
 

 

  

การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของ
เกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

 

โดย 
นายนรินทร์ สุวรรณโชติ  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา แบบ 1.1  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2564 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข
ของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

 

โดย 
นายนรินทร์ สุวรรณโชติ  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา แบบ 1.1  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2564 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

 

THE DEVELOPMENT OF A SELF-MANAGEMENT BY THE KING'S PHILOSOPHY 
TO ENHANCE THE HAPPINESS OF FARMERS IN THE LOWER CENTRAL 

PROVINCIAL CLUSTER 1 
 

By 

MR. Narin SUWANNACHOTE 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for Doctor of Philosophy (DEVELOPMENT EDUCATION) 

Department of Education Foundations 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2021 
Copyright of Silpakorn University 

 

 

 



 

 

หัวข้อ การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

โดย นรินทร์ สุวรรณโชติ 
สาขาวิชา พัฒนศึกษา แบบ 1.1  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวีร์ บุญคุ้ม  

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

  
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
พิจารณาเห็นชอบโดย 

 
   ประธานกรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์)  

  
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม)  

  
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
(ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา)  

  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ )  

 

 

 



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย 

60260908 : พัฒนศึกษา แบบ 1.1  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบ, การจัดการตนเอง, ศาสตร์พระราชา, ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร 

นาย นรินทร์ สุวรรณโชติ: การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. 
วรรณวีร์ บุญคุ้ม 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพการณ์การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์

พระราชาเพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ
ตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 3) เพื่อทดลอง
ใช้รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลาง
ตอนล่าง 1 และ 4) เพ่ือประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความ
อยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development : R & D) ดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพการณ์การจัดการ
ตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา เก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรในชุมชน 5 ชุมชน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้
แบบสอบถามกับเกษตรกรจํานวน 200 คน ข้ันตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาของ
เกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 และรับรองรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบ 
การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง  1 
กับเกษตรกรในชุมชนวัดสําโรง ตําบลวัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน ขั้นตอนที่ 4 
ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
ในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 โดยการจัดสนทนากลุ่ม 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพการณ์การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่
ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 พบว่า 1) ข้อมูลพื้นฐาน สภาพการณ์ของศาสตร์พระราชาเป็นการ
ปฏิบัติตามคําสอนที่ทุกคนร่วมกันปฏิบัติและขยายผลการปฏิบัติให้กว้างขวางและเกิดผลสําเร็จ 2) ศาสตร์พระราชา
เน้นการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก เหลือจากการบริโภคจึงนําไปขาย 3) ป๎ญหา
ต่าง ๆ ที่พบในการเกษตรทําให้แกนนําชุมชนร่วมกันหาทางออก โดยเกษตรกรกลับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งมีราคาถูก และยังช่วยปรับปรุงบํารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนสภาพเดิม 
ทําให้ลดต้นทุนในการผลิตลงได้ 4) คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการแก้ป๎ญหาทุกป๎ญหา คน คือ กลไกสําคัญในการ
พัฒนาทุกด้าน การสอนคนให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ส่งเสริมความคิดของทุกคนพยายามทําด้วยตัวเองก่อน 
มุ่งเน้นการสร้างระบบ กําหนดบทบาทและหน้าที่ให้เกิดขึ้น ประกอบกับแกนนําเน้นการทํางานด้วยใจ ทําให้การ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ 5) เกษตรกรรมตามแนวทางศาสตร์พระราชา เน้นกสิกรรม 
ในพ้ืนที่ขนาดเล็ก จัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปรับปรุงและฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตร สร้างความมั่นคงทาง
อาหารในครัวเรือน เงื่อนไขความสําเร็จประกอบด้วย บุคคล การตลาด การสืบทอด ถ่ายทอดความรู้ เครือข่าย 
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และการพ่ึงตนเอง นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ทําให้ลดหน้ีสินของเกษตรกรลงได้มาก รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้
ศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข ความโดดเด่นของศาสตร์พระราชา คือ แนวปฏิบัติที่มีกระบวนการที่มี
เอกลักษณ์ คํานึงถึงบริบททางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละพ้ืนที่ 

2. การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข  เรียกว่า 
“5’S Model” ประกอบด้วย 1) S = Self-development (การพัฒนาตนเอง) 2) S = Self-management 
(จัดการตนเอง) 3) S = Social economy (เศรษฐศาสตร์เชิงสังคม) 4) S = Satisfaction (ความพอใจ) 
5) S = Sustainable (ย่ังยืน) ซึ่งผ่านความเห็นชอบและรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา พบว่า เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม
มีความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

4. ผลการประเมินปรับปรุงรูปแบบ พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้  
ศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเห็นด้วยว่ารูปแบบการจัดการตนเองที ่พัฒนาขึ ้นเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชาสู ่การพัฒนาที่ยั ่งยืน  
เป็นกระบวนการนําศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล นําความรู้ในศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาประเทศให้มั่นคงและย่ังยืน 
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              This research and development aimed to 1) study basic information and situation of 
self-management using royal science to enhance the well-being of farmers in the Lower Central 
Provincial Cluster 1, 2) develop a self-management model using the royal science to enhance the 
well-being of farmers in the Lower Central Provincial Cluster 1, 3) implement self-management 
approach using the royal science to enhance the well-being of farmers in the Lower Central 
Provincial Cluster 1, and 4) assess and improve the self-management model using the royal 
science to enhance the well-being of farmers in the Lower Central Provincial Cluster 1. A research 
and development (R & D) was conducted in 4 steps: 1) A study of basic information, factors, and 
situations of self-management using The King's Philosophy was applied to collect data from 
farmers in 5 communities by in-depth interviews. A questionnaire was also used to collect data 
from 200 farmers. 2) Develop a self-management model using The King's Philosophy of farmers in 
the Lower Central Provincial Cluster 1 and endorsed the model by 5 experts. 3) Implementation 
of self-management model using The King's Philosophy to enhance well-being of 30 famers in 
the Lower Central Provincial Cluster 1 in Wat Samrong community, Wat Samrong sub-district, 
Nakhon Chai Si district, Nakhon Pathom Province. 4) Evaluation and improvement of 
self-management model using The King's Philosophy to enhance well-being of famers in the 
Lower Central Provincial Cluster 1 by focus group discussions. 

The results of the research were as follows: 

1. Basic information and the situation of self-management using The King's Philosophy 
to enhance well-being of farmers in the Lower Central Provincial Cluster 1 found that (1) The 
condition of The King's Philosophy in practice of the teaching, working together and expanding 
the practice results widely which led to the success. (2) The King's Philosophy focused mainly on 
production to meet the needs of household consumption. The rest from consumption was then 
sold. (3) Various problems encountered in agriculture caused the community leaders to find their 
solutions together. The farmers returned to use Bio Organic fertilizers in their agricultural 
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occupation which was cheap. It also helped to improve soil to be fertile as before and helped 
the farmers reduce the cost of production. (4) People in the community cooperated in solving 
problems. They were the important mechanism for all aspects of development. Thus, teaching 
people to express their opinions and encouraging them to practice, building system, defining their 
roles and duties, and focusing on working by heart of the leader would help them develop the 
community in the same direction. (5) Agriculture according to The King's Philosophy focused on 
agriculture in a small area. An effective management of land helped them to improve and 
restore agricultural ecosystems, producing sufficient food in household. Key success factors were 
included people, marketing, inheritance, knowledge transfer, networking, and self-reliance 
applied in daily life. This reduce the debt of farmers greatly. The identity of the management was 
its unique process practice which geographical, economic, and social context were considered. 

2. The self-management model of using The King's Philosophy to promote well-being 
of farmers was “5’S Model” which S1 referred to Self-development, S2 referred to 
Self-management), S3 was Social economy), S4 wad Satisfaction and S5 referred to 
Sustainable).  This developed model was agreed and approve by the experts. 

3. The results showed that the knowledge score of self-management model of using 
The King's Philosophy after training was higher than before training with statistically significant 
level of .05 

4. The assessment of stakeholders' satisfaction towards self-management model using 
The King's Philosophy to promote well-being of farmers in the Lower Central Provincial Cluster 1 
in overall was found at a high level. It was developed to continue The King's Philosophy into 
practice by applying 3 dimensions of knowledge including economic and social, cultural, and 
environmental aspects. 
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และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรศิริพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ได้กรุณาให้คําปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะอย่างดีเพื่อให้ดุษฎีนิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความ
เมตตาและความช่วยเหลือ 

ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่านท่ีได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและขอขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่ีได้ประเมินรูปแบบและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จนทําให้รูปแบบมี
ความสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ และผู้ช่วยนักวิจัยทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้
งานวิจัยนี้สําเร็จไปด้วยดี 

คุณค่าและประโยชน์ของดุษฎีนิพนธ์นี ้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญํูกตเวทิตาแด่ บุพการี 
บูรพาจารย์ และท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย ทั้งในอดีตและป๎จจุบันที่มีส่วนร่วมให้ข้าพเจ้าประสบ
ความสําเร็จมาตราบจนทุกวันนี้ 

  
  

นรินทร์  สุวรรณโชติ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในการพัฒนาประเทศ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญ ในการทรงงานเพื่อพสกนิกรของ
พระองค์ ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระองค์ทรงมีหลักการทรงงานดังนี้ คือ ศึกษา
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทําตามลําดับข้ันตอน มีวิธีคิดแบบองค์รวม ทําให้ง่าย ไม่ยึดติดตํารา แก้ป๎ญหา
จากจุดเล็ก ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ระเบิดจากข้างใน คือ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนที่จะเข้าไป
พัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน ประหยัดเรียบง่ายและได้ประโยชน์สูงสุด การมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการดําเนินงาน ความเพียร ปลูกปุาในใจคน คือ ให้ประชาชนมี
สํานึกเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรปุาไม้ ประโยชน์ส่วนรวม ขาดทุน คือ กําไร หมายความว่า 
การเสียคือการได้ การให้และการเสียสละเป็นการกระทําอันก่อให้เกิดผลกําไร คือ ความอยู่ดีมีสุขของ
ราษฎร บริการรวมที่จุดเดียว ทํางานอย่างมีความสุข และสุดท้ายแต่สําคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือ รู้ รัก 
สามัคคี รู้ คือ รู้ป๎จจัยทั้งหมด รู้ป๎ญหา รู้วิธีการแก้ป๎ญหา รัก คือ รักที่จะลงมือปฏิบัติ สามัคคี คือ 
ร่วมมือร่วมใจกันทํางานให้สําเร็จลุล่วง (ศาสตร์พระราชา ผู้นําโลกแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน, 2560: 21) 
และนอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
มีแนวพระราชดําริว่า ต้องพัฒนาคนเสียก่อน วิธีพัฒนาคนต้องสอนให้ราษฎรรู้จักวิธีทํามาหากินด้วย
ตนเอง รู้จักการประกอบอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน ดังพระราชดํารัสพระราชทานไว้ 
เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ความว่า  

 
“...เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธีตกปลาจะดีกว่า...” 
 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไม่เคยมี

พระราชดําริให้ประชาชนมุ่งหวังความมั่งคั่งรํ ่ารวย ไม่เคยรับสั่งเรื ่องทําอย่างไรจึงจะรวย ในทาง
ตรงกันข้ามพระองค์พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นแนวทางการพัฒนาคนและ
พัฒนาประเทศแบบยั่งยืนบนพื้นฐานของทางสายกลาง ความมีเหตุผล ความไม่ประมาท และคุณธรรม 
พระองค์ทรงมุ่งให้ประชาชนและประเทศชาติสร้างรากฐานท่ีมั่นคงเสียก่อน เมื่อมีรากฐานที่มั่นคงแล้ว 
ก็จะสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาในระดับสูงขึ้นไปได้ พระองค์มีพระราชประสงค์ให้
ราษฎร “พออยู่ พอกิน” การ “พออยู่ พอกิน” จะช่วยปูพื้นฐานไปสู่การ “อยู่ดี กินดี” เมื่อราษฎร
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และประเทศชาติ “อยู่ดี กินดี” ก็จะสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปได้ พระองค์ทรง
เปรียบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เป็นเสมือน
เสาเข็มท่ีรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้ให้มั่นคง เมื่อบ้านมีเสาเข็มที่มั่นคงแข็งแรง บ้านก็จะตั้งอยู่ได้
อย่างถาวร ผู้คนในบ้านก็จะมีความมั่นคงในชีวิตและสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และมี
ความสุขสมบูรณ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560) 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานเป็นท่ีมาของนิยาม “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” ที่คณะอนุกรรมการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินํามาใช้ใน
การรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านช่องทางต่าง ๆ อยู่ในป๎จจุบันซึ่งประกอบด้วย 
ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม การพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพัฒนาที ่ตั ้งอยู ่บนพื ้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทําของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว
ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั ้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบระมัดระวังอย่างยิ่ง
ในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ
ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติป๎ญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้าน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560) 

การพัฒนาประเทศตามกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสมัยใหม่ที ่เน้นการเรียนรู้แบบ
แบ่งแยกเฉพาะด้านผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขา ระบบการเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยวหรือการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ เป็นรูปแบบของเกษตรกรรมแผนใหม่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ดําเนินการโดยใช้เงิน
ลงทุน ละเลยคุณค่าของสังคมไทยในอดีต ความรู้และค่านิยมแบบใหม่ซึ่งมิได้พัฒนามาจากรากฐานที่
เป็นจริงของสังคมไทย สอนให้คนรู้จักคําว่า “ทุน” แต่ไม่สอนให้คนเรียนรู้การจัดการทุน หาเงินให้
ได้มาก ได้เท่าไรนํามาซื้อกินซื้อใช้ คนส่วนใหญ่จึงเป็นผู้บริโภคมากกว่าเป็นผู้ผลิตไม่สามารถเรียนรู้
และจัดความสัมพันธ์ของชีวิตกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนและค่านิยมแบบใหม่ก่อให้เกิดป๎ญหา
มากมายท้ังป๎ญหาหนี้สิน สูญเสียท่ีดิน พื้นท่ีเกษตรกรรมถูกท้ิงว่างเปล่า ครอบครัวแตกแยก ยาเสพติด 
อาชญากรรม เอดส์ มลภาวะ สุขภาพทั้งกายใจอ่อนแอขาดความเชื่อมั ่นในตนเอง ชุมชนมีค วาม
ขัดแย้งและขาดความสงบสุข แม้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
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ขยายตัวเป็นกระแสการพัฒนาในหมู่ประชาชนทุกระดับ แต่การรับรู้อย่างเดียวโดยไม่นําไปปฏิบัติหรือ
ขาดการเรียนรู้ท่ีแท้จริง ไม่มีการประยุกต์ทักษะในการใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องอาจ
ทําให้การตีความท่ีไม่ครอบคลุมได้ (สุเทพ พันประสิทธิ์, 2558: 1) 

คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เห็นชอบแผนพัฒนา
การเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับว่าเป็นจุด
เปล่ียนท่ีสําคัญในหลายเรื่อง ได้แก่ 1) การกํากับกรอบเปูาหมายและแนวทางการพัฒนาหลัก ในระยะ
ยาวด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อน  
การพัฒนาโดยกําหนดเปูาหมายที่จะต้องบรรลุและแนวทางพัฒนาที่ต้องดําเนินการในช่วง 5 ปีแรก
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2) การปรับเปลี่ยนเรื่องการเชื่อมต่อกับการแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้มี
กรอบและทิศทางในการกํากับท่ีชัดเจนขึ้น นั่นคือแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาใน
รายละเอียดที ่จะเชื ่อมต่อถึงการปฏิบัติโดยได้กําหนดแผนงาน/โครงการกลุ ่มสําคัญ ๆ ที ่ต้อง
ดําเนินการในระดับแผนงานและโครงการสําคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 พ.ศ. 2560-2564 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) นอกจากนี้แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี 11 โดยการพัฒนาการเกษตรในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ยังคงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาการเกษตรและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
8-10 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผลักดันการประยุกต์ใช้ปรัชญาดังกล่าว 
เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีอาชีพมั่นคง รายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ (สํานักนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554: ข) สอดคล้องกับการพึ่งตนเองบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจชุมชนมุ่งหวังที่จะแก้ป๎ญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก ระดับครอบครัว ระดับหมู่บ้าน 
ระดับตําบล ระดับประเทศ โดยการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้บนพื้นฐานการปฏิบัติจริงให้เกิดขึ้น
โดยเฉพาะระดับหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อขยายเป็นพื้นท่ีเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ในลักษณะของศูนย์เรียนรู้
ชุมชนระดับตําบลท่ีเน้นการพัฒนาความสามารถของชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ 
การดําเนินงาน และการรับผลท่ีเกิดในรูปของ กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ออมทรัพย์ ในรูปแบบต่าง ๆ อีก
ท้ังยังเป็นการจัดการสร้างงานให้เกิดข้ึนในชุมชน เกิดการพึ่งพาตนเองในระบบการผลิต การลดต้นทุน 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการออมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับ
ที่ 12 ที่เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน การสร้างความ
เข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ตลอดจนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2559, 25-66)  

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น และ
ป๎จจุบัน “คุณภาพชีวิต” ได้รับการกําหนดให้เป็นเปูาหมายสูงสุดในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น
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เปูาหมายทุกด้านล้วนมุ่งไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของมนุษย์ในสังคม คุณภาพชีวิตเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า 
มีความสําคัญและจําเป็นต่อบุคคลและสังคม เป็นส่ิงท่ีมนุษย์สามารถกําหนดและสร้างเกณฑ์มาตรฐาน 
เพื่อให้มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้ และเพื่อทําให้การพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่เปูาหมายที่
ปรารถนา บุคคลแต่ละคนและแต่ละครอบครัวจึงมีการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษา  มีแนวคิด
และเจตคติที่ดี รู้จักบริหารตนเอง มีความเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณธรรมและ
ศีลธรรม ฯลฯ หากทุกคนในสังคมสามารถปฏิบัติได้เช่นนี้ ก็เท่ากับว่า สามารถช่วยยกระดับทั้งของ
ตนเองและสังคมให้มีคุณค่า มีความเจริญงอกงาม พัฒนาไปสู่สังคมอุดมคติได้ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ 
จึงได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น 
จนถึงระดับมาตรฐานท่ีสังคมต้องการ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2551: 1)  

แนวทางในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถ “พึ่งตนเอง” ซึ่งองค์ประกอบขององค์กร
ชุมชนเข้มแข็ง ในทัศนะของ ลีลาภรณ์ นาครทรรพ และคณะ (2539) ที่สรุปจากการประชุมระดม
ความคิดเห็นจากประสบการณ์ของนักพัฒนาชุมชนไทย โดยระบุตัวชี้วัดความเข้มแข็งขององค์กร
ชุมชน ประกอบด้วย 1) มีการนําเอามิติด้านวัฒนธรรมมาผสมผสานในการทํากิจกรรม 2) มีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 3) มีประสิทธิภาพในการตอบสนองป๎ญหา 4) มีการจัดประชุม 5) มีผู้นําที่ได้รับ
การยอมรับจากสมาชิกในชุมชน 6) มีการกระจายผลประโยชน์แก่สมาชิกอย่างยุติธรรม 7) ได้รับการ
ยอมรับนับถือจากองค์กรภายนอก และ 8) มีการขยายผลขยายกิจกรรมและขยายเครือข่ายแก่สมาชิก 
รวมถึงความร่วมมือกันได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้กําหนดกลุ่มเปูาหมาย
ออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ในระดับครัวเรือน ส่งเสริมให้ครัวเรือนดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ โดยมี
กิจกรรมในครัวเรือน ได้แก่ ปลูกข้าวให้พอเพียงต่อการบริโภคในครัวเรือน ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้  
ทําการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพท่ีผลิตเอง มีกิจกรรมลดละเลิกอบายมุข 2) ระดับกลุ่ม หรือ
เครือข่ายเศรษฐกิจ กิจกรรมท่ีควรทํา ได้แก่ การผลิตสินค้าหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม การ
จัดสวัสดิการให้สมาชิกภายในชุมชน การพัฒนาหรือถ่ายทอดภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  3) ระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน ควรมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อการพึ่งตนเอง ได้แก่ มีแผนชุมชนพึ่งตนเอง มีกิจกรรมการสะสม
ทุนเพื่อการประกอบอาชีพ เช่น กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มีกิจกรรมเพื่อสวัสดิการชุมชน เช่น ร้านค้า
ชุมชน มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง เช่น การพัฒนากลุ่มอาชีพ มีกิจกรรมเพื่อการ
ดูแลส่ิงแวดล้อมของชุมชน เช่น ปุาชุมชน การอนุรักษ์ลําคลอง มีกิจกรรมปูองกันยาเสพติด เช่น การ
แข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น ปูองกันการซื้อสิทธิขายเสียง 
(กรมการพัฒนาชุมชน, 2551: 19) 

การที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการยอมรับทั้งในแง่กรอบความคิดและการ
ปฏิบัติในสังคมไทยเช่นนี้ เป็นเพราะปรัชญานี้มาจากประสบการณ์ที่เป็นจริงของการพัฒนาทั่วทุก
พื ้นที ่ของประเทศอันมีพื ้นฐานจากพระราชกรณียกิจและการดําเนินงานโครงการหลวงที ่  
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพัฒนาใน
ภูมิสังคมต่าง ๆ ท่ัวประเทศ จึงเป็นประสบการณ์ท่ีแท้จริงของประชาชนส่วนใหญ่ เป็นการพัฒนาที่ให้
ความสําคัญมุ่งให้คนสามารถพึ่งตนเองได้ ปรัชญายังมีหลักทางสายกลาง มีการพัฒนาเป็นขั้นตอน ไม่
สุดโต่ง เป็นตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาของพุทธศาสนา อัน เป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป 
ท้ังยังให้หลักการพัฒนาที่เน้นองค์รวมโดยมุ่งความสุขของบุคคล ทั้งด้านวัตถุสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม จึงช่วยให้มีกรอบที่กว้างกว่าในอดีตที่มักจะมองภาพโดยแยกส่วน ปรัชญานี้ไม่ปฏิเสธ
กระแสโลกาภิวัตน์ แต่ชี ้ว่าให้มีความรู ้เท่าทันให้มีความสามารถที่จะรับความผันผว นของการ
เปล่ียนแปลงได้ (สมพร เทพสิทธา, 2550: 18) 

จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่ศาสตร์พระราชาที่มีการกล่าวถึงมานานหลายปีที่ผ่าน
มา เช่น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ศาสตร์พระราชาจากภูผาสู ่มหานที ซึ่งใน
ต่างประเทศต่างทราบว่าเป็นแนวคิดตามแนวพระราชดําริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตัวอย่างป๎ญหาเช่น ทุกครั้งที่คนไทยมีป๎ญหา นํ้าเสีย  
นํ้าท่วม ดินถล่ม ไฟปุา พระองค์ท่านก็จะคิดศาสตร์มาแก้ไข เมื่อประเทศไทยฝนแล้งพระองค์ท่านก็มี
ศาสตร์ในการทําฝนเทียม หรือ ฝนหลวง ที่เรียกว่า “ฟากฟูาลงภูผา ผ่านทุ่งนาสู่มหานที” เมื ่อ
ประชาชนชาวกรุงเทพฯ นํ้าท่วม พระองค์ท่านก็คิดศาสตร์ที่ชื่อว่าโครงการแก้มลิงที่คลองมักกะสัน 
เพื่อแก้ไขป๎ญหา โครงการขุดคลองลัดโพธิ์ หรือการแก้ไขป๎ญหานํ้าเสียโดยใช้ผักตบชวาที่เรียกว่า  
“ใช้อธรรมปราบอธรรม” (The use of vice to defeat vice) และก็มีกังหันชัยพัฒนาเติมออกซิเจน  
สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับประชาชนได้ทุกกลุ่ม เพื่อให้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอเพียงในทุกเรื่อง
หากคนในสังคมโดยเฉพาะเยาวชนไทยสามารถปฏิบัติตนตามหลักศาสตร์พระราชาได้จะทําให้เยาวชน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพและจะนําไปสู่การนําพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติต่าง ๆ ได้ 

ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมท้ังเป็น
การพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมโลกท้ังในระดับภูมิภาคและในระดับโลก เพื่อน้อมนําพระราชดํารัส
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ให้ 
“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ของการพัฒนามาเป็นแนวทางในการดําเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งในพื้นท่ี ประชาชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริง ให้มีความอยู่ดีกินดี 
รัฐบาลได้เช่ือมโยง “ศาสตร์พระราชา” ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP-Sufficiency 
Economy Philosophy) กับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs-Sustainable Development 
Goals)  ในการสร้างความตระหนักและการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศในระดับหนึ่ง  ยกตัวอย่าง 
ได้แก่ 1) ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง เพื่อแก้ป๎ญหาการขาดนํ้ากินและนํ้าใช้ การขาดท่ีดินทํากิน 
ซึ่งมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย 2) ธนาคารอาหารเป็นกิจกรรมจากกองทุนอาหารกลางวัน
แบบยั่งยืน ให้เด็กนักเรียนทุกคนนําไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพทําการเกษตรและปศุสัตว์ขนาดเล็ก  
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3) โรงเรียนพระดาบส จัดให้มีการสอนวิชาชีพ หลักสูตร 1 ปี มุ่งให้สามารถนําไปประกอบอาชีพได้
จริง เสริมด้วยทักษะชีวิต ให้สามารถดํารงตน ได้อย่างเหมาะสม 4) กังหันชัยพัฒนา เป็นการเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนในนํ้า ลดกลิ่น นํ้าไม่เน่าเสีย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นํ้าได้ 5) บริษัท ประชารัฐ  
รักสามัคคี จํากัด ดําเนินการตามรูปแบบ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” บนกลไก “ประชารัฐ” ที่ไม่มุ่งเน้นผล
กําไรจากการประกอบการ (เดชา ปุญญบาล, 2560) 

จากป๎ญหาเกษตรกรกลุ่มภาคกลาง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานําร่อง (Pilot study) โดยการ
สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ ท่ีดําเนินงานตามแนวคิดศาสตร์พระราชาของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร 
ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านหัวอ่าว อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) ชุมชนบ้านสะพานดํา ตําบลวัดแก้ว 
อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 3) ชุมชนกสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
และ 4) ชุมชนเกษตรอินทรีย์ตําบลวังหว้า อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 5) ชุมชนปลักไม้ลาย 
ตําบลทุ่งขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ท้ัง 5 ชุมชน พบว่า มีการพัฒนาคนเป็นหลัก ด้วย
การมุ่งสร้างระบบกําหนดบทบาทและหน้าที่ การทํางานด้วยใจของแกนนําในการพัฒนาชุมชนให้
เป็นไปทิศทางเดียวกัน โดยจัดทําแผนและโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน อย่างย ั ่งย ืน 
ประกอบด้วยการก่อเกิดจิตสํานึกในการพึ่งพาตนเองโดยสมาชิกในชุมชนมีการประเมินเศรษฐกิจใน
ครัวเรือน วางแผนการพัฒนาให้ตรงกับป๎ญหาและความต้องการ การขับเคลื่อนสู่การรวมกลุ่มพึ่งพา
กันและกัน โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบงาน วางแผนกิจกรรมการแก้ป๎ญหา ของชุมชนให้ตรงจุด 
และพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน ทุกกิจกรรมของชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
และมีการวิเคราะห์ด้านการเมือง สาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย ส่ิงแวดล้อม เพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลั ก 
ลดการพึ่งพาป๎จจัยภายนอก ให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเรื่องการจัดการ
ตนเอง มีการปฏิบัติดังนี้ คือ เกษตรกรมีการคิดแบบนอกกรอบไม่ติดตํารา เรื่องของความประหยัด
เกษตรกรมีการประหยัดการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ใช้ของที่มีคุณภาพปานกลางไม่ใช้ของแพง
ฟุุมเฟือยและใช้อย่างคุ้มค่าและประหยัด บางอย่างเกษตรกรสามารถทําได้เองหาได้ในท้องถิ่น และ  
ประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ มาแก้ไขโดยไม่ต้องลงทุนสูง หรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก
แก้ป๎ญหาด้วยความเรียบง่าย 

นอกจากนั้น ในชุมชนยังนําแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมีองค์ประกอบหลักอยู่  
3 ประการ ดังนี้ ประการแรก เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” โดย
มุ่งเน้นการผลิตพืชผลให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรก เมื่อเพียงพอจาก
การบริโภคแล้วจึงคํานึงถึงการผลิตเพื่อการค้าเป็นอันดับรองลงมา ผลผลิตส่วนเกินที่ออกสู่ตลาดก็จะ
เป็นกําไรของเกษตรกร ในสภาพการณ์เช่นนี้เกษตรกรจะกลายสถานะเป็นผู้กําหนดหรือเป็นผู้กระทํา
ต่อตลาด แทนท่ีว่าตลาดจะเป็นตัวกระทําหรือเป็นตัวกําหนดเกษตรกรดังเช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และ
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หลักใหญ่สําคัญยิ่ง คือ การลดค่าใช้จ่าย โดยการสร้างสิ่งอุปโภคบริโภคและดําเนินการเกี่ยวกับ
การเกษตรในท่ีดินของตนเอง เช่น ข้าว นํ้า ปลา ไก่ ไม้ผล พืชผัก ฯลฯ ประการที่สอง ศาสตร์พระราชา 
ให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่มของชาวบ้าน ทั้งนี้  กลุ่มชาวบ้านหรือองค์กรชาวบ้านทําหน้าที่เป็นผู้
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลายครอบคลุมการเกษตรท้ังหมด และประการที่
สาม ศาสตร์พระราชาต้ังอยู่บนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอื้ออาทร และความสามัคคีของ
สมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อประกอบอาชีพให้บรรลุผลสําเร็จ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจึงมิได้
หมายถึงรายได้แต่เพียงมิติเดียว หากแต่ยังรวมถึงประโยชน์ในมิติอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ การสร้างความ
มั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิป๎ญญาท้องถิ่น รวมทั้งการ
รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย เข้าใจในการดําเนินชีวิต ใช้หลักพอประมาณ 
ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเองได้ โดยใช้กระบวนการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ หรือ
วิสาหกิจชุมชน สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อช่วยเหลือด้านการตลาด โดยสร้างเครือข่ายของ
สถาบันเกษตรกรท่ีเข้มแข็ง สร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองให้แก่เกษตรกร ท้ังด้านวิชาการ ทุน 
และการตลาด ป๎ญหาของเกษตรกรนอกจากที่กล่าวมายังพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีหนี้สินที่
ตกค้างอยู่เก่าทําให้หันมาทําตามศาสตร์พระราชาได้ไม่เต็มที่ จึงต้องค่อย ๆ ชําระหนี้เก่าให้หมดก่อน 
นอกจากเรื่องหนี้สินแล้วยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนท่ีเป็นตัวกําหนดบังคับให้เกษตรกรทํางานแข่ง
กับเวลาและรายได้ นั่นคือ เกษตรกรบางคนต้องออกไปหารายได้ข้างนอกที่มีรายได้มากกว่ารายได้
จากการทําการเกษตร เช่น ออกไปทํางานโรงงาน ไปรับจ้าง เลยทําให้การดูแลพืชผักสวนครัวหรือการ
ทําสวนลดน้อยลงไป ทําให้ผลผลิตท่ีได้น้อยลงตามไปด้วย  

ดังนั้น การวิจัยเรื ่องการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื ่อ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ ่งเป็นการวิจัยและพัฒนา
การศึกษาและการพัฒนาภาคเกษตรให้ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ 
ที่ครอบคลุมภาพรวมทั้งหมด ผลของการวิจัยจะเป็นแนวทางในการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรให้รู้จักการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเป็นหลักให้มีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน
สืบไป ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและประโยชน์ต่อเกษตรกรในการจัดการตนเองโดยใช้
แนวคิดศาสตร์พระราชาเป็นหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ได้ใช้เป็น
แบบอย่างต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาข้อมูลพื ้นฐาน สภาพการณ์การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1  
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2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข
ของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1  

3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมี
สุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1  

4. เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

 
ค าถามการวิจัย 

1. ข้อมูลพื้นฐาน สภาพการณ์การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความ
อยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นอย่างไร 

2. รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
ในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 มีลักษณะเป็นอย่างไร 

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดี
มีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นอย่างไร 

4. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื ่อ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นอย่างไร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พื้นที่ที ่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1  ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี  
ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
กลุ่มเปูาหมายในการศึกษา ได้แก่ เกษตรกรในชุมชนภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 

ชุมชนต้นแบบ 1) ชุมชนบ้านหัวอ่าว อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) ชุมชนบ้านสะพานดํา 
ตําบลวัดแก้ว อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 3) ชุมชนกสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม อําเภอเมือง จังหวัด 
กาญจนบุรี 4) ชุมชนเกษตรอินทรีย์ตําบลวังหว้า อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และ 5) ชุมชน 
ปลักไม้ลาย ตําบลทุ่งขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ที่เลือกแบบเจาะจง โดยกําหนด
เกษตรกรชุมชนละ 40 คน รวมท้ังส้ินจํานวน 200 คน 

กําหนดเกณฑ์การเลือก โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่ได้น้อมนําศาสตร์พระราชามาใช้ในการ
ดําเนินชีวิตในป๎จจุบัน 
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ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาในการทําการศึกษาเริ่มต้ังแต่เดือน มิถุนายน 2563-เมษายน 2564 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1  
หมายถึง แบบแผนในการจัดการตนเอง การทําด้วยตนเองโดยยึดหลักการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

การเสริมความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร หมายถึง การนําป๎จจัยด้านต่าง ๆ มาช่วยเสริมให้
เกษตรกรในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 มีสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งร่างและจิตใจ มีความรู้ มีงานทําที่ทั่วถึง 
มีรายได้ท่ีเพียงพอต่อการดํารงชีพ มีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมทีดี และอยู่ภายใต้
ระบบการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ 

การจัดการตนเอง หมายถึง ป๎จจัยที่ส่งผลให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองและเป็นชุมชน
เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ประกอบด้วย 1) กลไกหลักในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น 3 กลไก
หลัก ได้แก่ แกนนําและอาสาสมัคร สมาชิกกลุ่ม สภาผู้นําและกรรมการ 2) หลักการท่ีใช้ในการจัดการ
ตนเอง 6 หลักการ ได้แก่ หลักความเป็นประชาธิปไตยชุมชน หลักการจัดการที่มีความยืดหยุ่ นสูง 
หลักการทําอะไรทําทันที หลักการเช่ือมโยงกิจกรรมให้เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม หลักการกระจาย
ความรับผิดชอบ และมีอิสระทางความคิดและหลักการใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชน 3) กระบวนการที่ใช้ใน
การจัดการตนเอง 6 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง กระบวนการ
ตรวจสอบโดยเครือข่ายท่ีมีอยู่ในชุมชน กระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการทํางาน
อย่างต่อเนื่อง กระบวนการปรับเปล่ียนแนวคิดชุมชน และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาซึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินชีวิตให้สังคมไทยมีชีวิตดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  ไม่ว่าเมื ่อต้องเผชิญกับ
วิกฤตการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนพื้นฐานวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยนํามาประยุกต์ใช้  
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่
ประมาท โดยคํานึงถึงหลักการ 3 ประการ ได้แก่ 

1. ความพอประมาณ ซึ่งหมายถึงความพอดี พอเหมาะไม่มากหรือน้อยเกินไปจนเบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นไปตามหลักทางสายกลางและความไม่โลภ 

2. ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจดําเนินการใดอย่างมีเหตุผล คํานึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระทําอย่างรอบคอบ ใช้หลักเหตุผลตามความพอเพียง ตามหลักวิชาการ กฎหมาย 



 10 
 
ศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม ใช้ป๎ญญาในการพิจารณาตัดสินใจใช้หลักเหตุผลมิใช่คํานึงถึง
ความอยาก ความโลภ หรือตัณหา 

3. การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวและต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม ตลอดจนต้อง
เป็นคนดี มีความอดทน พากเพียร มีการเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที มีความ
ไม่ประมาทต้องเตรียมพร้อมและเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ  

2 เงื่อนไข ได้แก่ 
1. ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบ

ท่ีจะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติ 

2. คุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติป๎ญญาในการดําเนินชีวิต 

ศาสตร์พระราชา หมายถึง การน้อมนําพระบรมราโชวาทของ  พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย 
มากําหนดเป็นหลักในการปฏิบัติ เป็น “ศาสตร์ของแผ่นดิน”   

เกษตรกร หมายถึง บุคคลผู้ประกอบอาชีพแต่ละประเภทเกษตรกรรม เช่น ทํานา ทําสวน    
ทําไร่ เล้ียงสัตว์ ประมง และอื่น ๆ ในพื้นท่ีภาคกลางตอนล่าง 1  

ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร หมายถึง ความสุข ความผาสุก ความอยู่เย็นเป็นสุข อยู่ดีมีสุข 
และคุณภาพชีวิต ซึ ่งความอยู่ดีมีสุขเป็นเรื ่องที่เกี ่ยวข้องกับระบอบการควบคุมการจัดการของ
เกษตรกรในพื้นท่ีภาคกลางตอนล่าง 1 

พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1 หมายถึง จังหวัดในภาคกลางตอนล่าง 1 ที่ประกอบไปด้วย 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. ได้ข้อมูลพื้นฐานและสภาพการณ์การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์
พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

2. ได้รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร 
ในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้รูปแบบในการบริหารจัดการตนเอง
ภายในชุมชน 
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3. ได้รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
ในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ที่ผ่านการประเมินปรับปรุงและสามารถนําไปส่งเสริมและประยุกต์ใช้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาในพื้นท่ีท่ีมีบริบทแตกต่างกันออกไป 

4. ผลการวิจัยสามารถนําไปกําหนดแนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายในการน้อมนําศาสตร์
พระราชาในการพัฒนาความอยู่ดีมีสุข คุณภาพชีวิต และการดํารงชีวิตของกลุ่มอาชีพ และกลุ่มวัย 
ต่าง ๆ ในสังคมไทย 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความ

อยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ผู้วิจัยได้ศึกษา ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. แนวคิดเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
4. แนวคิดทฤษฎีใหม ่
5. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตนเอง 
6. แนวคิดการอยู่ดีมีสุข 
7. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
8. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
9. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 
10. บริบทของจังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 
11. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุม ชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื ่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและ
นักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติป๎ญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

1. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเวศ วะสี (2542) ให้ความหมาย เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องกับใคร ไม่

ค้าขาย ไม่ผลิต ไม่สงออก ไม่ทําเศรษฐกิจมหภาค แต่หมายถึงการที่มนุษย์เรามีความพอเพียงในอย่าง
น้อย 7 ประการด้วยกัน 1) พอเพียงสําหรับทุกคน 2) จิตใจพอเพียง 3) สิ่งแวดล้อมพอเพียง 
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4) ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง 5) ป๎ญญาพอเพียง 6) อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง 7) มีความมั่นคง
พอเพียง ไม่วูบวาบเด๋ียวจนเด๋ียวรวย ซึ่งเมื่อทุกอย่างเกิดความพอเพียงก็จะเกิดความสมดุล คือ ความ
เป็นปกติและยั่งยืนซึ่งอาจจะเรียกในชื่ออื ่น ๆ ได้ เช่น เศรษฐกิจพื ้นฐาน เศรษฐกิจสมดุล หรือ
เศรษฐกิจบูรณาการ เป็นต้น 

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2549) อธิบายถึงการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็น
การพัฒนาท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรม
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทําต่าง ๆ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่
มากและไม่น้อยจนเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่พอประมาณ 
ความมีเหตุผลหมายถึง การใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ โดยพิจารณาจากเหตุป๎จจัยที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้
พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ป๎จจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้อง
อาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน กล่าวคือ เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตและการประกอบการงาน ส่วนเงื่อนไขคุณธรรม คือ 
การยึดถือคุณธรรมต่าง ๆ อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร การมุ่งต่อประโยชน์
ส่วนรวมและการแบ่งป๎น ฯลฯ ตลอดเวลาท่ีประยุกต์ใช้ปรัชญา 

สมพร เทพสิทธา (2549) ได้กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงเป็นปรัชญาที่  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
พระราชดํารัสเกี่ยวกับการพออยู่พอกิน ซึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงใน พ.ศ. 2517 ในขณะนั้น
เศรษฐกิจของไทยกําลังเฟื่องฟูเรื ่องเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ได้รับความสนใจจากทางราชการและ
ประชาชนเท่าที่ควร ในกลางปี 2540 ประเทศไทยต้องประสบภาวะวิฤตทางเศรษฐกิจและการเงิน
อย่างรุนแรง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยรับสั่งมีข้อความ ตอนหนึ่ง
ว่า “การจะเป็นเสือนั้นไม่สําคัญ สําคัญท่ีเราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบ พอมีพอกิน” 
และ “คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย” 
จากพระราชดํารัสในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ทําให้ทางราชการ ธุรกิจเอกชน และประชาชนมีความ
สนใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริอย่างกว้างขวาง 

สุเมธ ตันติเวชกุล (2549: 43) ได้สรุปความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงมีฐานแนวคิดที่สะท้อน 
มาจากผลการพัฒนาของประเทศไทย ต้ังแต่ต้นจนถึงป๎จจุบันและสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
มากในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เศรษฐกิจสําหรับคนยากคนจนไม่ใช่เศรษฐกิจ
ท่ีจะต้องมาห่อตัวเมื่อรํ่ารวยแล้วต้องรักษาให้คงอยู่และต้องยั่งยืนและต้องกระจายอย่างทั่วถึงโดยยึด
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หลักหลักสามประการและฐานใหญ่ไว้หนึ่งฐานเป็นแนวทางของการพัฒนาประเทศ และนําไปใช้ใน
การบริหารงานในองค์กร ดังนี้ ประการที่หนึ่ง ให้ใช้เหตุผลอย่าใช้กิเลสตัณหาเป็นเครื่องนําทาง อย่า
เอาแต่กระแสต้องมีความกล้าหาญเพียงพอที่จะเลือกหนทางว่าประเทศไทยต้องการจะพัฒนาไปทาง
ไหนไม่จําเป็นต้องตามกระแสของโลก ประการท่ีสอง ทําอะไรพอประมาณการ คือตรวจสอบศักยภาพ
ของตนเองก่อน ฐานของตนเองอยู่ตรงไหนการจะพัฒนาอะไรต้องดูจากศักยภาพที่มีความเข้มแข็ง
ก่อน และประการที ่สาม ทําอะไรให้มีภูมิคุ ้ มกันตลอดเวลาป๎จจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้การวางแผนพัฒนาทําได้ยาก มีป๎จจัยความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น
จึงต้องมีวิสัยทัศน์ ตัวอย่างเช่น เรื่องราคานํ้ามันต้องมองในอนาคตถ้านําไบโอดีเซลมาใช้จะช่วยลด
ความเส่ียงด้านราคานํ้ามันได้หรือไม่ เป็นต้น นอกจากหลักสามประการนี้แล้ว ที่สําคัญต้องมีฐานใหญ่ 
คือคนต้องดีด้วย ต้องมีจริยธรรมและคุณธรรมมีธรรมาภิบาล 

วรเดช จันทรศร และคณะ (2551) ให้ความหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงว่า หมายถึง 
หลักการและกระบวนการทางสังคมตั้งแต่ขั้นฟื้นฟูและขยายเครือข่ายเกษตรกรรมยั่ งยืน เป็นการ
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอย่างพออยู่พอกิน ขึ้นไปถึงขั้นแปรรูปอุตสาหกรรม
ครัวเรือน สร้างอาชีพและทักษะวิชาการที่หลากหลาย เกิดตลาดซื้อขาย สะสมทุน ฯลฯ  บนพื้นฐาน
เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนท่ีเศรษฐกิจจะพัฒนาขึ้นมาอย่างมั่นคง รวมทั้งเทคโนโลยีซึ่งจะค่อย ๆ พัฒนา
จากฐานทรัพยากรและภูมิป๎ญญาที่มีอยู่ภายในชาติและคัดสรรเรียนรู้จากโลกภายนอก “เศรษฐกิจ
พอเพียง” จึงมีความหมายเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันให้กับ “โลกาภิวัฒน์” 

กาญจนา บุญยัง และคณะ (2552: 14) ได้กล่าวสรุปแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ยึดหลักทางสายกลางเป็นหัวใจสําคัญของกรอบแนวคิด โดยความ
พอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
เพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะจัดการกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากทั้งภายนอกและภายใน เงื่อนไขในการดําเนิน
กิจกรรมใด ๆ ให้อยู่ในความพอเพียงนั้นต้องอาศัยท้ัง ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) ผนวกกับ
คุณธรรม (จิตใจมี คุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เพียร อดทน และป๎ญญา) เพื่อนําไปสู่แนวทางการปฏิบัติ
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับคือ การพัฒนาที่สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และความรู้/เทคโนโลยี 

