเกิดผล รัฐจําเปนตองสรางกติกา บทลงโทษ หรือมาตรการดานภาษี และ
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีรัฐมีอยูเพื่อสรางความพอเพียง จํากัดความโลภใหแกผูดําเนินการทาง
เศรษฐกิจบนมาตรการท่ีเปดเผย และไมเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีของรัฐใชดุลยพินิจในการตัดสิน อัน
เปนสาเหตุของการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจใหกับเจาหนาท่ีของรัฐ  
 ศ.นพ.ประเวศ วะสี 
 ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย ประเวศ วะสี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ราษฎรอาวุโส 
นกัวิชาการดานสาธารณสุขและการศึกษาชาวไทย ศึกษาช้ันมูลท่ีโรงเรียนวัดเหนือ ช้ันประถมศึกษา
ท่ี โรงเรียนประชาบาลตําบลเกาะสําโรง ช้ันมัธยมท่ีโรงเรียนวิสุทธรังษีจนถึง พ.ศ. ๒๔๙๐ ไดเขา
ศึกษาตอท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในป พ.ศ. ๒๔๙๒ สามารถสอบเขาเรียนตอช้ันเตรียม
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศึกษาตอคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จบการศึกษา



 
 

๒๒๔ 

ไดรับปริญญาแพทยศาสตรเกียรตินิยม และไดรับรางวัลเหรียญทองในฐานะท่ีไดคะแนนเปนท่ีหนึ่ง
ตลอดหลักสูตร 

ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามความหมายของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี เปนสวนหน่ึง
ของธรรมรัฐแหงชาติ หรือเปนหนึ่งในระเบียบวาระรีบดวนของชาติอันประกอบดวย  

๑) สรางคุณคาและจิตสํานึกใหม  
๒) สรางเศรษฐกิจพอเพียง  
๓) ปฏิรูประบบเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน  
๔) ปฏิรูประบบรัฐ ท้ังการเมืองและระบบราชการ  
๕) ปฏิรูปการศึกษา  
๖) ปฏิรูปส่ือ  
๗) ปฏิรูปกฎหมาย ท่ีเม่ือเช่ือมโยงกันแลวจะทําใหประเทศไทยมีฐานท่ีเขมแข็งและเติบโต

ตอได 
อยางสมดุล 
เศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะเปนเศรษฐกิจสายกลาง หรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปาทาท่ี

เช่ือมโยง/สัมพันธกับความเปนครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม เปนเศรษฐกิจท่ีบูรณา
การเช่ือมโยงชีวิตจิตใจ สังคม ส่ิงแวดลอม และความเปนประชาสังคม ดังนั้น จึงอาจเรียกช่ือ
ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดในช่ืออ่ืนๆ เชน เศรษฐกิจพื้นฐาน เศรษฐกิจดุลยภาพ เศรษฐกิจ
บูรณาการ หรือเศรษฐกิจศีลธรรม  
เศรษฐกิจพอเพียง จึงมีความหมายความพอเพียงอยางนอย 7 ประการ คือ 

๑.พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดท้ิงกัน  
๒.จิตใจพอเพียง รักเอ้ืออาทรผูอ่ืน  
๓.ส่ิงแวดลอมพอเพียง อนุรักษ และเพิ่มพูนส่ิงแวดลอมท่ีจะเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  
๔.ชุมชนเขมแข็งพอเพียง รวมตัวกันแกไขปญหาตางๆ เชน ปญหาสังคม ปญหาความยากจน 

หรือ 
ปญหาส่ิงแวดลอม  
๕.ปญญาพอเพียง เรียนรูรวมกัน เทาทันกับการเปล่ียนแปลงของโลก  
๖.ต้ังอยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง เพราะเศรษฐกิจท่ีสัมพันธอยูกับส่ิงแวดลอม จึงจะเปน 
เศรษฐกิจท่ีม่ันคง  
๗.มีความม่ันคงพอเพียง ไมผันผวนอยางรวดเร็วจนกระท่ังมนุษยไมสามารถรับได 



 
 

๒๒๕ 

กลาวไดวาปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในทัศนะของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี นอกจากจะเปน
แนวคิดทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณลักษณะเดน คือ นอกจากความเอ้ืออาทรตอเพื่อนมนุษยหรือมีมิติมนุษย 
(Human dimension) โดยอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในกระบวนการผลิตแลว ยังตองครอบคลุมถึง
แนวคิดดานศีลธรรมและจิตใจไปพรอมๆ กันดวยแลว กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถมีได
หลากหลาย เชน  

- การทําเกษตรผสมผสานท่ีสามารถพึ่งพิงตนเองได รวมถึงน้ําซ่ึงเปนปจจัยในการผลิต 
เปนเกษตรที่ไมใชสารเคมี จึงไมทําใหธรรมชาติเสียสมดุล  

- หัตถกรรมและศิลปกรรม ท่ีเปนงานฝมือของครอบครัว เปนอาชีพท่ีทําใหสมาชิกของ
ครอบครัวสามารถอยูรวมกันได เกิดความอบอุนในครอบครัว 

- อุตสาหกรรมชุมชน เชน การแปรรูปผลิตผลทางเกษตรโดยชุมชนท่ีสามารถเช่ือมโยง
และสงขายสูตลาดโลก  

- ธุรกิจบริษัทชุมชนท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน และอาจเช่ือมโยงกับธุรกิจ
ภายนอกเพื่อประโยชนของชุมชน 

- ศูนยการแพทยแผนไทยท่ีสามารถชวยใหชุมชนประหยัดเงินรวมท้ังสรางรายไดใหกับ
ชุมชน 

- กองทุนชุมชน เปนกลไกทางการเงินท่ีดําเนินการผานกระบวนการทางสังคมของ
ชุมชน 

เปนท่ีนาสังเกตวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี นั้นแม
จะมีความหลากหลายประเภทและหลากหลายในระดับ แตกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหลานั้น โดยมาก
แลวจะเปนกิจกรรมทางดานเกษตรถึงแมจะเปนกิจกรรมคาขายก็จะเปนการคาขายแบบงายๆ ซ้ือมา
ขายไปเปนหลัก และใหความสําคัญกับเศรษฐกิจวัฒนธรรม ท่ีต้ังอยูบนพื้นฐานความเขมแข็งของ
ชุมชนเช่ือมโยงการกระจายรายไดท่ีดี เพราะวัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีชาวบานปฏิบัติอยู เช่ือมโยงกับการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม และคุณคาอันดีงามของชุมชน  

ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยูบนหากระแสใหญ คือ  
๑. กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตรัสเตือนสติคนไทยใหมี

ความพอเพียง พรอมท้ังพระราชทานเกษตรทฤษฎีใหมใหเปนตัวอยาง  
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 ท่ีเนนสงเสริมความเขมแข็งของ

ชุมชน และความเปนประชาคม  
๓.รัฐธรรมนูญฉบับใหม ท่ีตองการปฏิรูปสังคมใหมีรากฐานท่ีแข็งแรง  
๔.พระพุทธศาสนาท่ียึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา ความเอ่ืออาทร ความสะอาด สงบ สวาง  



 
 

๒๒๖ 

๕.วิถีไทย แตดั้งเดิมท่ีเนนการเอ้ืออาทร การมีวิถีชีวิตรวมกัน หรือการเปนวัฒนธรรม 
ชุมชน 
กลาวโดยสรุป แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดรับความสนใจในฐานะมรดกวิธีท่ีจะชวยให

ประเทศไทยพนจากวิกฤตท่ีเกิดจากเศรษฐกิจฟองสบูท่ีสรางความเปน “เศรษฐกิจเทียม” หรือ 
“เศรษฐกิจแบบแยกสวน” ท่ีคํานึงถึงแตเงินแตละเลยมิติทางดานจิตใจ ครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดลอม และการเมือง จนนําไปสูความลมสลายทางเศรษฐกิจ อันเปนผลลัพธท่ีเกิดจากการส่ัง
สมของ  

๑) การเมืองการปกครองท่ีรวมศูนยอํานาจ ประสิทธิภาพต่ํา คอรรัปชันสูง  
๒) ระบบการศึกษาท่ีออนแอทางสติปญญา  
๓) สังคมออนแอขาดความเปนประชาสังคม ดังนั้น พลังของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

นาจะอยูตรงท่ีการกระตุนใหคนเปล่ียนวิธีคิด และสรางความเขมแข็งใหกับฐานราก ใหความสําคัญ
กับสํานึกสาธารณะท่ีจะรักษาผลประโยชนของสวนรวม ความเปนมิตรและเอ้ืออาทรตอมวลมนุษย
และสรรพส่ิง 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีต ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา ๕ สมัย 

เคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนขาราชบริพารที่รับใชเบ้ือง
พระยุคลบาทอยางใกลชิด 

เศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เปนปรัชญาวาดวย การวางรากฐาน
อันม่ันคง ยั่งยืนของบุคคลและสังคมท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานแกพสกนิกรชาวไทย โดยไมจํากัดเฉพาะเกษตรกรเทานั้น หากแตผูประกอบสัมมาชีพ
อ่ืนๆ สามารถนําไปประยุกตใชไดเพื่อสรางความเขมแข็งยั่งยืนใหแกฐานรากของตนเองได 
ยิ่งกวานั้น ยังกลาวถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะระบบเศรษฐกิจท่ีสามารถอุมชูตนเองได
ในระดับพื้นฐานโดยไมเดือดรอน จึงจะสามารถสรางความเจริญกาวหนา และฐานะทางเศรษฐกิจ
ข้ันสูงตอไปได 

ความสามารถในการอยูไดในระดับพื้นฐานนั้นตองยึดแนวทางสายกลางเปนหลักในการ
ดํารงชีวิต เพื่อสรางความสามารถในการพึ่งตนเอง อันประกอบดวย 

๑.พึ่งตนเองทางจิตใจ มีจิตใจท่ีเขมแข็งไมทอแทแมประสบความลมเหลว หรือความ
ยากลําบาก  

๒.พึ่งตนเองทางสังคม ชวยเหลือเกื้อกูลภายในสังคม  
๓.พึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังทรัพยากรสังคมและเศรษฐกิจ  



 
 

๒๒๗ 

๔.พึ่งตนเองทางเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะกับภูมิประเทศและ
สังคมไทย  

๕.พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ สามารถอยูไดดวยตนเองในระดับเบ้ืองตน ซ่ึงจะสามารถ
นําไปสูการ 

พัฒนาประเทศในระดับมหัพภาคตอไปได  
ในการจะทําใหเกิดผลดังกลาว บุคคลตองลดละความฟุมเฟอย ประกอบอาชีพดวยความ

สุจริต การแสวงหาผลประโยชนท่ีต้ังอยูบนพื้นฐานของจริยธรรม ปฏิบัติตนในทางดีและไมหยุดนิ่ง
ท่ีจะใฝหาความรู เพื่อหาหนทางใหตนเองหลุดพื้นจากความทุกขยากท่ีเปนอยูได 

ดังนั้น ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล จึงเปรียบได
กับปรัชญาแนวคิดในการสรางความเขมแข็ง ยั่งยืนใหกับฐานรากของบุคคล โดยยึดหลักสายกลาง
ในการดําเนินชีวิต บนวิถีแหงความใฝหาความรู เพื่อพัฒนาตนเองไปสูการดําเนินชีวิตดวยปญญา 
บนฐานแหงการเรียนรู อันจะนําพาสังคม และประเทศไทยไปสูการพัฒนาอยางบูรณาการ โดย
อาศัยฐานทรัพยากรทองถ่ินและการมีสวนรวมของชุมชน บนพื้นฐานของสังคมแหงการเรียนรูและ
พอเพียงตอไป 

ศ.เสนห จามริก 
ศาสตราจารย เสนห จามริก ราษฎรอาวุโส นักวิชาการดานสิทธิมนุษยชน อดีตสมาชิกสภา

นิติบัญญัติแหงชาติหลังจากเกษียณอายุราชการ ก็ไดรับรางวัลนักสิทธิมนุษยชนดีเดน และทํางาน
รวมกับองคกรพัฒนาเอกชนอีกหลายแหง งานท่ีทําลวนเนนหนักไปทางดานชนบท ชุมชนทองถ่ิน 
สิทธิมนุษยชน ตําแหนงสําคัญในปจจุบันคือ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ไดใหความเห็น
ดังนี้ 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนแกนกลางของคุณคาและจิตสํานึกใหม กระบวนทัศนใหม และ
วัฒนธรรมการเรียนรูใหมบนพื้นฐานของหลักการสังคม อันเปนรูปธรรมท่ีจําเปนตอการปรับเปล่ียน
แนวคิดและทิศทางการปฏิรูปการพัฒนา 

ในทัศนะของ ศ.เสนห จามริก เศรษฐกิจพอเพียง ไมใชแตเพียง “ระเบียบวาระแหงชาติ” เทานั้น 
หากแตเปน “ระเบียบวาระแหงโลก” ท่ีจะเปนกําแพงตาน “วัฒนธรรมลาเหยื่อ” ของพลังทุนนิยมและ
เทคโนโลยีภายใต “ระเบียบโลกใหม” อีกดวย  

ในระดับหลักการหรืออุดมการณ เศรษฐกิจพอเพียงกระตุนใหเกิดการทบทวนร้ือฟนหลักทฤษฎี
เศรษฐกิจและสังคมตาง  ๆข้ึนใหม ดังนี้ 



 
 

๒๒๘ 

๑. นิยามความหมาย “เศรษฐกิจ” ท่ีโดยสาระมีความหมายเพ่ือสนองความตองการภายใตความ
จํากัดของทรัพยากร มิใชเปนเพียงแตเร่ืองของธุรกิจเพื่อแขงขันชวงชิง แสวงหากําไรสูงสุด
เทานั้น  

๒. ร้ือฟนทบทวนแยกแยะระหวาง “การพัฒนา” ท่ีเหมายถึงการยกฐานะของคนสวนใหญ หรือ 
ท้ังหมดกับ “การจําเริญทางเศรษฐกิจ” ซ่ึงมุงแตเพียงการสรางตัวเลข และอัตราการ
เจริญเติบโต โดยไมคํานึงถึงการกระจายไปสูคนสวนใหญของประเทศ  

๓. ทบทวนเร่ืองคนและคุณคาของคนท่ีพึงมีโอกาสเรียนรูพัฒนาขีดความสามารถในการพ่ึงพา 
ตนเอง  

๔. ทบทวนทําความเขาใจเรื่องของทุน ท่ีควรรวมความไปถึง คน ธรรมชาติ และระบบนิเวศท่ี
เปนทุนของชีวิตและสังคมดวย  

๕.“ตลาดเสรี” ตองถูกตีกรอบของสํานึกแหงธรรมะ  
๖.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองต้ังอยูบนพื้นฐานการเคารพและยอมรับในคุณคาศักดิ์ศรี 
ความเปนมนุษย  
๗.“การบริโภค” พึงอยูในขอบขายของความจําเปนและคุณประโยชนตอชีวิตและความยั่งยืน 
ของทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  
๘.“วิถีการพัฒนาเศรษฐกิจ” ตองเปนไปบนความสมดุลเพื่อการพึ่งตนเองและพิทักษรักษา 
ระบบชีวิตนิเวศ 
ดังนั้นนัยยะสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง คือ “การกลับฟนจิตวิญญาณมนุษยสูชีวิตเศรษฐกิจท่ี

แทจริง อันประกอบไปดวยมนุษยกับธรรมชาติเปนแกนสาร” ในความหมายกระบวนการพัฒนาของ ศ.
เสนห จามริก เศรษฐกิจพอเพียงมีฐานอยูท่ีเกษตรกรรมท่ีพออยูพอกิน พรอมดวยกระบวนการเรียนรู
ยกระดับสูเกษตรยั่งยืน โดยมีไรนาระดับครัวเรือน เปนหนวยพื้นฐานท่ีกระจายออกไปเปนเครือขาย
กวางขวางยิ่งข้ึนตามลําดับ และพัฒนาใหมีบทบาทรอบดานมากข้ึน เปนชองทางสงเสริมใหพัฒนาตนเอง
เปนอิสระจากกลไกตลาดภายใตอํานาจกํากับและควบคุมจากภายนอก  

เศรษฐกิจพอเพียง จึงไมใชระบบท่ีแปลกแยกหรือสวนกระแสสัจธรรมแหงความจริง หากแต
เปนสวนหนึ่งของความพยายามถวงดุลอํานาจตลาด ปลดเปล้ืองทางจิตสํานึกและกระบวนทัศน ฟน
วัฒนธรรมการเรียนรู เปล่ียนแนวคิดและทิศทางการพัฒนาไปสูการพึ่งตนเองและพัฒนาตนเองของคนใน
ชาติ 

การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค  แนวทางและกระบวนการดําเนินงานท่ีสอดคลอง

เหมาะสมกับการประยุกตใชเพื่อการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน และเม่ือไดนําหลักทาง



 
 

๒๒๙ 

พระพุทธศาสนา เชน อริยะสัจ ๔, ไตรสิกขา, สามัคคีธรรม, และหลักสันโดษมารวมใชในการ
ดําเนินกิจการเพื่อการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนจะชวยในการสงเสริม-สนับสนุนให
การเกษตรมีความกาวหนา นําความสุขสมบูรณสูเกษตรกรในชุมชน อยางยั่งยืน 

สรุป 
ในการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน ในคร้ังนี้ 

จึงไดนําแนวทางการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหเกิดความม่ันคง ยั่งยืน อยางเปนข้ันเปนตอน ตามลําดับ
ข้ัน เสมือนการสรางบานเรือน ท่ีตองเร่ิมสรางจากฐานรากท่ีแข็งแรง  

ข้ันแรก (เศรษฐกิจพอเพียง) เปนการศึกษาเรียนรูวิถีชีวิต ทบทวนภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน 
และการประกอบอาชีพทางการเกษตรท่ีเหมาะสม เพื่อใหสามารถเล้ียงดู อุมชูตนเองและครอบครัวได
อยางม่ันคง เปนลําดับแรก 
 ข้ันพัฒนา(เกษตรวิถีพุทธ) โดยอาศัยประสบการณและองคความรูใหมท่ีไดรับจากการลงมือ
ปฏิบัติจริงในพื้นท่ีการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีผสมผสานครบวงจร ใหไดผลผลิตพืชผักท่ีสะอาด 
ปลอดภัย มีปริมาณพอเพียงกับการบริโภคในครัวเรือน  

ข้ันกาวหนา (อุตสาหกรรมชุมชน)  ทําการวิจัยพัฒนาตอยอดความรูทางการเกษตร เพื่อหารายได
จากการคาขายผลผลิตท่ีไดจากการเพาะปลูก-การเล้ียงสัตวในครัวเรือน จําหนายในชุมชนใกลเคียง และ
ศึกษา วิจัย ปรับปรุงพัฒนาชนิด ประเภทรูปแบบผลิตภัณฑใหทันสมัย ตรงกับความตองการของ
ผูบริโภค เพื่อขยายฐานทางการตลาดใหกวางขวางยิ่งข้ึน  สามารถจัดจําหนายไดท้ังในประเทศและ
สงออกไปจําหนายภายนอกประเทศ ไดตามลําดับ 
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๒๓๐ 
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๒๓๑ 

ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาภาคสนาม (Field Work) ยังพื้นท่ีจริง  เพื่อศึกษาและสัมภาษณบุคคลซ่ึงคลุก
คลีในวงการเกษตรกรรม โดยสุมเลือกพื้นท่ีท่ีมีการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมดวยการประยุกตหลัก
ทางพระพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร 
และการดําเนินชีวิตเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของครอบครัวเกษตรกรและชุมชน
เกษตรกรรมในพื้นท่ีตางๆแถบทองท่ีจังหวัดทางภาคตะวันตกของประเทศไทย  โดยจะขอกลาวถึง
รายละเอียดในบทตอไป 
 
 



 
 

๒๓๒ 

 

บทท่ี ๕ 
บูรณาการการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน 

ดวยหลักพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  
 ดังท่ีไดกลาวแลวในบทท่ี ๑  ถึงความเปนมาและผลของการที่ประเทศไทยไดนําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาใชเพื่อการพัฒนาประเทศ  ฉบับแรกจนถึงฉบับปจจุบัน  ซ่ึงอยูใน
ชวงเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ นับรวมเวลากวา ๔ ทศวรรษ  หากเปรียบเทียบการพัฒนาประเทศ
ไทยกับประเทศเพ่ือนบานใกลเคียง  และมิตรประเทศในภูมิภาคเดียวกันอาจกลาวไดวาการพัฒนา
ประเทศในภาพรวมยังไมบรรลุตามเปาหมายเทาที่ควร  เน่ืองจากมิตรประเทศ  เชน จีน  อินเดีย  เกาหลี
ใต  สิงคโปร  มาเลเซีย  บรูไน  เปนตน  ไดพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมใหเจริญล้ําหนาหนา
ประเทศไทยไปเปนอันมาก  แมแตประเทศเพื่อนบาน เชน  เวียดนาม  ลาว  กัมพูชา  พมา  ที่ในชวงเวลา
เดียวกัน  ไดประสบปญหาความไมสงบภายในประเทศ  ก็สามารถพลิกสถานการณวิกฤติ  และพัฒนา
ประเทศของตนใหเจริญเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว 
 เ ม่ือพิจารณาปจจัยแวดลอมและบริบทโดยรวม   ประเทศไทยยังคงมีขอได เปรียบ 
(Opportunities)ที่เปนจุดแข็ง (Strengths) ดานภูมิศาสตรที่เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม  และมีภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่สะสมมาอยางยาวนานกอรปกับความเปนเมืองแหงพระพุทธศาสนา  และมี
พระมหากษัตริยที่ปรีชาชาญดานการพัฒนา  ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อพสกนิกร
ทุกหมูเหลาจักไดนํามาปรับใชอยางเหมาะสมแกตนเองและองคกรนั้นๆ  ตามกาละ  เทศะ  
 หากเกษตรกรไทยมีความ “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” การดําเนินวิถีชีวิตอยางพอเพียง  ดวย
การประกอบอาชีพทางการเกษตรอินทรีผสมผสานอยางหลากหลาย  ท่ีมีปลอดภัยและสามารถนํา
ผลผลิตจากการเพาะปลูกพืชผลมาบริโภค  ใชประโยชนแบงปนกันในชุมชนอยางรูคุณคา  และแบง
สวนเกินจากการบริโภคไวจําหนาย  ดวยการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม (Value Added)  และพัฒนาการ
ผลิต  การจัดจําหนายและใหบริการทางการเกษตรแบบครบวงจร  ดวยภูมิปญญาและเรียนรูเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงไปสูส่ิงที่ดีข้ึน ใชสติปญญาพัฒนาองคความรู  และพิจารณานําหลักพุทธธรรมที่เอ้ือตอการ
พัฒนาวิถีชีวิตใหเจริญกาวหนา ดังนี้  จะเปนหนทางเพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  และ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนไดอยางเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 