มูลนิธิชัยพัฒนา (2560) เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ดําเนินไปใน “ทางสายกลาง” โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลก
ยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้อง
มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายในทั้งนี ้จะต้องอาศัย ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนํา
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วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึก
ในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรูที ่เหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติป๎ญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางท้ังด้านทางวัตถุสังคมส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงหลักการและกระบวนการทางสังคมที่
ฟื้นฟูและขยายเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภค
อย่างพออยู่พอกิน มีฐานแนวคิดท่ีสะท้อนมาจากผลการพัฒนาของประเทศไทยต้ังแต่ต้นจนถึงป๎จจุบัน 
และสถานการณ์โลกที ่มีการเปลี ่ยนแปลงอย่างมากในระยะเวลาอันรวดเร ็วไปถึงขั ้นแปรรูป
อุตสาหกรรมครัวเรือน สร้างอาชีพและทักษะวิชาการที่หลากหลาย โดยเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่
เศรษฐกิจสําหรับคนยากคนจน ไม่ใช่เศรษฐกิจท่ีจะต้องมาห่อตัวเมื่อรํ่ารวยแล้วต้องรักษาให้คงอยู่และ
ต้องยั่งยืน 

2. ความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดระยะเวลา 5 ทศวรรษ นับแต่ที่ได้ทรงริเริ่มการทรง

งานเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยท่ัวไปเป็นต้นมา เปูาหมายสําคัญพื้นฐานท่ีไม่เคยแปรเปล่ียน คือ 
ขจัดความทุกข์ยากและอํานวยความสุขแก่ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่
ในชนบทถิ่นทุรกันดาร ซึ่งยากจนและต้องการความช่วยเหลือ มุ่งหมายที่จะให้ลดกระบวนการ
เศรษฐกิจ ระบบทุนนิยมสุดโด่ง โดยให้ลดระดับลงเพียงพอแก่ความจําเป็นและความเหมาะสมกับการ
รักษาและการดํารงชีวิตท่ีเรียบง่ายและพึ่งพาตนเองได้ บริโภคแต่พอเพียง ลดและบรรเทาการพึ่งพา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ หันมาใช้ภูมิป๎ญญาชาวบ้าน เทคโนโลยีที่ไม่เป็นการทําลายธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเดินสายกลางตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนา 
เป็นการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีพึงปรารถนาสําหรับบุคคลและสังคมท่ียั่งยืน (อภิชัย พันธเสน, 2543) 

สุเมธ ตันติเวชกุล (2549) กล่าวถึงความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงว่า ประกอบด้วยความ
พอดี 5 ประการ ได้แก่ 1) จิตใจ หมายถึงการทําจิตใจให้พอดีโดยไม่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง การมี
จิตใจอยู่ในระดับพอดีมีความเอื้ออาทรต่อกันจะทําให้เกิดความสุข 2) สังคม หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคลและผู้อื่นจะต้องสร้างความพอดีและเหมาะสมในความสัมพันธ์ 3) ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม บุคคลต้องรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
ให้เกิดประโยชนสูงสุด 4) เทคโนโลยี หมายถึง บุคคลควรให้ความสนใจต่อเทคโนโลยีแต่ต้องเป็น 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพื้นฐานการดําเนินชีวิตของบุคคลเอง 5) เศรษฐกิจ หมายถึง  
พอใจในความเป็นอยู่ของตนพึ่งตนเองให้ได้มากท่ีสุด 
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดําริ เกี ่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่เริ่มงาน
พัฒนาเมื่อ 50 กว่าปีท่ีแล้ว และทรงยึดมั่นหลักการนี้มาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านการเกษตรเน้นการ
ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกเป็นเชิงพาณิชย์ เช่น เมื่อปลูกข้าวก็นําไปขายและนําเงินไปซื้อข้าว เมื่อเงินหมด
ก็ไปกู้ เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งชาวนาไทยตกอยู่ในภาวะเป็นหนี้สิน  พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงป๎ญหาด้านนี้จึง
ได้พระราชทานพระราชดําริให้จัดต้ังธนาคารข้าว ธนาคารโคกระบือขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎร นับเป็น
จุดเริ่มต้นแห่งที่มาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการแรก ๆ ของพระองค์ได้ทรงกําชับหน่วยราชการ
มิได้นําเครื่องมือกลหนักเข้าไปทํางาน ทรงรับส่ังว่าหากนําเข้าไปเร็วนักชาวบ้านจะละท้ิงจอบ เสียม 
และในอนาคตจะช่วยตัวเองไม่ได้ ซึ่งก็เป็นจริงในป๎จจุบัน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ ร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชดําริวิธีการที่จะช่วยเหลือราษฎรด้าน
การเกษตร โดยได้พระราชทาน “ทฤษฎีใหม”่ ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2535 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่
บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นตัวอย่างสําหรับการ
ทําการเกษตรให้แก่ราษฎร (สํานักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื ่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ, 2541) 

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงาน
คณะกรรมการอ้อยแลนํ้าตาลทราย, 2559) คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ตลอดจน
ใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ 

1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดํารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น 
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการ
มองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อความ
มั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ 
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

3. คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กันดังนี้ 
3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
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3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป 
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุป๎จจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

3.3 การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ  ท่ีจะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้ง
ใกล้และไกล 

4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัย
ท้ังความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

4.1 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผน 
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

4.2 เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม  
มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติป๎ญญาในการดําเนินชีวิต 

5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  
คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  
ส่ิงแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ชี้แนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ
เป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็น
การมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อความ
มั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของ
ทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน
ท่ีดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และ
การกระทํา (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2550: 2) 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ ในการ
วางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีความสํานึกในคุณธรรม 
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ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร 
มีสติป๎ญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี นัยสําคัญ
ของแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงมีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ประการได้แก่ ประการท่ีหนึ่ง เป็นระบบ
เศรษฐกิจท่ียึดหลักการท่ีว่า “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน” โดยมุ่งเน้นการผลิตพืชผล หรือผลผลิต ให้เพียงพอ
กับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรก เมื่อเหลือพอจากการบริโภคแล้ว จึงคํานึงถึงการ
ผลิตเพื่อการค้าเป็นอันดับรองลงมา หลักใหญ่สําคัญยิ่งคือการลดค่าใช้จ่ายโดยการสร้างสิ่งอุปโภค
บริโภคในท่ีดินของตนเอง ประการที่สอง เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่มของ
ชาวบ้านท้ังนี้ กลุ่มชาวบ้าน หรือองค์กรชาวบ้าน จะทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ให้หลากหลาย ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเกษตรแบบผสมผสานหัตถกรรมการแปรรูป
อาหาร การทําธุรกิจค้าขายและการท่องเที่ยวระดับชุมชน เป็นต้น เมื่อองค์กรชาวบ้านเหล่านี้ได้รับ
การพัฒนาให้เข้มแข็ง และมีเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นแล้วชุมชนก็จะได้รับการดูแลให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น รวมท้ังได้รับการแก้ไขป๎ญหาในทุก ๆ ด้าน เมื่อเป็นเช่นนี้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะ
สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความว่า เศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพร้อม ๆ กับ
สภาพการณ์ด้านการกระจายรายได้ที ่ดีขึ ้น และประการที่สาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอื้ออาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรง
ร่วมใจเพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้บรรลุผลสําเร็จ ดังนั้น ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจึงมิได้หมายถึงรายได้แต่
เพียงมิติเดียว หากแต่ยังรวมถึงประโยชน์ในมิติอื่น ๆ ด้วย เช่น การสร้างความมั่นคงให้กับสถาบัน
ครอบครัว สถาบันชุมชนความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิป๎ญญาท้องถิ่น รวมท้ังการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ี ดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2550: 79) 

สําหรับในภาคอุตสาหกรรมนั้น สามารถนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ได้ คือ 
เน้นการผลิตด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และไม่ควรทําอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกินไปเพราะหากทํา
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ก็จะต้องพึ่งพิงสินค้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อนํามาผลิต
สินค้า โดยต้องคํานึงถึงสิ ่งที ่มีอยู ่ในประเทศก่อน จึงจะทําให้ประเทศไม่ต้องพึ่ง พิงต่างชาติอย่าง
ป๎จจุบัน ดังนั้น จะต้องช่วยเหลือประเทศให้มีความเข้มแข็ง ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงเป็นผู้จุดประกายระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
อันเป็นการช่วยลดป๎ญหาการนําเข้าวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่นํามาใช้ในการผลิตให้ เป็นลักษณะพึ่งพา  
ซึ่งมีมาแล้วเกือบ 20 ปี แต่ทุกคนมองข้ามประเด็นนี้ไปตลอดจนได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมการ
เป็นอยู่หรือการใช้ชีวิตจากภายนอกประเทศทําให้ประชาชนหลงลืมและมึนเมาอยู่กับการเป็นนัก
บริโภคนิยมรับเอาของต่างชาติเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวและรวดเร็วจนทําให้เศรษฐกิ จของไทยตกตํ่า 
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติโดยยึดหลักความพอดีกับศักยภาพของตนเองบนพื้นฐานของ
การพึ่งตนเอง รวมทั้งมีความเอื้ออาทรต่อคนอื่นในสังคมเป็นประการสําคัญถึงแม้ว่าแนวคิดนี้จะมุ่งเน้น
ไปสู่กลุ ่มเกษตรกรหรือผู้มีที่ดินทั้งหลาย แต่ก็ไม่ได้หมายความทุกคนจะต้องกลับไปสู่ภาคเกษตร
ท้ังหมด ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในสภาพความเป็นจริง สําหรับคนอยู่นอกภาคเกษตรนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็
จะต้องนํามาใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิต เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาเป็นแนวปฏิบัติตน  
ไม่ว่าจะอยู่ในกิจกรรมใดอาชีพใดก็ต้องยึดวิถีชีวิตไทย อยู่แต่พอดีอย่าฟุุมเฟือยอย่างไร้ประโยชน์  
อย่ายึดวัตถุเป็นท่ีต้ัง ให้ยึดเส้นทางสายกลาง อยู่กินตามฐานะใช้สติป๎ญญาในการดํารงชีวิต เติบโต
อย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่าใช้หลักการลงทุนเชิงการพนันซึ่งต้ังอยู่บนความเสี่ยง ต้องตั้งอยู่บนหลัก
ของ “รู้ รัก สามัคคี” ใช้สติป๎ญญาปกปูองตนเองไม่ให้หลงกระแสโลกาภิวัตน์ โดยให้รู้ถึงเหตุและผล
ตามสภาพแวดล้อมหรือบริบทของสังคมไทย ให้รู้จักแยกแยะส่ิงดีหรือส่ิงเลว ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และไม่
เป็นประโยชน์ ตามสภาพความเป็นจริงของบ้านเมืองของเราเป็นที่ตั้ง ให้มีความรักความเมตตาที่จะ
ช่วยเหลือสังคมให้รอดพ้นจากภัยพิบัติและรวมพลังกันด้วยความสามัคคีเป็นหมู่เห่ลา ขจัดข้อแย้งไปสู่
ความประนีประนอม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เศรษฐกิจพอเพียงคือการดํารงชีวิตใน
ความพอดี มีชีวิตใหม่คือหวนกลับมาสู่วิถีชีวิตไทยที่จะทําให้ชาติบ้านเมือง และตัวเราหลุดพ้นจาก
ควากทุกข์ด้านเศรษฐกิจและมีความสุขในท่ีสุด 

กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจพอเพียง คือ การยึดเส้นทางในการดํารงชีว ิตโดยใช้หลักการ  
พึ่งตนเอง 5 ประการ ได้แก่ 1) พึ่งตนเองทางจิตใจ คนท่ีสมบูรณ์พร้อมต้องมีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตสํานึก
ว่าตนนั้นสามารถพึ่งตนเองได้ 2) พึ่งตนเองทางสังคม ควรเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนในท้องถิ่นได้
ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นําความรู้ท่ีได้รับมาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
3) พึ่งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ การส่งเสริมให้มีการนําเอาศักยภาพของผู้คนในท้องถิ่น
สามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลให้เกิด
การพัฒนาประเทศได้อย่างดี 4) พึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี ควรส่งเสริมให้มีการศึกษา ทดลอง 
ทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย 5) พึ่งตนเอง
ได้ในทางเศรษฐกิจ หมายถึง สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้น  เช่น แม้ไม่มีเงินก็ยังมีข้าว 
ปลา ผัก ผลไม้ในท้องถิ่นของตนเองเพื่อการยังชีพ   

ดังนั้น การพัฒนาชุมชนในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการใช้  “คน” เป็นเปูาหมายและ
เน้น “การพัฒนาแบบองค์รวม” หรือ “การพัฒนาอย่างบูรณาการ” ทั้งด้านเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม  
วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม การเมือง ฯลฯ โดยใช้ “พลังทางสังคม” ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในรูป
ของกลุ ่มเคร ือข่ายหร ือประชาสังคม เป็นการผนึกกําลังของทุกฝุายในลักษณะ “พหุภาคี”  
ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แนวทางการพัฒนาประเทศตามกระแสพระราช
ดํารัสดังกล่าวเป็นการพัฒนาแบบ “ล่างพร้อมบน ชนบทพร้อมเมือง” ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสมดุลใน
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ระบบเศรษฐกิจโดย “การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอ
กินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นส่ิงสําคัญอย่างยิ่ง เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพึ่งตนเอง
ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้” ซึ่งเป็นการวางรากฐานอันมั่นคงให้กับ
การพัฒนาประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง เป็นการแก้เหตุของป๎ญหา โดยเฉพาะป๎ญหาที่หลายคนและ
หลายประเทศรวมทั ้งประเทศไทยได้ละเลยไปในช่วงที ่ผ่านมา ดังมีพระราชดํา รัสเพิ ่มเติมว่า 
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือน
เสาเข็มท่ีถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงอยู่ได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คน
ส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มด้วยซํ้าไป” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีมา: กรมการพัฒนาชุมชน (2549) 
 
 
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทางสายกลาง  พอเพียง 
 

มีภูมิคุ้มกัน 

ในตัว 

เง่ือนไขความรู้ 
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 

เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม 

มีเหตุผล 

พอประมาณ 

เง่ือนไขคุณธรรม 

ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน เพียร มีสถิ 

นําไปสู่ 
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3. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง  
แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว ผู้นําไป

ประยุกต์ใช้ต้องสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและต้องให้คนใน
ครอบครัวเป็นผู้ประเมินให้ว่ามีความก้าวหน้าในการปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียงมากน้อยเพียงใด  
(เพื่อไม่ให้เข้าข้างตัวเอง) สําหรับแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในระดับบุคคลและครอบครัว มีดังนี้ 1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่มากและไม่น้อย
จนเกินไป ไม่สุดโต่ง มีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเอง และครอบครัว หรือบัญชีครัวเรือน มีการ
วางแผนในการหารายได้และจัดสรรรายจ่ายตามความจําเป็นและเหมาะสม ไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น เช่น มีการผลิตและบริโภคท่ีพอประมาณ ไม่บริโภคนิยม เป็นต้น 2) ความมีเหตุผล หมายถึง 
การใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ โดยพิจารณาจากเหตุป๎จจัยที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะ
เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและไม่ใช้อารมณ์ 3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง 
การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงรอบตัวและทันโลก ด้านการเงินมีการออมใน
ครัวเรือน ปลอดอบายมุขทั้งปวง มีสุขภาพใจและกายที่ดี สร้างความอบอุ่นในครอบครัว หารายได้
เสริมเพื่อลดความเส่ียง 4) การมีคุณธรรมและความรู้เป็นพื้นฐาน รู้จักเสียสละ แบ่งป๎นให้ผู้อื่นไม่ว่าจะ
เป็นเงินทองหรือทรัพย์สินตามอัตภาพหรือบริจาคแรงงาน มีการขวนขวายหาความรู้ ใช้หลักวิชาการ 
และนําความรู้มาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (กฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต, 2560) 

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล คือ 
ความสามารถในการดํารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อนมีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะตาม
อัตภาพ และท่ีสําคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด
กล่าวโดยสรุปคือ หันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการดํารงชีวิตและยึดหลักการพึ่งตนเอง หลักการ
พึ่งตนเองต้องยึดหลักสําคัญของความพอดีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง มี 5 ประการ 
คือ 1) ความพอดีด้านจิตใจ ต้องเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตสํานึกท่ีดี เอื้ออาทรประนีประนอม
นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ความพอดีด้านสังคม ต้องมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนรู้จักผนึกกําลัง และที่สําคัญมีกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากฐานรากที่มั่นคงและ
แข็งแรง 3) ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและ
รอบคอบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด และท่ีสําคัญใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศเพื่อพัฒนาประเทศให้
มั่นคงอยู่ เป็นขั้นเป็นตอนไป 4) ความพอดีด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้สอดคล้อง
กับความต้องการและควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิป๎ญญาชาวบ้านของเราเองและสอดคล้องเป็น
ประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมของเราเอง และ 5) ความพอดีด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ดํารงชีวิตอย่างพอควร พออยู่ พอกินสมควรตามอัตภาพ และฐานะของตน (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560) 
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ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี (2550: 11) กล่าวถึง การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรม
ของบุคคลว่า พฤติกรรมอย่างเดียวกันถ้าทําภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอาจมีความพอเพียง แต่ถ้าทําภายใต้
อีกเงื ่อนไขที่แตกต่างกันอาจไม่เพียงพอ การจะทําความเข้าใจจึงไม่สามารถประเมินเพียงการมอง
พฤติกรรมปลายทางได้ แต่ควรมองถึงปลายทางที่ตัดสินใจภายใต้เงื ่อนไขและในสภาพแวดล้อมใน
ขณะนั้นด้วยว่าเป็นตามองค์ประกอบของความพอเพียงหรือไม่ พฤติกรรมนั้นมีความเสี่ยงเพียงใด และ
สามารถนําไปสู่การพัฒนาท่ีมั่นคงหรือยั่งยืนหรือไม่  

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับสังคมแต่ละระดับ   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวความคิดที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการดําเนินงาน  

ต่าง ๆ ในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิตเป็นรากฐานของ
ความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีตอกรองรับบ้านเมืองอาคารเอาไว้ (สุเมธ ตันติเวชกุล, 
2549: 112)   

แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในสังคมได้ทุกระดับ เศรษฐกิจ
พอเพียงมิใช่ใช้เฉพาะกับภาคเกษตรกรรม แต่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการแห่งการดํารงชีวิตจึงปรับ
ใช้ได้กับทุกระดับของบุคคลในสังคมในเรื่องการประยุกต์แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงนี้  
(สุเมธ ตันติเวชกุล, 2549: 117-128) ได้กล่าวสรุปไว้เป็นระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ระดับบุคคล/ครอบครัว 
1. สามารถให้ตนเป็นที ่พึ ่งแห่งตนใน 5 ด้าน คือ 1) จิตใจ 2) สังคม 3) เทคโนโลยี 4) ทรัพยากร    

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ 5) เศรษฐกิจ 

2. รู้จักคําว่า “พอ” และไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
3. พยายามพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความชํานาญ 
4. มีความสุขและพอใจกับชีวิตท่ีพอเพียง ยึดเส้นทางสายกลางในการดํารงชีวิต   
ระดับชุมชน    
ชุมชนประกอบด้วยบุคคล ครอบครัวท่ีมีความพอเพียง ชุมชนก็สามารถประยุกต์หลักการนี้

ได้โดย   
1. รวมกลุ่มทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม อาศัยภูมิป๎ญญาและความสามารถของตนและชุมชน   
2. เอื้อเฟื้อเอื้ออาทรระหว่างสมาชิกในชุมชนทําให้เกิดพลังทางสังคม   
3. พัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายระหว่างชุมชน  
ระดับรัฐหรือประเทศ   
ประกอบด้วยชุมชนที่เข้มแข็งมีความพอเพียง ชุมชนเลี้ยงตัวเองได้ดูแลตนเองได้ รัฐพึง

ประยุกต์ใช้แนวทาง ดังนี้   
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1. ชุมชน/สังคมหลาย ๆ แห่ง ร่วมมือพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
2. วางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียง และพร้อมก่อนจึงค่อย ๆ ดําเนินเป็นการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญขึ้นเป็นลําดับ ๆ ต่อไป 
สรุปได้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญอย่างมากในการพัฒนา ท้ังการพัฒนาระดับ

บุคคล ระดับชุมชน และระดับประเทศชาติ โดยยึดหลัก 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม ซึ่งถ้านําไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังแล้วทุกคนในชาติหรือในระดับโลกจะเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะที่มองเห็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง และจะนํามาซึ่งความสงบสุขของคนในสังคม  

แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักคิดที่มีชื่อเสียงในสังคมไทย 
แนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงมีปณิธาน หรือจุดมุ่งหมายอยู่ที่สังคมและคนในสังคมมีความ

เป็นอยู่ท่ีรุ่งเรืองปลอดภัย โดยมีกิจกรรมการทํางานท่ีเกี่ยวกับการเกษตรหรือนอกการเกษตร ตลอดถึง
งานบริการต่าง ๆ ซึ่งในส่วนของการดําเนินกิจกรรมนั้นก็จะมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาวบ้าน องค์กร 
ชุมชน และพหุภาคีอันได้แก่ประชาชนภาคต่าง ๆ ด้านการปฏิบัติก็มีความสัมพันธ์กับการรวมกลุ่ม
ผลผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า การแลกเปลี่ยน การค้า และการบริการ เพื่อมุ่งประโยชน์คือ 
ความคุ้มค่ามากกว่าคุ ้มทุนและคุณค่ามากกว่ามูลค่า มุ ่งประโยชน์ด้านจิตใจมากกว่าวัตถุ โดยมี
จุดหมายปลายทางสูงสุดอยู่ท่ีความเข้มแข็งของชุมชน สังคมประเทศชาติและคนในสังคมอยู่ดีเป็น
ปกติสุข ผู้วิจัยทําการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ ดังนี้ 

ประเวศ วะสี (2541: 43) มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื ่องเศรษฐศาสตร์ที ่ถือได้ว่าเป็นแนวคิดแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ คือ เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายอย่างเดียวกันหรือเหมือนกันกับเศรษฐกิจ
สมดุลเศรษฐกิจบูรณาการ เศรษฐกิจศีลธรรม เศรษฐกิจพื้นฐาน และเศรษฐกิจชุมชน โดยในส่วนของ
เศรษฐกิจพื้นฐานนั้น หมายถึง เศรษฐกิจที่คํานึงถึงการทะนุบํารุงพื้นฐานของตัวให้เข้มแข็งทั้ งทาง
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพื้นฐานของสังคมก็คือ เศรษฐกิจชุมชน เพราะฉะนั้น 
เศรษฐกิจพื้นฐานกับเศรษฐกิจชุมชนคืออย่างเดียวกัน หัวใจของเศรษฐกิจพื้นฐานหรือเศรษฐกิจชุมชน
อยู่ท่ีการรวมตัวของชาวบ้านในการทําอาชีพต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม การแปรรูปอาหาร งานหัตถกรรม  
ธุรกิจชุมชน ศูนย์การแพทย์แผนไทย กองทุนชุมชนเพื่อการเพิ่มทุนทุก ๆ ทางพร้อมกันคือ ทุนทางสังคม  
ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางส่ิงแวดล้อม ทุนทางเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงสําหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง  
มีป๎ญญาพอเพียง เกิดความสมดุล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจสมดุลหรือ
เศรษฐกิจพื้นฐานไม่มองเรื่องเศรษฐกิจแบบแยกส่วนแต่เป็นเศรษฐกิจท่ีอยู่บนความเข้มแข็งของชุมชน 
เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นบูรณาการ เศรษฐกิจ
พอเพียงอันจัดเป็นเศรษฐกิจพื้นฐานนั้นมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ 
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1. เป็นเศรษฐกิจสําหรับคนท้ังมวล เป็นการสร้างทุนทางสังคม และเป็นพื้นฐานของการพัฒนา 
ทุกชนิด ไม่ใช่เศรษฐกิจที่สร้างความรํ่ารวยให้คนส่วนน้อย ทิ้งคนส่วนใหญ่ให้ยากจน ซึ่งก่อให้เกิด
ช่องว่างทางเศรษฐกจินําไปสู่ป๎ญหาทางสังคม ป๎ญหาการเมือง และป๎ญหาสิ่งแวดล้อม อันนําไปสู่ความ
ไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจสําหรับคนท้ังมวล 

2. มีพื้นฐานอยู่ท่ีความเข้มแข็งของชุมชนเพราะชุมชนเป็นพื้นฐานของสังคม 
3. มีความเป็นบูรณาการ คือ ไม่ใช่เป็นเรื่องเศรษฐกิจโดด ๆ แต่เช่ือมโยงกับสังคม วัฒนธรรม 

ส่ิงแวดล้อมพร้อมกันไป 
4. อยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็งของตนเอง เช่น การเกษตร หัตถกรรมไทย อุตสาหกรรม การเกษตร 

สมุนไพร อาหารไทย การท่องเท่ียว ซึ่งล้วนอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยเป็นจุดแข็งของคน
ไทยท่ีคนชาติอื่นไม่ม ี

5. มีการจัดการและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเติมความก้าวหน้าให้แก่เรื่องพื้นฐาน ทําให้มีพลวัต
อย่างไม่หยุดนิ่ง 

จากการศึกษาทัศนคติการแสดงความคิดเห็นของนักคิดนักวิชาการ ได้สรุปไว้ว่า เศรษฐกิจ
พอเพียงที่จริงนั้นเป็นเรื่องวัฒนธรรม ความเชื่อ เพราะหมายถึงวิถีชีวิต คุณค่าการประพฤติปฏิบัติ
ร่วมกัน รวมถึงเศรษฐกิจ การศึกษา สุนทรียศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี การพออยู่พอกิน การ
พึ่งพาตนเองตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา ซึ่งอยู่ภายใต้ร่มเงาของวัฒนธรรม การนําชื่อเศรษฐกิจ
มาใช้นั้นเป็นเพียงเพื่อกระตุ้นความสนใจและให้ฟ๎งดูมีพลังมากกว่าการพูดถึงวัฒนธรรม 

โดยสรุปแล้วเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงความพอเพียงในอย่างน้อย 7 ประการ คือ 
1) พอเพียงสําหรับทุกคนทุกครอบครัว ไม่ ใช่ เศรษฐกิจแบบทอดทิ้ งกัน  2) จิตใจพอเพียง  
3) สิ่งแวดล้อมพอเพียง 4) ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง 5) ป๎ญญาพอเพียง 6) อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรม
พอเพียง และ 7) มีความมั่นคงพอเพียง 

ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียง คือ ระบบเศรษฐกิจที่ตั ้งอยู่บนความเห็นที ่ถูกต้อง เป็นระบบ
เศรษฐกิจที่ไม่คํานึงถึงเฉพาะแต่เงินตราอย่างเดียวเท่านั้น หากหมายรวมถึงเศรษฐกิจที่สัมพันธ์
เกี ่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที ่ดีแห่งจิตใจ ครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
พอเพียงคือเศรษฐกิจท่ีเป็นองค์รวม คือเศรษฐกิจแห่งดุลยภาพ และเศรษฐกิจแห่งศีลธรรม 

ประเวศ วะสี (2542: 5) ได้กล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ด้วยวิธีการ 10 ประการ แห่งเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ และมุ่งไปสู่การ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ คือ 

1. นโยบายและกระแสสังคม หมายถึง การผลักดันให้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายของรัฐ
และเป็นกระแสของสังคมที่จะต้องร่วมใจกันผลักดันโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วางนโยบายและพรรค
การเมืองนําเข้าไปบรรจุในนโยบายของพรรค 
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2. การสํารวจชุมชนและเครือข่าย หมายถึง การสํารวจศักยภาพชุมชนด้วยการเขียนผังชุมชน/
เครือข่ายประชาชนเพื่อให้รู้ว่าป๎จจัยไทยเรามีชุมชนใดมีประสบการณ์ความรู้ในเศรษฐกิจพื้นฐานด้านใด 
อยู่ท่ีไหนบ้างโดยหน่วยงานท่ีเหมาะสมในการสร้างผังศักยภาพชุมชนโดยความร่วมมือจากหลายฝุายคือ
พัฒนากรตําบล เกษตรตําบล ครู องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันราชภัฏ เป็นต้น  

3. การส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน หมายถึง การขยายองค์ความรู้จากศักยภาพ
ชุมชนที่ปรากฏในผังศักยภาพชุมชน/เครือข่ายประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข หรือโดยองค์กรพัฒนาเอกชน 
พระภิกษุ นักธุรกิจ ด้วยการชักนําให้ชุมชนอื่นเข้ามาเรียนรู้ตามผังศักยภาพชุมชนดังกล่าว 

4. การสร้างศูนย์บริการวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ หมายถึง การพัฒนาศูนย์บริการวิชาการเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) ประจําอําเภอ โดยรัฐบาลเป็นผู้นําหน่วยงานความรู้ต่าง ๆ มารวมไว้ที่เดียวกัน
เพื ่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมชาวบ้านไม่ให้ลําบากในการหาความรู ้ในการประกอบอาชีพ เช่น  
จะเริ่มต้นอย่างไร พันธุ์ไม้จะได้มาจากไหน จะขุดสระนํ้าอย่างไร ฯลฯ 

5. การเช่ือมต่อการค้าขาย หมายถึง การเช่ือมต่อตลาดค้าขาย โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้
จัดลานค้าให้เกษตรกรหรือธุรกิจชุมชน นอกจากนี้บริษัทใหญ่ ๆ ควรรับผลิตผลของชุมชนไปขายใน
ระบบตลาดท่ัวไป 

6. การจัดสรรเพื่อทํางานให้สังคม หมายถึง การสนับสนุนเพื่อสังคม เช่น วิทยุชุมชน ควรมี
เนื้อหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนหรือเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดกระแสสังคมและ
ผลักดันเรื่องดังกล่าวไปสู่นโยบายของรัฐหรือพรรคการเมือง 

7. การปรับวิธีงบประมาณ และการตั้งกองทุนเพื่อชุมชน หมายถึง การปรับวิธีงบประมาณ
จากเดิมท่ีใช้ กรมเป็นตัวตั้งมาให้เป็นพื้นท่ีและชุมชนเป็นตัวตั้ง ท้ังนี้นายกรัฐมนตรีสามารถดําเนินการ
ในเรื ่องดังกล่าว นอกจากนี้ควรมีการตั้งกองทุนชุมชนเพื่อสนับสนุนมาตรการที่นําไปสู่เศรษฐกิจ
พอเพียงตามข้ันตอนต่าง ๆ โดยรัฐมนตรีคลังมีอํานาจในการจัดการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8. การออกกฎหมายเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคและเพิ่มความสะดวกในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โดย
กลุ่มนักกฎหมายจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

9. การฝึกอบรมทักษะการสร้างความเป็นชุมชน หมายถึง การมีศูนย์วิจัยและพัฒนาทักษะ
การสร้างความเป็นชุมชนในมหาวิทยาลัย ในสถาบันราชภัฏ หรือในองค์กรพัฒนาภาคเอกชน ภาค
ธุรกิจต่าง ๆ ทําหน้าท่ีรวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมให้คนทํางานรวมกันเป็นกลุ่ม 

10. การวิจัยเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน และการประเมินผล หมายถึง การวิจัยและประเมินผล 
เพื่อสนับสนุนขั้นตอนตามที่กล่าวมาแล้วทั้ง 9 ขั้นตอน การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพื้นฐาน 
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หรือเศรษฐกิจชุมชน ควรเป็นระเบียบวาระแห่งชาติที่ทุกฝุายเข้ามาทําความเข้าใจ และขับเคลื่อนให้
เกิดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และศีลธรรมโดยการปฏิบัติตามวิธีการทั้ง 10 ประการ
ข้างต้นนั้น 

สุเมธ ตันติเวชกุล (2549) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมต่าง ๆ เอาไว้ว่า 
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิ ภาคหนึ่งในการผลิต
สินค้า และบริการทุกชนิดเพื่อเล้ียงสังคมนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาป๎จจัยต่าง ๆ ท่ีตนไม่ได้เป็นเจ้าของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือความสามารถในการดํารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความ
เป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะตามอัตภาพ และท่ีสําคัญคือไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม 
มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่มีพันธนาการอยู่กับสิ่งใด โดยสรุปคือหันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการ
ดํารงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง คือการวางรากฐานอันมั่นคงและยั่งยืนของชีวิต 

เศรษฐกิจพอเพียง มิได้จํากัดเฉพาะแต่ในส่วนของเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาเพียงเท่านั้น  
แต่เป็นเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพ ทั้งที ่อยู ่ในเมืองและชนบท เช่น ผู ้ที ่เป็นเจ้าของโรงงาน
อุตสาหกรรม และบริษัท ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะต้องขยายกิจการเพราะความเจริญเติบโต
ของงาน ต้องขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือหากจะกู้ยืมก็ต้องกระทําตามความเหมาะสม  
ไม่ลงทุนจนเกินตัวโดยไม่เหลือท่ีมั่นให้ยืนอยู่ได้ ต้องรูจักใช้จ่ายไม่ฟุุมเฟือยเกินตัว เศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึง เศรษฐกิจที ่สามารถอุ้มชูตัวเอง อยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างความ
เจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง 
ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามลําดับต่อไปนี้ 

สุเมธ ตันติเวชกุล (2551: 249) การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเกษตรกรนั้น มีการปฏิบัติ 
ตามขั้นตอนทฤษฎีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั ้น คือ ขั ้น 1 ผลิตเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน ในระดับชีวิตที่
ประหยัด ทั้งนี้ต้องมีความสามัคคีในท้องถิ่น ขั ้น 2 รวมกลุ่มเพื่อการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ 
สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา และขั้น 3 ร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการทําธุรกิจ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังนี้ทุกฝุายจะต้องได้รับประโยชน์ 

นอกจากนี้ สุเมธ ตันติเวชกุล (2551: 250) ยังได้แสดงถึงฐานคิดการพัฒนาเพื่อความพอเพียง
ไว้ดังนี้ คือ 

1. ยึดแนวพระราชดําริในการพัฒนา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามข้ันตอน “ทฤษฎีใหม”่ 
2. สร้าง “พลังงานสังคม” โดยการประสาน “พลังสร้างสรรค์” ของทุกฝุายในลักษณะ 

“พหุภาคี” อาทิ ภาครัฐ องค์กร พัฒนาเอกชน นักวิชาการ ธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน ฯลฯ เพื่อให้ขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชน 
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3. ยึด “พื้นท่ี” เป็นหลัก และใช้ “องค์กรชุมชน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส่วนภาคีอื่น ๆ  
ทําหน้าท่ีช่วยกระตุ้นอํานวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุน 

4. ใช้ “กิจกรรม” ของชุมชนเป็น “เครื่องมือ” สร้าง “การเรียนรู้” และ “การจัดการ”
ร่วมกัน พร้อมทั้งพัฒนา “อาชีพที่หลากหลาย” เพื่อเป็น “ทางเลือก” ของคนในชุมชนซึ่งมี ความ
แตกต่างกัน ท้ังด้าน เพศ วัย การศึกษา ความถนัด ฐานะเศรษฐกิจ ฯลฯ 

5. ส่งเสริม “การรวมกลุ่ม” และ “การสร้างเครือข่าย” องค์กรชุมชนเพื่อสร้าง “คุณธรรม
จริยธรรม” และ “การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ” อย่างรอบด้าน อาทิ การศึกษา สาธารณสุขการฟื้นฟูวัฒนธรรม  
การจัดการส่ิงแวดล้อม ฯลฯ 

6. วิจัยและพัฒนา “ธุรกิจชุมชนครบวงจร” (ผลิต แปรรูป ขาย บริโภค) โดยให้ความสําคัญต่อ 
“การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน” และ “ฐานทรัพยากรของท้องถิ่น” ควรเริ่มพัฒนาจากวงจร ธุรกิจ 
ขนาดเล็กในระดับท้องถิ่นไปสู่วงจรธุรกิจท่ีใหญ่ขึ้นระดับประเทศและระดับต่างประเทศ 

7. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มี “ศักยภาพ” ของแต่ละเครือข่ายให้เป็น “เป็นศูนย์การเรียนรู้
ธุรกิจชุมชน” ท่ีมีข้อมูลข่าวสารธุรกิจนั้น ๆ อย่างครบวงจร พร้อมท้ังใช้เป็นสถานท่ีสําหรับศึกษาดูงาน 
และฝึกอบรม 

อภิชัย พันธเสน (2550: 554) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ดังนี้ เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวคิดเพื่อปรับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย เศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความพอประมาณเน้น
ความสมควรนั้น มีรากฐานความคิดจากคําสอนของพระพุทธเจ้าในข้อที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา หรือ
ทางสายกลาง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่ไม่เน้นอรรถประโยชน์สูงสุด (Maximize Utility) อัน
เป็นสาเหตุสําคัญของป๎ญหาเศรษฐกิจในโลกป๎จจุบัน แต่เน้นความพอประมาณหรือทางสายกลาง 
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการไม่โลภเป็นการสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ดีที ่สุด 
เศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นฐานอยู่บนพุทธธรรมของการละกิเลส คือความไม่รู้อัน เรียกว่า อวิชชา และ
ดํารงชีวิตอยู่อย่างพอประมาณด้วยความไม่โลภและไม่ประมาท นอกจากนี้ อภิชัย พันธเสน (2550: 563)  
ยังได้แสดงทัศนะไว้อย่างน่าสนใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงของ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นั้น โดยเนื้อแท้แล้วก็คือ “พุทธเศรษฐศาสตร์” นั่นเอง
และเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์ท่ีง่ายต่อการอธิบายให้ประชาชนชาวไทยเข้าใจได้ เนื่องจากประชาชนส่วน
ใหญ่ มีพื้นฐานวัฒนธรรมที่มีรากเหง้ามาจากพระพุทธศาสนา พระองค์จึงทรงเลือกแนวคิดดังกล่าว
เพื่อง่ายต่อการสื ่อสารกับพสกนิกรของพระองค์ แต่ที ่ไม่เน้นว่าเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์ ก็เพราะ
พระองค์เป็นองค์ศาสนูปถัมภก จะต้องให้การทํานุบํารุงทุกศาสนาในชาติ ดังนั้น การใช้คําว่า 
“เศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นคํากลางท่ีสามารถเข้าใจและยอมรับได้สําหรับศาสนิกชนในทุกศาสนา 

สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง (2550: 10) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไว้ดังนี้ เศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นปรัชญาท่ี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
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ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี เพื่อ
เป็นแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส  
โลกาภิวัตน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติ 4 ประการคือ 

1. ดําเนินไปในทางสายกลาง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและ
การบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง ความหมายของคําว่า “ทางสายกลาง” ก็คือมีความ 
“พอดีพอเหมาะ” ไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไป ไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไป หรือไม่มากจนเกินไป
และไม่น้อยจนเกินไป ฯลฯ 

2. เป็นเหตุเป็นผลตามกฎธรรมชาติ “ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน” ในทางสายกลางนั้นต้องอาศัย “การประมาณอย่างมีเหตุมีผล”  
และอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความพอดีพอเหมาะในการประพฤติปฏิบัติต่าง ๆ โดยถ้าหาก
สามารถสร้าง “เหตุ” ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง “ผล” แห่งความเจริญงอกงามก็จะเกิดตามมาในสัดส่วน 
ท่ีสัมพันธ์พอดีกับ “เหตุ” นั้น ๆ เสมอ 

3. อาศัยความรู้และคุณธรรม ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวัง
อย่างยิ่ง ในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน การดําเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี นักธุรกิจในทุก
ระดับให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติป๎ญญา และความรอบคอบ 

4. รองรับกระแสโลกาภิวัตน ์เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

4. การน้อมน ากระแสพระราชด ารัส คุณธรรม 4 ประการ และเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติของประชาชน 

กระแสพระราชดํารัสคุณธรรม 4 ประการ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เมื่อ
วันท่ี 5 เมษายน 2525 มีความสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือหลักฆราวาสธรรม 4 
ประการ ซึ่งเป็นเครื่องขัดเกลาความต้องการส่วนจําเป็นของผู้คนให้ลดน้อยลง อันจะเป็นรากฐานที่
สําคัญของระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้ประชาชนรู้จักพออยู่พอกิน มีความสงบ ซึ่งส่งผลให้การ
ดําเนินชีวิตเกิดความสงบสุขร่มเย็น ดังกระแสพระราชดํารัสความตอนหนึ่งว่า  

“...คุณธรรมท่ีทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนํามาปฏิบัติ มีอยู่สี่ประการ ประการแรก คือ
การรักษาความสัจความจริงใจต่อตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที ่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
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ประการที่สอง คือการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั ้น 
ประการท่ีสาม คือการอดทน อดกล้ัน อดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความช่ัว ความสัจสุจริตไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลประการใด ประการที่สี่ คือการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วน
น้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝ๎ง
และบํารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยท่ัวกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิด ความสุข ความร่มเย็น และ
มีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์...” 

การพัฒนาชีวิตด้วยคุณธรรม 4 ประการ 
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง (2547) ได้นําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักคุณธรรม 4 ประการ 

หลักคุณธรรมดังกล่าวไม่ใช่หลักประพฤติปฏิบัติจริยธรรม 4 เรื่องที่แยกเป็นอิสระจากกันได้ แต่เป็นชุด
ของกระบวนธรรมชุดหนึ่งท่ีประกอบด้วยขั้นตอนของการพัฒนาการ 4 ขั้นตอน ซึ่งเป็นพลังที่จะนําไปสู่
การแก้ไขป๎ญหาของมนุษย์ คล้ายคลึงกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

ข้อดีของการปฏิบัติตนตามคุณธรรม 4 ประการ 
1. คุณของการมีความจริงใจต่อตนเอง (สัจจะ) คือ เป็นคนหนักแน่น อดทน มีความเจริญก้าว 

หน้าในธุรกิจ การงานกิจการได้ผลดี มีคนเชื่อถือยําเกรง ทําความมั่นคงให้แก่ครอบครัวทําให้ไม่
ท้อถอย 

2. คุณแห่งการรู้จักข่มตนเอง (ทมะ) คือ ทําให้มีความสามารถในการทํางาน ไม่เป็นที่รังเกียจ
ของคนอื่น มิตรภาพมั่นคง ยั้งตัวไว้ได้เมื่อจะกระทําผิด 

3. คุณแห่งการมีความอดทน อดกล้ัน (ขันติ) คือ ทํางานได้ผลดี บําเพ็ญตนเป็นหลักแห่งบริวาร 
ไม่มีการทะเลาะวิวาทบาดหมางกัน ไม่กระทําผิดเพราะเห็นแก่ความอยาก 

4. คุณของการละวางความช่ัว (จาคะ) คือ ทําความปลอดภัยให้แก่ตนเอง ทําความมั่นคงให้แก่ 
สังคมและประเทศชาติ เป็นท่ีนับถือของบุคคลอื่น ทําความสงบสุขให้แก่ครอบครัว สังคม และมีจิตใจ
เป็นสุข 

โดยสรุป เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดท่ีเกิดจากการท่ี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงงานทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศและได้ทรงทราบถึงป๎ญหาความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง 
เนื่องจากได้ทรงทอดพระเนตรเห็นด้วยพระองค์เองและด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ ทรงถือตลอด
มาว่า ทุกข์ของประชาชนเปรียบเสมือนทุกข์ของแผ่นดิน และทุกข์ของแผ่นดินก็คือทุกข์ของพระองค์
นั่นเอง ดังนั้น จึงได้ทรงทําทุกวิถีทางท่ีจะให้ประชาชนได้ผ่อนคลายทุกข์มีความเป็นอยู่ที่ไม่แร้นแค้น
และพออยู่พอกินเป็นเบ้ืองต้น มุ่งเน้นให้เกษตรกรในชนบทสามารถพึ่งพาตนเองหรือยืนอยู่บนขาของ
ตนเองได้ สามารถมีอาหาร ท่ีอยู่อาศัย เพียงพอแก่อัตภาพและการดํารงชีพโดยไม่ต้องตกเป็นเบี้ยล่าง
หรือต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น สร้างพื้นฐานคือ “ความพอมี พอกิน พอใช้” ของประชาชนส่วนใหญ่เป็น
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เบ้ืองต้นก่อน อันเป็นรากฐานของเศรษฐกิจแบบพอเพียงแล้วยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงปรารถนาแก่ประชาชนและพสกนิกรโดยท่ัวไปอีกด้วย ทรงสอนและแนะนํา
ให้ประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศมีชีวิตอยู่อย่างสันโดษ พึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่มีความรู้รักสามัคคี 
มีเมตตาต่อกันและดํารงชีวิตสมถะ อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ตกเป็นทาสและ
เป็นเครื่องมือของใคร รวมความว่า อยู่อย่างพอเพียง พอประมาณ 
 
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเริ ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในรายงานยุทธศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์โลก 
โดยทําการศึกษาทบทวนป๎ญหาสําคัญทางด้านส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม และได้นําเสนอในเวที
สาธารณะไปท่ัวโลก  

1. ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2541) ได้กล่าวว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะที่เป็น

บูรณาการ (Integrated) คือทําให้เกิดเป็นองค์รวม (Holistic) หมายความว่า องค์ประกอบทั้งหลายที่
เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์ และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง คือ มีดุลยภาพ (Balance) หรือ
พูดอีกนัยหนึ่ง คือ การทําให้กิจกรรมของมนุษย์สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ” นั่น ก็คือ 
การกําหนดแนวทางการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงป๎จจัยด้านมนุษย์โดยให้คุณค่าทางวัฒนธรรมรวมอยู่ใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการแก้ป๎ญหาส่ิงแวดล้อมด้วย 