 
 

๒๓๓ 

 ในการศึกษาเรื่องการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนดวยหลักพระพุทธศาสนา และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิจัยแบบ “การวิจัยเอกสารบูรณาการดวยงานวิจัยเชิง
คุณภาพแบบสัมภาษณ” (DocumentaryResearch Integrated  By Fieldwork Research) โดยอาศัย
แนวทางทางสังคมศาสตร และแนวทางวิพากษวิธี(Critical Approach)  ท่ีเปนประเด็นสืบเนื่องมาจาก
ปญหาความทุกขความยากจน, วิธีการปองกัน,  การแกไขปญหา และการแสวงหาแนวทางพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมใหเจริญกาวหนา  เพ่ือใหเกษตรกรในชุมชนทองถิ่นสามารถดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพดีข้ึนได
อยางม่ันคง    
 รูปแบบการสอบถาม(Questionnaire Form) 
 เพ่ือใหไดขอมูลเชิงประจักษตรงตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ   ผูวิจัยไดเขาสํารวจเก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณ  การสังเกตการณ-และขอดูงานภาคสนาม (Fieldwork)โดยรับความอนุเคราะหขอมูลจาก
ผูทรงคุณวุฒิ, ผูนําชุมชน และบุคลากรผูชํานาญการพัฒนาทางการเกษตร  ที่เกี่ยวของในการสรางความ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนแกชุมชนและเกษตรกรผูรวมโครงการฯลฯในแตละพ้ืนที่รวม ๑๐โครงการ  และได
ขอสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทางการพัฒนางานเกษตรกรรมผสมผสานรวม ๕ ทาน  ตามเปาหมายเพ่ือให
ไดขอมูลตามสภาพที่แทจริงจากพื้นที่ศึกษาดูงาน  จึงไดดําเนินการสัมภาษณอยางเปนอิสระ (แบบไม
เปนทางการ)โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจงตามกลุมอาชีพหรือโครงการ
เกษตรท่ีนาสนใจ (Focus Group) และแบบการสุมเลือกบุคคลที่เกี่ยวของทางการพัฒนาเกษตร 
(Random) ในชุมชนน้ันๆ  ทั้งน้ี  เพ่ือความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและตามสถานการณ 
 สําหรับหัวขอคําถามท่ีใชสอบถามโดยท่ัวไป  จะมีหัวขอ - หลักการโดยสรุป  ดังน้ี 

๑. ความเปนมาของชุมชน/โครงการ 
๒. วัตถุประสงคการกอต้ังโครงการ/ศูนยเพ่ือการพัฒนาทางการเกษตร 
๓. แผนงาน และข้ันตอนการดําเนินงานพัฒนาฯ 
๔. การนําหลักพระพุทธศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกตใช 
๕.   ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานพัฒนาฯ ตลอดจนปญหาอุปสรรคที่พบ และความคาดหวัง 

 ขอมูลที่ไดรับทราบจากผูทรงคุณวุฒิและผูนําการพัฒนาสังคมเกษตรกรรมหลายทาน  ที่ได
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมในแตละแหง/แตละโครงการลวนมี
จุดมุงหมายเปาประสงคและแนวทางการดําเนินงานท่ีมีความคลายคลึงกันคือ เปนการประกอบกิจการ
ทางการเกษตรอินทรีแบบผสมผสานท่ีหลากหลาย   และมีการใชชีวิตที่พอเพียงกับสถานภาพ  



 
 

๒๓๔ 

สอดคลองกับหลักทางพระพุทธศาสนา  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงเปนปจจัยที่ เ อ้ือตอ
ความสําเร็จในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชน 

 
๕.๑บูรณาการการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนดวยหลักพระพุทธศาสนา 
 หลักพระพุทธศาสนาที่นํามาเปนแนวทางพัฒนาอาชีพและการดําเนินชีวิตของเกษตรกร  ไดแก 

๑. อริยสัจ ๔เปนหลักธรรมเพื่อการแกไขปญหา 
๒. ไตรสิกขาเปนหลักธรรมเพื่อการพัฒนาตน  พัฒนาคน  พัฒนางาน 
๓. สามัคคีธรรมเปนหลักธรรมเพ่ือการสรางเสริมสังคมที่ดีงามและการจัดสรร  แบงปน

ประโยชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
 จากสมมุติฐานที่ผูวิจัยฯ ไดต้ังวาการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับชุมชนในชนบทของ

ประเทศไทย น้ัน ควรเปน “การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนาและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในบทนี้ จึงขอกลาวถึงหลักธรรมซึ่งเปนแกนสารในทางพระพุทธศาสนาอัน
ประกอบดวย “ศีล สมาธิ ปญญา” ที่มีความเกี่ยวของกับสมมุติฐานการวิจัยในเรื่องน้ี โดยการอางอิง
พระไตรปฎกพระสุตตันตปฎกเลมที่  ๔  มัชฌิมนิกายมูลปณณาสก  ท่ีกลาวถึง  “แกนสารใน
พระพุทธศาสนา” ดังนี้ 
 สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับ ณ เชตวนาราม ใกลกรงุสาวัตถี มีพราหมณผูหน่ึงช่ือ ปงคล
โกจฉะ เขาไปเฝา เม่ือไดกลาวทักทายปราศรัยพอสมควรแลว พราหมณน้ัน จึงกราบทลูวา 
 “พระโคดมผูเจริญ สมณพราหมณที่ เปนเจาหมูเจาคณะเปนคณาจารย มีคนรูจักมาก มี
เกียรติยศเปนเจาลัทธิ อันชนหมูมากเขาใจกันวาเปนคนดี เชน ปูรณะกัสสป, มักขละ โคสาล, อชิตะ เกส
กัมพล, ปกุธะกัจจายนะ, สัญชัย เวลัฏฐบุตร, และ นิครนถนาฏบุตร๑ สมณพราหมณทั้งหมดนั้น รูแจง
เห็นจริงตามปฏิญญาของตน หรือวาไมรูแจงเห็นจริงเลย หรือบางพวกรู บางพวกไมรู” 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา “อยาเลย พราหมณ ขอท่ีสมณพราหมณท้ังหมดน้ัน รูแจงเห็นจริงตาม
ปฏิญญาของตน หรือไมรูแจงเห็นจริงเลยเปนตนนัน้ ขอจงยกไว เราจักแสดงธรรมแกทาน ทานจงต้ังใจ
ฟงใหดีเถดิ” 

   “อนึ่ง บุคคลบางคนอออกบวช มีลาภสักการะช่ือเสียงเกิดขึ้น ก็ไมอ่ิมใจ ไมเต็ม
ปรารถนาดวยลาภสักการะช่ือเสียงน้ัน ไดความสมบูรณดวยศีล ก็อ่ิมใจ แตไมเต็มปรารถนา
ดวยสีลสัมปทา (ความสมบูรณดวยศีล) น้ัน ไดความสมบูรณดวยสมาธิ ก็อ่ิมใจแตไมเต็ม



 
 

๒๓๕ 

ปรารถนาดวยสมาธิสัมปทา (ความสมบูรณดวยสมาธิ) น้ัน ไดญาณทัสสนะ (หรือปญญา) ก็อ่ิม
ใจ แตไมเต็มปรารถนาดวยญาณทัสสนะนั้น ไมยกตน ขมผูอ่ืนเพราะญาณทัสสะนะ คุณธรรม
อ่ืน ๆ ที่ย่ิงกวา ประณีตกวาญาณทัสสนะ ก็ปลูกความพอใจ พยายามเพ่ือทําใหแจง ซ่ึงคุณธรรม
นั้น ๆ ไมมีความประพฤติยอหยอนหละหลวม ดูกอนพราหมณ ธรรมอะไรบาง ที่ ย่ิงกวา 
ประณีตกวาญาณทัสสนะ ดูกอนพราหมณ ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ีเขาปฐมฌาน๔ (ฌานที่ ๑) 
เขาทุติยฌาน (ฌานที่ ๒) เขาตติยฌาน (ฌานท่ี ๓) เขาจตุตถฌาน (ฌานที่ ๔) เขาอากาสานัญ
จายตนะ (อรูปฌาน กําหนดอากาศไมมีท่ีส้ินสุดเปนอารมณ) เขาวิญญาณัญจายตนะ (อรูปฌาน 
กําหนดวิญญาณไมมีที่ส้ินสุดเปนอารมณ) เขาอากิญจัญญายตนะ (อรูปฌาน กําหนดวาไมมี
อะไรแมแตนิดหนอย) เขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ (อรูปฌาน ที่มีสัญญาความจําไดหมายรู ก็
ไมใช ไมมีสัญญา ก็ไมใช) เขาสัญญาเวทยิตนิโรธ (สมาบัติช้ันสูงสุดในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเม่ือ
เขาแลวทําใหดับสัญญาความจําไดหมายรู และเวทนาความเสวยอารมณสุขทุกข หรือไมทุกข 
ไมสุขได) อาสวะของภิกษุนั้นส้ินไปแลว เพราะเห็นดวยปญญา คุณธรรมเหลานี้แล ท่ียิ่งกวา 
ประณีตกวาญาณทัสสนะ ดูกอนพราหมณ เรากลาวบุคคลน้ี วาเปรียบเหมือนผูตองการแกนไม 
ก็ตัดเอาแตแกนไมไปฉะนั้น” 

 “ดวยประการฉะนี้แหละพราหมณ พรหมจรรยนี้ มิใชมีลาภสักการะช่ือเสียงเปนอานิสงส 
มิใชมีความสมบูรณดวยศีลเปนอานิสงส มิใชมีความสมบูรณดวยสมาธิเปนอานิสงส มิใชมีญาณทัส
สนะเปนอานิสงส แตความหลุดพนแหงใจอันไมกลับกําเริบอันใด พรหมจรรยน้ี มีความหลุดพนแหงใจ 
อันไมกลับกําเริบนั้นแหละเปนที่ตองการ น้ันเปนแกนสาร นั้นเปนที่สุดโดยรอบ”๑  
 สรุปความจากจูฬสาโรปมสตูร ไดดังนี ้
              ๑. ลาภสักการะช่ือเสียง เปรียบเหมือนกิ่งไมใบไม  
              ๒. ความสมบูรณดวยศีล เปรียบเหมือนสะเก็ดไม  
              ๓. ความสมบูรณดวยสมาธิ เปรียบเหมือนเปลือกไม  
              ๔. ญาณทัสสนะ หรือปญญา เปรียบเหมือนกะพี้ไม  

๕. ความหลุดพนแหงใจอันไมกลับกําเริบ ซ่ึงใชคําภาษาบาลี “อกุปฺปา เจโตวิมุตฺติ” เปรียบ
เหมือนแกนไม 

                                                           

 ๑ม.มู. ๑๒/๑๐/๓๕๙ 



 
 

๒๓๖ 

 จูฬสาโรปมสูตรในพระไตรปฎก ไดกลาวถึงแกนสารในพระพุทธศาสนาท่ีมีนัยสําคัญ
สูงสุด คือความหลุดพนจากอาสวะกิเลสท้ังปวง แตในทางโลกธรรมท่ีมนุษยปุถุชนยังคงตองดิ้นรน เพ่ือ
ยังชีพดวยการประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวดวยแลว หากบุคคลใดไดประพฤติตน
และดําเนินวิถีชีวิตอยางถึงพรอม สมบูรณดวย “ศีล สมาธิ และปญญา” ที่เปรียบเสมือนการไดคนพบ
ประโยชนจากสะเก็ดไม เปลือกไม และกระพี้ไมแลว และมีความศรัทธา แนวแนในการครองตนได
อยางบริสุทธิ์ ยอมเปนหนทางนําสูการคนพบแกนไม (แกนสาร) คือความหลุดพนจากความทุกขยากทั้ง
ปวง  และคนพบหนทางสรางความสุขความเจริญในโอกาสตอไป ไดโดยลําดับ 
 ๕.๑.๑ความคิดเห็น/การวิภาคในการพัฒนาประเทศ  ตามหลักพระพุทธศาสนา 

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ เรียบงายในสังคมเกษตรกรรมอยางฉับพลัน ไปสูสังคมธุรกิจ 
อุตสาหกรรมที่ตองปรับตัวรับกับกิจวัตรประจําวันอยางเรงรีบ ในการแกงแยงแขงขันกันเพื่อหารายได
มาใชจายในส่ิงฟุมเฟอย และการแยงชิงความไดเปรียบเพ่ือกอบโกยผลประโยชนมาสูตนเอง มีปรากฏ
ใหเห็นโดยท่ัวไปในปจจุบัน และมีแนวโนมของความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม จะมีความ
รุนแรงเดนชัดมากข้ึน อันเปนผลสืบเนื่องจากนโยบายการพัฒนาประเทศแบบแยกสวนท่ีมุงเนนความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเปนสําคัญ โดยละเลยการใหความสําคัญในการ
พัฒนาชาติอยางสอดคลองกับวิถีทางธรรมชาติ สภาวะแวดลอมทางภูมิสังคมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
และหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่ช้ีแนะใหปจเจกชนดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม พอประมาณกับ
อัตภาพ เพ่ือนําสูการมีความสุขรวมกันไดในสังคม โดยละเวนการเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ดังนี้ จึงเปน
การแสวงหาความสุขจากการ “ครองตน ครองคน ครองงาน” อยางเคารพตอมนุษย สัตว และธรรมชาติ 
ท่ีนาจะมีความถูกตองเปนธรรม มากกวาการมุงแยงชิงความไดเปรียบ เพื่อกอบโกยผลประโยชน
นานาประการมาเปนของตนเองใหมากท่ีสุด ซ่ึงจะเปนการแสวงหาความสุขบนความทุกขของผูอ่ืนที่
ดอยโอกาสกวาตนเอง 
 อี.เอฟ ชูมาเกอร (E.F. Schumacher)ไดพิมพหนังสือออกมาเลมหนึ่ง ช่ือวา Small Is Beautiful 
ในบทท่ี ๔ของหนังสือเลมนี้ ไดต้ังช่ือวา "Buddhist Economics" แปลวาเศรษฐศาสตรชาวพุทธไดทําให
คนจํานวนมากท้ังในตะวันออกและตะวันตกเกิดความสนใจในเรื่องพุทธศาสนาดานที่เกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจข้ึนมาจึงนับวาทานชูมาเกอรนี้เปนผูมีอุปการคุณอยางหนึ่งในการที่ทําใหผูคนเกิดความสนใจ
พุทธศาสนาในแงเศรษฐศาสตร 

“Buddhist economics หรือพุทธเศรษฐศาสตรนั้น อี.เอฟชูมาเกอรไดกลาวถึง
เรื่องมรรคนั่นเองมรรคน้ันเรารูจักกันวาเปนขอหนึ่งในอริยสัจ๔ประการ คือ ทุกข สมุทัย 



 
 

๒๓๗ 

นิโรธมรรคชูมาเกอรกลาววามรรคคือวิถีชีวิตของชาวพุทธน้ันมีองคประกอบอยูขอหนึ่ง 
คือ สัมมาอาชีวะซ่ึงแปลวา การเลี้ยงชีพชอบในเม่ือสัมมาอาชีวะน้ีเปนองคประกอบอยู
ขอหนึ่งในมรรคหรือวิถีชีวิตของชาวพุทธก็แสดงวาจะตองมีส่ิงที่เรียกวา Buddhist 
economics คือ เศรษฐศาสตรชาวพุทธ”๒ 

 ใจ อึ้งภากร ไดแสดงความเห็นเรื่อง เศรษฐกิจแนวศาสนา หรือ คือทางออก ไวดังนี้ 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรแนวพุทธทฤษฎีการผลิต และทฤษฎีการบริโภค ของ
พุทธจะเนนการใช ปญญาโดยจะอางวาปญญา คือสวนที่สําคัญท่ีสุดในกระบวนการ
ผลิตเพราะจะชวยใหเกิดการผลิตและการบริโภคที่ลดการทําลายลางทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมการบรโิภคจะเนนแตเพียงประการเดียว คือ การบริโภคเพื่ออยู 

ทฤษฎีวาดวยอรรถประโยชนมองวาความพึงพอใจคือความสามารถในการ
ใชสอยส่ิงที่นํามาบริโภคใหเกิดประโยชนในการเกื้อกูลชีวิตและสติปญญาสวน
ทฤษฎีวาดวยการประหยัดเนนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางคุมคาใหมาก
ที่สุดท้ังนี้เพื่อลดการเบียดเบียนส่ิงอ่ืนๆ รวมทั้งธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กุญแจท่ีจะ
ไขไปสูความสําเร็จ คือ การใชเวลาตามทฤษฎีการใชเวลาที่ใหน้ําหนักกับการมี
ความสุขตลอดเวลาภายใตหลักเกณฑของการไมเบียดเบียนกัน โดยที่ทฤษฎีวาดวย
การหาความสุขความพอใจจากการทํางานมีวัตถุประสงคที่จะใหมนุษยเขาถึง
ความสุขในชีวิตผานการทํางานในรูปแบบการประพฤติธรรมและสุดทายทฤษฎีการ
กระจายผลผลิตมีจุดยืนท่ีตองการใหทุกคน รวมทั้งสัตวโลกและส่ิงมีชีวิตทั้งหลายท้ัง
ปวงมีชีวิตอยูรวมกันอยางเปนสุขโดยมีการเบียดเบียนนอยที่สุด 

ความเปนไปไดของพุทธเศรษฐศาสตรในโลกจริง“หลักการที่เปนนามธรรม” 
คอนขางจะมีปญหาและคลุมเครือมากข้ึนเม่ือจะเอามาปฏิบัติในโลกจริงเพราะเปนความ
เช่ือท่ีเปนอัตวิสัยสูงมากพุทธมุงที่จะเสนอแนวทางชวยตัวเองสําหรับปจเจกบุคคล
โดยเฉพาะทางดานจิตใจหัวใจของพุทธเศรษฐศาสตรก็คือการจัดการกับความตองการ
แบบนักบวชการนําเสนอใหทุกคนหันไปใชชีวิตแบบนักบวชเปนเรื่องที่เหลวไหล

                                                           
๒พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตโต), ปาฐกถาธรรม ณ หองประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทา

พระจันทร, ๙ มีนาคม ๒๕๓๑. 



 
 

๒๓๘ 

นักบวชเกือบทั้งหมดไมไดผลิตของอุปโภคบริโภคใชเองตองรอคนบริจาคทานในนาม
ของการทําบุญ ยกเวนสํานักสันติอโศกของพระโพธิรักษซ่ึงถายึดตามแนวนี้ส่ิงที่ตอง
ผลักดันอยางเรงดวนไมใชการน่ังสมาธิหรือตัดกิเลสแตตองเรียกรองใหมีการปฏริปูทีด่นิ 
และพัฒนาประสิทธิภาพพลังการผลิตอยางเปนระบบในขณะท่ีพุทธเศรษฐศาสตรเนน
ใหปฏิบัติธรรมและมุงตอบคําถามทางจิตวิญญาณมากกวาโลกจริงการแกปญหาในโลก
จริงตองใชการกระจายผลผลิต กระจายรายไดซ่ึงไมสามารถเกิดข้ึนไดโดยการน่ังสมาธิ 
มันเกิดจากการทดลอง คนควา พิสูจนเหลานี้ตองใชทุน ไมใชแคปญญา 

การลดความตองการของคนมันไมใชเรื่องใหมมันมีมานานพอ ๆ กับอายุของ
ศาสนามันเปนการต้ังความหวังแบบเฟอฝนวาสักวันหนึ่งพวกที่กอบโกยการขูดรีดมวล
มนุษยชาติจะสํานึกผิดในขณะเดียวกันเปนการเปดชองทางใหโทษคนสวนใหญที่เปน
คนจนวากิเลสความตองการของเขาน่ันแหละ เปนตนกําเนิดทําใหตัวเองถูกกดข่ีขูดรีด
เพราะความอยากมีอยากไดและเปนสาเหตุหลักของความยากจน ท้ังที่ความเปนจริงมัน
ซับซอนมากกวาน้ี..ในรอบ ๒,๕๐๐กวาป ท่ีแนวความคิดแบบนี้ดํารงอยูในโลกของ
มนุษยมันไมเคยประสบผลสําเร็จในการแกปญหาของสังคม๓ 

 จากบทความขางตนของ “ใจ อึ้งภากร” มองการแกปญหาของสังคมแบบ “พุทธเศรษฐศาสตร” 
วา เปนแนวทางที่เปนนามธรรม และปุถุชนโดยทั่วไปไมสามารถปฏิบัติไดจริง นั้น ในกรณีนี้  ผูวิจัยฯ มี
ความเห็นแยงวา นาจะเปนการมองที่ไมครบถวนท้ังหมด เนื่องจากพุทธเศรษฐศาสตรมิไดจํากัดแนว
ทางการดําเนินวิถีชีวิตเฉพาะปจเจกบุคคลที่มีสถานะเปนนักบวช (พระภิกษุ-สามเณร) เทาน้ัน แตยัง
หมายถึงบุคคลโดยท่ัวไปท่ีสามารถนําแนวทางตามคําสอนทางพระพุทธศาสนา ท่ีสงเสริมใหกระทําใน
ส่ิงที่ถูกตอง ดีงาม เคารพในการอยูรวมกันอยางเกื้อกูลกันทั้ง มนุษย สัตว และธรรมชาติ ตัวอยางเชน 
เรื่อง “สัมมาอาชีวะ” หรือ การเลี้ยงชีพชอบ หมายถึง บุคคลใดๆ สามารถประกอบสัมมาชีพเพื่อเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวไดดวยความสุจริต ซ่ึงเปนไปตามสถานะภาพแหงตน  
 ประเด็นที่ “ใจ อ้ึงภากร” กลาววา พุทธเศรษฐศาสตรเนนใหปฏิบัติธรรมและมุงตอบคําถามทาง
จิตวิญญาณมากกวา  แตในโลกของความจริงการแกปญหาตองใชการกระจายผลผลิต กระจายรายได 
สวนวัตรปฏิบัติแบบนักบวชที่มุงสวดมนตภาวนา น่ังสมาธิ ตัดกิเลส โดยมิไดทําการผลิตส่ิงของอุปโภค

                                                           
๓ใจ อ้ึงภากร, มูลนิธิกองทุนไทย(Thai NGO.org.com), “เศรษฐกิจแนวศาสนา หรือคือ

ทางออก”, ๒๘ มกราคม ๒๕๔๗. 