ไพฑูรย์ พงศะบุตร (2544) ได้กล่าวว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร 
อย่างพอดี เพื่อให้สามารถ ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ในระยะยาวและมีการกระจายผลประโยชน์ให้แก่คน
ส่วนใหญ่ รวมทั้งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะกรรมาธิการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (2546: 34) ได้กล่าวว่า การพัฒนา
ท่ียั่งยืน คือ รูปแบบการพัฒนาที่คอยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในป๎จจุบันโดยไม่มีข้อ
ผ่อนปรนใด ๆ กับความต้องการท่ีจําเป็นท่ีคอยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในอนาคตด้วย  

สุทธิดา ศิริบุญหลง (2554: 22-25) ได้กล่าวว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมความถึง 3 ด้าน คือ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กันโครงการพัฒนาใด ๆ ต้อง
คํานึงถึงองค์ประกอบท้ัง 3 ด้านนี้ การพัฒนาท่ียั่งยืนเป็นอะไรที่ไกลกว่าเพียงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป็นการเปล่ียนโครงสร้างระบบ เศรษฐกิจและสังคมเพื่อลดการบริโภคทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมลงไป
ในระดับท่ียังรักษาความสมดุลท่ีดีทําให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ทําลายล้างอย่างท่ีผ่านมา และยัง
ทํากันอยู่หลายแห่งให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน อยู่ดีกินดีและอยู่เย็นเป็นสุข  

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่มาจากความสําเร็จ เปูาหมายการพัฒนา
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสังคมโดยมุ่งเน้นเรื่องขจัดป๎ญหาความหิวโหย ความยากจนและความเหลื่อมลํ้า 
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การไม่รู้หนังสือ ความเจ็บปุวยและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยได้ใช้แนวทางของ
ศาสตร์พระราชาที่เน้นแนวทางให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การเพิ่มศักยภาพของประชาชน
และชุมชน ใช้การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา เช่น ในแปลงเกษตรให้มีสภาพคล้ายคลึงกับ
ธรรมชาติมากท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่อนุญาตให้ใช้สารเคมีในการเกษตรทุกประเภทไม่ว่าจะ
เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนรูปแบบใดก็ตาม 

2. ความส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สําหรับแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนนั้นต้องทําเพื่อแก้ไขความผิดพลาดในการพัฒนาที่ผ่านมา

และความผิดพลาดในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสมบูรณ์ขึ้น ด้วยการปรับปรุงสิ่งที่
มีจากระบบเก่า นําแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนใหม่มาใช้ปฏิบัติ ประสานกับองค์ประกอบเดิม  (สมพจน์ 
กรรณนุช, 2550: 342) 

1. ส่ิงแวดล้อม (Environment) ป๎ญหาเกิดจากป๎จจัยสําคัญ ได้แก่ ประชากร (Population) 
ซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดป๎ญหาต่าง ๆ และป๎ญหาประชากรมากเกินไป (Overpopulation) ต้องมีการวาง
นโยบายประชากร ซึ่งป๎จจุบันในหลายประเทศก็ประสบความสําเร็จ พบว่ามีแนวโน้มการเพิ่มของ
ประชากรลดลง การศึกษาหมายถึงการพัฒนาอย่างหนึ่งโดยการพัฒนาคน ซึ่งได้เป็นที่ยอมรับกันแล้ว
ว่าเป็นแกนกลางของการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องขยายความหมายของการศึกษาแบบที่เป็นอยู่ในป๎จจุบัน 
การที่ทําให้คนรํ่ารวยมั่งมีสุขภาพดีขึ้น และบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและระบายของเสียให้แก่
ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น จําเป็นต้องมีการปลูกฝ๎งค่านิยมแนวความคิดในทางจริยธรรมต่อไป การร่อยหรอ
สูญส้ินไปของทรัพยากร ซึ่งจะต้องหยุดยั้งการทําลายทรัพยากรและฟื้นฟูให้กลับสมบูรณ์ขึ้นมา มีการ
หมุนเวียนใช้ (Recycle) และมลภาวะ (Pollution) ของเสีย สารพิษ ซึ่งต้องกําจัดทําให้ลดน้อยลง
หรือทําให้หมดไป 

2. การพัฒนา (Development) วิทยาศาสตร์เปลี่ยนจากมุ่งหาความรู้ที่ใช้สร้างเทคโนโลยี 
เพื่อจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ มาเป็นการใช้วิทยาศาสตร์ในค้นหาความรู้ในการปูองกัน
และแก้ไขป๎ญหา เทคโนโลยีมีทิศทางใหม่ คือ ท้ังผลิตและใช้ในการบริโภค ความมุ่งหมายอย่างใหม่ที่  
ไม่ทําลายส่ิงแวดล้อมแต่ให้เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลิตมาเพื่อแก้ไขป๎ญหาสิ่งแวดล้อมโดยตรง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ก่อของเสียมากเกินไป และมีการแบ่งป๎นรายได้สมํ่าเสมอ เพราะถ้าคนยากจน
มากก็จะไปบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติให้หมดไป แต่ถ้ามีการกระจายรายได้เฉลี่ยให้ประชาชนมี
ความเป็นอยู่สมํ่าเสมอกันก็จะแก้ไขป๎ญหาได้ดีขึ้น ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นด้วยโดยเฉพาะการเมือง 
เช่น นโยบายของรัฐ การออกกฎหมาย การเก็บภาษี และงบประมาณ เป็นต้น และที่สําคัญที่สุด คือ
การศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืนจะทําสําเร็จได้นั ้น คนต้องมีจริยธรรม ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติตาม
แนวทางใหม่ ล้วนแต่เป็นการฝืนนิสัยของมนุษย์ในยุคป๎จจุบัน ที่อยู่ในสังคมบริโภคเป็นอย่างมาก  
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การแก้ป๎ญหาสภาพแวดล้อมจึงเริ่มมีความเคลื่อนไหว ที่สําคัญต้องมีความรู้สึกรับผิดชอบ ต้องมีการ
รู้จักยับยั้งควบคุมตนเอง ต้องเปล่ียนนิสัยการบริโภค ต้องเปล่ียนวิธีดําเนินชีวิตใหม่ ฯลฯ 

3. การพัฒนามนุษย์ (Human Development) ต้องมีการพัฒนาให้ครบ 3 ด้านคือ 1) ด้านพฤติกรรม 
และวิธีใช้ชีวิต ตลอดจนการทํามาหาเล้ียงชีพ และวิธีปฏิบัติในการผลิตบริโภคแข่งขัน และอยู่ร่วมกับ
สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมที่ดีเป็นช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้ป๎ญญางอกงาม 2) ด้านจิตใจ เช่น
พัฒนาคุณธรรม ความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจ และสภาพจิตใจที่งดงาม รวมทั้งความสุข ความพอใจ 
ความสดชื่น เบิกบาน จิตใจเป็นตัวชี ้กําหนดพฤติกรรมและสภาพจิตใจที่พอใจมีความสุขก็ทําให้
พฤติกรรมมีความมั่นคง ป๎ญญาจะทํางานได้ผลดีและพัฒนาไปได้ต้องอาศัยสภาพจิตใจที่เหมาะ
โดยเฉพาะการพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ควรจะทําให้ได้ในเรื่องปลีกย่อยดังนี้ พ่อแม่ ผู้ใหญ่ ครู 
อาจารย์ เป็นต้น ควรนําเสนอโลก (รวมทั้งธรรมชาติ หมู่สัตว์และเพื่อนมนุษย์) แก่เด็กในลักษณะที่สื่อ
ความรู้สึกและที่แห่งความรักชื่นชมปรารถนาดีเป็นมิตรพร้อมทั้งเร้าจิตสํานึกที่จะก้าวเข้าไปร่วม
สร้างสรรค์ 3) ด้านป๎ญญา คือความรู้เข้าใจเหตุผล การเข้าถึงความจริงรวมทั้งความเชื่อทัศนคติ ค่านิยม  
และแนวความคิดต่าง ๆ ความรู้ ความเข้าใจต่าง ๆ รวมทั้งแนวความคิด ทัศนคติ และ ค่านิยม ป๎ญญา
เป็นตัวแก้ป๎ญหา เป็นตัวปรับพฤติกรรมและจิตใจให้ลงตัวพอดี และเป็นตัวนําสู่จุดมุ่งหมายแห่งความ
มีอิสรภาพและสันติสุข จะต้องพัฒนาควบคู่ประสานกันไปและอิงอาศัยการพัฒนาทั้งพฤติกรรมและ
จิตใจมนุษย์ที่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติที่แท้จริง จะเกิดป๎ญญาที่มองเห็นครอบคลุมทั่วตลอด
ระบบความสัมพันธ์ทั้งหมด ซึ่งจะทําให้รู้ผลกระทบต่อกันท่ีจะมาถึงทุกส่วนทุกฝุายจากการเบียดเบียน
ท่ีเรียกว่าเอาชนะนั้น และรู้เข้าใจว่าอะไรจึงจะเป็นประโยชน์ท่ีแท้จริง แม้แก่ตนเองในระบบสัมพันธ์ที่
ความเป็นไปของทุกฝุายทุกด้านส่งผลถึงกัน จึงทําให้ใช้ความรู ้อย่างถูกต้อง ทําให้ข้ามพ้นการ
เบียดเบียนไปสู่การเกื้อกูลแก่ท้ังโลก 

สมพจน์ กรรณนุช (2550: 342) กล่าวว่า การพัฒนาท่ียั่งยืนมีหลักเหตุผลที่สําคัญ คือ “การอยู่ได้ 
ด้วยตนเอง” ซึ่งสามารถสังเกตได้จากความยั่งยืนของระบบนิเวศ การค้าไม่เท่ากับ “การอยู่ได้ด้วย
ตนเอง” ดังนั้นการค้าจึงไม่เท่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไรก็ดี การค้าคือการแลกเปลี่ยน ระหว่าง 
ประเทศ ระหว่างชุมชน และระหว่างบุคคลหรือครัวเรือน ทําให้มีการไหลของวัตถุสิ่งของและบริการ
จากพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ไปสู่พื้นท่ีท่ีขาดแคลน แต่การขยายทําให้ลดช่องว่างของความแตกต่าง
ระหว่างประเทศระหว่างชุมชน และระหว่างบุคคลหรือครัวเรือน แต่การขยายการค้าจําเป็นต้องกํากับ
ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ระบบนิเวศของแต่ละพื้นท่ีสูญเสียดุลยภาพจนกระทั่งไม่สามารถปรับตัวได้
ต้องแตกทําลายในที่สุด การขยายการค้าในระดับสุดขั้วย่อมก่อเกิดการสูญเสียดุลยภาพของระบบ
นิเวศซึ่งมนุษย์ใช้เป็นที่อยู ่อาศัย จึงเท่ากับเป็นการทําลายบ้านของตนเอง กระบวนทัศน์เศรษฐกิจ
พอเพียงแสดงให้เห็นความระมัดระวังดังกล่าว โดยเงื่อนไข “ความพอประมาณ” เป็นกลไกกํากับให้
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สังคมมนุษย์ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในลักษณะ “การอยู่ได้ด้วยตัวเอง” ดังนั้นกระบวนทัศน์
เศรษฐกิจพอเพียงจึงเท่ากับการพัฒนาท่ียั่งยืน  

ปี 2503 องค์การสหประชาชาติได้เร่งรัดให้มีการพัฒนามากขึ้นโดยตั้งเป็นนโยบาย ประกาศ
ให้ปี ค.ศ.1960-1970 หรือเทียบเป็นปี พุทธศักราช 2503-2513 เป็นทศวรรษแห่งการพัฒนา 
(Development Decade) วัตถุประสงค์ในการตั้งทศวรรษแห่งการพัฒนาขึ้นมาก็ด้วยความมุ่งหมาย
เพื่อแก้ป๎ญหาสําคัญ 3 อย่างท่ีมีอยู่ท่ัวไปในประเทศท่ีกําลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา คือ ความยากจน
ข้นแค้น (Poverty) ความไม่รู้หนังสือ (Ignorance) และความเจ็บไข้ได้ปุวย มีโรคภัยไข้เจ็บ (Disease) 
การขจัดป๎ญหาสามประการนี้เป็นเปูาหมายใหญ่ วัตถุประสงค์ต่อไปก็เพื่อปิดช่องว่าง ในมาตรฐานการ
ครองชีพระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศท่ีกําลังพัฒนา ทศวรรษแห่งการพัฒนาก็เกิดขึ้นเมื่อส้ิน
ทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2503-2513 แล้วก็ตามมาด้วยทศวรรษแห่งการพัฒนา 
(Development decade) อีกครั้งหนึ่ง เป็นช่วงท่ี 2 ระหว่างที่มีการพัฒนาเป็นการใหญ่ โดยถือเป็น
นโยบายสําคัญขององค์การโลก การพัฒนาตามนโยบายนั้นก็ได้รับการปฏิบัติโดยประเทศต่าง ๆ อย่าง
แพร่หลายไปทั ่ว พร้อมกันนั้นในระหว่างที่เจริญกันใหญ่ในทางที่จะก้าวไปสู่ความเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมนั้น นอกจากมีผลในด้านบวกทําให้เกิดความเจริญทางวัตถุอะไรต่าง ๆ ขึ้นมากมายแล้วก็
ปรากฎว่ามีผลในด้านลบเกิดข้ึนด้วย ปรากฎเด่นชัดออกมาในประเทศท่ีพัฒนาแล้วคือประเทศที่เจริญ
เป็นอุตสาหกรรมแล้วนั่น คือ ป๎ญหาสังคม และป๎ญหาจิตใจต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย จนกระทั่ง
ท้ายท่ีสุดก็มาพบกับป๎ญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์คือโลกนี้อาศัยอยู่
ไม่ได้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงท่ีไม่อาจจะทนต่อไปได้ ทําให้มีการต่ืนตัวกันขึ้น แล้วก็พิจารณาทบทวน
การพัฒนาท่ีผ่านมาว่าเป็นอย่างไรกันแน่จึงเกิดผลอย่างนี้ แล้วก็ลงมติกันว่า การพัฒนาที่ผ่านมานี้มี
ความผิดพลาดไม่ถูกต้องจะต้องเปลี่ยนแปลงแนวการพัฒนากันใหม่  ซึ่ งนําไปสู่การคิดริ เริ่มแนว
การพัฒนาใหม่ท่ีเรียกช่ือในป๎จจุบันว่า  การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2549: 11-23) 

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่มาจากความสําเร็จ เปูาหมายการพัฒนา
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสังคมโดยมุ่งเน้นเรื่องขจัดป๎ญหาความหิวโหย ความยากจนและความเหลื่อมลํ้า 
การไม่รู้หนังสือ ความเจ็บปุวยและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยได้ใช้แนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นแนวทางให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การเพิ่มศักยภาพของ
ประชาชนและชุมชน ใช้การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา เช่น ในแปลงเกษตรให้มีสภาพคล้ายคลึง
กับธรรมชาติมากท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่อนุญาตให้ใช้สารเคมีในการเกษตรทุกประเภท ไม่ว่า
จะเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนรูปแบบใดก็ตาม 
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แนวคิดเก่ียวกับศาสตร์พระราชา 

ศาสตร์พระราชาเป็นการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นการน้อมนําพระบรมราโชวาท 
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทาน
แก่ปวงชนชาวไทย มากําหนดเป็นหลักในการปฏิบัติ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาความเป็นมา ความหมาย
และหลักการของศาสตร์พระราชา ดังนี้ 

1. ความเป็นมาของศาสตร์พระราชา 
แนวคิดศาสตร์ของพระราชา (The King's Philosophy) คือการพัฒนากิจกรรมนันทนาการ

ที่มุ ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในอนาคตตลอดจนสร้าง
ความสุขแบบยั่งยืนภายใต้หลัก 3S ได้แก่ การอยู่รอด (Survival) ความพอเพียง (Sufficiency) และ
ความยั่งยืน (Sustainability) เป็นเปูาหมายในการพัฒนาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่
ของคนโดยไม่ทําลายส่ิงแวดล้อม ให้คนมีความสุขโดยต้องคํานึงถึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทาง
ศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลายแต่ที่สําคัญ  คือ 
นักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพื่อนมนุษย์ จะเห็นได้ว่า
การพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ โดยกล่าวว่าศาสตร์ของพระราชา คือ การลงไปศึกษาเรียนรู้จาก
ชุมชน ให้ชุมชนบอกว่า ป๎ญหาคืออะไร ความต้องการของชาวบ้านคืออะไร พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทําให้เห็นมาตลอด ทรงไปนั่งคุยกับ
ชาวบ้าน  เรียนรู้จากชุมชนแล้วนํามาศึกษาจนได้หนทางแก้ไข ศึกษาว่าป๎ญหาคืออะไร ความต้องการ
คืออะไร แล้วดูว่ามีโครงการพระราชดําริไหนของพระองค์ที ่นําไปแก้ไขได้ และให้ชาวบ้านศึกษา
โครงการพระราชดํารินั้น ๆ หากชาวบ้านบอกว่าใช่ก็นําไปปฏิบัติจริงต่อไป ศาสตร์ของพระราชาเป็น
การทําจากล่างขึ้นบน ศาสตร์ของพระราชาเป็นศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่เมื่อ 60 กว่าปีมาจนถึงป๎จจุบัน 
เพราะมีศูนย์กลางการเรียนรู้และการแก้ไขป๎ญหาคือ “คน” “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นหนทาง
เดียวที่จะทําให้มนุษย์และโลกอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาว “ศาสตร์ของพระราชา” ในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงแนวทางการพัฒนาท่ีสมดุล มั่นคงและยั่งยืนจึงสอดคล้องสําหรับโลกในศตวรรษนี้และอนาคต 
เพื่อเผยแพร่ความรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่สากล นําไปขับเคลื่อนและเผยแพร่ พร้อมนําประสบการณ์
จากโครงการพระราชดําริมาประกอบใช้ ได้สร้างประโยชน์ให้กับการพัฒนาของไทยมาตลอดหลาย
สิบป ีเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้กําหนดให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระสําคัญของการขับเคลื่อน 
และเป็นเปูาหมายการพัฒนาโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า 

ดังนั้น การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ทําให้บรรลุเปูาหมายได้ในที่สุด 
ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับความสนใจในระดับโลก 
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โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาหรือ G-77 ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านผู้แทนสมาชิกที่กําลังเข้ามา
ศึกษาเรื่องนี้ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ต้องพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นความรู้ในระดับสูงและเป็นสากล เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับมวล
มนุษยชาติไม่เฉพาะในประเทศไทย ท่ีสําคัญคือเราต้องนํา “ศาสตร์ของพระราชา” มาประยุกต์ให้เข้า
กับศาสตร์สากลและต้องไม่ลืมศาสตร์ที ่เป็นภูมิป๎ญญาจากท้องถิ ่นหรือจากปราชญ์ชาวบ้านมา
ผสมผสานด้วย ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นกลุ่มเปูาหมายสําคัญที่จะช่วยพัฒนาความรู้ดังกล่าว 
ซึ่งแนวความคิดศาสตร์ของพระราชาจะเป็นศาสตร์ที ่ไม่ทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิม เหมือนกับที่ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพัฒนาใน
พื้นท่ีใดก็ตามจะรักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีนั้นเสมอ นั้นเป็นเพราะการรักษาวัฒนธรรม เป็น
ความหมายเดียวกับการสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในกลุ่มบุคคลอันเป็นกุญแจสําคัญของความ
ยั่งยืน (วีรยุทธิ์ สุวรรณทิพย์, 2553) 

2. ความหมายของศาสตร์พระราชา 
สํานักกรรมาธิการ 1 สํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2560) ได้ให้ความหมายว่า 

“ศาสตร์พระราชา” หมายถึง บรรดาองค์ความรู้และภูมิป๎ญญาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีได้พระราชทานผ่านวิธีการต่าง ๆ ด้วยความมุ่งหมายที่
จะพัฒนา ปูองกันหรือแก้ไขป๎ญหาเพื่อประโยชน์สุขแก่เหล่าพสกนิกรและส่งผลถึงมนุษยชาติ ทั้งปวง 
ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมั่นคง สันติสุขและยั่งยืน 

ฐานัตถ ์จันทร์อําไพ (2561) กล่าวว่า ศาสตร์พระราชา คือศาสตร์ท่ีเกิดจากกษัตริย์นักพัฒนา
ผู้ซึ่งทรงงานอยู่บนหลักการของวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ คือ มีเหตุมีผล มีการศึกษาวิจัย มีการ
ทดลอง โดยเน้นการศึกษา การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบสําคัญ โดยการทรงงานใน
เรื่องของการพัฒนาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เริ่มต้นจากการศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่าง ๆ และทรงเริ่มทําการทดลองด้วยพระองค์
เองในพระราชวังดุสิต จากนั้นจึงได้มีต่อยอดขยายผลการทดลองเหล่านี้ออกไป เป็น 6 ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนา โดยมีการปรับใช้ผลการทดลองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และความต้องการของ
ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ ซึ ่งการปรับใช้เป็นจุดเด่นของศาสตร์ของพระราชา การปรับใช้ให้มีความ
เหมาะสมในการพัฒนาต้อง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยเริ่มต้ังแต่ เข้าใจคือต้องเข้าใจสภาพแวดล้อม
ของท้องท่ี ความเป็นอยู่ของคนเป็นอย่างไร มีวัฒนธรรมแบบใด จากนั้นจึงเข้าถึงโดยเข้าไปคลุกคลีกับ
คนในพื้นท่ี สร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ จากนั้น จึงเริ่มต้นพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับพื้นท่ีนั้น ๆ 

สมบัติ นพรัก (2561: 28) ได้ให้ความหมายว่า ศาสตร์พระราชา หมายถึง ความรู้ (Knowledge) 
ท่ีเกิดจากป๎ญหา (Wisdom) ด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง จนเกิดเป็นองค์ความรู้ (Body of Knowledge) 
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จนกระทั่งเป็น
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โครงการตามพระราชดําริถึง 4,685 โครงการ ครอบคลุมป๎จจัยแวดล้อมที่สําคัญต่อชีวิต ได้แก่ ด้าน
แหล่งนํ้า ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านคมนาคมและการสื่อสาร ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม 
และด้านการศึกษา ฯลฯ และการดํารงชีวิตด้านส่งเสริมอาชีพของมนุษยชาติตั้งแต่เกิดจนตาย องค์ความรู้
ท้ังหมด คือ แนวทางการดําเนินการ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท้ังหมด 

สรุปได้ว่า ศาสตร์พระราชา คือ องค์ความรู้ที่เกิดจากความฉลาดรู้ในด้าน วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 
ชีวิตวัฒนธรรม และนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการศึกษาเพื่อความฉลาดรู้ของ  พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร องค์ความรู้ที่ได้นําไปปฏิบัติ
ก่อประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศชาติ 

3. หลักการของศาสตร์พระราชา  
ฐานัตถ์ จันทร์อําไพ (2561) กล่าวว่า วิธีการของศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นั้นทรงยึดวิธีการเข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา ซึ่งทรงใช้กับทั้ง คน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม มีความลุ่มลึกและมีโครงการ
พระราชดําริ หรืองานอื่นท่ีทรงทําเป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา
คน ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” คือต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนา 
ให้มีสภาพพร้อม ท่ีจะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่การนําความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้า
ไปหาชุมชน หมู่บ้านท่ียังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว ทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” คือก่อนจะทํา
อะไรต้องมีความเข้าใจเสียก่อน เข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจผู้คนในหลากหลายป๎ญหา ทั้งทางด้าน
กายภาพ ด้านจารีต ประเพณีและวัฒนธรรม และระหว่างการดําเนินการนั้นจะต้องทําให้ผู้ที่เราจะไป
ทํางานกับเขาหรือทํางานให้เขานั้นเข้าใจเราด้วย เพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝุายเดียว โดยที่เขาไม่เข้าใจ
เรา ประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้นตามที่เรามุ่งหวังไว้ เข้าถึงก็เช่นกันเมื่อรู้ป๎ญหาแล้ว เข้าใจแล้วก็ต้อง
เข้าถึง ส่วนการพัฒนา เมื่อต่างฝุายต่างเข้าใจกันแล้วการพัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝุายทั้ง
ผู้ให้และผู้รับ  

4. ขั้นตอนของศาสตร์พระราชา  
1. เข้าใจ (Understanding) ประกอบด้วย 1) การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ (Existing Data) 2) การใช้ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Data) 3) การวิเคราะห์และวิจัย (Analytics and Research) 4) การ
ทดลองจนได้ผลจริง (Experiment Till Actionable Results)  

2. เข้าถึง (Connecting) ประกอบด้วย 1) ระเบิดจากข้างใน (Inside-out Blasting) การ
ระเบิดจากข้างใน หมายความว่าให้ประชาชนหรือชุมชนท่ีเข้าไปพัฒนาหรือทํางาน เกิดการปรับตัว 
ท่ีจะพัฒนาตนเอง เกิดความต้องการทีจะพัฒนาตนเองเสียก่อน ไม่ใช่ส่ิงที่ทางราชการเข้าไปบังคับ  
ให้ประชาชนหรือชุมชนทําซึ่งจะไม่ยั่งยืน จึงทรงเน้นการพัฒนาคนให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
ก่อนแล้วจึงเข้าไปพัฒนาเปล่ียนแปลง ซึ่งเป็นการเข้าถึงก่อนจะพัฒนา ไม่ใช่นําการพัฒนาเข้าไปโดยที่ 
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ประชาชนยังไม่ตระหนัก หรือเห็นความสําคัญของการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง 2) เข้าใจกลุ่ม 
เปูาหมาย (Understand Target) การทําความเข้าใจกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งคือประชาชนต้องการอะไร
ก่อนท่ีจะทรงงาน เพื่อท่ีจะทรงเข้าใจความเดือดร้อน ป๎ญหา ความทุกข์ยากของชาวบ้าน เพื่อหาทาง 
แก้ไขต่อไป 3) สร้างป๎ญญา (Educate) การสร้างป๎ญญาสังคมเป็นส่วนสําคัญยิ่งในการเข้าถึง
ประชาชน หากประชาชนยังขาดความเข้าใจก็ต้องสร้างป๎ญญาให้ประชาชนเข้าใจ ใช้วิธีที่ง่ายที่สุดใน
การส่ือสาร กับประชาชนเพื่อสร้างป๎ญญา เลือกใช้วิธีการพูดท่ีจะสร้างป๎ญญาให้เหมาะสมกับผู้ฟ๎ง  

3. พัฒนา แนวพระราชดําริในการพัฒนานั้นเมื่อทรงเข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนา ทรงม ีหลักการ

สําคัญคือ 1) เริ่มต้นด้วยตนเอง (Self-initiated) 2) พึ่งพาตนเองได้ (Self-reliance) 3) ต้นแบบเผยแพร่ 

ความรู้ (Prototype and Role Model) การที่ทรงเลือกใช้พื้นที่ที่มีป๎ญหาและ ความยากลําบากใน

การพัฒนานั้น ก็เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้เห็นและทําตาม ซึ่งหากแม้พื้นท่ี ท่ีมีป๎ญหามากที่สุดก็

ยังพัฒนาให้ดีได้ประชาชนเองก็น่าจะทําตามได้เป็นการเรียนรู้จากตัวแบบ (Role Model) ที่เป็นแรง

บันดาลใจ การพัฒนาประชาชนและประเทศชาติดังนั้นวิธีการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จึงเป็นวิธีการแห่ง

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน และเป็นการปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง

มหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง 

ปกรณ์กิตติ ์  ม ่วงประสิทธ ิ ์  และคณะ (2563) กล่าวว่า ศาสตร ์พระราชาเป็นแนวคิด
พระราชดําริของ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีความยั่งยืนของการพัฒนา ซึ่งสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายมิติ  ทั ้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์ จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมีความยั่งยืนของการพัฒนา มีสาระสําคัญของ
หลักการทรงงาน ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึกษา
ข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบทั ้งจากข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสาร แผนที ่ การสํารวจพื ้นที่ 
เปูาหมายโดยใช้วิธีการสังเกต สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ เพื ่อให้ได้  
รายละเอียดที ่ถูกต้อง เพื ่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วตรงตามที่  
ประชาชนต้องการ บางครั้งทรงปฏิบัติจริงในแปลงทดลองจนได้ผลดีแล้วนําไปเผยแพร่สู่ประชาชน  
หลังจากประชาชนปฏิบัติจริงแล้ว มีการวิเคราะห์ผลประเมินผลแล้วทรงพิจารณาหาวิธีการแก้ไข 

2. ระเบิดจากข้างใน ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน มีพระราชดํารัสว่า “ต้องระเบิดจาก
ข้างใน” หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนท่ีเราเข้าไปพัฒนา ให้มีสภาพพร้อมที่จะ
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รับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนําเอาความเจริญหรือบุคคลจาก
สังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านท่ียังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว 

3. ทําตามลําดับขั้น ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จําเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ สาธารณสุข 
เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถทําประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไปได้ จากนั้นจะเป็นเรื่อง  
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและส่ิงจําเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร การ
อุปโภคบริโภคท่ีเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบง่าย เน้นการปรับใช้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นที่ราษฎร  
สามารถนําไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 
ตอนหนึ่งความว่า 

“…การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมีพอกิน  
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลัก 
วิชาการ เมื่อได้พื้นฐานท่ีมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ 
และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้
รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชน
โดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ข้ึน ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้
ในท่ีสุด ดังเห็นได้ท่ีอารยะประเทศกําลังประสบป๎ญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลานี้…” 

4. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ การพัฒนาใด ๆ ต้องคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศ  
ของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคนตลอดจนวัฒนธรรม 
ประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งความว่า 

“...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์
ในสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนํา เราเข้า
ไปช่วยโดยท่ีจะคิดให้ เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริง ๆ 
แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...” 

5. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด หลักในการแก้ป๎ญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด 
ราษฎรสามารถทําได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไข ปรับปรุง 
โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยาก และในเรื่องส่วนพระองค์ก็ทรงประหยัดมาก ดังที่เรา
เคยเห็นหลอดยาสีพระทนต์ทรงใช้อย่างคุ้มค่า หรือฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน 
ขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขป๎ญหาด้วยความเรียบง่ายและ
ประหยัด ราษฎรสามารถทําได้เองหาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ มาแก้ไข
ป๎ญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูง หรือ ใช้เทคโนโลยีท่ียุ่งยากดังพระราชดํารัสท่ีว่า 
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“…การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุข ของผู้ประหยัดเอง
และครอบครัว ช่วยปูองกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะ
แก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย...” 

6. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงธรรมชาติอย่างละเอียดลึกซึ้ง และ 
ต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ หากต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติ 
เข้าช่วยเหลือ อาทิ การแก้ไขป๎ญหาปุาเสื่อมโทรม ได้ พระราชทานพระราชดําริ การปลูกปุาโดยไม่  
ต้องปลูก ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูธรรมชาติ หรือแม้กระท่ัง การปลูกปุา 3 อย่าง ประโยชน์ 
4 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล และไม้พื้น นอกจากได้ประโยชน์ตามชื่อของไม้แล้วยังช่วย  
รักษาความชุ่มชื ้นให้แก่พื้นดินด้วย จะเห็นได้ว่า ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงธรรมชาติและมนุษย์ว่า 
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกัน ดังพระราชดํารัส ท่ีว่า 

“…ให้ปลูกป ุา โดยไม่ต ้องปลูก โดยปล่อยให ้ข ึ ้นเองตามธรรมชาติ จะได ้ประหยัด
งบประมาณ…” 

7. แก้ป๎ญหาที่จุดเล็ก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ป๎ญหา ทรงมองป๎ญหาในภาพรวมก่อนเสมอ  
แต่เมื่อจะลงมือ แก้ป๎ญหาจะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแก้ไขป๎ญหาเฉพาะหน้า คนทั่วไป
มักจะมองข้าม ดังพระราชดํารัสท่ีว่า  

“…ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออกเป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้เป็นการแก้
อาการจริง แต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่คิดได้แบบ (Macro) นี้ เขาจะทําแบบรื้อ
ท้ังหมด ฉันไม่เห็นด้วย อย่างบ้านคนอยู่ เราบอกบ้านนี้มันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ ไม่คุ้มที่จะไปซ่อม เอาตก
ลงรื้อบ้านนี้ระเบิดเลย เราจะไปอยู่ท่ีไหน ไม่มีท่ีอยู่ วิธีทําต้องค่อย ๆ ทํา จะไประเบิดหมดไม่ได้...” 

8. ทําให้ง่าย (Simplicity) ด้วยพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถใน พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทําให้การคิดค้นดัดแปลง 
ปรับปรุง และการพัฒนาประเทศตามแนว พระราชดําริดําเนินไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่
สําคัญอย่างยิ่ง คือ สอดคล้องกับสภาพ ความเป็นอยู่ และระบบนิเวศน์ โดยส่วนรวมตลอดจนสภาพ
ทางสังคมของชุมชนนั้น ๆ ทรงโปรดที่จะ ทําสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย ทําสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจ
ง่าย อันเป็นการแก้ป๎ญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางนั ่นเอง แต่การทําสิ ่ง ยากให้
กลายเป็นง่ายนั้นเป็นของยาก ฉะนั้นคําว่า “ทําให้ง่าย” หรือ “Simplicity” จึงเป็นหลักคิดสําคัญ
อย่างยิ่งของการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ 

9. ไม่ติดตํารา เมื่อเราจะทําการใดนั้น ควรทํางานอย่างยืดหยุ่น ซึ่งการพัฒนาตามโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ  
ส่ิงแวดล้อมและสภาพของสังคม จิตวิทยาของชุมชน คือ “ไม่ติดตํารา” ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและ 
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เทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย ดังพระบรมราโชวาทในพิธี  
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2504 ความว่า 

“…การดําเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่พอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลัก
ศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นําความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็น
บุคคลท่ีเป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์…” 

10. ใช้อธรรมปราบอธรรม ทรงนําความจริงในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติ และ กฎเกณฑ์ 
ของธรรมชาติมาเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติที่สําคัญในการแก้ป๎ญหาและปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง 
สภาวะท่ีไม่ปกติให้เข้าสู่ระบบท่ีเป็นปกติ เช่น การนํานํ้าดีขับไล่นํ้าเสีย หรือเจือจางนํ้า เสียให้กลับเป็น
นํ้าดี ตามจังหวะการขึ้นลงตามธรรมชาติของนํ้า การบําบัดนํ้าเน่าเสีย โดยให้  ผักตบชวาซึ่งมีตาม
ธรรมชาติ ให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในนํ้า ซึ่งวิธีการเช่นนี้มีพระราชดํารัส ว่า “ใช้อธรรมปราบ
อธรรม” 

11. ปลูกปุาในใจคน คือการกระตุ้นจิตสํานึกและรื้อฟื้นวัฒนธรรมให้คน อนุรักษ์ระบบนิเวศ
ปุา และอยู่ร่วมกับปุาอย่างมั่นคงและพึ่งพิงอิงกัน ใช้นํ้าอนุรักษ์นํ้า ใช้ปุา (ดิน) อนุรักษ์ปุา ซึ่งความ
ต้องการอยู่รอดของมนุษย์ทําให้ต้องการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ อย่างสิ้นเปลือง เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองโดยสร้างความเสียหายให้แก่ส่ิงแวดล้อมอย่างไม่รู้จักพอ ป๎ญหาความไม่สมดุลจึง
บังเกิดขึ้น ดังนั้นในการท่ีจะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมา จะต้องปลูกจิตสํานึกในการรักปุา
ในใจคนเสียก่อน ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งความว่า 

“...เจ้าหน้าท่ีปุาไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้
ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...” 

12. มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก ข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เพื่อส่วนรวม ต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งความว่า 

“...การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมือง
และประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจําเป็นที่ข้าราชการทุกคนจะต้องทําหน้าที่ทุก ๆ  ประการให้
บริสุทธิ์บริบูรณ์ โดยเต็มกําลังสติป๎ญญา ความรู้ ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอย่างจัก
ได้บรรลุความสําเร็จอย่างสูง และบังเกิดประโยชน์อย่างดีท่ีสุดแก่ตนแก่หน้าท่ีและแก่แผ่นดิน...” 

13. การมีส่วนร่วม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงนําหลักการประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารงาน เพื่อ
เปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี ่ยวกับโครงการพัฒนาที ่จะต้องคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการของ
สาธารณชนด้วย ดังพระราชดํารัสความว่า 
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“...สําคัญท่ีสุดจะต้องหัดทําใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟ๎งความคิดเห็นแม้กระทั่ง การ
วิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟ๎งอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือการระดมสติป๎ญญา
และประสบการณ์อันหลากหลายมาอํานวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสําเร็จที่สมบูรณ์
นั่นเอง...” 

14. ขาดทุนคือกําไร  
“…ขาดทุน คือ กําไร (Our loss is our gain) การเสียคือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า 

และการท่ีคนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับท่ีเป็นมูลค่าเงินไม่ได้…” 
จากพระราชดํารัสดังกล่าว คือ หลักการ “การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระทํา 

อันมีผลเป็นกําไรคือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้  ดัง
พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2530 ณ ศาลาดุสิดาลัย 
ความว่า 

“…ประเทศต่าง ๆ ในโลก ในระยะ 3 ปีมานี้ คนท่ีก่อตั้งประเทศท่ีมีหลักทฤษฎีในอุดมคติที่ใช้
ในการปกครองประเทศล้วนแต่ล่มสลายลงไปแล้ว เมืองไทยของเราจะสลายลงไปหรือเมืองไทยนับว่า
อยู่ได้มาอย่างดี เมื ่อประมาณ 10 วันก่อน มีชาวต่างประเทศมาขอพบเพื่อขอโอวาทเกี่ยวกับการ
ปกครองประเทศว่าจะทําอย่างไร จึงได้แนะนําว่าให้ปกครองแบบคนจน แบบที่ไม่ติดตํารามากเกินไป 
ทําอย่างมีสามัคคีมีเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอด ไม่เหมือนกับคนท่ีทําตามวิชาการ ท่ีเวลาปิดตําราแล้วไม่
รู้จะทําอย่างไร ลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกเริ่มใหม่ ถอยหลังเข้าคลอง ถ้าเราใช้ตําราแบบอะลุ้มอล่วย
กัน ในท่ีสุดได้ก็เป็นการดี ให้โอวาทเขาไปว่าขาดทุนเป็นการได้กําไรของเรา นักเศรษฐศาสตร์คงค้าน
ว่าไม่ใช่ แต่เราอธิบายได้ว่า ถ้าเราทําอะไรที่เราเสียแต่ในที่สุดเราเสียนั้นเป็นการได้ทางอ้อม ตรงกับ
งานของรัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งคือเงินของประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชน 
อยู่ด ีกินดี ก็ต้องลงทุนต้องสร้างโครงการซึ่งต้องใช้เงินเป็นร้อยพันหมื่นล้าน ถ้าทําไปเป็นการจ่ายเงิน
ของรัฐบาล แต่ในไม่ช้าประชาชนจะได้รับผล ราษฎรอยู่ดีกินดี ราษฎรได้กําไรไป ถ้าราษฎรมีรายได้ 
รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวก เพื่อให้รัฐบาลได้ทําโครงการต่อไป เพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ ถ้า
รู้ รัก สามัคคี รู้เสียสละ คือการได้ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่
เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” 

15. บริการรวมที่จุดเดียว ทรงเน้นในเรื่องการสร้าง ความรู้ รัก สามัคคี และการร่วมมือร่วม
แรงร่วมใจกัน ด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทํา และยึดติด
กับการเป็นเจ้าของเป็นสําคัญ ให้แปรเปลี่ยนเป็นการร่วมมือกันโดยไม่มีเจ้าของ และสามารถอํานวย
ประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนดังเห็นได้จากแนวพระราชดําริในการดําเนินงานบริหารจัดการของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่มีอยู่ทั้งหมด 6 ศูนย์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
นับเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารที ่เป็นการ “บริการรวมที่จุดเดียว” และ “การบริการแบบ 
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เบ็ดเสร็จ” หรือ “One Stop Services” ท่ีเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ระบบบริหาร ราชการ
แผ่นดินของประเทศไทยเมื่อกว่า 20 ปี มาแล้ว 

16. การพึ่งตนเอง การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อการแก้ไข ป๎ญหา
ในเบ้ืองต้นด้วยการแก้ไขป๎ญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้มีความแข็งแรงในการดํารงชีวิต ขั้นต่อไปคือการ
พัฒนาให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ “พึ่งตนเองได้” ในท่ีสุด ดังพระราช
ดํารัสตอนหนึ่งความว่า 

“...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและให้มีความพอกินพอใช้ 
ก่อนอื่นเป็นส่ิงสําคัญยิ่งยวดเพราะผู้มีอาชีพ และฐานะเพียงพอท่ีจะพึ่งพาตนเองได้ ย่อมสามารถสร้าง
ความเจริญในระดับสูงขึ้นต่อไป...” 

17. พออยู่พอกิน การพัฒนาเพื่อให้พสกนิกรประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิต เริ่มจากการเสด็จฯ 
ไปทรงเยี ่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้ทอดพระเนตรความ เป็นอยู่ของ
ราษฎรด้วยพระองค์เอง จึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพป๎ญหาได้อย่างลึกซึ้งว่า  มีเหตุผล
มากมายท่ีทําให้ราษฎรตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญ จากนั้นได้พระราชทานความช่วยเหลือให้ พสกนิกร
มีความกินดีอยู่ดีมีชีวิตอยู่ในขั้น “พออยู่พอกิน” ก่อนแล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้า
ต่อไป 

ในการพัฒนานั้น หากมองในภาพรวมของประเทศ มิใช่งานเล็กน้อยแต่ต้องใช้ความคิด และ
กําลังของคนท้ังชาติจึงจะบรรลุผลสําเร็จ ด้วยพระปรีชาญาณ จึงทําให้คนท้ังหลายได้ประจักษ์ว่า แนว
พระราชดําริในเรื่องต่าง ๆ นั้น ล้วนแล้วแต่ “เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผล” เป็นท่ียอมรับโดยทั่วกัน ดังพระ
ราชดํารัสตอนหนึ่งความว่า 

“…ถ้าโครงการดี ในไม่ช้าประชาชนก็ได้กําไร จะได้ผล ราษฎรจะอยู ่ดีกินดีขึ ้น จะได้  
ประโยชน์ต่อไป…” 

18. องค์รวม วิธีคิดอย่างองค์รวม (Holistic) หรือมองอย่างครบวงจร เห็นได้จากการ พระราชทาน
พระราชดําริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้น ทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และแนวทางแก้ไข อย่างเชื่อมโยง
ดังเช่นกรณีของ “ทฤษฎีใหม่” ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นแนวทางในการ ประกอบอาชีพ 
นับเป็นแนวทางหนึ่งที ่ทรงมองอย่างองค์รวม ตั้งแต่การถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของคน  ไทยมีที ่ดิน
ประมาณ 10-15 ไร่ การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งนํ้า อันเป็นป๎จจัยพื้นฐานที่สําคัญ  ในการ
ประกอบอาชีพ เมื่อมีนํ้าในการทําเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้น และหากมีผลผลิตเพิ่ม  มากขึ้น 
เกษตรกรจะต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาด รวมถึงการรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มี ความเข้มแข็ง 
เพื่อพร้อมท่ีจะรับกับการเปล่ียนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างเข้มแข็ง นั่นคือทฤษฎี  ใหม่ขั้นที่ 1 
ขั้นท่ี 2 และ ขั้นท่ี 3 
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19. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตให้ดําเนินไปบนทาง
สายกลาง เพื่อเป็นแนวการดํารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน 
จนกระท่ังระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าว
ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ ้มกันในตัว ที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก ต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่าง
ยิ่ง ในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ 
ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที ่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติป๎ญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

20. ทํางานอย่างมีความสุข การทํางานต้องมีความสุขดังจะเห็นได้จาก  พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระเกษมสําราญในการทรง
งานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งความว่า 

“...ทํางานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทําประโยชน์ ให้กับ
ผู้อื่น...” 

21. ความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน เป็นเงื่อนไขสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ผู้ปฏิบัติงาน 
ต้องมีความรู้ควบคู่คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน คือองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ของคุณธรรม
ในการปฏิบัติงานให้ก้าวหน้าและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ ่งผู้ที ่มีความซื่อสัตย์  สุจริต และ
บริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มี
ความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 

ดังจะเห็นได้จาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร มีพระราชดํารัสว่า “การให้ หยุดทฤษฎีโดมิโน” การพัฒนาที่ทําอยู่นั้นทรงใช้หลัก
สังฆทาน คือการให้ซึ่งไม่เคยนึกว่าเมื่อให้ไปแล้วจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ หลักสังฆทานคือการให้โดยไม่
เลือกแม้กระท่ังเขมรอพยพ ในฐานะเพื่อนมนุษย์ ผู้ประสบความทุกข์ยากก็มีโครงการเข้าไปช่วยเหลือ
จริง ๆ ไม่ได้ให้เพื่อคิดหวังอะไรตอบแทน 

22. ความเพียร การเริ่มต้นทํางานหรือทําส่ิงใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความ
อดทนและความมุ่งมั่น ตัวอย่างจากพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก เป็นพระราชนิพนธ์ที่ทรงใช้
เวลาค่อนข้างนานในการคิดประดิษฐ์ถ้อยคําให้เข้าใจง่าย และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคม  
ป๎จจุบัน อีกท้ังภาพประกอบและคติธรรมต่าง ๆ ได้ส่งเสริมให้หนังสือเล่มนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ หากคน
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ไทยน้อมรับมาศึกษาวิเคราะห์ และปฏิบัติตามรอยพระมหาชนก กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็น 
ฝ่๎งก็ยังว่ายนํ้าต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายนํ้าก็จะตกเป็นอาหาร ปู ปลา และไม่ได้พบกับเทวดาที่มา 
ช่วยเหลือมิให้จมนํ้าในเวลาต่อมา 

เช่นเดียวกับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ท่ีทรงริเริ่มโครงการต่าง ๆ ในระยะแรกท่ีไม่มีความพร้อมในการทํางานมากนัก และทรงใช้พระราชทรัพย์ 
ส่วนพระองค์ท้ังส้ิน แต่ก็มิได้ทรงท้อพระราชหฤทัยมุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข 

23. รู้รัก สามัคคี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร มีพระราชดํารัสในเรื่อง “รู้รัก สามัคคี” มาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นคําสามคําที่มีค่าและมี
ความหมายลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกเรื่องทุกยุคสมัย โดยมีความหมายของแต่ละคํา 
ดังนี้ 

รู้ : คือ การท่ีเราจะลงมือทําส่ิงใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงป๎จจัยท้ังหมด รู้ถึงป๎ญหา และรู้ถึง
วิธีการแก้ป๎ญหา 

รัก : คือ ความรัก เมื ่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้ว จะต้องมีความรักที่จะเข้าไปลงมือ
ปฏิบัติแก้ไขป๎ญหานั้น ๆ 

สามัคคี : คือ การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคํานึงเสมอว่าเราจะทํางานคนเดียวไม่ได้  ต้อง 
ทํางานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ป๎ญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียนรู้หลักการทรงงานใน  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, 2551: 5)  กล่าวว่า 
กระบวนการคิดตามศาสตร์พระราชา ศาสตร์ของราชาเป็นส่ิงท่ีพระองค์ทรงแนะนําสิ่งที่เป็นปรัชญาที่
ยิ่งใหญ่ เป็นองค์ความรู้สําคัญ มีหลักวิชาต่าง ๆ ท้ัง สังคม วิทยาศาสตร์ ปนอยู่ เพราะไม่ใช่ศาสตร์ที่ใช้
สอบหรือปริญญา แต่เป็นส่ิงท่ีพัฒนาประเทศ หากเราได้ศึกษาศาสตร์พระราชาเป็นระบบอย่าง
เป็นขั้นตอนจะทําให้เกิดประโยชน์มหาศาล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีนอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ยังทรง
เป็นพระราชาท่ีเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต และการทํางานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานา
ประเทศอีกด้วย ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์และมีความสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีความน่าสนใจที่สมควรนํามาประยุกต์ใช้
กับชีวิตการทํางานเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้  

1. จะทําอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจาก
ข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้
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รายละเอียดท่ีถูกต้อง เพื่อนําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตาม
เปูาหมาย 

2. ระเบิดจากภายใน จะทําการใด ๆ ต้องเริ่มจากคนท่ีเกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็ง 
จากภายในให้เกิดความเข้าใจและอยากทํา ไม่ใช่การสั่งให้ทํา คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทําก็เป็นได้ ใน
การทํางานนั้นอาจจะต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน  หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้
ทราบถึงเปูาหมายและวิธีการต่อไป 

3. แก้ป๎ญหาจากจุดเล็ก ควรมองป๎ญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ป๎ญหานั้น  
ควรมองในส่ิงท่ีคนมักจะมองข้าม แล้วเริ่มแก้ป๎ญหาจากจุดเล็ก ๆ เสียก่อน เมื่อสําเร็จแล้วจึงค่อย ๆ 
ขยับขยายแก้ไปเรื่อย ๆ ทีละจุด เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทํางานได้ โดยมองไปที่เปูาหมาย
ใหญ่ของงานแต่ละช้ินแล้วเริ่มลงมือทําจากจุดเล็ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ทํา ค่อย ๆ แกไ้ปทีละจุด งานแต่ละ
ชิ้นก็จะลุล่วงไปได้ตามเปูาหมายที่วางไว้  “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้
ก่อน  มันไม่ได้แก้อาการจริงแต่ต้องแก้ป๎ญหาท่ีทําให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะให้อยู่ในสภาพที่
ดีได้” 

4. ทําตามลําดับข้ัน เริ่มต้นจากการลงมือทําในส่ิงท่ีจําเป็นก่อน เมื่อสําเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่
จําเป็นลําดับต่อไป ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทําตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสําเร็จได้
โดยง่าย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรง
เริ่มต้นจากสิ่งที่จําเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่อง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และส่ิงจําเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร การ
อุปโภคบริโภค เน้นการปรับใช้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์
สูงสุด “การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับข้ัน ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา 
เมื่อได้พื้นฐานท่ีมั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและ
ฐานะเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึ้นโดยลําดับต่อไป” พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2517 

5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ การพัฒนาใด ๆ ต้องคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณ
นั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละ
ท้องถิ่นท่ีมีความแตกต่างกัน “การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ
ทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้อง
แนะนําเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริง ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิด
ประโยชน์อย่างยิ่ง” 
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6. ทํางานแบบองค์รวม ใช้วิธีคิดเพื่อการทํางานโดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่าง ๆ 
ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน  มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
อย่างเช่ือมโยง 

7. ไม่ติดตํารา เมื่อเราจะทําการใดนั้นควรทํางานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์ นั้น ๆ 
ไม่ใช่การยึดติดอยู่กับแค่ในตําราวิชาการ เพราะบางทีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติด
ทฤษฎีมากจนเกินไปจนทําอะไรไม่ได้เลย ส่ิงท่ีเราทําบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
สังคม และจิตวิทยาด้วย 

8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงใช้หลักในการแก้ป๎ญหาด้วย
ความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทําได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้ส่ิงท่ีมีอยู่ในภูมิภาค
นั้นมาแก้ไขปรับปรุง โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีท่ียุ่งยากมากนัก ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งว่า 
“…ให้ปลูกปุาโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยใหข้ึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…” 

9. ทําให้ง่าย ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริ 
ไปได้โดยง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน และท่ีสําคัญอย่างยิ่ง คือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
และระบบนิเวศโดยรวม “ทําให้ง่าย” 

10. การมีส่วนร่วม ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือ
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “สําคัญที่สุดจะต้องหัดทําใจให้กว้างขวาง หนักแน่น 
รู้จักรับฟ๎งความคิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือการระดม
สติป๎ญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอํานวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลสําเร็จที่
สมบูรณ์นั่นเอง” 

11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งว่า 
“…ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟ๎งจนเบ่ือ อาจรําคาญด้วยซํ้าว่า ใครต่อ
ใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร 
ขอให้คิดว่าคนท่ีให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่
จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้…” 

12. บริการที่จุดเดียว ทรงมีพระราชดําริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนา
หลายแห่งท่ัวประเทศโดยใช้หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้น
เรื ่อง รู ้รัก สามัคคี และการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรงมองป๎ญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้า
ช่วยเหลือเราด้วย 

14. ใช้อธรรมปราบอธรรม ทรงนําความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมา
เป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขป๎ญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ  เช่น 
การบําบัดนํ้าเน่าเสียโดยให้ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมส่ิงสกปรกปนเป้ือนในนํ้า 

15. ปลูกปุาในใจคน การจะทําการใดสําเร็จต้องปลูกจิตสํานึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า 
เห็นประโยชน์กับส่ิงท่ีจะทํา “เจ้าหน้าท่ีปุาไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็
จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 

16. ขาดทุนคือกําไร หลักการใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีมีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระทําอันมีผล
เป็นกําไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 

17. การพึ่งพาตนเอง การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อการแก้ไขป๎ญหาในเบื้องต้นด้วย
การแก้ไขป๎ญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะดํารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ  
การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถพึ่งตนเองได้ในท่ีสุด 

18. พออยู่พอกิน ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อย
ขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะท่ีก้าวหน้าต่อไป 

19. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิต ให้ดําเนินไป
บน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับ
บุคคล องค์กร และชุมชน 

20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ผู้ท่ีมีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อม
ทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ท่ีมีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ  

21. ทํางานอย่างมีความสุข ทํางานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทําอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้  
แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ สนุกกับการทํางานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะทํางานโดย
คํานึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถทําได้  “…ทํางานกับฉัน ฉันไม่มี
อะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทําประโยชน์ให้กับผู้อื่น…” 

22. ความเพียร การเริ่มต้นทํางานหรือทําส่ิงใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความ
อดทนและความมุ่งมั่น ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝ๎่ง
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ก็จะว่ายนํ้าต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปูปลา และไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิ
ให้จมนํ้า 

23. รู้รัก สามัคคี รู้ คือ รู้ป๎ญหาและรู้วิธีแก้ป๎ญหานั้น รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงป๎ญหาและวิธีแก้แล้ว 
เราต้องมีความรักท่ีจะลงมือทําลงมือแก้ไขป๎ญหานั้น สามัคคี คือ การแก้ไขป๎ญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลง
มือทําคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน 

  นิคม ชมพูหลง (2548) กล่าวว่า หลักการพัฒนาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงยึดแนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไป  ไม่ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน หากแต่ให้เกิดความสอดคล้องกับความเป็นอยู่
โดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งกัน บ้านก็มีผู้นําวัดมีพระสงฆ์และโรงเรียนมีครูประสานสัมพันธ์ในชุมชน 
ชีวิตพื้นฐานคือการประกอบอาชีพภายใต้ป๎จจัยสี่แต่ละพื้นที่ย่อมมีอาชีพที่แตกต่างกัน  ทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทยได้มีการน้อมนําแนวพระราชดําริของพระองค์ คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
เพื่อทําให้หลายชุมชนเกิดความเข้มแข็งเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงในท้องถิ่นที่เน้นทั้งในด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน จาก
หลักการดังกล่าวประชาชนได้นําไปศึกษามีความเข้าใจ นําไปสู่การปฏิบัติในการประกอบอาชีพแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป เพื่อการดํารงชีวิตของตนและชุมชน ประกอบกับความรู้ของตนท่ีคิดค้นการทดลองใช้
และทําซํ้าครั้งแล้วครั้งเล่าจนเกิดเป็นผลดีและนําไปบอกต่อหรือแนะนํา ตลอดทั้งการไปเรียนรู้และ
เกิดความรู้ใหม่ในชุมชน ผลของการปฏิบัติที่เกิดจากแนวความคิดที่ตกผลึก เป็นประสบการณ์ที่เกิด
จากการลงมือทําเป็นผลดีที ่เกิดจากการทดลอง จึงเป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพใน
การศึกษาเล่าเรียน เช่น การทําไร่นาสวนแบบผสมผสาน การปลูกพืชหมุนเวียน การนําสัตว์เลี้ยงมาใช้
ในการไถนา การรู้จักนวดข้าวโดยการใช้เครื่องทุ่นแรง รู้จักการสานกระบุง ตะกร้าด้วยไม้ไผ่ การเก็บ
ของใช้ด้วยการหมักดอง การนําเอาดินเอือดมาแช่นํ้าต้มให้แห้งเป็นเกลือสินเธาว์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่
ชาวบ้านคิดได้เองท่ีนํามาใช้ในการแก้ไขป๎ญหาเป็นป๎ญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน  
ท้ังกว้าง ท้ังลึก ท่ีชาวบ้านสามารถคิดเอง ทําเอง โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่แก้ป๎ญหาการดําเนินชีวิตใน
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับสมัย ภูมิป๎ญญาจึงมีความสําคัญและจําเป็นของท้องถิ่น  

พระครูสุนทรเขมาภินันท์ และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ศาสตร์พระราชา : พุทธบูรณาการ
แห่งนวัตกรรมศาสตร์สมัยใหม่เพื่อสังคมไทยทุกระดับ เป็นการนําเสนอบทความเกี่ยวกับศาสตร์
พระราชา ซึ่งเป็นผลงานสําคัญของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ที่เกิดจากพระจริยาวัตรในการทรงงานเพื่อการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย 
ศาสตร์พระราชาเป็นศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วยความรู้หลายอย่าง สําคัญทีสุดคือ ประกอบไปด้วยหลัก
ปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซ ึ ่งม ีพ ื ้นฐานมาจากหลักมัชฌิมาปฏิปทา  หร ือทางสายกลางใน
พระพุทธศาสนา เป็นพุทธบูรณาการโดยเช่ือมโยงเพื่อการแก้ไขป๎ญหาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของ
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ประชาชน ด้วยเหตุนี้ศาสตร์พระราชาจึงเป็นศาสตร์ที่มีความสําคัญต่อยุคสมัยที่ประเทศไทยมีการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อให้ก้าวไปสู่ยุค 4.0 มีความทัดเทียมกับนานาประเทศ 
และเป็นนวัตกรรมศาสตร์แห่งการบูรณาการสมัยใหม่ เพื่อสังคมไทยทุกระดับ 

  สรุปได้ว่า วิธีการของศาสตร์พระราชา 1) เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ได้แก่ เข้าใจข้อมูลที่มีอยู่ 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์และวิจัย และการทดลองจนได้ผลจริง 2) เข้าถึง การระเบิดจาก
ข้างใน หมายความว่า ให้ประชาชนหรือชุมชนที่เข้าไปพัฒนา เกิดความต้องการทีจะพัฒนาตนเอง
เสียก่อน 3) พัฒนา ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นต้นแบบเผยแพร่ความรู้หลักการทรงงานของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จํานวน 23 ข้อ  
 
แนวคิดทฤษฎีใหม่ 

ป๎ญหาหลักของเกษตรกรในอดีตจนถึงป๎จจุบันที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนนํ้าเพื่อ

เกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นท่ีเกษตรท่ีอาศัยนํ้าฝน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศที่ 

อยู่ในเขตท่ีมีฝนค่อนข้างน้อยและส่วนมากเป็นนาข้าวและพืชไร่ เกษตรกรยังคงทําการเพาะปลูกได้ปี

ละครั้งในช่วงฤดูฝนเท่านั้น และมีความเสี่ยงกับความเสียหายอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของดิน 

ฟูาอากาศและฝนท้ิงช่วง แม้ว่าจะมีการขุดบ่อหรือสระเก็บนํ้าไว้ใช้บ้างแต่ก็มีขนาดไม่เพียงพอ หรือมี

ป๎จจัยอื่น ๆ ท่ีเป็นป๎ญหาให้มีนํ้าใช้ไม่เพียงพอ รวมทั้งระบบการปลูกพืชไม่มีหลักเกณฑ์ใด ๆ และส่วน 

ใหญ่ปลูกพืชชนิดเดียว (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2539) 

 ด้วยเหตุนี ้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

จึงได้พระราชทานพระราชดําริเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากลําบากดังกล่าว   

ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติ โดยเฉพาะการขาดแคลนนํ้าได้โดยไม่เดือดร้อนและยากลําบากนัก  

พระราชดํารินี้ทรงเรียกว่า “ทฤษฎีใหม่” เป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดิน 

และนํ้า เพื่อการเกษตรในท่ีดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 ความส าคัญของทฤษฎีใหม่ 

1. มีการบริหารและจัดแบ่งท่ีดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 

เกษตรกร ซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน 

2. มีการคํานวณโดยหลักวิชาการ เกี่ยวกับปริมาณนํ้าท่ีจะกักเก็บให้พอเพียงต่อการเพาะปลูก 

ได้ตลอดปี 

3. มีการวางแผนท่ีสมบูรณ์แบบ สําหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมีถึง 3 ขั้นตอน 
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 ทฤษฏีใหม่ขั้นต้น 

 การจัดสรรพื้นที่อยู ่อาศัยและที่ท ากิน  ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน

30:30:30:10 ซึ่งหมายถึงพื้นท่ีส่วนท่ีหนึ่ง ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักนํ้าเพื่อใช้เก็บกักนํ้าฝนใน 

ฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้งตลอดจนการเลี้ยงสัตว์นํ้าและพืชนํ้าต่าง ๆ พื้นที่ส่วนที่สอง  

ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจําวันสําหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี  

เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้ พื้นที่ส่วนที่สาม ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น  

พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหน่าย พื้นที่  

ส่วนท่ีส่ี ประมาณ 10% เป็นท่ีอยู่อาศัย เล้ียงสัตว์และโรงเรือนอื่น ๆ 

หลักการและแนวทางส าคัญ 

1. เป็นระบบการผลิตแบบพอเพียง ท่ีเกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัด 

ก่อน ท้ังนี้ชุมชนต้องมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทํานองเดียวกับการ   

“ลงแขก” แบบด้ังเดิมเพื่อลดค่าใช้จ่าย 

2. เนื่องจากข้าวเป็นป๎จจัยหลักท่ีทุกครัวเรือนจะต้องบริโภค ดังนั้น จึงประมาณว่าครอบครัว 

หนึ่งทํานา 5 ไร่ จะทําให้มีข้าวพอกินตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง เพื่อยึดหลักพึ่งตนเองได้ 

อย่างมีอิสรภาพ 

3. ต้องมีนํ้าสํารองไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง หรือระยะฝนท้ิงช่วงได้อย่างพอเพียง ดังนั้น  

จึงจําเป็นต้องกันที่ดินส่วนหนึ่งไว้ขุดสระนํ้า โดยมีหลักว่าต้องมีนํ้าเพียงพอที่จะทําการเพาะปลูกได้ 

ตลอดปี ทั้งนี้ได้พระราชทานพระราชดําริเป็นแนวทางว่า ต้องมีนํ้า 1,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อการ 

เพาะปลูก 1 ไร่ โดยประมาณ ฉะนั้น เมื่อทํานา 5 ไร่ ทําพืชไร่หรือไม้ผลอีก 5 ไร่ (รวมเป็น 10 ไร่)  

จะต้องมีนํ้า 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อป ี

ดังนั้น หากมีพื้นที่ 15 ไร่ จึงมีสูตรคร่าว ๆ ว่า แต่ละแปลงประกอบด้วย นา 5 ไร่ พืชไร่พืช 

สวน 5 ไร่ สระนํ้า 3 ไร่ ลึก 4 เมตร จุประมาณ 19,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็น ปริมาณนํ้าที่เพียง 

พอท่ีจะสํารองไว้ใช้ยามฤดูแล้ง ท่ีอยู่อาศัยและอื่น ๆ 2 ไร่ รวมทั้งหมด 15 ไร่ 

 4. การจัดแบ่งแปลงท่ีดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงคํานวณและคํานึงจากอัตราถือครองที่ดินถัวเฉลี่ย  

ครัวเรือนละ 15 ไร่ อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรมีพื้นที่ถือครองน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ ก็สามารถใช้ 

อัตราส่วน 30:30:30:10 ไปเป็นเกณฑ์ปรับใช้ได้ กล่าวคือ 30% ส่วนแรก ขุดสระนํ้า (สามารถเลี้ยง
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ปลา ปลูกพืชนํ้า เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด ฯลฯ ได้ด้วย) 30% ส่วนที่สอง ทํานา 30% ส่วนที่สาม ปลูก 

พืชไร่ พืชสวน (ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ไม้สร้างบ้าน พืชไร่ พืชผัก สมุนไพร เป็นต้น) 10% สุดท้าย  

เป็นท่ีอยู่อาศัยและอื่น ๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอก

สัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น) 

 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวเป็นสูตรหรือหลักการโดยประมาณเท่านั้น สามารถปรับปรุง 

เปลี ่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ ้นอยู ่ก ับสภาพของพื ้นที ่  ด ิน ปร ิมาณนํ ้าฝนและ 

สภาพแวดล้อม เช่น ในกรณีภาคใต้ท่ีมีฝนตกชุกกว่าภาคอื่น หรือหากพื้นที่ที่มีแหล่งนํ้ามาเติมสระได้ 

ต่อเนื่อง ก็อาจลดขนาดของบ่อหรือสระนํ้าให้เล็กลง เพื่อเก็บพื้นท่ีไว้ใช้ประโยชน์อื่นต่อไปได้ 

 ทฤษฏีใหม่ขั้นก้าวหน้า 

 เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นที่หนึ่งในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว  

เกษตรกรก็จะพัฒนาตนเองไปสู่ขั้นพออยู่พอกินเพื่อให้มีผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงควรที่จะต้องดําเนินการ 

ตามข้ันท่ีสองและขั้นที่สาม ต่อไปตามลําดับ ดังนี้ 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง 

เมือ่เกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นที่สอง  

คือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันดําเนินการในด้าน 

การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ) 

เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิตโดยเริ่มต้ังแต่ ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย การหานํ้า  

และอื่น ๆ เพื่อการเพาะปลูก 

การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจําหน่ายผลผลิต) 

เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่าง ๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น  

การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว ตลอดจนการรวมกัน 

ขายผลผลิตให้ได้ราคาดีและลดค่าใช้จ่ายลงด้วย 

ความเป็นอยู่ (กะปิ นํ้าปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ) 

ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที ่ดีพอสมควร โดยมีป๎จจัยพื้นฐานในการ  

ดํารงชีวิต เช่น อาหารการกินต่าง ๆ กะปิ นํ้าปลา เส้ือผ้า ท่ีพอเพียง 
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สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้) 

แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จําเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยามปุวยไข้ หรือมี 

กองทุนไว้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา) 

ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนให้แก่ 

เยาวชนของชุมชนเอง 

สังคมและศาสนา 

ชุมชนควรเป็นที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวกิจกรรม  

ท้ังหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าส่วนราชการ องค์กร  

เอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นสําคัญ 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม 

เมื่อดําเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่  

ขั้นที่สามต่อไป คือ ติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาทุนหรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัท ห้างร้าน 

เอกชน มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังนี้ ท้ังฝุายเกษตรกรและฝุายธนาคารกับบริษัท  

จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ 

เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา) 

ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ํา (ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและ  

มาสีเอง) 

เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาตํ่า เพราะรวมกันซื้อเป็นจํานวนมาก (เป็นร้าน  

สหกรณ์ ราคาขายส่ง) 

ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร (เพื่อไปดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผล 

ดียิ่งขึ้น) 

ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ 

 จากพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ท่ีได้พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ นั้น สามารถสรุปถึงประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ได้ ดังนี้ 