 
 

๒๓๙ 

บริโภคเพ่ือใชเองตองรอคนบริจาคทานฯลฯ ไมอาจแกไขปญหาความยากจนได หากแตการแกปญหา
ในทัศนะของ ใจ อ้ึงภากร ตองมาจากการคนควา ทดลอง พิสูจนฯ นั้น ผูวิจัยฯ เห็นวา นักบวช 
(พระภิกษุ-สามเณร) เปนกลุมบุคคลท่ีอยูในเพศ “บรรพชิต” มิไดอยูในฐานะของผู ท่ีอยูในเพศ 
“ฆราวาส” จึงตองมีบทบาท ภารกิจ และสถานภาพของการทําหนาที่แกไขปญหาที่แตกตางกันไปตาม
ฐานันดร 

หากจะพิจารณาโดยละเอียดรอบดานตามสถานะภาพของนักบวชผูอยูในเพศบรรพชิต (พระ-
เณร) ท่ีไดปวารณาตนเขาอยูในรมกาสาวพัตร เพ่ือการ “ครองตน” ศึกษาพระธรรมคําส่ังสอนใหเหลา
มนุษย สัตว ดําเนินวิถีชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติอยางเกื้อกูล ไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน มีความประพฤติ
ดีงาม จนเปนท่ีเลื่อมใสศรัทธาแกสาธุชนทั้งหลาย จนสามารถ “ครองคน” ใหคลอยตามแบบอยาง และ
ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมอันดีงามควบคูไปกับการประกอบอาชีพตามภารกิจ หนาที่ของตนไดอยาง
สอดคลองกับหลักธรรม น้ัน เปนการทําหนาที่ในการ “ครองงาน” ซ่ึงเปนไปตามบทบาท ภารกิจหลักที่
สําคัญของนักบวช (พระ-เณร) ไดอยางเหมาะสม ถูกตองตามอัตภาพดีแลว 

การแกไขปญหาใดๆ (ทุกข) นั้น ควรกระทําแบบองครวม ทุกภาคสวนของสังคมท่ีเกี่ยวของ 
หรือ “ผูมีสวนไดสวนเสีย” ตองรวมกันแสดงความคิดเห็น บงช้ีขอปญหาความทุกขรอน  คนหาสาเหตุ
(สมุทัย) ของปญหา  และมุงแสวงหาแนวทางจัดการแกไขเพ่ือใหปญหาหลุดพน (นิโรธ) และวางแผน 
กําหนดข้ันตอน กระบวนการจัดการปญหาความทุกขรอน ฯลฯ ใหลุลวงไปไดดวยดี(มรรค) 

ดังน้ัน  จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย ทุกคนที่เกี่ยวของกับปญหานั้นๆ ไดจัดแบง
หนาที่กันปฏิบัติตามบทบาท ภารกิจ อยางครบถวนลงตัว ดวยองคความรู ภูมิปญญา และทักษะ
ประสบการณ ท่ีตองประสานกันอยางเปนระบบ ดวยความอุตสาหะโดยตอเนื่อง ดังนี้ จึงจะสามารถ
แกไขปญหาความทุกขยาก ความเดือดรอนตางๆ ใหสําเร็จไดดวยดี 
 ระยะเวลากวา ๕ ทศวรรษที่ผานมา  เกษตรกรไทยไดประสบกับปญหา อุปสรรคในการดําเนิน
ชีวิตนานาประการ แตก็สามารถแกไข-ปองกัน หรือบรรเทาผลกระทบใหทุเลาลงได โดยอาศัยหลักคํา
สอนทางพระพุทธศาสนามาใชพิจารณาแกไขปญหาในแตละสถานการณใหลลุวงลงไดเสมอมา 
 กลาวไดวาพระพุทธศาสนา เปนแนวทางเพ่ือการ “ครองตน ครองคน และครองงาน” ให
สามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมอยางถูกตองเหมาะสมดวยแกนสารหลักสําคัญ ๓ ประการ คือ 

๑. ศีล เปนขอควรระมัดระวัง ไมใหตนเองกระทําการใดๆ ที่เปนการเบียดเบียนผูอ่ืนให
ไดรับความเดือดรอน ท้ังจากกาย วาจา และจิตใจ 



 
 

๒๔๐ 

๒. สมาธิ คือ แนวทางปฏิบัติในการลด, ละ, ปลอย, วาง ไมยึดติดกับสรรพสิ่ง เพื่อพัฒนา
ยกระดับความคิด จิตใจใหสูงข้ึนอันเปนรากฐานของการหลุดพนจากความทุกขท้ังปวง 
ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจาก “ความโลภ ความโกรธ และความหลง”เปนสําคัญ 

๓. ปญญา คือ ผลท่ีไดจากการปฏิบัติ ศีล และสมาธิตามท่ีผูเลื่อมใส ศรัทรา ไดกระทําอยาง
ถูกตอง เหมาะสมดีแลวยอมบรรลุเปาหมายในการเปนผูรูแจงตามความเปนจริง (Fact) 
และสามารถใชปญญาที่บริสุทธิ์นี้  ในการแกไขปญหาท้ังปวงที่เกิดจากสาเหตุท่ีแทจริง 
ตามหลัก “อริยะสัจ ๔” ที่ประกอบดวย “ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค” นําสูการพัฒนาชีวิตที่
ถูกตองเหมาะสม อยางสอดคลองกับหลักธรรมะ   

 การประพฤติปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา เปนแนวทางที่สามารถนํามาปรับใชกับบริบททาง
สังคม ทั้งในระดับปจเจกบุคคล ในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพวิถีชีวิต ความเปนอยู
ของคนในชุมชนใหดียิ่งขึ้นและสามารถปรับใชไดกับการบริหารจัดการองคกรทั้งในภาคเอกชน และ
ภาครัฐ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหเจริญกาวหนา มีความม่ันคงตามลําดับ เพราะการฝกอบรม
ตนทาง กาย วาจา ใจ อยางถูกตองดวยความถึงพรอมตามหลักธรรมอยางม่ันคง ดวยศีล สมาธิ จนนําสู
ผลสําฤทธิ์แหงความมีปญญาที่บริสุทธิ์ นั้น คือจุดมุงหมายสูงสุดของการพัฒนา ซ่ึงจะนําความสุข
สมบูรณมาสูผูประพฤติปฏิบัติ และยังประโยชนตอเน่ืองสูบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังสังคมน้ันๆ ยัง
ไดรับอานิสงสจากผลของคุณงามความดี ที่ไดแผขยายถึงเปนวงกวางดังหลักธรรมที่กลาววา  

“...ธรรมท้ังหลาย มีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐสุด สําเร็จดวยใจ ถาบุคคล
ใดมีใจเสียหายแลว จะพูดก็ตาม จะทําก็ตาม ความทุกขยอมติดตามตัวเขาไป 
เหมือนลอหมุนตามโคที่ลากเกวียน ถาบุคคลมีใจผองใสแลว จะพูดก็ตาม จะทําก็
ตาม ความสุขยอมติดตามมา เหมือนดังเงาที่ติดตามตัว...”๔  

 
 ๕.๑.๒  การแกปญหาความยากจนโดยใชหลักพุทธศาสนา 
 ศ.นพ.ประเวศ วะสีกลาววาในเรื่องการสรางชุมชนเขมแข็งน้ี พระพุทธเจาไดตรัสไวใน
พรรษาสุดทายกอนที่จะปรินิพพาน โดยใชหลัก “อปริยหานิยธรรม ๗”ซ่ึงเปนธรรมะแหงการคิดการทํา
รวมกัน เชน การประชุมกันอยางเนืองนิตย เปนตน ดังน้ันจึงไมใชเรื่องใหม ซ่ึงชุมชนเขมแข็งนี้จะ
กอใหเกิดพลัง ๔ ประการ คือ พลังทางสังคม พลังทางจิต คือ ผูคนมีวัตถุประสงครวมกัน มีการไววางใจ

                                                           
๔ขุ.ธ.๒๕/๑๑/๑๓. 



 
 

๒๔๑ 

กัน พลังทางปญญา เกิดข้ึนไดเพราะคนมีการวิจัยและคิดรวมกัน และพลังทางการจัดการ เกิดผูนําตาม
ธรรมชาติ 
 ราษฎรอาวุโส กลาววา สัจจะธรรมอันเปนที่ยอมรับกันทัว่โลกประการหน่ึง คือ ความเขมแข็ง
ของชุมชน จะเปนเครื่องมือแกปญหาได ๘ ประการ คือ ๑) เศรษฐกจิจะดีข้ึน ๒) จิตใจของคนจะดีข้ึน 
๓) ครอบครัวจะอบอุนเขมแข็ง ๔) สังคมจะนาอยู ๕) ส่ิงแวดลอมจะดีข้ึน ๖) สุขภาพคนจะเขมแข็ง ๗) 
วัฒนธรรมไดรับการพัฒนาเปนวัฒนธรรมของชุมชน ซ่ึงทั้ง ๗ ประการจะนําไปสูผลประการท่ี ๘ คือ 
สังคมจะย่ังยืน ทั้ง ๘ ประการ มีความสัมพันธกนัจะแยกสวนไมได 
ผูนําท่ีแทจริง 
 ศ.นพ.ประเวศ วะสีใหความเห็นอีกวา ในการพัฒนาชุมชนไปสูความเขมแข็งน้ัน ตองอาศัย
ผูนําประเภทผูนําตามธรรมชาติเทาน้ัน เพราะผูนําธรรมชาติมีคุณสมบัติที่เช่ือถือไดอยางนอย ๕ 
ประการ คือ ๑) มีความฉลาด รูสภาพขอเท็จจริงทุกดานในชุมชน ๒) มีความซ่ือสัตย ซ่ึงคุณสมบัติขอนี้
คนในชุมชนจะรูดีวา ผูนําแตละคนเปนเชนไร ๓) เห็นแกประโยชนสวนรวม ๔) ส่ือสารกับคนใน
ชุมชนไดดี เพราะมีความรูความเขาใจ รูขอมูลดังกลาวขางตน และ ๕) เปนที่ยอมรับของคนทั้งปวง๕ 
 พระอาจารยอารยะวังโสไดตอบปญหาเกี่ยวกับความยากจน ในหนังสือพิมพโพสตทูเดย  
บทความธรรมสองโลกไววาพระผูมีพระภาคเจาไดมีพุทธดํารัสในเรื่องฆารวาสกับการดําเนินชีวิตโดย
ชอบที่ควรสรรเสริญไว ๔สถานดังนี้ (รานิยสูตร) 
 ๑. แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม 
 ๒. เลี้ยงตนใหเปนท่ีสุขสบาย 
 ๓. จําแนกแจกจายและกระทําบุญ 
 ๔. ไมละโมบ ไมหลงใหล ไมยึดม่ันพัวพัวอยูในทรัพย 
 สุดยอดแหงพระพุทธศาสนาในการพิจารณาแกปญหาคือการสอนใหเราเขาใจชีวิต
ส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ หรือสภาวธรรมท้ังหลาย  มีหลักคิดพิจารณาไปสูอริยสัจ บนหนทางปฏิบัติที่
นําไปสูความเจริญ ยึดหลักความจริงท่ีเปนเหตุเปนผล เชน ปญหาวันน้ีก็ตองแก ณ วันนี้ ไมควร
ผัดวันประกันพรุง 

                                                           
๕ประเวศ วะสี,การพฒันาชุมชนทองถ่ินโดยชุมชนเปนแกนหลกั,(สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน), กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๗), หนา ๕. 



 
 

๒๔๒ 

 หากตองการใหชีวิตมีความสุขความเจริญ ควรใชหลักธรรม “หัวใจเศรษฐี” มาปฏิบัติไดแก อุ 
อา กะ สะ กลาวโดยรวมคือ  
 อุ  = ถึงพรอมดวยความขยนัหม่ันเพียร   
 อา  =  ถึงพรอมดวยการรักษาทรัพย 
 กะ  =  ถึงพรอมดวยการมีเพือ่นที่ด ี
 สะ  =  ถึงพรอมดวยการเลี้ยงชีวิตตามกําลังอันควร 
 การมุงมั่นแกไขปญหาดวยการนําหลักเศรษฐศาสตร โดยปฏิเสธพุทธศาสนาจะเปนการดื้อรั้น
อวดดีกับธรรมชาติ จึงทําใหขาดความรูเทาทันในกระบวนการแกปญหาโดยรวม และอาจมองขามกฎ
แหง “หลักอนัตตา”และขาดกุศโลบายในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม๖ 
 
การนาํหลกัพุทธศาสนาเพ่ือปรับเปลี่ยนชวีติท่ีด ี
 การพฒันาชีวติใหสามารถหลุดพนความทกุขอันมีสาเหตุจากความยากจนเพ่ือเปลี่ยนแปลง
ไปสูชีวิตที่ดีข้ึน สามารถกระทําไดดวยหลัก “ไตรสิกขา”คือ (ศีล สมาธิ ปญญา)ซ่ึงเปนหนทางการ
เรยีนรูสูการปฏิบัติ เพ่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหหลุดพนจากกับดกัความยากจนอยางยั่งยืน กลาวคือ 
 - สามารถเขาใจและรูจักการแกไขปญหา 
 - สามารถพัฒนายกระดับคุณภาพจิตใจ 
 - สามารถควบคมุภาวะดานอารมณ 
 - เปนผูมีจิตที่เปนกุศล มีทศันะคติเชิงบวก 
 หลักอปริหานิยธรรม ๗                 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดอธิบายความพุทธธรรมที่นําความเจริญแกผูศรัทธา 
เพื่อการประพฤติ ปฏิบัติ ในพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ไวดังนี ้

 “อปริหานิยธรรม ๗ ของกษัตริยวัชชี หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม ๗ 
(ธรรมอันไมเปนท่ีต้ังแหงความเส่ือม เปนไปเพื่อความเจริญฝายเดียว สําหรับ
หมูชนหรือผูบริหารบานเมือง — things leading never to decline but only to 
prosperity; conditions of welfare) 

                                                           
๖พระอาจารยอาริยะวังโส, ปญหาความยากจนกับการผันผวนทางศีลธรรมของสัตวมนุษย, 

คอลัมนธรรมสองโลก,(หนังสือพิมพโพสตทูเดย : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๑). 



 
 

๒๔๓ 

   ๑. หม่ันประชุมกันเนืองนิตย (to hold regular and frequent meetings) 
 ๒. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจท่ีพึงทํา  
(to meet together in harmony, disperse in harmony, and do their business and  
 duties in harmony) 

           ขอนี้แปลอีกอยางหนึ่งวา : พรอมเพรียงกันลุกข้ึนปองกันบานเมือง พรอมเพรียง
กันทํากิจทั้งหลาย 
๓. ไมบัญญัติส่ิงที่มิไดบัญญัติไว (อันขัดตอหลักการเดิม) ไมลมลางส่ิงที่บัญญัติไว 
(ตามหลักการเดิม) ถือปฏิบัติม่ันตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามท่ีวางไวเดิม (to  
introduce no revolutionary ordinance, or break up no established ordinance, but  
abide by the original or fundamental Vijjan norm and principles) 

  ๔.ทานเหลาใดเปนผูใหญในชนชาววัชชี เคารพนับถือทานเหลานั้น เห็นถอยคําของ 
ทานวาเปนส่ิงอันควรรับฟง (to honor and respect the elders among the vijjians 
and deem them worthy of listening to) 

    ๕.บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ใหอยูดีโดยมิถูกขมเหง หรือฉุดคราขืนใจ (the  
   women and girls of the families are to dwell without being forced or abducted) 
   ๖. เคารพสักการะบูชาเจดีย (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรียตางๆ)  
   ของวัชชี (ประจําชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไมปลอยใหธรรมิกพลีที่เคย 
   ใหเคยทําแกเจดียเหลานั้นเส่ือมทรามไป (to honor and worship the Vajjian 
   shrines, monuments and objects of worship, both central and provincial, and do  
   not neglect those righteous ceremonies held before for them) 

   ๗. จัดใหความอารักขา คุมครอง ปองกัน อันชอบธรรม แกพระอรหันตท้ังหลาย (ใน 
   ท่ีนี้กินความกวาง หมายถึงบรรพชิตผูดํารงธรรมเปนหลักใจของประชาชนท่ัวไป)  

ต้ังใจวา ขอพระอรหันตทั้งหลายท่ียังมิไดมา พึงมาสูแวนแควน ที่มาแลวพึงอยูในแวน
แควนโดยผาสุก (to provide the rightful protection, shelter and support for the  

   Arahants and wish that the Arahants who have not come may enter the realm and  
   those who have entered may dwell pleasantly therein) 



 
 

๒๔๔ 

 อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ พระพุทธเจาตรัสแสดงแกเจาวัชชีทั้งหลายผูปกครองรัฐโดย
ระบอบสามัคคธรรม (republic) ซ่ึงรัฐคูอริยอมรับวา เม่ือชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมน้ี จะเอาชนะ
ดวยการรบไมได นอกจากจะใชการเกลี้ยกลอมหรือยุแยกใหแตกสามัคคี๗ 
 การพัฒนาชีวิตใหสามารถหลุดพนจากปญหาความยากจน และนําความสงบสุขมาสูสังคมได
อยางสมบูรณ นั้น ควรนําหลัก “อปริยหานิยธรรม ๗”คือการพรอมใจ รวมมือกันมาแสดงความคิดเห็น 
หาขอสรุปรวมกัน และทุกคน ทุกฝายรับทราบกฎกติกาในการอยูอาศัยและใชประโยชนในชุมชน
รวมกัน ยินดีปฏิบัติตามมติขอตกลง ตามท่ีสวนใหญมีความเห็นพองตองกัน เพื่อสรางสังคมนั้นๆ ใหมี
ความผาสุก ความปลอดภัย นําความสุกความเจริญกาวหนามาสูสังคมชุมชน การหม่ันประชุมหารือ ทํา
ความตกลงรวมกันอยางสม่ําเสมอ  จะทําใหมีหนทางแกไขปญหาความทุกขยากใหบรรเทาเบาบางลง
และเปนการเปดโอกาสในการพัฒนาสังคมการเกษตรของไทยใหเจริญรุดหนาไดโดยลําดับ 
 การแกไขปญหาความยากจนในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งความยากจนในสังคม
เกษตรกรรม ที่ไดนําเสนอไปขางตน ผูวิจัยฯ ไดรวมรวมบทความ เอกสารทางวิชาการ และนํามาศึกษา
เปรียบเทียบถึงความเหมาะสมในการหาสาเหตุ  แนวทางแกไขและปองกันปญหาดานตางๆ การใชหลัก
วิชาการทางเศรษฐศาสตรเพียงดานเดียวมาแกไขน้ัน พบวายังไมสามารถสนองตอบโจทยที่ปญหาหลัก
ของความยากจนไดอยางเปนรูปธรรม  
 ในการนี้  ผูวิจัยฯ จึงไดทําการศึกษาเพ่ิมเติม โดยนอมนําหลักพุทธศาสนาท่ีสอนใหบุคคล
ปฏิบัติตนใหถึงพรอมดวยความมี ศีล สมาธิ ปญญา รูจักการย้ังคิด ไตรตรอง ใครครวญอยางรอบคอบ
เพื่อใหเทาทันตอส่ิงย่ัวยุ ไมใหเกิดความหลงใหลไปกับส่ิงเยายวน ซ่ึงเปนกิเลสตัณหา กามารมณแตใหมี
ความมานะอุตสาหะในการประกอบสัมมาชีพ รูจักการเก็บออม สรางกุศล และ/หรือชวยเหลือผูดอยกวา
ตามสมควร โดยมีความตระหนักรูในการดําเนินชีวิตดวยความไมประมาทตามแนวทางสายกลาง ดวย
หลักมัชฌิมาปฏิปทา หมายถึงความรูจักการดํารงตนอยางพอประมาณ 
 หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีไดนํามาใชรวมกัน  เพื่อการพัฒนาเกษตรเชิง
อุตสาหกรรมชุมชน   ไดแก  อริยะสัจ ๔, ไตรสิกขา และสามัคคีธรรม 
 หากเกษตรกรและศาสนิกชนทั้งหลายจักไดต้ังสติ และใชปญญาพิจารณาไตรตรอง ใครครวญ
อยางรอบคอบ กอนที่จะลงมือกระทําการใด ๆ โดยยึดหลักการแหงเหตุผล  ประมาณตนเอง  และนํา

                                                           

 ๗พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม,พิมพครั้ง
ท่ี ๑๒, พ.ศ. ๒๕๔๖. 



 
 

๒๔๕ 

องคความรูมาใชเปนเครื่องปองกันตน ใหเหมาะสมกับสถานการณที่ปรับเปลี่ยนไปในปจจุบัน  ก็เช่ือได
วาสังคมไทยจะสามารถผานพน  จากวิกฤตกับดักแหงความยากจนไปได ดวยดี 
 
 ๕.๑.๓ แนวทางพัฒนาเกษตรเชิงอตุสาหกรรมชุมชนตามหลกัพระพุทธศาสนา 
 สืบเนื่องจากท่ีผูวิจัยฯ มีโอกาสไดพบเห็นปญหาความยากจน ความขัดสนในการดําเนินวิถี
ชีวิตของเกษตรกรไทย ที่สะสมเรื้อรังมาเปนเวลายาวนาน แตปญหาขางตนยังไมไดรับการแกไขหรือมี
การชวยเหลือ ฟนฟูอยางเปนรูปธรรม จึงมีความสนใจใครรูเกี่ยวกับปญหานี้ และตองการศึกษา คนควา 
ใหเกิดความรูความเขาใจเพ่ือแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาความยากจน ความขัดสนของ
เกษตรกรไทย ใหทุเลาเบาบางลง และพลิกฟนวิถีชีวิตจากความทุกขยาก ดวยการพัฒนาตนเองในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร-กสิกรรมธรรมชาติ อยางเปนระบบครบวงจร ซ่ึงมีความคาดหวังวาจะ
ชวยลดภาระคาใชจาย และสรางรายไดเพ่ิมข้ึนแกเกษตรกรอยางตอเนื่อง จนเกิดความมั่นคงในการ
พ่ึงพาตนเองไดตอไป 
 แนวทางแกไขปญหาท่ีเหมาะสมกับสังคมไทยในฐานะที่เปนเมืองแหงพระพุทธศาสนาจึง
ควรสรางความตระหนักรูอยางเทาทันแกประชาชน ใหสามารถปรับตัวรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคสังคมไรพรมแดน(Non Boundary)  ดวยการใชหลักมัชฌิมาปฏิปทาแหงพุทธศาสนา และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณ ตอปวงชนชาวไทยทั้งมวล จะสามารถกาวขามพนจากกับดักวัตถุนิยมที่หลั่งไหลมาพรอม
กับกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) และหวนกลับมาพิจารณาปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตอยาง
ถูกตอง เหมาะสมกับบริบทและอัตภาพของตน โดยไตรตรอง การใชจายอยางมีเหตุผลดวยหลักความ
พอเพียงพอดี พอประมาณ และมีความศรัทธาปฏิบัติตนตามหลักธรรมะ ซ่ึงประกอบดวยการมีศีล สมาธิ 
และมีความสามารถในใชสติปญญาแกไขปญหาอุปสรรคนาๆ ประการ ในการดําเนินวิถีชีวิต ใหลุลวง 
ผานพนไปไดดวยดี๘ 
  

๕.๒บูรณาการการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                                                           
๘สมบัติ ภูตระกลู, รายงานเร่ือง “การนําหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อแกไขปญหาความ

ยากจนของสังคมไทย”, หลกัสูตรศาสนสตรดุษฎีบณัฑติ,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๐.  



 
 

๒๔๖ 

ดังที่ปรากฏแลววา เม่ือวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระราชทานพระราช
วโรกาสใหนายโคฟอันนันเลขาธิการองคการสหประชาชาติ เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกลาฯ ถวาย
รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย ของ UNDP. (United Nation Development Programme) – 
UNDP.Human Development Live Time Achievement Award เปนรางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนา
มนุษย ซ่ึงเปนรางวัลช้ินแรกของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ UNDP จัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เน่ืองในโอกาสท่ีทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเปนพระมหากษัตริยพระองคแรกที่ทรงไดรับการทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายรางวัลเกียรติยศเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ที่ไดทรงอุทิศกําลังพระวรกาย และทรงพระวิริยะ
อุตสาหะ ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอยใหญนานัปการ เพ่ือยังประโยชนและความเจริญอยางยั่งยืนมาสู
ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมาโดยตลอด นับต้ังแตเสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติ จนถึงปจจุบัน เปนที่
ประจักษแกสายตาชาวโลก ตางพากันขนานพระนามวา เปน "พระมหากษัตริยนักพัฒนา" มีพระราชหฤทัย
เปยมลนดวยพระเมตตาตอพสกนิกรผูยากไร และผูดอยโอกาส โดยไมทรงแบงแยกสถานะ ศาสนา ชาติพันธุ 
หรือหมูเหลา ทรงรับฟงปญหาความทุกขยากของราษฎร และพระราชทานแนวทางพระราชดําริ เพื่อ
ประชาชนไดสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางเขมแข็งและย่ังยืน๙ 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีทรงพระราชทานตามแนวทางพระราชดําริ ซ่ึงสอดคลองกับหลัก
พุทธธรรมที่ช้ีนําแนวทางการพัฒนาชีวิตที่เหมาะสมตามหลักไตรสิกขา  และวิธีการแกไขปญหาใดๆ ตามเหตุ
ปจจัยใหผานพนลุลวงไปไดดวยหลักอริยสัจ ๔ ยังประโยชนสุขอยางมหาศาลแกประชาชนและเกษตรกรไทย
ท่ีมีความเชื่อม่ัน ศรัทธา  นําแนวทางดังกลาวไปศึกษา ทดลองและประยุกตใชในวิถีชีวิต จนสามารถพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน รวมถึงการสรางความเจริญงอกงามในการประกอบกิจการงานพ้ืนฐานอาชีพทาง
การเกษตร และสัมมาอาชีพอ่ืนๆ ใหม่ันคงกาวหนาดวยหลักสามัคคีธรรม   นํามาซ่ึงการจัดสรรแบงปน
ประโยชนสุขไดอยางทั่วถึงเปนธรรม 
 หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงมุงหวังให
ประชาชนของพระองค ดําเนินวิถีชีวิตดวยความมีสติมีเหตุมีผล จับจายใชสอย หรือกระทําการใดๆอยาง

                                                           
๙เว็บไซตASTVผูจัดการออนไลน,ฉลองราชสมบัติครบ ๖๐ ป, พระเกียรติคุณ,  

๒๗พฤษภาคม ๒๕๔๙. 
<http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000069525>( ๒ ๙  พ ฤ ษ ภ า ค ม 
๒๕๕๗). 



 
 

๒๔๗ 

พอประมาณแกตน มีความรูเทาทันสถานการณ สภาวะแวดลอมท่ีปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลก  และ
การเรียนรูที่จะสรางภูมิคุมกันแกตนเองและครอบครัว ไมหลงใหลไปตามกระแสวัตถุนิยม  ท่ียั่วยุให
เกิดความตองการบริโภคส่ิงฟุมเฟอยที่มาในรูปแบบตางๆ เชนเครื่องไฟฟา โทรศัพทมือถือ  รถยนต  
จักรยานยนต  ส่ิงของเครื่องประดับราคาแพง  ตลอดจนการใชเงินในอนาคตจากบริการบัตรเครดิต ฯลฯ 
จับจายใชสอยส่ิงท่ีไมจําเปนในการยังชีพของตนและครอบครัว ดวยความมีเหตุผล พอประมาณ และมี
ภูมิคุมกันที่ดี ตามแนวทางของความพอเพียง๑๐ 
 ซ่ึงสอดคลองกับหลักธรรมของสัตบุรุษ “สัปปุริสธรรม ๗” หรือหลักธรรมของผูดีดังนี้ 
   ความมีเหตุมีผล 

๑. ธัมมัญุตา เปนผูรูจักเหตุ 
๒. อัตถัญุตา เปนผูรูจักผล 

ความพอประมาณ 
๓. อัตตัญุตา เปนผูรูจักตน 
๔. มัตตัญุตา เปนผูรูจักประมาณ 

   ความมีภูมิคุมกัน 
๕. กาลัญุตา เปนผูรูจักกาล 
๖. ปุคจคลัญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา เปนผูรูจักบุคคล 
๗. ปริสัญุตา เปนผูรูจักบริษัท 

 
๕.๒.๑  การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน 
    ความพอประมาณ  :  ดําเนินการดานรายจายในการลงทุนการผลิตให
สอดคลองกับรายรับ  และประมาณฐานะของตนในการใชจายในครัวเรือน 
    ความมีเหตุมีผล:  พิจารณาการลงทุนทางการผลิตดวยกระบวนการเกษตร
ครบวงจรอยางรอบคอบ  และใชจายอยางมีเหตุผลตามความจําเปนอยางประหยัด - คุมคา และ 
เลือกส่ิงของเครื่องอํานวยความสะดวกใหเหมาะสม  ไมเกินกวากําลังทรัพยของตนเอง 

                                                           
๑๐ปรียานุช   พิบูลสราวุธ ,  โครงการวิ จัยเศรษฐกิจพอเพียง ,  สํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย, “การบริหารงานและการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”,๕ มิถุนายน ๒๕๔๙. 



 
 

๒๔๘ 

    ความมีภูมิคุมกัน:  ใชองคความรูและประสพการณที่ไดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู  เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเกษตรตนเองอยางสม่ําเสมอ  และรูจักการจัดสรรเงินที่
ไดมาเพื่อการลงทุนและแบงปนประโยชนใหแกสังคมตามสมควร 

    ความรูคูคุณธรรม : ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมอยางสุจริต ดวยความ 
ขยันหม่ันเพียร ใชสติปญญาในการตัดสินใจตางๆ เพื่อเทาทันตอสถานการณความเปลี่ยนแปลง 
ตามวัตถุประสงคหลักของงานวิจัยน้ี มีความมุงหมาย เพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาการเกษตร
อยางเปนระบบครบวงจร  และแกปญหาความยากจนของเกษตรกรไทยสูความม่ันคง ย่ังยืน 
ดวยการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน แบบผสมผสานครบวงจร ดังท่ีผูวิจัยฯ ไดกลาว
โดยละเอียดแลว (บทที่ ๒) ประกอบกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและประกอบสัมมาชีพอยาง
ถูกตอง เหมาะสมกับสถานภาพแหงตน ตามแนวทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทํางานตามภารกิจหนาท่ีดวยความขยันหม่ันเพียร  อุตสาหะ  เปดใจกวางเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานในสังคมชุมชนรวมกัน “อปริยหานิยธรรม ๗” เพ่ือ
พัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ ความชํานาญอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงสอดรับกับทัศนะ 
ความคิดเห็นตอการแกไขปญหาความยากจน 

 นพ. ประเวศ วสี (ราษฎรอาวุโส) ไดกลาวในการแสดงปาฐกถาเร่ือง “การพัฒนาชุมชนทองถิ่น
โดยชุมชนเปนแกนหลัก” ดังนี้ 
 ชุมชนท่ีจะนําไปสูการแกปญหาความยากจนได ตองเปนชุมชนที่มีกระบวนการเรียนรู คือ ตอง
ตกผลึกใน ๓ เรื่อง คือ ๑) ไดมีการทําการวิจัยโดยชุมชนเอง เพราะการวิจัยจะทําใหเกิดจิตสํานึกที่จะ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม รูตัวตนของตนเอง  ๒) เอาผลการวิจัยน้ันไปสูการวางแผน
แกปญหาของตนเอง และ ๓) มีการปฏิบัติตามแผนงานน้ัน เปนการเคลื่อนงานอยางบูรณาการ 
 ทั้ง ๓ กระบวนการ คือ กระบวนการเรียนรูใครเรียนรูคนนั้นเขมแข็ง และแกปญหาความ
ยากจนไดตองมีขอเสนอเชิงนโยบายที่ชัดเจน เพราะการแกปญหาความยากจน ตองไดและหนุนจาก
รัฐบาลไมใชเอาเงินไปแจก เพราะจะทําใหคนวิ่งเขาไปหาเงิน แตตองทําใหคนวิ่งไปหาคน โดยใหคน
ในทองถิ่นเรียนรูกันเอง วางแผนกันเอง ปฏิบัติกันเอง ซ่ึงการทําแผนชุมชนท่ีชาวบานรวมกันทําที่ผาน
มาคิดวา สามารถทําใหชาวชุมชนมีความเขมแข็ง แตในขณะเดียวกันก็จะตองทําใหระดับนโยบายมี
ความเขาใจและหันมาสนับสนุนดวย ซ่ึงเห็นวาในเชิงนโยบายน้ัน รัฐบาลควรสนับสนุนองคกรชุมชน
ใน ๒ ประการ คือ การหนุนเสริมการทําแผนของชุมชนใหครบทุกตําบล ภายใน ๕ ป และใหรัฐบาล
สนับสนุนเรื่องสิทธิชุมชน โดยการออกมาเปนกฎหมายลูก ใน ๔ ประการ 



 
 

๒๔๙ 

   สิทธิชุมชนพื้นฐานท่ีวาน้ี คือ ๑) สิทธิในการทํามาหากิน ไมใชผูกขาดอยู ท่ีกลุม
ผลประโยชนอยางที่เปนอยู ๒) สิทธิการใชทรัพยากรอยางเปนธรรมและยั่งยืน ๓) สิทธิในการ
ส่ือสารชุมชน เชน ในเร่ืองของวิทยุชุมชน ที่ชาวบานสามารถบอกกลาวขอมูลขาวสารในเรื่อง
ตางๆ ของตนเองได และ ๔) สิทธิในการมีระบบทุนชุมชนเพื่อปองกันการเอาเปรียบจาก
ภายนอก เช่ือวาหากรัฐสามารถสนับสนุนในเรื่องดังกลาวไดก็จะเปนการหนุนชวยชุมชนเพื่อ
นําไปสูการแกไขปญหาความยากจนไดอยางย่ังยืน๑๑ 
ความคิดเห็นขางตน สอดคลองกับ แนวทางการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนตามหลัก

พระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีผูวิจัยฯ ประสงคใหปญหาความยากจนของเกษตรกร
และผูใชแรงงาน ผูดอยโอกาสในภาคสวนตางๆของสังคมไทย ไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม จึงมุง
แสวงหารูปแบบ กระบวนการแกไขปญหา และการพัฒนาการเกษตรกสิกรรมท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย โดยทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรอิสระ และ
เกษตรกรใหความรวมมือในการแกไขปญหา และพัฒนาการเกษตร เริ่มจากการปรับเปลี่ยน เรียนรู หา
แนวทาง กระบวนการทําการเกษตรแบบผสมผสานครบวงจร คือ ภาครัฐใหการสงเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในชุมชน เพื่อใหเกษตรกรเกิดความตระหนัก ต่ืนตัว รวมตัวกันศึกษา เรียนรู 
ทดลอง และนําองคความรูไปลงมือปฏิบัติอยางเปนระบบ ครบวงจร ดวยกระบวนการผลิต การกระจาย
สินคาและขยายผลในงานบริการทางการเกษตรของชุมชน ท่ีเปนมิตรตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม ท้ังนี้
เพื่อการแกไขปญหา และพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ใหหลุดพนจากความยากจน 
สามารถพ่ึงพาตนเองไดในเบ้ืองตน ตอจากน้ัน จึงพัฒนาตอยอดองคความรูของชุมชนโดยการสราง
เครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอกอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาอาชีพสูการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน ที่มี
ความม่ันคง ย่ังยืน ตอไปตามลําดับ 

 
 
 
 

                                                           
๑๑ประเวศ วะสี,การพัฒนาชุมชนทองถ่ินโดยชุมชนเปนแกนหลัก,อางแลว. 



 
 

๒๕๐ 

บทที่ ๖ 
องคความรูใหมเกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนดวย 

หลักพระพุทธศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 สืบเน่ืองจากการท่ีผูวิจัยฯ ไดทําการศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลจากเอกสาร ส่ือส่ิงพิมพ 
บทความ รายงานการวิจัยและการศึกษาดูงาน รวมถึงการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิผูเช่ียวชาญทาง
การเกษตร ซ่ึงคลุกคลีอยูกับการพัฒนางานเกษตรกรรม ทั้งในสวนของศูนยการศึกษาโครงการตาม
พระราชดําริ และศูนยการศึกษา-ถายทอดความรูที่ดําเนินการโดยชุมชนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการนํา
แนวทางพัฒนาการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เกษตรทฤษฎีใหม, เกษตรอินทรี, วนเกษตร, 
เกษตรประณีต, เกษตรกสิกรรมธรรมชาติ, เกษตรผสมผสานฯลฯ 
 เพ่ือใหไดขอมูลที่นาช่ือถือ และเปนความจริงเชิงประจักษ ผูวิจัยฯ ไดขอเขาศึกษา-ดูงานและ
สัมภาษณผูบริหารโครงการ-ศูนยการศึกษาการพัฒนางานทางการเกษตร ยังพื้นท่ีทางภาคตะวันตกของ
ประเทศ ไดแกจังหวัดนครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี เปนจํานวน ๑๐โครงการ/
ศูนยฯ และสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทางการเกษตร ที่สังคมใหการยอมรับนับถือวาเปนผูรู ผูชํานาญการ
ทางการเกษตรของชุมชน (ปราชญชาวบาน) จํานวน ๕ ทาน รวมการศึกษาดูงาน และการสัมภาษณ เปน
จํานวน ๑๕ ตัวอยาง (โครงการ/ศูนยฯ) 
 จากการศึกษาดูงาน พบวาแตละโครงการ มีการนําแนวทางการพัฒนาการเกษตรแบบอินทรี
ชีวภาพ และเกษตรกรรมแบบผสมผสานการปลูกพืชสวนครัว, พืชไร, พืชยืนตน, และการเลี้ยงสัตวใน
ครัวเรือน (ไรนาสวนผสม) มาทดลองดําเนินการพัฒนางานตามโครงการตางๆ ในแตละแหง สามารถ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรท่ีหลากหลาย ทั้งดานปริมาณ และคุณภาพท่ีดี อยางนาภาคภูมิใจแกบุคลากร
ในโครงการฯ และยังขยายผลความสําเร็จใหแกเกษตรกรและผูสนใจโดยท่ัวไป ท่ีเขาศึกษาดูงานไดนํา
ความรูจากโครงการฯ ไปปรับใชในการดําเนินวิถีชีวิตของตน เพ่ือเปนการลดรายจายและเพ่ิมรายไดใน
ครัวเรือนของตนเองไดอีกสวนหน่ึง  
 ขอมูลทั้งหมดท่ีผูวิจัยฯ รวบรวมจากเอกสาร งานวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพท่ีเช่ือถือได และขอมูล
จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ฯลฯ ถูกนํามาวิเคราะห สังเคราะห และปรับปรุงเพ่ิมเติมใหมีความ
สมบูรณยิ่งข้ึน ผสมผสานกับแนวความคิดตอยอด เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหมีความ
เขมแข็ง อยางย่ังยืน ดวยการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นทางการเกษตรท่ีเหมาะสม รวมกับการนํา



 
 

๒๕๑ 

วิทยาการแนวใหม ทางการบริหารจัดการชุมชน วิจัย-พัฒนาสรางผลผลิตทางการเกษตรใหเกิด
มูลคาเพิ่มข้ึน โดยการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย พรอมกับการหา
ชองทางจัดจําหนาย และสรางเครือขายความมือที่เกี่ยวเนื่องกับปจจัยการผลิต ดานเงินทุน กระบวนการ
ผลิต การตลาด อยางครบวงจร และบูรณาการองคความรูที่ได เพ่ือสรางสินคาและบริการทางการเกษตร
รูปแบบใหมใหตรงกับความตองการของผูบริโภคอยางตอเนื่อง 
 

๖.๑ องคความรูที่ไดรับจากการศึกษาการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน 
  การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ มีเปาหมายสําคัญประการหน่ึง คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรไทย ใหสามารถหลุดพนจากความทุกขยาก และเพื่อพัฒนาการเกษตรกสิกรรมแบบครบวงจร 
ใหเกิดคุณประโยชนเอ้ือตอการใชเปนอาชีพที่มีความม่ันคง สามารถสรางรายไดแกเกษตรกรอยาง
ตอเนื่อง พรอมกบัการนําหลักทางพระพุทธศาสนา และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงไดรับการ
ยอมรับวาสามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี ท้ังในระดับบุคคล และระดับชุมชน
ท่ัวทุกภูมิภาค ทุกภาคสวน ทั้งกับองคกรเอกชน และหนวยงานของรัฐ เพื่อดําเนินกิจกรรมบริหาร
จัดการ และปฏิบัติตามกระบวนงานของแตละภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ มาใชรวมกับการพัฒนา
เกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมการเกษตรของไทย  
 ๖.๑.๑ การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน 
  แนวทางการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน ไดมาจากการศึกษาวิเคราะหจุดเดนของ
การเกษตรรูปแบบตางๆ ดังที่ปรากฏอยูกอนแลว เชน การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เกษตร
ทฤษฎีใหม, เกษตรอินทรี, วนเกษตร, เกษตรประณีต, เกษตรกสิกรรมธรรมชาติ, เกษตรผสมผสาน ฯลฯ 
ท่ีไดมีการศึกษา คิดคน ทดลองปฏิบัติจริงจนปรากฏผลลัพธท่ีดี สามารถนําไปใชขยายผลอยาง
แพรหลาย ดังที่ปรากฏแลว 
  ผูวิจัยฯ ไดนําแนวความคิดเพื่อตอยอด ขยายผลองคความรูทางการเกษตรตางๆ ดังกลาว
ขางตน โดยสรางรูปแบบ “การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน” ใหมีความครอบคลุมเกิด
อรรถประโยชนตอเกษตรกร และผูใชแรงงานตอเน่ืองในภาคเกษตรกรรม ซ่ึงตองอาศัยรายไดหลักจาก
การเกษตรในการหาเลี้ยงชีพดวยการเตรียมความพรอมใหเกษตรกรมีความรูความสามารถในการ
ปรับตัวอยางเทาทัน พรอมรับกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
  ดังน้ัน กระบวนการผลิตและรูปแบบของผลิตผลทางการเกษตร จึงตองมีการพัฒนาใหตรงกับ
ความตองการของตลาดและผูบริโภคดวย เพื่อใหผลผลิตพื้นฐานมีความหลากหลายยิ่งข้ึนการแปรรูป



 
 

๒๕๒ 

สินคาทางการเกษตรเปนผลิตภัณฑอาหารก่ึงสําเร็จรูปพรอมบริโภค   หรือเปนเครื่องใชสอย – ของ
ชํารวยตางๆ  จะชวยเพิ่มชองทางและมูลคาในการจําหนายพืชผลใหสูงข้ึน  
  เกษตรกรรมบริการเชิงทัศนะศึกษาวิถีชุมชน เปนรูปแบบสินคาและบริการท่ีชุมชน
การเกษตรสามารถดําเนินการไดเอง โดยอาศัยความรวมมือกันของสมาชิกเกษตรกรในชุมชน รวมกัน
สรางรูปแบบ และบริหารจัดการใหบริการถายทอดความรูของชุมชน ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 
เชนการจัดต้ังศูนยการเรียนรูเกษตรอินทรี, เกษตรชีวะวิถี, การเกษตรพอเพียงแบบผสมผสาน เพ่ือให
กลุมองคกรทองถิ่นอ่ืนๆ ไดเขามาศึกษาเรียนรูท้ังแบบเปนหมูคณะ และเปนครอบครัวมาพักผอนแบบ 
(Home Stay)เปนตน  
  การดําเนินการตามรูปแบบ “การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน” ควรนําหลักการพัฒนา
ชีวิตท่ีเหมาะสมตามแนวทางสายกลางดวยหลักไตรสิกขาเพื่อการประพฤติปฏิบัติตน  ยึดม่ันในการมี 
“ศีล สมาธิ ปญญา” และการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนไปพรอมกัน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการรวมดวยกัน  จะสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสมบูรณ  
 ๖.๑.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  หลักไตรสิกขา  ท่ีใชเปนแนวทางการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน ที่ไดกลาวถึงแลว
น้ัน หากจะนํามาใชรวมกับหลักธรรมอ่ืนๆ เชน  หลักอริยสัจ ๔  เพ่ือการปองกันและแกไขปญหา,หลัก
สามัคคีธรรม เพ่ือการประสานความรวมในการทํางานรวมกันที่หมายถึง ธรรมไมเปนที่ต้ังแหงความ
เส่ือม เปนไปเพื่อความเจริญฝายเดียวเปนธรรมะแหงการคิดการทํารวมกันเชน การประชุมกันอยาง
เนืองนิตย ในการใหขอคิดเห็น การรับฟง การยอมรับความคิดเห็น และการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันดวย
ความสามัคคี จะเอ้ือใหการทํางานของสวนรวมมีประสิทธิภาพและสามารถนําหลักธรรมดังกลาวมาใช
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพทางการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน ซ่ึงตอง
อาศัยความชวยเหลือเกื้อกูลกันของสมาชิกเกษตรกรในชุมชน จึงจะทําใหกิจการน้ันๆ บังเกิดผลสําเร็จ
ไดดวยดี 
 ๖.๑.๓ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ความพอเพียง ที่นํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตดวยความพอดี พอเพียง พอประมาณ
คือ การตระหนักรูในการควบคุมพฤติกรรมของตนใหมีความพอเพียงในดานตางๆ ดังน้ี 

๑. ดานจิตใจ คือ มีจิตใจเข็มแข็ง มีจิตสํานึกที่ดี เอ้ืออาทร ประนีประนอม นึกถึง
ประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

๒. ดานสังคม คือ การชวยเหลือเกื้อกูล รูรักสามัคคี สรางความเขมแข็งใหครอบครัว 



 
 

๒๕๓ 

และชุมชน 
๓. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ การรูจักใชทรัพยากรและจัดการ

ทรัพยสิน   
อยางประหยัด ฉลาดรอบคอบ เพ่ือความย่ังยืนสูงสุด 

๔. ดานเทคโนโลยี คือ การเลือกใชภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยีท่ีมีประโยชน 
เหมาะสมสอดคลองกับความจําเปน มีความเปนมิตรตอสภาพแวดลอม 

๕. ดานเศรษฐกิจ คือ การลดรายจาย - หารายไดเพิ่ม และควบคุมการใชจายในการ
ดํารงชีวิตอยางสมควรตามอัตภาพแหงตน  

 หลักไตรสิกขาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสอดคลองกันในดานองคประกอบหลัก ๓ 
ประการ  ตามหลักการของ “ศีล สมาธิ ปญญา” และความ “พอประมาณ มีภูมิคุมกัน มีเหตุผล” ท่ีใชเพ่ือ
การปองกัน-แกไขปญหาความทุกขยากของเกษตรกรและบุคคลทั่วไป  ดวยคุณลักษณะที่สามารถใช 
“พัฒนาตน  พัฒนาคน พัฒนางาน” ของบุคคล(เกษตรกร) ใหเขาถึงหลักการประพฤติปฏิบัติตนอยาง
ถูกตอง  เหมาะสมกับสถานภาพของตน  ใหพรอมรับมือกับสถานการณความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับ
สังคมนั้นๆ  ไดอยางรูเทาทันตอ “มายาคติ” ท่ีแฝงมากับนวัตกรรม, เทคโนโลยี / ส่ิงประดิษฐ  หรือ
คานิยมที่ไมเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมเกษตรกรรมของไทยในปจจุบัน  เพ่ือเกษตรกรและ
ประชาชนไทยสามารถกาวขามพนจาก “กับดักวัตถุนิยม” ไดอยางปลอดภัย 
 ความสอดคลองของหลักไตรสิกขาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แสดงโดยการเทียบเคียงได
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิท่ี ๖.๑

(ที่มา : จากก
 ผูวิจั
อุตสาหกรรม
รายจายและเ
พระพุทธศาส

๑.    เกษต
ความ

๒. อุตส
วิสา

๓. เศรษ
หลกั

  แน
ท่ีเกื้อกูลกับธ
การเลี้ยงชีพข

๑ ความสอดค

การศึกษาของ
ัยฯ ไดนําองค
มชุมชน(Mode
เพิ่มรายไดให
สนาและปรัช
ตรวิถีพุทธ ห
มเปนมิตรตอ
สาหกรรมชุมช
หกิจชุมชน เพ
ษฐกิจพอเพีย
กธรรมพระพุท
นวความคิดใน
ธรรมชาติและ
ของตนเองได

คลองระหวาง

ผูวิจัย) 
คความรูที่ไดร
el)โดยการคัด
หแกเกษตรกร
ญาเศรษฐกิจพ
หมายถึง การท
ธรรมชาติสภ
ชน หมายถึง ก
พ่ือสรางมูลค
ยง หมายถึง 
ทธศาสนา 
นขั้นตน เริ่มจ
ะส่ิงแวดลอม 
อยางพอเพียง

งหลักไตรสิกข

รับจากการศึก
ดสรรคุณลักษ
ร มาผสมผสา
พอเพียง ปราก
ทําเกษตรกสิก
ภาวะแวดลอม
การพัฒนาผล
าเพ่ิม (Value 
การดําเนินวิ

ากการประกอ
 ตามแนวทาง
ง ในเบ้ืองตน 

ขาและปรัชญ

กษาวิจัยฯมาส
ษณะที่ดีของก
านกับการดําเ
กฏเปนองคป
กรรมธรรมช
ม 
ลผลิตเปนผลิต
 Added) ใหแ
ถีชีวิตตามแน

อบอาชีพการ
งพระพุทธศาส
 

าเศรษฐกิจพอ

สรางเปนรูปแ
ารเกษตรรูปแ
นินชีวิตทางก
ระกอบ ๓ สว
าติอินทรีแบบ

ตภัณฑแปรรูป
กสินคาและง
นวทางปรัชญ

เกษตรอินทรี
สนาและปรัช

อเพียง 

แบบ การพัฒ
แบบตางๆ ที่เ
การเกษตรกร
วน คือ 
บผสมผสานค

ปและการจัด
งานบริการขอ
ญาเศรษฐกิจพ

รีแบบผสมผส
ชญาเศรษฐกิจ

๒๕๔

 

นาเกษตรเชิง
เอ้ือตอการลด
รรม ตามหลัก

ครบวงจร ที่มี

จําหนายแบบ
องชุมชน 
พอเพียง และ

สานครบวงจร
จพอเพียง เพื่อ

 
 

๔ 

ง
ด
ก

มี

บ

ะ

ร 
อ



  ข้ัน
รวมกลุมเกษ
ทุกภาคสวน
ผลิตภัณฑ สิ
ปจจัยการผลิ
  ข้ัน
ดําเนินชีวิตแ
เหตุผล และมี
ประสิทธิภาพ
 
แผนภูมิท่ี ๖.๒
 

(ที่มา : จากก
 
  อง
อุตสาหกรรม

นตอไป เปน
ตรกรในชุมช

น เพ่ือการวิจั
สินคาและบริก
ต และขยายช
นสูงสุด คือ ก
และการครอง
มีภูมิคุมกันใน
พดวยการรูเห

๒ องคประกอ

การศึกษาของ

คความรูที่ได
มชุมชน เศรษ

การพัฒนาก
ชน นักวิชากา
ยและพัฒนา
การทางการเ
ชองทางการจัด
การสรางคว
งตน ครองคน
นตนเอง ซ่ึงส
ตุ รูผล รูตน รู

อบเกษตรเชิง

ผูวิจัย) 

ดรับจากการศึ
ษฐกิจพอเพียง

การเกษตรอิน
าร หนวยงาน
าคุณภาพผลผ
กษตรของชุม
ดจําหนายใหก
ามม่ันคงยั่งยื
น ครองงาน ต
อดคลองกับห
รูประมาณ รูก

งอุตสาหกรรม

กษาวิจัยฯ ปร
ง”ท่ีมีการสอ

นทรีสูกระบว
ภาครัฐและอ
ผลิตและการ
มชน พรอมกั
กวางขวางยิ่งขึ
ยืนแกอาชีพเก
ตามปรัชญาเ
หลัก “สัปปุริส
กาล รูบริษัท รู

มชุมชน 

ระกอบดวยอง
ดประสาน ส

วนการผลิตเชิ
งคกรเอกชน
รแปรรูปสินค
กับการสรางเค
ข้ึน 
กษตรกรรม 
ศรษฐกิจพอเ
สธรรม ๗” เพ
รูบุคคล 

งคประกอบ ๓
สนับสนุนกัน

ชิงอุตสาหกร
 ประสานคว
คา สรางมูลค
ครือขายความ

 ดวยการนอม
เพียง อยางพ
พื่อใชในการท

๓ ดาน คือ “เก
ตามภารกิจบ

๒๕๕

รรม โดยการ
ามรวมมือกัน
คาเพ่ิมใหกับ
มรวมมือดาน

มนําแนวทาง
อประมาณ มี
ทํางานอยางมี

 

กษตรวิถีพุทธ
บทบาทซ่ึงกัน

 
 

๕ 

ร
น
บ
น

ง
มี
มี

 

ธ 
น



 
 

๒๕๖ 

และกัน อยางเหมาะสมสอดคลองดังรูปแบบ (Model) การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน ที่แสดง
ไวดังภาพ “การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน”ขางตน มีความเกื้อกูลกัน  กอใหเกิดความสุข
สมบูรณอยางยั่งยืนแกเกษตรกรในชุมชน และจะเปนประโยชนตอผูท่ีนําไปประยุกตใชอยางเหมาะสม
กับสถานภาพของแตละบุคคลไดอยางกวางขวาง  
  

๖.๒ รูปแบบการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนบูรณาการที่เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย 
 การประกอบอาชีพการเกษตรอินทรีแบบผสมผสานครบวงจร ท่ีเกื้อกูลกับธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ตามแนวทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังท่ีผูวิจัยฯ ไดศึกษาวิเคราะห
ตามสมมุติฐานที่คาดไวในเบ้ืองตนวา แนวทาง “การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน”นาจะเปน
กระบวนการท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการท่ีเกษตรกรจะสามารถนําไปทดลอง ปฏิบัติ และประยุกตใช
ประกอบอาชีพทางการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตวแบบผสมผสานท่ีมีความหลากหลาย และทําการพัฒนา
ดวยการรวมกลุมเกษตรกรในชุมชน เพื่อการพัฒนา-ปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัดจําหนายสินคา
และงานบริการทางการเกษตรอยางสมํ่าเสมอ ดังนี้ จะทําใหเกษตรกรในชุมชนมีรายไดจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 
 ๖.๒.๑ รูปแบบการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน 
  ตามอุดมคติของผูศึกษาวิจัยฯ คือ การสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใน
ชุมชน ใหเกษตรกรผูผลิตเกิดความตระหนัก ตื่นตัว ใฝศึกษา เรียนรู ทดลอง และนําองคความรูไปลงมือ
ปฏิบัติการกสิกรรม-เกษตรกรรมอินทรีแบบผสมผสานอยางเปนระบบ ครบวงจร ดวยกระบวนการผลิต 
การกระจายสินคาและบริการทางการเกษตรของชุมชน ที่เปนมิตรตอสุขภาพ-ส่ิงแวดลอม(เกษตรวิถี
พุทธ) สามารถสรางรายไดเพิ่มข้ึนจากผลิตผลที่หลากหลาย และลดรายจายดานผลิตภัณฑของครัวเรือน
ในแตละชุมชน 

ทั้งนี้ เพ่ือความมุงหวังในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยใหหลุดพนจาก
ความยากจน สามารถพึ่งพาตนเองได มีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และไดรับการยอมรับในสังคมอยาง
เทาเทียมในเบื้องตน 

ข้ันตอไป เม่ือเกษตรกรมีความเปนอยูที่ดีข้ึนในระดับหน่ึงแลว จึงพัฒนาตอยอดสรางเครือขาย
ความรวมมือ เพื่อพัฒนาการเกษตรกรรมในชุมชน สูการเกษตรเชิง(อุตสาหกรรมชุมชน) ใหเกิดความ



 
 

๒๕๗ 

ม่ันคงทางดานอาหาร การทองเที่ยวเชิงนิเวศ และพลังงานทดแทนจากพืชผลทางการเกษตร ใหแก
ประชากรภายในประเทศอยางพอเพียง  อีกท้ังจะเปนการเตรียมความพรอมใหกับประเทศไทย ซ่ึงเปน
ฐานการผลิตสินคาทางการเกษตรท่ีสําคัญในการกาวข้ึนสูการเปนศูนยกลางทางอาหาร (Food Hub) ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) และมุงสูการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตสินคา 
และบริการทางการเกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจร “เกษตรกรรมสีเขียว” (Green Agricultures) ที่
พอเพียง(เศรษฐกิจพอเพียง) และปลอดภัยตอสุขภาพเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของโลก ตอไปตามลําดับ 
 
แผนภูมิท่ี ๖.๓  องคประกอบของการพฒันาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนแบบบูรณาการ 
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ปรับปรุง วิจัยพัฒนา  และมีสวนรวมในการกําหนดราคาสินคาทางการเกษตรของชุมชน เพ่ือสราง
อํานาจการตอรองราคากับคูคาอยางเปนธรรม สมเหตุสมผล   
 ทั้งนี้ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํา “การเกษตรเชิงเดี่ยว” เพื่อการพาณิชยแบบเดิม ไปเปน 
“การเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน” ตามอุดมคติของผูวิจัยฯ หมายถึง การผสมผสานการเพาะปลูกพืช
ไร พืชสวน ผักสวนครัว และการเล้ียงสัตวในครัวเรือน เพ่ือเพิ่มศักยภาพทางการผลิต ใหไดผลผลิตจาก
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่หลากหลาย และเปนการใชประโยชนในพ้ืนที่ทํากินอยางคุมคา  
 ผูวิจัยฯ ไดสรางแผนผังการดําเนินงาน การพัฒนา “เกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน” ท่ีตองมีการ
เตรียมปจจัยการผลิต (INPUT), การกําหนดแผนงานและกระบวนการผลิตอยางครบวงจร (PROCESS), 
ผลที่จะไดรับจากการผลิต (OUTPUT), ผลลัพธโดยรวมท่ีคาดหวังจากแผนงานและกระบวนการ
ดําเนินงาน (OUTCOME) ดังไดกลาวในบทท่ี ๔  สรุปไดดังนี้   
 ปจจัยการผลิต (INPUT) 
 เกษตรกรควรมีการเตรียมความพรอม เพื่อการผลิตแบบเกษตรอินทรีผสมผสานอยาง
หลากหลาย ครบวงจร ไดแก เงินทุน, ท่ีดิน, แหลงน้ํา, แรงงาน, เครื่องมือการเกษตร, พันธุพืช-พันธุสัตว 
และปุย-สารอินทรีชีวภาพ 
 การวางแผนงานและกระบวนการผลิต (PROCESS) 
 เกษตรกรตองทําการกําหนดแผนดําเนินงาน, วางผังการใชประโยชนในท่ีดินสําหรับการ
เพาะปลูก-เลี้ยงสัตว, สรางแหลงน้ําใช, ผลิตปุยและสารชีวภาพอเนกประสงค, เพาะปลูกพืชและเลี้ยง
สัตวผสมผสาน, รวมกลุมสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต และ
การตลาด, ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการฯ อยางตอเน่ือง 
 ผลท่ีจะไดรับจากการผลติ (OUTPUT) 
 เกษตรกรสามารถลดรายจายดานอาหารและเครื่องใชในครัวเรือน, มีรายไดเพ่ิมจาก
ผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายอยางตอเน่ือง, สามารถแกไขปญหาความยากจน และยกระดับ
คุณภาพชีวิตใหมีความสุขสมบูรณ  
 ผลลัพธโดยรวมท่ีคาดหวังจากแผนงานและกระบวนการดําเนินงาน (OUTCOME) 
 การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน สามารถสรางความเขมแข็ง ในกระจายรายได
ภาคเกษตรกรรม สูเกษตรกรในชุมชนอยางทั่วถึง สงผลดีตอความม่ันคงทางอาหาร, บริการทัศนะศึกษา
เกษตรเชิงนิเวศ, พลังงานทดแทนจากพืช ซ่ึงชวยสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมไดอยาง
ย่ังยืน 
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 ๖.๒.๒ การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนบูรณาการท่ีเหมาะสมกับ บริบทของ
สังคมไทย 
 องคความรูไดรับจากการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนตาม
หลักพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ สามารถนํามาบูรณาการเพื่อการพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมใหเกิดความม่ันคง ย่ังยืนทั้งในระดับปจเจกชน ในชุมชน และในภาคเศรษฐกิจและ
สังคมการเกษตรของประเทศไทย ดังน้ี 
 บูรณาการเชิงแนวคิดและหลักการ 
 ดังไดรับทราบแลววา เกษตรกรไทยไดรับผลกระทบจากแนวนโยบายในการพัฒนา
ประเทศ ที่ไมเหมาะสม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ของรัฐบาลที่ผานมา โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในการสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนแนวทางการทําเกษตรกรรมเพ่ือการยังชีพได 
เปนการเกษตรเชิงเดี่ยวแบบเนนอุตสาหกรรมการเกษตร ท่ีเกษตรกรตองใชเงินลงทุนคอนคางสูงมาก 
เพื่อจัดหา-ซ้ือปจจัยทางการผลิต อาทิเชน การจางแรงงาน, คาปุยเคมี, ยาฆาแมลงและสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ซ่ึงเปนกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีมีตนทุนการผลิตสูงกวาการเกษตร
อินทรีแบบผสมผสานเพื่อการยังชีพ  
 การสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรไทยปรับเปลี่ยนวิธการผลิต สงผลกระทบตอการ
ดําเนินวิถีชีวิตของเกษตรกรและครอบครัว เกิดเปนภาระคาใชจายในการผลิตที่เพิ่มสูงข้ึนมากอยาง
ชัดเจน ทําใหเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนไปทําการเกษตรเชิงเดี่ยวตองมีหนี้สินพอกพูน เนื่องจากรายไดจาก
การขายผลผลิตเชิงเดี่ยวที่ไดรับไมคุมคากับการลงทุน 
 ดังนั้น ผูวิจัยฯ จึงมีความมุงหวังแสวงหาแนวทางชวยเหลือเกษตรกรโดยสวนใหญกลุมนี้ 
ใหสามารถพลิกฟนจากความทุกขยาก กลับมาพึ่งพาตนเองได และมีการพัฒนาเรียนรูในการประกอบ
การเกษตรอินทรีแบบผสมผสานท่ีมีความหลากหลาย โดยการนําหลักพระพุทธศาสนาและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางในการดําเนินวิถีชีวิตอยางเหมาะสม เพ่ือสรางความสมดุลในการหา
รายไดและการใชจาย และการสรางความม่ันคงย่ังยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในรูปแบบของ
การพัฒนาคุณภาพ เพิ่มคุณคาแกผลผลิตทางการเกษตรใหมีความหลากหลาย ปลอดภัยตอผูผลิตและ
ผูบริโภค สามารถเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรแปรรูปของชุมชนได ตามลําดับ  
 บูรณาการ (เชิงกระบวนการ) 
 กระบวนการ การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนาและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย  
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  IN PUTคือ ปจจัยสําคัญที่จําเปนตอกระบวนการพัฒนา ประกอบดวย  
๑) แนวทางการประกอบการเกษตรกรรมอินทรีแบบผสมผสานครบวงจร  
๒) การนําหลักธรรมมาใชนําทางเพ่ือการประกอบอาชีพ  และดําเนินชีวิตอยางถูกตอง

เหมาะสมในท่ีนี้ไดกลาวถึง อริยสัจ ๔, ไตรสิกขา  และสามัคคีธรรม 
๓) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, ความมีภูมิคุมกันซ่ึง

ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการมีองคความรู ควบคูคุณธรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม 
PROCESSเปนกระบวนการ หรือขั้นตอนในการนําปจจัย(IN PUT) ที่ไดจัดหาไว มา
วางแผนและดําเนินการพัฒนาเพื่อการผลิตพืชผล และเลี้ยงสัตวเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนและนําไปจําหนายรวมกับผลผลิตของกลุมเกษตรกรในชุมชน ใหเปนไป
ตามมาตรฐานทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 

 OUTPUTผลลัพธที่เกษตรกรไดโดยตรง คือ 
 ๑) เกษตรกรสามารถลดรายจายดานอาหารและเครื่องใชในครัวเรือน  
 ๒) สรางรายไดเพ่ิมจากผลผลิตทางการเกษตรท่ีหลากหลายอยางตอเนื่อง 
 ๓) สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตใหมีความสุขไดอยาง 
พอเพียง 
 OUT COMEผลประโยชนตอเนื่องที่ชุมชน และสังคมไทยจะไดรับจาก “เกษตรเชิง 
อุตสาหกรรมชุมชน”คือ สามารถสรางความเขมแข็ง ในกระจายรายไดภาคเกษตรกรรม
อยางทั่วถึง ซ่ึงจะสงผลดีตอความม่ันคงทางอาหาร, งานบริการทางการเกษตรเชิงนิเวศ, 
พลังงานทดแทน(พลังงานชีวมวล)เพื่อชวยสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมไทยใหมีความกาวหนาม่ันคง 
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 อธิบายถึงการทํางานอยางสอดประสานตามภารกิจหนาที่ขององคประกอบหลักที่มีความ
ม่ันคง ๓ ปจจัย (ตรีปจจัย) คือ “เกษตรวิถีพุทธ,อุตสาหกรรมชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงต้ังอยูบน
ฐานของ ๒ เง่ือนไข (ทวิภาคี) คือ “การใชองคความรู ควบคูวิถีคุณธรรม” โดยมีหลักพุทธธรรม “ศีล 
สมาธิ ปญญา” เปนแกนเพื่อกํากับ หรือเปนเครื่องยึดเหนี่ยว ในการคิดตัดสินใจกระทําการในส่ิงที่
ถูกตองสมควร และดําเนินวิถีชีวิตดวยความไมประมาท หาเลี้ยงชีพชอบอยางพอประมาณ  เพื่อเปน
แนวทางในการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมท่ีมีความเหมาะสม  สามารถนําความสุขสมบูรณ
ใหแกตนเองและครอบครัวอยางย่ังยืน 
 อธิบายถึงการทํางานอยางสอดประสานตามภารกิจหนาที่ขององคประกอบหลักที่มีความ
ม่ันคง ๓ ปจจัย (ตรีปจจัย) คือ “เกษตรวิถีพุทธ,อุตสาหกรรมชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงต้ังอยูบน
ฐานของ ๒ เง่ือนไข (ทวิภาคี) คือ “การใชองคความรู ควบคูวิถีคุณธรรม” โดยมีหลักพุทธธรรม “ศีล 
สมาธิ ปญญา” เปนแกนเพื่อกํากับ หรือเปนเครื่องยึดเหนี่ยว ในการคิดตัดสินใจกระทําการในส่ิงที่
ถูกตองสมควร และดําเนินวิถีชีวิตดวยความไมประมาท หาเลี้ยงชีพชอบอยางพอประมาณ  เพื่อเปน
แนวทางในการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมท่ีมีความเหมาะสม  สามารถนําความสุขสมบูรณ
ใหแกตนเองและครอบครัวอยางย่ังยืน 
 นับเปนขาวดีของเกษตรกรไทยท่ีไดรับทราบ จากการเปดเผยขอมูลของกระทรวงการคลัง 
ลาสุดระบุวา ผลการสํารวจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เม่ือวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เปดเผยวาศูนยวิจัย ธ.ก.ส.ไดสํารวจความคิดเห็น (Poll) ของกลุมตัวอยางเกษตรกร
ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ๒,๓๔๖ รายชวงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗  หัวขอ “ระดับความสุขของเกษตรกร
ไทย”  พบวาความสุขมวลรวมของเกษตรกรไทยในภาพรวมอยูในระดับมากดวยคะแนนเฉลี่ย ๓.๑๐ 
จากคะแนนเต็ม  ๔ คะแนน โดยเกษตรกรมีความสุขระดับมากข้ึนคิดเปนรอยละ ๗๘.๕๑ 
 ท้ังนี้ ความสุขของเกษตรกรไทยวัดจากตัวช้ีวัดความสุขใน ๖ มิติ คือ 

- ครอบครัวดี คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ๓.๔๑ คะแนน  
- สุขภาพดี ๓.๒๑ คะแนน  
- สังคมดี ๓.๒๐ คะแนน  
- การงานดี ๓.๑๔ คะแนน  
- สุขภาพเงินดี ๒.๘๕ คะแนน และ 
- ใฝรูดี ๒.๗๔ คะแนน 



 
 

๒๖๕ 

 โดยในแตละมิติมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากและเม่ือจําแนกความสุขมวลรวมตามอาชีพ
การเกษตรหลักพบวาเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตรหลักทุกประเภทมีความสุขมวลรวมอยูใน
ระดับมากโดยเกษตรกรท่ีทําสวนผลไมมีคะแนนเฉลี่ยความสุขมวลรวมสูงสุดเนื่องจากเดือนท่ีผานมา
เปนชวงฤดูกาลผลไมออกสูตลาดเกษตรกรมีรายไดประกอบกับในปนี้ไมประสบปญหาภาวะผลผลติลน
ตลาด  จึงทําใหไดราคาท่ีชาวสวนผลไมพอใจ รองลงมา คือเกษตรกรผูปลูกออยและเลี้ยงไกเนื้อ โดย
ราคาออยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนซ่ึงเปนราคาท่ีเกษตรกรผูปลูกออยพอใจขณะที่ไกเนื้อมีทิศทางการสงออกที่
ดีข้ึนภายหลังประเทศผูนําเขารายใหญยกเลิกมาตรการกีดกัน 
 ศูนยวิจัย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)มีความเห็นวาการท่ีจะทํา
ใหเกษตรกรมีระดับความสุขเพิ่มข้ึน ธ.ก.ส.ควรสงเสริมการเพ่ิมผลิตภาพผลผลิตทางการเกษตร ดวย
การลดตนทุนการผลิตการพัฒนาเทคนิคการผลิต การใชเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรและการ
สนับสนุนใหมีการทําอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายไดใหเพียงพอกับคาใชจายของเกษตรกรซ่ึงจะทําใหดัชนีช้ี
วัดดานสุขภาพเงินดีและใฝรูดีมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนสงผลใหความสุขโดยรวมของเกษตรกรเพิ่มข้ึนตาม
ไปดวย ขณะเดียวกันควรสงเสริมการมีอาชีพเสริมทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรโดยการ
พัฒนาและสงเสริมอาชีพระยะส้ันเพ่ือใหไดผลตอบแทนจนสามารถยึดเปนอาชีพที่สองไดที่สําคัญคือ 
ควรใหคําแนะนําดานการตลาดเพื่อสรางชองทางการจําหนายและกระจายสินคา  โดยภาครัฐและสวน
งานที่เกี่ยวของควรเรงมาตรการชวยเหลือหรือสนับสนุนใหแกเกษตรกรอยางเปนรูปธรรมเพื่อให
เกษตรกรเกิดความม่ันใจในมาตรการชวยเหลือจากรัฐ อาทิเชน  การสนับสนุนปจจัยการผลิตเพื่อลด
ตนทุน เปนตน๑ 
 การศึกษาวิจัยฯ เรื่อง “การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนา
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามท่ีไดอรรถาธิบายความเปนมา แนวความคิด กระบวนการพัฒนา
การเกษตรฯ ผลที่คาดวาจะไดรับจากการพัฒนาฯ และผลลัพธในระดับชุมชนท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย แนวทางดังกลาวจะสามารถแกปญหาความทุกขยาก และชวยในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรในชุมชนใหมีความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได และมีรายไดจากผลผลิตและผลิตภัณฑแปร
รูปทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน สามารถสรางรายไดและลดรายจายในครัวเรือนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยการดําเนินชีวิตอยางรอบคอบ ระมัดระวังในการใชจาย ตามกรอบท่ีเหมาะสมของ 

                                                           

 ๑สํานักขาวไทย TNA News, เกษตรกรไทยมีความสุขเพิ่มข้ึน, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗. 
<http://www.mcot.net/site/content?id=53cf5721be04707b358b4577>  (๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗) 



 
 

๒๖๖ 

“ความพอดี พอประมาณ พอเพียง” สอดคลองกับการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา จะสงผลใหเกษตรกรใน
ชุมชน ซ่ึงเปนประชากรกลุมใหญของสังคมไทยมีความสุขเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ  
 ผู วิ จัยฯ  เ ช่ือ ม่ันว าแนวทางการพัฒนาเกษตรเ ชิงอุตสาหกรรมชุมชนตามหลัก
พระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังกลาว จะมีสวนสําคัญ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการผลิต, การบริโภค, การจําหนายและการใหบริการดานการเกษตรใหเจริญกาวหนา  ชวยเพิ่ม
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ “GDP” (Gross Domestic Product)และสรางความสุขมวลรวม
ประชาชาติ “GNH.” (Gross National Happiness)ใหกับประชาชนและสังคมไทยไดอยางมีประสิทธิผล  
 ประโยชนสูงสุดที่คาดหวัง คือ แนวทางการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน ตามอุดม
คติของผูวิจัยฯ จะชวยสรางรายไดจากผลิตผล และผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม กลับคืนสู
กลุมเกษตรกรในชุมชน (วิสาหกิจชุมชน) และดวยการสรางเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน จะ
ทําใหประเทศชาติมีความม่ันคงทางอาหาร, พลังงานทดแทนจากพืช(พลังงานชีวมวล) และจากการ
ทัศนะศึกษาวิถีชีวิตทางเกษตรเชิงนิเวศ  ซ่ึงเปนการเพ่ิมรายไดมวลรวมประชาชาติ (GDP.) จากการ
พัฒนาฯ ภาคเกษตรกรรมของชุมชนไทย  
 หากประชาชนและเกษตรกรไทยดําเนินชีวิตอยางรอบคอบ ระมัดระวังในการใชจาย ตาม
กรอบท่ีเหมาะสมของ “ความพอดี พอประมาณ พอเพียง” ผสานกับการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาในวิถี
ชีวิตประจําวันดวยการดํารงคงม่ันในความมี “ศีล สมาธิ ปญญา” และนําองคความรูทางการเกษตรเชิง
อุตสาหกรรมชุมชน ไปบูรณาการใชประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
กอเกิดประโยชนตอตนเอง ตอชุมชน และสังคมโดยรวมอยางมีความเปนธรรมตอทุกฝายแลว จะสงผล
ใหเกษตรกรในชุมชนผูที่ไดปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางความสุขตามสมควร 
 นอกเหนือจากประโยชนที่เกษตรกรไดรับ จะเปนผลดีตอครอบครัวของเกษตรกรโดยตรง
แลว การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยังสงผลใหเกษตรกรรายยอยในระดับชุมชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  ไดมีพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึง
กันและกัน  เปนการสรางเครือขายขยายความรวมมือตอการพัฒนาอาชีพการเกษตรไดอยางกวางขวาง 
เปนความเขมแข็งที่เกิดข้ึนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของแตละชุมชน ซ่ึงจะเปนปจจัยบวกที่
สนับสนุนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยรวมใหมีความ
เจริญกาวหนา  ความผาสุกสถาพรที่ม่ันคง  ม่ังค่ังไดอยางยั่งยืน  สืบตอไป 
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บทสรุป และขอเสนอแนะ 

 
   
  การศึกษาวิจัย เรื่อง“การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนา 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามท่ีปรากฏน้ี  เปนงานวิจัยท่ีสืบเนื่องตอจากผลงานวิจัยเรื่อง “แนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย” ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรท่ีผูวิจัยฯ และคณะได
จัดทําข้ึนในป  พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยผลจากการวิจัย  สรุปวา  การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมกับ
ประเทศไทย  ควรเปน “การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม” 
  งานวิจัยในครั้งนี้  จึงเปนการศึกษาตอยอดผลจากการวิจัยฯ ดังกลาวขางตน โดยผูวิจัยฯ 
มุงหวังในการแสวงหาแนวทางเพื่อพัฒนาการเกษตรท่ีเหมาะสมกับบริบทของสังคมเกษตรกรรมใน
ชุมชนเพื่อเกษตรกรไทยจักไดมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน  โดยไดทําการศึกษาคนควา  รวบรวม  
เอกสาร-งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  และวิเคราะห-สังเคราะหขอมูล  เพื่อใหไดรับองคความรูใหมเกี่ยวกับ 
รูปแบบการบูรณาการ “การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน  ตามหลักพระพุทธศาสนาและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย  ดังนี้ 
  ๑. เพื่อศึกษาการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน 
  ๒. เพื่อศึกษาหลักพระพุทธศาสนา 
  ๓. เพื่อศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔. เพื่อบูรณาการการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนดวยหลักพระพุทธศาสนา 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕. เพื่อนําเสนอองคความรูใหมเกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการการพัฒนาเกษตรเชิง
อุตสาหกรรมชุมชนดวยหลักพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
  สําหรับวิธีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้เปน“การวิจัยเอกสารบูรณาการดวยงานวิจัยเชิง
คุณภาพแบบสัมภาษณ” (DocumentaryResearchIntegrated  By  FieldworkResearch) ผลการ
ศึกษาวิจัยฯ สรุปไดดังนี้ 
 



 
 

๒๖๘ 

๗.๑ สรุปผลการวิจัย 
  ในการวิจัยฯ ไดดําเนินการศึกษาขอมูลจากเอกสาร งานวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพ  และ
สัมภาษณดูงานโครงการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ดําเนินชีวิตของเกษตรกรในชุมชน  พื้นท่ีแถบภาคตะวันตกของประเทศไทย ท่ีมีการประกอบอาชีพ
การเกษตรแบบผสมผสาน, การทําเกษตรทฤษฎีใหม, เกษตรพอเพียง, เกษตรประณีต, เกษตร
อินทรีย, เกษตรชีวะวิถี ฯลฯ เพื่อนําขอมูลท่ีไดรับมาใชเปนฐานขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยการพัฒนา
ประเทศดานการเกษตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย และศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนา
ประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการพัฒนาดานเกษตรกรรมของไทย  ท้ังจากภายนอกและ
ภายในประเทศ 
  แนวทางการศึกษาวิจัยฯ เปนการวิจัยเอกสารบูรณาการดวยงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
สัมภาษณ(DocumentaryResearch By Qualitative Interview Research Integration)โดยอาศัย
แนวทางทางสังคมศาสตรโดยการวิพากษวิธี (Critical Approach) ผสมผสานการโตแยงดวยหลัก
เหตุผล(Argumentative)เพื่อคนหาคําตอบท่ีเปนความจริงเชิงประจักษ(Empirical) ซ่ึงเปนประเด็น
สืบเนื่องมาจากปญหาความทุกขความยากจนของเกษตรกรเพ่ือหาแนวทางปองกัน - แกไขปญหา  
และการมุงแสวงแนวทางในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมตามหลักพระพุทธศาสนาและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเกษตรกรไดนําไปศึกษาทดลองปรับเปลี่ยนจากการทําเกษตร
เชิงเดี่ยวแบบเคมีท่ีมีตนทุนการผลิตสูง  และมีสารพิษท่ีเปนอันตรายตอเกษตรกรและผูบริโภค  อีก
ท้ังยังไมเปนมิตรกับระบบนิเวศทางธรรมชาติและทําใหสภาพแวดลอมเส่ือมโทรมลง 
  ผลการวิจัยฯ พบวา  ปญหาความทุกขยากของเกษตรไทย  มีสาเหตุจากปจจัยแวดลอม
หลายดาน มูลเหตุโดยตรงเกิดจากการขาดแคลนปจจัยท่ีจําเปนตอการผลิตทางการเกษตร  เชน เงิน
ลงทุน, ท่ีดินทํากิน, เครื่องมือทุนแรงทางการเกษตร, และการขาดความรูความเขาใจ และ
ความสามารถในการปรับตัวใหเทาทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม “บริโภคนิยม” ซ่ึงเปน
ปญหาซับซอนทางบริบทสังคม และสภาพแวดลอม ตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส “วัตถุนิยม” 
ของระบบทุนนิยมสากล ท่ีแผอิทธิพลเขาครอบงําท่ัวทุกภาคสวนของสังคมไทยและสังคมโลก  
 จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป 
๒๕๔๔ พบวาผูท่ีมีรายไดนอยกวา ๙๑๖ บาท/เดือน ท่ีอยูตํ่ากวาเสนความยากจนของประเทศไทย มี
จํานวนประมาณ ๘.๒ ลานคน คิดเปนจํานวนประมาณรอยละ ๑๓ ของประชากรไทยโดยรวมใน
ขณะนั้น  ซ่ึงสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรเชิงเดี่ยวแบบเคมี กําลังไดความทุกขยาก ความ
เดือดรอนในการดําเนินวิถีชีวิต เนื่องจากไมสามารถหารายไดใหเพียงพอกับคาใชจายท่ีเปนตนทุน
การผลิต และคาใชจายเพื่อการดําเนินชีวิตของสมาชิกในครัวเรือน 



 
 

๒๖๙ 

  สาเหตุของปญหาความทุกขยากของเกษตรกรไทย  จําแนกไดดังนี้ 
๑) นโยบายการเรงผลักดันพัฒนาประเทศใหเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม ขาดความ

เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดลอมของประเทศไทยท่ีเหมาะสมตอการ
เกษตรกรรม 

๒) การละเลย-หลงลืมหลักพุทธศาสนา และขาดความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓) การขาดปจจัยการผลิต 
๔) การทําการเกษตรเชิงเดี่ยวแบบพึ่งพาสารเคมีท่ีทําลายระบบนิเวศ 
๕) การขาดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
๖) การขาดงานวิจัยและพัฒนา(Research & Development) 
๗) ขอตกลงการคาเสรี(Free Trade Agreement) ท่ีเหลื่อมล้ํา 
๘) การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ 
๙) ความแปรปรวน- ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
๑๐)  วิกฤติการณทางการเมือง 

  สาเหตุประการสําคัญ คือ  แนวนโยบายในการพัฒนาประเทศท่ีไมเหมาะสมในการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรของประชาชนในชนบทใหเรงทําการเกษตรกรรมเคมีเชิงเดี่ยวแบบ
อุตสาหกรรมการเกษตร และการกระจายความเจริญท่ีขาดความสมดุล  ระหวางชุมชนเมืองใหญ
และชุมชนในชนบทมีความเหลื่อมล้ํากัน  สงผลกระทบตอประชาชนในชนบท ซ่ึงสวนใหญเปน
เกษตรกรขาดโอกาสในการหารายไดอยางเสมอภาค  และผลผลิตจากการทําเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว  มัก
มีราคาผันผวนตามสถานการณ สงผลใหเกษตรกรใหมีรายรับไมเพียงพอกับคาใชจาย   
  ประกอบกับวิถีการดําเนินชีวิตของเกษตรกรท่ีประสบความทุกขยากเหลานั้น  ไดละเลย
การครองตนตามหลักพุทธธรรมและหลักความพอเพียงท่ีเปนแนวทางสายกลาง  หลงใหลคลอย
ตามไปกับกระแส “ทุนนิยม-วัตถุนิยม” ซ่ึงมีอิทธิพลโนมนาวใหเกษตรกรเกิดคานิยมตามแบบอยาง  
ในการใชจายซ้ือหาส่ิงของเครื่องใชเกินความจําเปนเกินความพอดีกับฐานะ 
  การนําแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศท่ีไมเหมาะสมกับบริบทแวดลอมของ
สังคมไทย  มาใชกําหนดแผนยุทธศาสตร  และกลยุทธในการพัฒนาประเทศ  อาจมีความเส่ียงตอ
เสถียรภาพความมั่นคง เม่ือประเทศตองเผชิญกับสถานการณวิกฤตทางเศรษฐกิจดังตัวอยางในป 
๒๕๔๐ เกิดเหตุการณ “วิกฤตตมยํากุง” สงผลกระทบ “ลูกโซ” ตอระบบเศรษฐกิจในทุกภาคสวน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเกษตรกรรม  ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากราคาผลิตทางการเกษตร
ตกตํ่า  จึงเกิดปญหาดานการเงินฝดเคือง มีรายรับไมเพียงพอกับรายจาย 



 
 

๒๗๐ 

       ขอเสนอแนะในการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสม  เพื่อแกไขปญหาและพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตแกเกษตรกรไทย  ควรเปนการพัฒนาอาชีพเกษตรอินทรีแบบบูรณาการผสมผสานท่ี
หลากหลายครบวงจรพรอมกับการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตใหเรียบงายไมฟุงเฟอฟุมเฟอย ตาม
แนวทาง“การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน ตามหลักพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อใหเกษตรกรไดนําไปประยุกตใช 
  สําหรับแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมท่ีผูวิจัยฯ ไดศึกษาวานาจะมีความเหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย คือ “การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” เปนกระบวนการทําเกษตรอินทรีแบบผสมผสานท่ีหลากหลายอยางครบวงจร ดวยองค
ความรูควบคูกับความมีคุณธรรม และดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท มีสติปญญารอบรูเทาทันกับ
สถานการณท่ีเปลี่ยนไปตลอดเวลา มีความสามารถในการบริหารจัดการทางการผลิตและการจัด
จําหนาย เพื่อสรางรายไดจากการพัฒนาสินคาใหเกิดมูลคาเพิ่มข้ึน (Value Added) พรอมกับนํา
หลักการแหงความพอเพียงมาประยุกตใช จะชวยใหปญหาความทุกขยากบรรเทาเบาบางลง  และ
นํามาซ่ึงความสุขสงบอยางสมบูรณได ตามลําดับ 
ผลท่ีไดรับจากการวิจัยฯ สรุปไดดังนี้ 

๑. การประกอบสัมมาชีพและดําเนินวิถีชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ดวยความศรัทธา 
แนวแนในการปฏิบัติตนอยางคงม่ันใน “ศีล สมาธิ ปญญา” ชวยใหเกษตรกรผูนํา
หลักธรรมดังกลาวเปนเครื่องยึดเหนี่ยวความคิด  และตัดสินใจกระทําการใดๆ  เพื่อ
พัฒนาตนเองไดอยางถูกตอง 

๒. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกตใชเพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต 
ความเปนอยูท่ีพอเพียง อยางสันโดษ (ยถาลาภะยถาพละ ยถารูป) ดวยความสุจริต  ความ
ถูกตอง  ความเหมาะสม 

๓. เกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน เปนแนวความคิดในการประกอบการเกษตรแบบครบ
วงจร ต้ังแตการรวมกลุมเกษตรกรเพ่ือวางแผนการผลิต  กระบวนการเพาะเลี้ยง
ขยายพันธุพืชและสัตวเลี้ยง  การพัฒนาผลผลิต สรางรูปแบบผลิตภัณฑท่ีตรงกับความ
ตองการของผูบริโภค และการประกอบอาชีพเกษตรกรรมบริการท่ีเกี่ยวเนื่องทาง
การเกษตร รวมถึงการทบทวน ปรับปรุง “เกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน” ทําการวิจัย
และพัฒนาผลิตผลผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ เพื่อสรางรายได
แกเกษตรกรในชุมชนอยางตอเนื่อง 

๔. หลักพุทธศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถบูรณาการใชในการพัฒนา
เกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อเกษตรกรรายยอยในชุมชนของไทย และประชาชน



 
 

๒๗๑ 

โดยทั่วไปไดมีแนวทางเลือกในการประกอบสัมมาชีพ  พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให
หลุดพนจากปญหาความทุกขยาก สูวิถีชีวิตท่ีข้ึนอยางทัดเทียมกับผูประกอบสัมมาอาชีพ
อ่ืนๆ ตามท่ีมุงหวังดวยความภาคภูมิ 

๕. รูปแบบการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนบูรณาการท่ีเหมาะสมจากการศึกษา 
วิจัยท่ีไดรับ  คือ  “BASIC MODEL” ซ่ึงสามารถอธิบายขยายความหมายของ
องคประกอบได ดังนี ้
BA (Buddhist Agriculture) หมายถึง วิถีทางในการประกอบสัมมาชีพการเกษตรตาม
หลักพระพุทธศาสนา 
S (Self Sufficiency Economy Philosophy) หมายถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความ 
เหมาะสม  สําหรับการประยุกตใชเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม  และพัฒนาตนเอง 
IC (Industrial of Communities) หมายถึง อุตสาหกรรมของชุมชน ท่ีดําเนินการโดย
เกษตรกรในชุมชน  เพื่อประชากรของชุมชน 
  

 ดังนั้น BASIC MODEL จึงมีความหมายถึง รูปแบบตามแนวทางการพัฒนาการเกษตร
แบบผสมผสานอยางหลากหลายครบวงจร ที่มีความปลอดภัยและพอเพียงตอการบริโภค และการ
จัดจําหนายเพื่อสรางรายไดทางการเกษตรของชุมชน ท่ีมีมาตรฐานท้ังดานปริมาณและคุณภาพตาม
มาตรฐานของการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขนาดยอม โดยกลุมเกษตรกรภายในชุมชนเปน
ผูดําเนินการดูแล และปรับปรุง วิจัยพัฒนา  และมีสวนรวมในการกําหนดราคาสินคาทางการเกษตร
ของชุมชน เพื่อสรางอํานาจการตอรองราคากับคูคาอยางเปนธรรม สมเหตุสมผล    
 

๗.๒ ขอเสนอแนะ 
 ๗.๒.๑ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๑) ในระดับชาติ รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ท่ีเกี่ยวของกับภาคเศรษฐกิจการเกษตร 
และการพัฒนาสังคม สามารถนํากรอบแนวความคิด กระบวนการ และจากผลการศึกษาวิจัยฯ ใน
เรื่อง “การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ไปใชประโยชนเพื่อสนับสนุน ปรับปรุงทิศทางการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน
โครงการสําหรับการพัฒนาประเทศทางดานเศรษฐกิจและสังคมเพื่อกระจายความเจริญไปสูชุมชน
ในชนบท สรางความเข็มแข็งแกทองถิ่นใหเกิดความสงบสุขอยางท่ัวถึง 
  ๒) ในระดับภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่นและหนวยงานอิสระท่ีมีหนาท่ี ภารกิจ
เกี่ยวของกับการเกษตรกรรม สามารถใชขอมูลและผลการศึกษาวิจัยฯ ใหเปนประโยชนในการ



 
 

๒๗๒ 

ประกอบการวางแผนงาน สงเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรเชิงอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ใหเกษตรกรไทยสามารถทําการผลิตและจัดจําหนายผลผลิตไดอยางเปนธรรม  สนับสนุนใหมีการ
รวมกลุมเกษตรกร เปดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางชุมชน และการ
ถายทอดองคความรูในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีเหมาะสม เพื่อสรางชุมชนการเกษตรใน
พื้นท่ีและในชุมชนเกษตรกรรมอ่ืนๆ ใหมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได  และยกระดับเปน
สังคมแหงการพัฒนาเรียนรูทางการเกษตรตอเนื่องแบบครบวงจร   
 ๗.๒.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยและการพัฒนา 
  ๑) ผลลัพธจากการวิจัยฯ ท่ีพบวา การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนฯ ท่ีมีความ
เหมาะสม นั้น ควรมีการรวมกลุมเกษตรกรในชุมชนและประสานความรวมมือ เพื่อสรางผลผลิตท่ี
หลากหลาย และปรับปรุงคุณภาพ  ดวยการวิจัยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑท่ีตอเนื่องทางการเกษตร 
(เกษตรแปรรูป) ใหตรงกับความตองการของผูบริโภค  จะเปนการสรางมูลคาเพิ่มแกผลผลิตจาก
เรือกสวน ไร นา  และสรางรายไดเพิ่มแกเกษตรกรในชุมชนอยางตอเนื่อง ตามลําดับ 
  ๒) เกษตรกรในแตละชุมชน ควรรวมตัวจัดต้ังเปนกลุมเกษตรกร ในรูปของนิติบุคคล 
เชน สหกรณการเกษตร  วิสาหกิจชุมชน เพื่อเปดโอกาสทางการตลาด และเปนการสรางอํานาจการ
ตอรองใหมีความเปนธรรมดานราคาผลผลิต และเพื่อการเพิ่มความสามารถในการวิจัยและพัฒนา
ตอยอด สรางรูปแบบตราสินคา (Brand) และงานบริการทางการเกษตรของชุมชนใหครบวงจร เชน 
อาหารเกษตรอินทรีเพื่อสุขภาพ (Organic), บริการทัศนะศึกษาระบบนิเวศทางการเกษตรชุมชน 
  ๓) ทําการวิจัยและพัฒนาสายพันธุพืชท่ีมีคุณสมบัติ  เปนพลังงานชีวะมวลท่ีปลอดภัย
และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  เพื่อทดแทน-ชดเชย  เสริมพลังงานจากปโตรเลียม  ท่ีลดนอยลงและมี
แนวโนมจะขาดแคลนในอนาคต 
  ดังนั้น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  จึงควรใหการสนับสนุนการพัฒนา
เกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน  ดวยการวิจัยและพัฒนาตอยอดเกษตรกรรมแปรรูปงานบริการทาง
การเกษตร และพืชพลังงาน(พลังงานชีวะมวล)  เชน   

- โครงการวิจัยการผลิตขาวหอมอินทรีปลอดสารเคมี 
- โครงการวิจัยอาหารกึ่งสําเร็จรูปพรอมบริโภค  
- โครงการศึกษาวิจัยงานเกษตรกรรมบริการเชิงวิถีชุมชน 
- โครงการศึกษาวิจัยพันธุพืช  เพื่อใชเปนพลังงานทดแทนพลังงานปโตรเลียมและกาซ
ธรรมชาติ เปนตน 

  โอกาสจากการเปดเขตการคาเสรี (FTA.), กลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC.) จะ
เปนชองทางใหมในการขยายตลาด กระจายสินคาทางการเกษตรท่ีมีความหลากหลายของชุมชน ท่ัว



 
 

๒๗๓ 

ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรอิสสระทางวิชาการ ควรประสานความ
รวมมือสงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) คุณภาพและรูปแบบ
บรรจุภัณฑสินคาเกษตรของชุมชน ใหผลิตภัณฑมีความนาสนใจ และไดคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (Competitive Advantage) ในการขยาย
ตลาดสงออกและเพิ่มชองทางการสงผลิตผล ผลิตภัณฑสินคาและงานบริการทางการเกษตรของ
ไทย สูตลาดตางประเทศใหกวางขวางยิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง ตอไปโดยลําดับ 
   
 



 
 

๒๗๔ 

บรรณานุกรม  
 

๑. ภาษาไทย   

ขอมูลปฐมภูมิ 

กรมศาสนา. พระไตรปฎกแปลไทย ฉบับหลวง. เลมที่  ๔, ๘, ๑๒, ๑๖, ๑๙, ๒๒, ๒๓, ๒๕, ๒๖.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมการศาสนา, ๒๕๑๔. 

 

 ขอมูลทุติยภูมิ 

 ๑) หนังสือทั่วไป 

กฤช  เพิ่มทันจิตต. อิทธิพลขององคการระหวางประเทศและรัฐบาลตางประเทศที่มีตอนโยบายเศรษฐกิจไทย: 

กรณีศึกษาวาดวยธนาคารโลก. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๗. 

จรูญ โกสียไกรนฤมล. หลักเศรษฐศาสตร. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอ็ดดูเท็กซ จํากัด, 

๒๕๔๗. 
จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา. “คําปรารภ” ใน คําพอสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส 

เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพระดาบส, ๒๕๕๑. 

ปรียานุช  พิบูลสราวุธ. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.“การบริหารงานและการดํารงชีวิตตามแนว 

 เศรษฐกิจพอเพียง”. โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย, 

 ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙. 

พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตโต). ปาฐกถาธรรม ณ หองประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร, ๙ มีนาคม ๒๕๓๑. 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). “จะพัฒนาคนกันไดอยางไร”. พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย. พิมพ 
             ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙. 
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  

 ๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗. 



 
 

๒๗๕ 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
            ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗. 
พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตฺโต). เศรษฐศาสตรแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธโิกมล 

คีมทอง, ๒๕๔๕. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). “สูการศึกษาแนวพุทธ”. พิมพครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ 

พุทธธรรม, ๒๕๔๘. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต).“พุทธธรรม”ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพครั้งที่ ๑๑. กลุม 

ผูสนใจศึกษาธรรม : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๙. 

พระมหามฆวินทร  ปุริสุตฺตโม. วิถีพุทธกับชีวิตท่ีดีงามตามนัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. 

 กรุงเทพมหานคร : หจก. อรุณการพิมพ, ๒๕๔๑. 

วิวัฒนชัย  อัตถากร. ระบบเศรษฐกิจของไทย. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา  ร.ศ. ๖๐๓ 

ระบบเศรษฐกิจของไทย. คณะรัฐประศาสนศาสตร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 

๒๕๔๔. 

ไศล  ภูลี้. บันทึกพฤษภา ๒๕๓๕.ปากคําประวัติศาสตรจากเลือดเน้ือและน้ําตา. มหาสารคาม :  

 พอเพียงพริ้นต้ิง,  ๒๕๔๕. 

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. พระพุทธประวัติ เลม ๑ หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี 

และธรรมศึกษาช้ันตรี. พิมพครั้งที่ ๔๔. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลัย, ๒๕๑๙. 

อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ และธานินทร  ผะเอม. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่๑-๑๑. 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. เอกสารประกอบคําบรรยายสําหรับหลักสูตร

นักบริหาระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรมรุนที่ ๑๐ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

กรุงเทพมหานคร, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒. 

อภิชัย  พันธเสน. พุทธเศรษฐศาสตรวิวัฒนการทฤษฎีและการประยุกตกับเศรษฐศาสตรสาขาตาง ๆ. 

 กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอัมรินทรพรินต้ิงแอนดพลับลิชช่ิงจํากัด (มหาชน), ๒๕๔๗. 

 



 
 

๒๗๖ 

๒) บทความในวารสาร 

กระทรวงอุตสาหกรรม. ๖๐ ป กระทรวงอุตสาหกรรม : การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร,  

 ๒๕๔๕. 
ใจ  อ้ึงภากร. มูลนิธิกองทุนไทย(Thai NGO.org.com). “เศรษฐกิจแนวศาสนา หรือคือทางออก”,  

๒๘ มกราคม ๒๕๔๗. 

ฑิตยา  สุวรรณชฏ. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗. 

ณรงคชัย  อัครเศรณี. เดินหลงทาง : ทศวรรษแหงการบริหารเศรษฐกิจผิดพลาด. กรุงเทพมหานคร,  

 ๒๕๔๒. 

ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน. การวิจยัทางการบริหาร : แนวทางและกระบวนการ. วารสารการจัดการภาครัฐและ 

 เอกชน. ปที๘่, (มกราคม-เมษายน ๒๕๔๒) 

นิรันดร  จงวุฒิเวศย  และพูนศิริ  วัจนะภูมิ. ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท. 

ในเอกสารการสอนชุดวิชาคหกรรมศาสตรกับการพัฒนาชุมชนหนวยที่๑–๗. พิมพครั้งที่ ๒. 

(นนทบุรี :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔). 

บทความคณะนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร สาขารัฐศาสตรการปกครอง รุนที่ ๔ (ปริญญา 

โท). มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย. “ศึกษาดูงานโครงการ 

ชางหัวมัน”, วันท่ี ๔ กันยายน  ๒๕๕๓.  

ประยงค  เนตยารักษ. คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. เอกสารการนําเสนองานวิจัยฯ  

 เรื่อง การพัฒนาภาคเกษตรของไทย. การพัฒนาการเกษตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐, พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔. 

ประเวศ   วะสี : “การพัฒนาตองเอาวัฒนธรรมเปนตัวต้ัง”. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวัฒนธรรม  

 ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๗. 

ประเวศ  วะสี. การพัฒนาชุมชนทองถิ่นโดยชุมชนเปนแกนหลัก.  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน    

 (องคการมหาชน) . กรุงเทพ, ๒๕๔๗. 

พระอาจารยอาริยะวังโส.  ปญหาความยากจนกับการผันผวนทางศีลธรรมของสัตวมนุษย. คอลัมนธรรม 



 
 

๒๗๗ 

 สองโลก. หนังสือพิมพโพสตทูเดย. กรุงเทพ, ๒๕๕๑. 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต).จะพัฒนาคนกันไดอยางไร.พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย. พิมพ 
ครั้งที่ ๓ .กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙. 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมะสําหรับคนหนุมสาว หลักทั่วไปของพุทธศาสตร,  
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐. 

พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ. ปยุตฺโต). สูการศึกษาแนวพุทธ. พิมพครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร:  มูลนิธิ 
พุทธธรรม, ๒๕๔๘ 

 . พุทธธรรม.ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพครั้งท่ี ๑๑. กลุมผูสนใจศึกษาธรรม. บริษัท  
สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๙. 

 . พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพครั้งที่ ๓๕, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพผลิธัมม, ๒๕๕๕. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท. พิมพครั้งที่ ๑๑.  

 กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร. พริ้นต้ิง แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๕๑. 

ยุวัฒน์  วุฒิเมธี. การพัฒนาชุมชน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : บางกอกบล็อก, ๒๕๓๔. 
รลิตา  แกวจุลกาญจน. สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ. “ศึกษาประเด็นการจัดการที่ดิน”. 

ชุมชนคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม, ๒๕๕๔. 

วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย”.  

กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, ๒๕๔๙. 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ “หลักการทรงงาน 

ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” กรุงเทพมหานคร : เซ็นจูรี่, ๒๕๔๘. 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เศรษฐกิจพอเพยีง, กรุงเทพมหานคร :   
 มูลนธิิชัยพัฒนา, ๒๕๔๔. 
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. สถานการณความยากจนในประเทศไทย. การสัมมนาเชิง 

ปฏิบัติการ “ยุทธศาสตรการลดปญหาความยากจน จากมุมมองและการคิดรวมกันของ

ชาวบาน” ครั้งที่ ๑ ณ วังรีรีสอรท  นครนายก, ๒-๔ กันยายน ๒๕๔๔. 

 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  สถานการณความยากจนในประเทศไทย. การสัมมนา 



 
 

๒๗๘ 

เชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตรการลดปญหาความยากจน จากมุมมองและการคิดรวมกันของ 

ชาวบาน” ครั้งที่ ๒ ณ การเดนซีวิวรีสอรท  เมืองพัทยา, ๓-๕ ตุลาคม ๒๕๔๔. 

สุวัฒน  จันทรจํานง. ความเชื่อของมนุษยเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุขภาพใจ,  

๒๕๔๐. 

สุมน  อมรวิวัฒน. การพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร.พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : 

โครงการกิติเมธีสาขาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗. 

สนธยา  พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพครั้งที่๕. (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,  

๒๕๔๗). 

 ๓) บทความในหนังสือพิมพ 

กองบรรณาธิการ นสพ. สยามรัฐรายวัน. “ปญหาซํ้าซากสะทอนคุณภาพคนไทย”, 

 ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒. 

กองบรรณาธิการ นสพ.มติชนรายวัน. ปที่ ๓๑ ฉบับที่ ๑๑๑๘๕. “๑๓ นักคิดไทยเสนอโลกใชเศรษฐกิจ

 พอเพียงกูวิกฤต”, ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑. 

กองบรรณาธิการนสพ.สยามรัฐรายวัน.“ปญหาซํ้าซากสะทอนคุณภาพคนไทย”. 

 ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒. 

วัชรี พุมทอง, “กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐”, วารสารเศรษฐกิจและสังคมเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๔๘. 

สุเมธ  ตันติเวชกุล. หนังสือพิมพมติชน, ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘. 

สุวิทย  เมษินทรีย. “เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน : การเช่ือมโยงโลกาภิวัตนกับชุมชนภิวัตน”. 

 หนังสือพิมพมติชน, ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙. 

สมบัติ  ชิณะวงศ. หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ, “เกษตรไทยเพื่ออะไร?”, กอง บก.ฐานเศรษฐกิจ,  

๑๓-๑๕ มกราคม  ๒๕๕๔. 

 

อําพล  กิตติอําพล. “แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 



 
 

๒๗๙ 

 แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐”, วารสารเศรษฐกิจและสังคมเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๔๘. 

 

 ๔) บทความพจนานุกรม, สารานุกรม 

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช). ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต. พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน ชุด  

 คําวัด. กรุงเทพมหานคร : วัดราชโอรสาราม,  ๒๕๔๘. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม พิมพครั้งท่ี ๑๒,  
 พ.ศ. ๒๕๔๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัทนาน 

 มีบุคส พับลิเคช่ัน จํากัด, ๒๕๔๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัทนาน 

 มีบุคส พับลิเคช่ันส จํากัด, ๒๕๕๒. 

 

 ๕) บทความจากเว็บไซต (Web Site) 

กรีนพีซ,  เกษตรกรรม.Tags.genetically modified organisms,พันธุวิศวกรรม,พืชดัดแปลงพันธุกรรม,  
 ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐. 

 <http://www.greenpeace.org/seasia/th/photosvideos/photos-old/1309419/> (๑๓  มิถุนายน 

๒๕๕๗). 
กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร, สํานักงานจังหวัดสุโขทัย. 

 <http://www.sukhothai.go.th/history/hist_08.htm>  (๒ กันยายน ๒๕๕๓) 

กลุมเกษตรอินทรียบานเหลามะละกอ, ระบบสารสนเทศ อปท.,  มีนาคม ๒๕๔๖. 

<http://www.tlg.rmutt.ac.th/pdf/40.pdf>(๒๓ เมษายน ๒๕๕๗) 

กลุมงานสารสนเทศการวางแผนและประเมินผล, สํานักงานเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน, 
โครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชดําริ. 
<http://fgat.christian.in.th/home/images/stories/chang.pdf> (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี, โครงการศูนยศึกษาการพัฒนา 



 
 

๒๘๐ 

หวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ. 

<http://www.phetchaburi.go.th/data/kingproject/project_7.html>(๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.), ธรรมชาติปา ชายเลนและชายฝง บริเวณอุทยาน 

ส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบรุ,ี 

<http://www.most.go.th/main/index.php/product/projects-along-the-royal/technology-

transfer/2136-2010-11-18-08-26-24.html>(๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

เกษตร ออแกนิค ดอทคอม, แนะนําการทํา เกษตรอินทรีย แบบพอเพียง, ๒๕๕๓. 

 <http://www.kasetorganic.com/>(๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓) 

ครูบาสุทธินันท  ปรัชญพฤทธิ์, เวิลดเพลสดอทคอม, บานสวน, มหาวิชชาลัยภูมิปญญาไทอีสานคืนถิ่น,   

 ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖. 

 <http://baansuan.wordpress.com/2008/02/10/small-is-beautiful/>(๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

โครงการวิจัยฯ ศูนยศึกษาแนวพระราชดําริ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๙ พ.ย.๔๒. 

 <http://www.swu.ac.th/royal/book4/b4c5t1.html>(๑๙กันยายน ๒๕๕๗) 

โครงการวิจัยฯ ศูนยศึกษาแนวพระราชดําริ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, (๒๙ พฤศจิกายน๒๕๔๒) 

 <http://www.swu.ac.th/royal/book4/b4c5t3.html>(๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕) 

โครงการวิจัยฯ ศูนยศิกษาแนวพระราชดําร,ิ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ, ๒๙ พ.ย.๔๒.  

 <http://www.swu.ac.th/royal/book4/b4c5t1.html>(๒ กันยายน ๒๕๕๓) 

คม ชัด ลึก, ภูมิภาค-ประชาคมทองถิ่น, ขาวท่ัวไป,“อนาคตใหมชุมชนสหกรณบานคลองโยง”, 
๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๔. 
<http://www.komchadluek.net/detail/.html> (๒๘ เมษายน ๒๕๕๗)เทมเพลตDynamic Views,  

ชุมพรทริป ดอทคอม, ศูนยกสิกรรมธรรมชาติเพลนิ ชุมพรคาบานา, ๒๕๕๖. 

<http://chumphontrip.com/chumphon-cabana-agri-nature-learning-center.html>(๒๙ สิงหาคม 

๒๕๕๖). 

ชมรมเพ่ือนชวยเพ่ือน. โครงการฝกอบรมเฉพาะกิจ ประจําป ๕๓,ตอยอดองคความรูเกษตรกร. ประวัติ 

ความเปนมาของ “เนินพอกนิ”, ๒๕๕๓. 



 
 

๒๘๑ 

<http://nernporkin.com/history.html>(๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

ชมรมเพ่ือนชวยเพ่ือน. โครงการฝกอบรมเฉพาะกิจ ประจําป ๕๓. ตอยอดองคความรูเกษตรกร. ส่ิงท่ีนา 

เรยีนรูที่เนนิพอกิน, ๒๕๕๓. 

เทศบาลตําบลทายาง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี, แหลงทองเท่ียวและสินคาโอทอป. โครงการช่ัง 
หัวมันตามพระราชดําริ. ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
<http://www.thayang.org/otop/travel_detail.php?otop_id=00000000005>(๑๕ พฤษภาคม  
๒๕๕๗) 

ไทยรัฐออนไลน.หลังสูฟาหนาสูดิน. เกษตรพันธะสัญญาโดย “ดอกสะแบง”. 

 <http://www.thairath.co.th/content/367444>(๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) 

บจก.หัวชาง เคเบิล บอรดแบนด (HCTV). รวมขาวราชบุรี. กลุมเกษตรอินทรียบานเหลามะละกอ, 

๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒. 

<http://hctvtoyou.blogspot.com/2009/01/2552_05.html>(๒๓ เมษายน ๒๕๕๗) 

บทความเร่ือง การจัดการโฉนดชุมชนกรณีศึกษา บานคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม, 

“นายจํารูญ  พลวัฒน”, 

<mpa.krirk.ac.th/Thesis/24-27/doc_13.doc>(๒๘ เมษายน ๒๕๕๗) 

บานมหาดอทคอม, การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง, " โครงการช่ังหัวมัน ", ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗. 

<http://www.baanmaha.com/community/thread50438.html>(๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

ประชาไทย, นกัขาวพลเมือง: “คลองโยง” กวาจะเปนโฉนดชุมชนแหงแรก, ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔. 

<http://prachatai.com/journal/2011/01/32783>(๒๘ เมษายน ๒๕๕๗) 

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ท่ีเขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ  

ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ ๔ ธันวาคม 

๒๕๔๐. 

<http://mediathailand.blogspot.com/2012/07/blog-post.html>(8 สิงหาคม ๒๕๕๖). 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒๔, 

“นายทองเหมาะ  แจมแจง”, ๒๘ พฤษภาคม ๕๕. 



 
 

๒๘๒ 

<http://www.rmutt.ac.th/cong52_2/honorary_graduates/rmutsb_04.html> (๒๗ มีนาคม  

๒๕๕๗) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม, รูปแบบของระบบการเกษตรแบบย่ังยืน, ๒๕๕๗. 

<http://http://elearning.spu.ac.th>(๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗) 

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ,“ทองเหมาะ แจมแจง ปราชญแหงทองทุงนา จากสุพรรณบุรี”, ๒๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๒, 

<http://www.agrinature.or.th/article/402> (๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗) 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน.โครงการพัฒนากลไกคุมครองสิทธิเกษตรกรจากการทําเกษตรพันธะ 

สัญญา, ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๕. 

<http://northnetthailand.org/wp-content/uploads/2013/01/1.jpg> (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน, โครงการพัฒนากลไกคุมครองสิทธิเกษตรกรจากการทําเกษตรพันธะ 

สัญญา, ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๕. 

<http://northnetthailand.org/wp-content/uploads/2013/01/2.jpg> (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน, โครงการพัฒนากลไกคุมครองสิทธิเกษตรกรจากการทําเกษตรพันธะ 

สัญญา, ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๕. 

<http://northnetthailand.org/wp-content/uploads/2013/01/3.jpg> (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน, โครงการพัฒนากลไกคุมครองสิทธิเกษตรกรจากการทําเกษตรพันธะ 

สัญญา, ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๕. 

<http://northnetthailand.org/wp-content/uploads/2013/01/5.jpg> (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) 

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาต,ิ ประวัติการกอต้ัง, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖. 

<http://www.agrinature.or.th/>(๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗) 

 

มีเดียไทยแลนด.“พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง”, ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๕. 
<http://mediathailand.blogspot.com/2012/07/blog-post.html>(8 สิงหาคม ๒๕๕๖) 



 
 

๒๘๓ 

ระพี สาคริก,“วิถีการเปลี่ยนแปลงภายในกระบวนการเกษตรไทยกับผลกระทบจากการจัดการศึกษา”,  

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐. 

 <http://sites.google.com/site/rapeesagarik/rpa_255000022.pdf> (๑๕ กันยายน ๒๕๕๓) 

วารสารเคหะการเกษตร, เทคนิคการทํานาแบบตนทุนตํ่าของชาวนาเงินลาน “ชัยพร พรหมพันธุ”,  

 <http://www.kehakaset.com/index.php/79-information/>(๑๙ มกราคม ๒๕๕๖) 

วัดพิชโสภาราม, โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจําจังหวัดอุบลราชธานี แหงท่ี ๑, 

 <http://www.watpitchvipassana.com/buddhist-proverb-485.html> (๑๕ มกราคม ๒๕๕๗) 

เว็บไซตเทศบาลตําบลทายาง อําเภอทายาง จังหวัคเพชรบุรี, แหลงทองเท่ียวและสินคาโอทอป,  

 โครงการช่ังหัวมันตามพระราชดําริ.(๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗). 

<http://www.thayang.org/otop/travel_detail.php?otop_id=00000000005>(๑๕  พฤษภาคม 

๒๕๕๗) 

เว็บไซตบานมหาดอทคอม, การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง, “ โครงการช่ังหัวมัน”, 

 (๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗) 

 <http://www.baanmaha.com/community/thread5 0 4 3 8 . html>(๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ )

เว็บไซตประชาไทย, นักขาวพลเมือง: “คลองโยง” กวาจะเปนโฉนดชุมชนแหงแรก, (๒๕ มกราคม  

 ๒๕๕๔) 

 <http://prachatai.com/journal/2011/01/32783> (๒๘ เมษายน ๒๕๕๗) 

เว็บไซตศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ 

 ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.), ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑. 

<http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/StudyCenter/RDPBAboutStudyCenter.aspx?p=4 7 >(๑๖ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

 เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ,  

 สารานุกรมในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, พระราชกรณียกิจศูนยศึกษาการพัฒนาการเกษตร,  

 ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี, ๑๘ พฤศจิกายน  



 
 

๒๘๔ 

 ๒๕๕๑. 

 <http://www.haii.or.th/wiki84/index.php/>(๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ,หมวดหมู:  

 พระราชกรณียกิจ, ศูนยศึกษาการพัฒนา, การเกษตร, ๑๘ พฤศจิกายน๒๕๕๑. 

 <http://www.haii.or.th/wiki84/index.php/>(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗). 

เวิลดเพลสดอทคอม, บานสวน, มหาวิชชาลัยภูมิปญญาไทอีสานคืนถิ่น, เกษตรประณีต ๑ ไร,“พอผาย  

 สรอยสระกลาง”, ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖. 

 <http://baansuan.wordpress.com/2008/02/10/small-is-beautiful/>(๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, สารานุกรมใน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. พระราชกรณียกิจศูนยศึกษาการพัฒนาการเกษตร.ศูนยศึกษาการ

พัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี. ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑. 

<http://www.haii.or.th/wiki84/index.php/>(๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร,ิ  

<http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/SufficiencyEconomy.aspx?p=4>,(๒๓ มิถนุายน 

๒๕๕๓) 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร,ิ หมวดหมู: พระ 

ราชกรณียกิจ, ศูนยศึกษาการพัฒนา, การเกษตร, ๑๘ พฤศจิกายน๒๕๕๑. 

<http://www.haii.or.th/wiki84/index.php/>(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,สรุปสาระสําคัญ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
 และสังคมแหงชาติฉบับที่สิบเอ็ดพ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙, 

<http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/SummaryPlan11_thai.pdf>(๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๗) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เอกสารสรุปสาระสําคัญ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๙,(๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๓) 

<http://th.wikipedia.org/wiki/>(๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕) 



 
 

๒๘๕ 

สํานักขาวไทย TNA News, เกษตรกรไทยมีความสุขเพ่ิมข้ึน, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗. 

<http://www.mcot.net/site/content?id=53cf5721be04707b358b4577>  (๒๔ กรกฏาคม 

๒๕๕๗)  

หนังสือพิมพฐานเศรษฐกจิ, เกษตรไทยเพ่ืออะไร?, กอง บก.ฐานเศรษฐกจิ“รศ.ดร.สมบติัชิณะวงศ” , 

๑๓-๑๕  มกราคม ๒๕๕๔. 

<http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id>(๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๕๗) 

หนังสือพิมพผูจัดการ, GMO. ในเกษตรไทย, ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒. 

<http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9520000017831> (๑๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๒.) 

หนังสือพิมพผูจัดการออนไลน, ASTV ผูจัดการออนไลน, ศูนยการเรยีนรูและถายทอดองคความรูดาน 

เกษตรอินทรยี “ทิวาพร ศรวีรกลุ”, ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒. 

<http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9520000089177> (๒๑ 

มกราคม ๒๕๕๔). 

อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร.ประวติัเกี่ยวกับอุทยานฯ, 

<http://sirindhornpark.or.th/2014/TH/about1.php>(๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗)  

อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร. ขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว, 

<http://www.sadoodta.com/info/>(๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗) 

โอเคเนช่ันดอทเน็ต, โครงการช่ังหัวมัน  ตามพระราชดําร,ิ “บล็อกเกอรสุรศกัดิ”์, ธันวาคม ๒๕๕๓. 

<http://www.oknation.net/blog/print.php?id=665195>(๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

ASTV ผูจัดการออนไลน, ฉลองราชสมบัติครบ ๖๐ ป, พระเกยีรติคุณ, ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙. 

<http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000069525> (๒๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

<http://nernporkin.com/learn.html>(๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 



 
 

๒๘๖ 

WWF ประเทศไทย.งานของเรา.ส่ิงแวดลอมศึกษา.หองบทความนักเขียนหนาใหมจาก 

ฝายส่ิงแวดลอมศึกษา. ยุทธศาสตรส่ิงแวดลอมศึกษาของ WWF ประเทศไทย, ศูนยศึกษาฯ 

อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร, 

<http://wwf.panda.org/th/about22/new_what_we_do/environmental_education/article/strateg

y_of_ee22/esdc/>(๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

 

 ๖) รายการโทรทัศนหรือวิทยุ (Television or Radio) 

ไทย พีบีเอส.รายการลอเลนโลก ตอน “ชาวนาไทยใกลสูญพันธ”.บทสัมภาษณ คุณเดชา ศิริภัทร,  

 ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ 

 

 ๗) วิทยานิพนธ/สารนิพนธ/รายงานการวิจัย 

ประทีป  จินงี่. “การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ 

ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย (จินฺตามโย). “การประยุกตทิฏฐธัมมิกิตถประโยชน มาใชในการดําเนิน 

ชีวิตของประชาชน ต. ปงยางคก อ.หางฉัตร จ. ลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๑”. รายงานการวิจัย. 

กรุงเทพมหานคร : สถาบนัวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
พิพัฒน  ยอดพฤติการณ. “การใชการสรางตัวช้ีวัดเพ่ือวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบ เทียบกับ 

 พุทธ เศรษฐศาสตร”. วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

รังสรรค  ธนะพรพันธ.กระบวนการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจในประเทศ : บทวิเคราะหเชิง 

 ประวัติศาสตรเศรษฐศาสตรการเมืองพ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๓๐รายงานการวิจัย.กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๑. 

ศิริพร  บางทาไมและคณะ. “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับประเทศไทย”.การสัมมนา 



 
 

๒๘๗ 

เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการสําหรับนักบริหาร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.

ภาคพิเศษกรุงเทพมหานครรุนท่ี ๑๗. คณะรัฐประศาสนศาสตร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร, ๒๕๔๗. 

โสภณ  ขําทัพ. “เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามที่ประกฎในพระไตรปฎก”, 

 วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๒. 

สุมานพ  ศิวารัตน. “การเรียนรูการพ่ึงพาตนเองและการพ่ึงพากันในสังคมตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท”  

วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๒. 

สุจิตรา  ทิพยบุรี. “หลักพุทธธรรมที่สงผลตอความสําเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใน   

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน”. วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.  

สมบัติ  ภูตระกูล. รายงานเร่ือง “การนําหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาเพ่ือแกไขปญหาความยากจน

ของสังคมไทย”. ศาสนสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๐. 

อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ. รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. ธานินทร

ผะเอม  ท่ีปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ.  บรรยายสําหรับหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรมรุนที่ ๑๐ 

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวงกรงุเทพมหานคร, วันศุกรท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒. 

อภิชัย  พันธเสน  และคณะ. “สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง”. การสังเคราะหงานวิจัย.  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) : สถาบันการจัดการเพ่ือพัฒนาชนบทและสังคม

มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย, ๒๕๔๙. 

 

 ๘) การสัมภาษณ 



 
 

๒๘๘ 

โครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บานใหมพัฒนา 
โครงการผลิตน้ําหมักชีวภาพบานหนองแหน 
โครงการโรงผลิตปุยอินทรียชุมชนตราสาหรายทอง 
โครงการโฉนดชุมชนบานคลองโยง 
โครงการช่ังหัวมัน 
เดชา  ศิริภัทร (ประธานมูลนิธิขาวขวัญ) 
ทองเหมาะ  แจมแจง (ปราชญชาวบาน) 
ย่ิงธรรม  อุดมสุข (ผูจัดการโครงการเนินพอกิน) 
ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม 
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองทราย 
ศิวโรฒ  จิตนิยม (ประธานสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหราย) 
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง บานเหลามะละกอ  
อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร 
 

๒. ภาษาอังกฤษ 

E.F.Schumacher.Small is beautiful. London: Vintage, 1993. 

Stifel, Laurence D. 1976.Technocrates and Modernization in Thailand.Asian survey, Vol. 16:  
1184-1196. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



๒๙๐ 
 

การศึกษา ดูงาน สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชน 

 

คุณทิวาพร ศรวีรกลุผูอํานวยการศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม จ.กาญจนบรุ ี

 

 
ฐานการเลีย้งหมูหลุมตามภูมิปญญาทองถ่ินศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม 

 



 

ศูนยเรียนรู

  

รูเศรษฐกจิพอ

ศูนยสาธติ

 

อเพียงบานหน

ตการตลาด  ก

 

นองทรายตําบ

กลุมออมทรัพ

บลหนองสาห

 

พยเพ่ือการผลติ

 

หราย อําเภอพ

ต  ตาํบลหนอ

 
พนมทวน จังห

 

องสาหราย 

๒๙๑

 
หวดักาญจนบุ

๑ 

บรุ ี



 

สัมภ

  

ภาษณคณุแรม

ดูงาน

 

ม เชียงกา ผูอํ

นศูนยเรียนรูเศ

  

อํานวยการศูน

ศรษฐกิจพอเ

นยเรียนรูเศรษ

 

พียง บรรยาย

 

ษฐกจิพอเพียง

ยโดยคณุจรลั 

 
งบานหนองท

 
 เสือผู  

๒๙๒

ทราย 

๒ 



๒๙๓ 
 

 
สัมภาษณคณุจรัล เสือผู ผูนําชุมชนบานใหมพัฒนา 

 

 
สัมภาษณ คณุบุญมี เนตรสวางสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองสาหราย 

ผูนําชุมชน และวิทยากรกลุมผลติน้าํหมักชวีภาพ  บานหนองแหน 

 



๒๙๔ 
 

 

 
ฐานเรยีนรูนํ้าหมักชวีภาพ(สมุนไพร)  บานหนองแหน 

 

 
น้ําหมักชวีภาพ(สมุนไพร) ผลติโดยกลุมผลติน้าํหมักชวีภาพบานหนองแหน  

 และสารปรับปรุงคุณภาพดนิ  สนับสนุนโดยกรมพัฒนาท่ีดิน 



๒๙๕ 
 

 
สัมภาษณคณุอํานาจ สุขพรหม ผูใหญบานบานสระลุมพุก 

(ผูจัดการโครงการโรงผลติปุยอนิทรยีชุมชนตราสาหรายทอง) 

 

 
โรงงานผลติปุยอนิทรยีชุมชนตราสาหรายทอง 

ตําบลหนองสาหราย อาํเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบรุ ี



๒๙๖ 
 

 
สัมภาษณ คณุสมยศ องอาจ ผูใหญบานบานเหลามะละกอ  

(หมูบานเศรษฐกจิพอเพียงบานเหลามะละกอ) 

 

 
ศึกษาดูงาน  ศูนยเรียนรูโครงการตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

บานเหลามะละกออําเภอปากทอจังหวัดราชบรุ ี

 



๒๙๗ 
 

 
สัมภาษณคณุบุญสง มีมากบาง เกษตรกรดีเดนบานคลองโยง 

 

 

 
แสดงโฉนดชุมชนสหกรณบานคลองโยงตําบลคลองโยง  อําเภอพุทธมณฑล   

และตําบลลานตากฟา  อําเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม 

 



๒๙๘ 
 

 

 
สัมภาษณคณุชนินทร ทิพยโภชนา หวัหนาโครงการอันเน่ืองจากพระราชดําร ิ

โครงการชั่งหวัมันตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวดัเพชรบรุ ี

 

 
ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมนัตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวดัเพชรบุร ี

     



๒๙๙ 
 

 
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายตําบลสามพระยา อําเภอชะอาํ จังหวัดเพชรบุร ี

 

 
สัมภาษณ พ.ต.ท.นพคุณ บํารุงพงษ รองผูอํานวยการศูนยศึกษาการพฒันาหวยทราย 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
    



๓๐๐ 
 

 
อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาตสิิรินธรอําเภอชะอํา จังหวดัเพชรบรุ ี

 

 
สัมภาษณ ดร.สนใจ หะวานนท รองผูจัดการใหญอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรธิร 

    



๓๐๑ 
 

 
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒดิานการพัฒนาชุมชนการเกษตร 

อาจารยศิวโรฒ จตินิยม (ประธานสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหราย) 

 

 
อาจารยศิวโรฒ จตินิยม  บรรยายการดําเนินงานของศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงตําบลหนองสาหราย 



๓๐๒ 
 

 
สัมภาษณคณุเดชา ศิริภัทร (ประธานมูลนธิิขาวขวัญ) 

 

 
ครูทองเหมาะ แจมแจง ประธานสถาบันพัฒนาการเรียนรูเกษตรอินทรยี 

มูลนธิกิสิกรรมธรรมชาติ ตาํบลวังหวา อําเภอศรีประจนัต จังหวัดสุพรรณบุร ี

 



๓๐๓ 
 

 
กจิกรรมถายทอดการเรียนรูเกษตรอนิทรยี   ของมลูนธิกิสิกรรมธรรมชาติ  

อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 

 
สัมภาษณคณุชัยพร พรหมพันธุ (เกษตรดีเดนแหงชาต)ิอาํเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 



๓๐๔ 
 

 
คุณย่ิงธรรม  อุดมสุข  (ผูจดัการโครงการเนินพอกิน) 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงเนินพอกนิ  ตําบลเขานอย  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุร ี

 

 
ผลติภัณฑแปรรูปทางการเกษตรของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเนินพอกิน  



 
๓๐๕ 

ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-นามสกุล  : นายสมบัติภูตระกูล 

วัน/เดอืน/ปเกดิ  : วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๔ 

ภูมิลาํเนา  :บานเลขท่ี ๑๖๖/๒ หมูท่ี ๓ ต. ปากแพรก อ. เมือง จ.กาญจนบุร ี  

 

การศึกษา  : ประถมศึกษา โรงเรียนถาวรวิทยาจังหวดักาญจนบรุี 

   :มัธยมศึกษา โรงเรียนวิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุร ี

:ประโยควิชาชีพ สาขาชางกอสราง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี

:ประโยควิชาชีพช้ันสูง สาขากอสราง คณะโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 

อาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

   :ปรญิญาตรี สาขาอุตสาหกรรมกอสรางคณะครุศาสตรสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

   : ปรญิญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขารัฐประศาสนศาสตรสถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

:ปรญิญาเอก หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 

ประสบการณการทํางาน  

:รับราชการคร ูสํานักงานประถมศึกษาแหงชาติจังหวัดกาญจนบุร ี

:ผูควบคุมโครงการพฒันาบานจัดสรร บรษิทัแลนด แอนด เฮาส จํากัด   

(มหาชน) 

:รับราชการตําแหนงนายชางโยธากรมโยธาธิการกระทรวงมหาดไทย 

:พนักงานรัฐวสิาหกิจ ระดับ ๘ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย    
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