1. ให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัดไม่อดอยาก และสามรถเลี้ยง

ตนเองได้ 
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2. ในหน้าแล้งมีนํ้าน้อยก็สามารถเอานํ้าท่ีเก็บไว้ในสระมาปลูกพืชผักต่าง ๆ ได้ แม้แต่ข้าวก็ยัง 

ปลูกได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนชลประทาน 

3. ในปีท่ีฝนตกตามฤดูกาลโดยมีนํ้าดีตลอดปี ทฤษฎีใหม่นี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้รํ่ารวย  

ขึ้นได้ 

4. ในกรณีท่ีเกิดอุทกภัย ก็สามารถท่ีจะฟื้นตัวและช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง โดยทางราชการ 

ไม่ต้องช่วยเหลือมากเกินไป อันเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย 

ข้อส าคัญที่ควรพิจารณา 

 1. การดําเนินการตามทฤษฎีใหม่นั้น มีป๎จจัยประกอบหลายประการ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 

ในแต่ละท้องถิ่น ฉะนั้นเกษตรกรควรขอรับคําแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีด้วย  

2. การขุดสระนํ้านั้น จะต้องสามารถเก็บกักนํ้าได้ เพราะสภาพดินในแต่ละท้องถิ่นแตกต่าง 

กัน เช่น ดินร่วน ดินทราย ซึ่งเป็นดินที่ไม่สามารถอุ้มนํ้าได้ หรือเป็นดินเปรี้ยว ดินเค็ม ซึ่งอาจจะไม่ 

เหมาะกับพืชท่ีปลูกได้ ฉะนั้น จะต้องพิจารณาให้ดีและควรขอรับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน  

หรือเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก่อน  

3. ขนาดของพื้นที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ทรงคํานวณและคํานึงจากอัตราการถือครองที่ดิน ถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ 15 ไร่ แต่ให้ 

พึงเข้าใจว่าอัตราส่วนเฉล่ียขนาดพื้นท่ีนี้มิใช่หลักตายตัว หากพื้นท่ีการถือครองของเกษตรกรจะมีน้อย 

กว่าหรือมากกว่านี้ ก็สามารถนําอัตราส่วนนี้ (30:30:30:10) ไปปรับใช้ได้  

4. การปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าวซึ่งเป็นพืชหลัก ไม้ผล พืชผัก พืชไร่ และพืชสมุนไพร  

อีกทั้งยังมีการเลี้ยงปลาหรือสัตว์อื่น ๆ ซึ่งเกษตรกรสามารถนํามาบริโภคได้ตลอดทั้งปี เป็นการลด 

ค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหารสําหรับครอบครัวได้ และส่วนที่เหลือสามารถจําหน่ายเป็นรายได้แก่  

ครอบครัวได้อีก 

5. ความร่วมมือร่วมใจของชุมชน จะเป็นกําลังสําคัญในการปฏิบัติตามหลักทฤษฎีใหม่ เช่น  

การลงแรงช่วยเหลือกัน หรือท่ีเรียกว่าการลงแขก นอกจากจะทําให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน   

ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานได้อีกด้วย 

6. ในระหว่างการขุดสระนํ้า จะมีดินที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นจํานวนมาก หน้าดินซึ่งเป็นดินดีควร 

นําไปกองไว้ต่างหาก เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชต่าง ๆ ในภายหลัง โดยนํามาเกลี่ยคลุมดิน 

ช้ันล่างท่ีเป็นดินไม่ดี ซึ่งอาจนํามาถมทําขอบสระนํ้าหรือยกร่องสําหรับปลูกไม้ผล  
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เงื่อนไขหรือป๎ญหาในการดําเนินงาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดํารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2538 ณ ศาลาดุสิดาลัย มีความตอน 

หนึ่ง ดังนี้ 

 “...การทําทฤษฎีใหม่นี ้มิใช่ของง่าย ๆ แล้วแต่ที ่ แล้วแต่โอกาส และ แล้วแต่งบประมาณ  

เพราะว่าเด๋ียวนี้ประชาชนทราบถึงทฤษฎีใหม่นี้กว้างขวาง และแต่ละคนก็อยากได้ให้ทางราชการขุด 

สระแล้วช่วย แต่มันไม่ใช่สิ่งง่ายนัก บางแห่งขุดแล้วไม่มีนํ้า แม้จะมีฝนนํ้าก็อยู่ไม่ได้ เพราะว่ามันรั่ว  

หรือบางทีก็เป็นท่ีท่ีรับนํ้าไม่ได้ ทฤษฎีใหม่นี้จึงต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมด้วย...ฉะนั้น การที่ปฏิบัติตาม  

ทฤษฎีใหม่หรืออีกนัยหนึ่ง ปฏิบัติเพื่อหานํ้าให้แก่ราษฎร เป็นส่ิงท่ีไม่ใช่ง่าย ต้องช่วยกันทํา...” 

 พืชที่ควรปลูกและสัตว์ที่ควรเลี้ยง 

 ไม้ผลและผักยืนต้น ได้แก่ มะม่วง มะพร้าว มะขาม ขนุน ละมุด ส้ม กล้วย น้อยหน่า  

มะละกอ กระท้อน แคบ้าน มะรุม สะเดา ขี้เหล็ก กระถิน เป็นต้น 

ผักล้มลุกและดอกไม้ ได้แก่ มันเทศ เผือก ถั่วฝ๎กยาว มะเขือ มะลิ ดาวเรือง บานไม่รู้โรย  

กุหลาบ รัก และซ่อนกล่ิน เป็นต้น 

เห็ด ได้แก่ เห็ดนางฟูา เห็ดฟาง เห็ดเป๋าฮื้อ เป็นต้น 

สมุนไพรและเครื่องเทศ ได้แก่ หมาก พลู พริกไทย บุก บัวบก มะเกลือ ชุมเห็ด หญ้าแฝก  

และพืชผักบางชนิด เช่น กะเพรา โหระพา สะระแหน่ แมงลัก และตะไคร้ เป็นต้น 

ไม้ใช้สอยและเช้ือเพลิง ได้แก่ ไผ่ มะพร้าว ตาล มะขามเทศ สะแก ทองหลาง จามจุรี กระถิน  

ยูคาลิปตัส สะเดา ขี้เหล็ก ประดู่ ชิงชัน และยางนา เป็นต้น 

พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ อ้อย มัน สําปะหลัง ละหุ่ง นุ่น เป็นต้น  

พืชไร่หลายชนิดอาจเก็บเกี่ยวเมื่อผลผลิตยังสดอยู่ และจําหน่ายเป็นพืชประเภทผักได้และมีราคาดีกว่า 

เก็บเมื่อแก่ พืชไร่เหล่านี้ ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ อ้อย และมันสําปะหลัง  

เป็นต้น  

พืชบํารุงดินและพืชคลุมดิน ได้แก่ ถั่วมะแฮะ ถั่วฮามาต้า โสนแอฟริกัน โสนพื้นเมือง  

ปอเทือง ถั่วพร้า ขี้เหล็ก กระถิน รวมท้ังถั่วเขียว และถั่วพุ่ม เป็นต้น 

หมายเหตุ พืชหลายชนิดใช้ทําประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งชนิด และการเลือกปลูกพืชควรเน้น 

พืชยืนต้นด้วย เพราะการดูแลรักษาในระยะหลังจะลดน้อยลง มีผลผลิตทยอยออกตลอดปี หากเลือก 

พืชยืนต้นชนิดต่าง ๆ กัน และให้ความร่มเย็นและชุ่มช้ืนกับท่ีอยู่อาศัยและส่ิงแวดล้อม 
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สัตว์เล้ียงอื่น ๆ ได้แก่ 

1. สัตว์นํ้า เช่น ปลาไน ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาดุก เพื่อเป็นอาหารเสริมประเภท  

โปรตีน และยังสามารถนําไปจําหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย ในบางพื้นท่ีสามารถเล้ียงกบได้ 

2. สุกร หรือ ไก่ เลี้ยงบนขอบสระนํ้า ทั้งนี้มูลสุกรและไก่สามารถนํามาเป็นอาหารปลา   

บางแห่งอาจเล้ียงเป็ดได้ 

ทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์ 

 การท่ีจะทําให้ทฤษฎีใหม่สมบูรณ์ได้นั้น สระเก็บกักนํ้าจะต้องทําหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเต็มความสามารถ โดยต้องมีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ที่สามารถเพิ่มเติมนํ้าในสระเก็บกักนํ้าให้เต็มอยู่  

เสมอ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเสนอ 

วิธีการ คือ อ่างใหญ่เติมอ่างเล็ก อ่างเล็กเติมสระนํ้า สระนํ้าที่เกษตรกรขุดขึ้นตามทฤษฎีใหม่ เมื่อเกิด 

ช่วงขาดแคลนนํ้าในฤดูแล้ง เกษตรกรสามารถสูบนํ้ามาใช้ประโยชน์ได้ และหากนํ้าในสระนํ้าไม่  

เพียงพอก็ขอรับนํ้าจากอ่างเล็ก ซึ่งได้ทําระบบส่งนํ้าเชื่อมต่อลงมายังสระนํ้าที่ได้ขุดไว้ในแต่ละแปลง  

จะช่วยให้สามารถมีนํ้าใช้ตลอดปี 

กรณีท่ีเกษตรกรใช้นํ้ากันมาก อ่างเล็กอาจมีปริมาณนํ้าไม่พอเพียง หากโครงการพัฒนาลุ่มนํ้า 

สมบูรณ์แล้ว ก็ใช้วิธีการผันนํ้าจากอ่างใหญ่ต่อลงมายังอ่างเล็ก ก็จะช่วยให้มีปริมาณนํ้าใช้มากพอ  

ตลอดปีสําหรับสระของเกษตรกร 

สถาพร สันติบุตร (2539) แนวคิดหนึ่งของการพัฒนาที่พอเพียง ซึ่ง  พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานจากประชาชน 

ชาวไทย คือ “ทฤษฎีใหม่” ภายใต้หลักการที่ว่า “ทฤษฎีใหม่” เป็นแนวทางที่ได้ทรงคิดคํานวณตาม 

หลักวิชา ถึงวิธีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกําหนดสิ่งที่เกษตรกรหรือ 

ชาวนาควรปฏิบัติเพื่อแก้ไขป๎ญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นกับเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ เช่น ฝนแล้ง   

นํ้าท่วม หนี้สิน และยากจน แต่การจะปฏิบัติให้เกิดผลต้องมีสมมติฐาน (Hypothesis) เบื้องต้นของ 

เกษตรกร ซึ่งควรยอมรับหรือตกลงโดยปริยาย หรืออาจสรุปใจความสําคัญเพื่อง่ายต่อการเข้ าใจ 

เกี่ยวกับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การช่วยให้เกษตรกรมีนํ้าใช้อย่างเพียงพอ รู้จักใช้นํ้าและดินที่มี 

อยู่อย่างจํากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีกินตามอัตภาพ ไม่รวยมากแต่พออยู่พอกิน  

ไม่อดอยาก 
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พัชรพรรณ ยาโน (2552) จากพระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี ่ยวกับทฤษฎีใหม่ที่ได้ทรงพระราชทานไว้เนื ่องใน  

วโรกาสต่าง ๆ สรุปความหมายของเกษตรทฤษฎีใหม่  (New Theory) ได้ว่า แนวทางปฏิบัติเพื่อให้ 

เกษตรกรท่ีมีท่ีดินถือครองประมาณ 10-15 ไร่ สามารถมีนํ้าใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียงตลอดปี  

และใช้นํ้ากับท่ีดินท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีกินมีใช้ตามอัตภาพ คือ ไม่ได้รวยมากแต่ 

พอกิน ไม่อดอยาก โดยการแบ่งท่ีดินท่ีถือครองออกเป็นสัดส่วนดังนี้ ส่วนที่หนึ่งร้อยละ 30 ของพื้นที่ 

สําหรับขุดสระ ส่วนที่สองร้อยละ 60 ของพื้นที่สําหรับทํานาปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ทําสวน และส่วนที่ 

สามร้อยละ 10 ของพื้นท่ีสําหรับเป็นที่บริการ เช่น ทางเดิน ท่ีอยู่อาศัย หรืออื่น ๆ  

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาตามแนวคิด ทฤษฎีใหม่ ถือว่าเป็นแก่นแห่งการพัฒนาอย่างแท้จริง  

เพราะเป็นการพัฒนาด้านการเกษตร ชุมชน ชนบท การผลิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งสําคัญที่สุด 

เกี่ยวกับวิธีคิดและจิตสํานึกของคน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากเศรษฐกิจ 

พอเพียงนั้นเริ่มท่ีตัวบุคคลก่อน และไปถึงครอบครัว ชุมชน สังคม ตามลําดับ ดังนั้น การทําการเกษตร 

ทฤษฎีใหม่จึงมีความสําคัญและมีบทบาทต่อภาคการเกษตร ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของประเทศ 

อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ต้องมีองค์ประกอบหลายประการที่จะทําให้การทําเกษตรวิธีนี ้ประสบ  

ผลสําเร็จและก้าวไปอย่างมั่นคงไม่ล้มเลิกกลางคัน มีการขยายผลที่เหมาะสมในทุกด้านไม่ขยายผล 

รวดเร็วเกินไป  

 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการตนเอง 

การจัดการตนเอง เป็นแนวคิดที่มีพื ้นฐานในการจัดการกับป๎ญหาตนเองโดยการใช้ศาสตร์ 
พระราชามาปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข ใช้กระบวนการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นระบบ คงไว้ซึ่ง 
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างความเข้มแข็ง และต่อสู้กับป๎ญหา 
ที่เกิดขึ ้นจากกระแสทุนนิยม อันส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ สังคม มีความเปลี่ยนแปลง มองเห็น 
ความสําคัญในการแก้ไขป๎ญหาโดยการอาศัยฐานคิดและประสบการณ์ของตนเองให้ประสบผลสําเร็จ 
อย่างเป็นรูปธรรมสร้างความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน 

1. ความหมายเก่ียวกับการจัดการตนเอง 
สภาองค์กรชุมชน (2551) ได้กล่าวว่า การจัดการตนเองของชุมชนเป็นระบบซึ่งใช้วิธีการ 

แลกเปลี่ยนความรู้ เพื ่อกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยคนในชุมชน  
ท้องถิ่น และเพื่อคนในชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมใช้เวทีพูดคุยเพื่อแก้ป๎ญหาของคนในชุมชนท้องถิ่น
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ร่วมกัน เป็นระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่อดีต ซึ่งมีตัวอย่างของการจัดการ 
ตนเองในรูปแบบของสภาองค์กรชุมชน เช่น สภาผู้นําชุมชนตําบลไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เป็นต้น  

John F. Decker (1982) ได้ให้ความหมายของ การจัดการตนเองว่าต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากการ 
ถูกควบคุมโดยกฎข้อบังคับที่ถูกกําหนดจากบนลงล่างโดยภาครัฐ แต่ให้ความสําคัญกับการกระทํา 
กิจกรรมของสังคมท่ีเป็นชุมชนท้องถิ่น (Local Actions) และมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม  
ท่ีจะนําไปสู่ระบบการสรรค์สร้างรูปแบบและโครงสร้างท่ีจัดระเบียบข้ึน 

Nakagawa-Kogan & Betrus (1984) การจัดการตนเองมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทาง 
สังคม (Social Learning Theory) การรู้คิด (Cognitive) ทฤษฎีกาย-จิต (Psychophysiological) ซึ่ง
หัวใจสําคัญของการจัดการตนเอง คือ หลักของทฤษฎีการเรียนรู ้ทางสังคม และทฤษฎีกาย-จิต  
เนื ่องจากเชื่อว่าสามารถเรียนรู้ได้หากมีการเสริมแรงอย่างมีระบบขององค์กรและการปกครองใน  
ป๎จจุบัน ให้สามารถร่วมมือกันแก้ไขป๎ญหาเฉพาะหน้า โดยไม่ต้องให้ใครมาวางแผนให้  

Browder and Shapiro (1985) กล่าวว่า การจัดการตนเองเป็นการประเมินความรู้ ทักษะ  
และความสามารถของตนเองอย่างตรงตามความเป็นจริง โดยมีการตั้งเปูาหมายที่มีความเป็นไปได้  
การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติเพื่อไปสู่เปูาหมาย และการสร้างแรงจูงใจเพื่อไปถึงเปูาหมายที่ 
กําหนด รวมทั้งการควบคุมตนเองและตอบสนองต่อผลสะท้อนกลับ โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้หรือ 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

Kanfer and Gaelick (1986) แนวคิดการจัดการตนเองเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากทฤษฎี 
การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลในทุกกระบวนการโดย 
มีความเชื ่อพื้นฐานว่าการที่บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมใด ๆ ต้องเกิดจากกระบวนการตัดสินใจ  
ประเมินผลดีผลเสียของการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ด้วยตนเอง มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่จะปฏิบัติด้วย 
ตนเอง เพราะเมื่อประเมินและตัดสินใจแล้วว่าพฤติกรรมนั้น ๆ มีคุณค่าก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในการดํารงชีวิตและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

โดยสรุป การจัดการตนเองเป็นแนวคิดท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม เน้นการมี 
ส่วนร่วมของบุคคลในทุกกระบวนการ โดยมีความเช่ือพื้นฐานว่าการที่บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมใด ๆ  
ต้องเกิดจากกระบวนการตัดสินใจ ประเมินผลดีผลเสียของการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งใช้ 
วิธีการแลกเปล่ียนความรู้ เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนท้องถิ่น และเพื่อคน 
ในชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมแก้ป๎ญหาร่วมกัน และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ระบบที่ซับซ้อนอั นจะ 
นําไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
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2. องค์ประกอบของการจัดการตนเอง 
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2550) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการตนเองไว้ 4 ด้าน คือ  

1) การตระหนักในตน (self-awareness) 2) การรับรู้ความสามารถของตน (self-efficacy) 3) การ 
กํากับตนเอง (self-monitoring) และ 4) การปรับพฤติกรรม (behavior modification) 

จารุณี ยังสุข (2552) ได้ให้นิยามองค์ประกอบของความสามารถในการจัดการตนเอง  
ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการรู้จักตนเอง 2) ความสามารถในการบริหารเวลา 3) ความสามารถ 
ในการบริหารอารมณ์ตนเอง และ 4) การมีวินัยในตนเอง  

Gerhardt (2007) ได้สรุปขั้นตอนของการจัดการตนเองไว้ 4 ขั้น ได้แก่ 1) การประมาณตนเอง  
(self-assessment) เป็นขั้นที่บุคคลค้นพบป๎ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างตนเองกับเปูาหมายที่ต้องการบรรลุ  
2) การตั้งและแน่วแน่กับเปูาหมาย 3) การตรวจสอบตนเอง (self-monitoring) เป็นการที่บุคคล 
ตรวจสอบตนเองท้ังด้านเวลาและสภาพแวดล้อมที่อาจมีผลต่อการบรรลุเปูาหมาย และ 4) การประเมิน 
ตนเอง (self-evaluation) เป็นการประเมินความสําเร็จของตนเอง และมีการปรับเปลี่ยนวิธีการหาก 
จําเป็น  

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดการตนเองมีองค์ประกอบพื้นฐาน 5 องค์ประกอบ คือ 1) การ 
บริหารเวลา 2) การควบคุมอารมณ์ 3) การต้ังเปูาหมาย 4) การรับรู้ความสามารถของตน และ 5) การมี 
แรงจูงใจในตนเอง 

3. แนวทางการจัดการตนเองของชุมชน 
การจัดการตนเองของชุมชน เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน มาใช้ในการ 

จัดการชุมชนในทุกมิติ ทุกด้าน โดยใช้กระบวนการศึกษา เรียนรู้ อย่างเป็นระบบ ให้ชุมชนมีความ  
เข้มแข็ง แต่ยังคงรักษาประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนไว้ รวมถึงสืบทอดภูมิป๎ญญาท้องถิ่นที่มี 
อยู่ในชุมชนไว้ด้วย เพื่อเป็นฐานของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็ง ต่อสู้กับกระแสทุนนิยมที่ส่งผลให้
ระบบเศรษฐกิจ สังคม มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น แนวทางการจัดการจึงต้องเริ่มที่  
ชุมชนเห็นความสําคัญของป๎ญหาที่ต้องขับเคลื่อนพลังของชุมชนด้วยตนเอง โดยอาศัยฐานคิดและ
ประสบการณ์ของชุมชนในการสร้างระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทและความรุนแรง 
ของป๎ญหาในชุมชน พร้อมท้ังสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภายนอกชุมชนในการส่งเสริม สนับสนุน 
การดําเนินงานของชุมชนให้ประสบผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน หากชุมชนเกิดป๎ญหา  
คนในชุมชนจะตระหนักถึงป๎ญหาที่พวกเขาประสบอยู ่ โดยที่เชื ่อว่าหากร่วมมือกันกําหนดแนว 
ทางแก้ไข ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมจะสามารถขับเคลื่อนการแก้ป๎ญหาไปได้ด้วย  
พลังสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชน และดําเนินการด้วยแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
เป็นหลักโดยเริ่มจากป๎ญหาท่ีเกิดขึ้น หรืออยู่ในความสนใจของผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนแล้วขับเคลื่อน 
ไปสู่จุดหมาย คือ การแก้ป๎ญหานั้น ๆ ได้ ด้วยแนวทางท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีของตนเอง ซึ่งผู้คนในชุมชน
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จะมีการพัฒนาจนเกิดความตระหนักและรู้สึกว่ามีอํานาจและความสามารถที่จะจัดการแก้ไขป๎ญหา
ต่าง ๆ ของชุมชนได้ด้วยตนเองเป็นพลังภายในที่ทําให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาร่วมมือกันในการแก้ไข
ป๎ญหาหรือทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และไม่รู ้สึกท้อแท้แม้จะยากลําบาก กระบวนการ
ประชาคม คือ เครื่องมือสําคัญท่ีสร้างความตระหนักและทําให้สมาชิกในชุมชนรู้สึกว่าตนมีศักยภาพที่
จะจัดการกับป๎ญหาท่ีประสบอยู่ได้ด้วยตนเอง (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , 
2557: 111-114) โดยมีแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานของชุมชน ที่ถือว่าเป็นฐานของการจัดการ
ตนเองของชุมชนท่ีสําคัญคือ 

1. การเรียนรู้เป็นเงื่อนไขท่ีสําคัญที่สุดเพราะการเรียนรู้จะนําไปสู่ความตระหนักถึงป๎ญหาที่
ชุมชนประสบอยู่และสามารถแก้ไขได้ด้วยพลังของคนในชุมชนเอง การเรียนรู้จึงเป็นการเพิ่มอํานาจ 
(empowerment) ให้แก่คนในชุมชนโดยตรง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีทั้งรูปแบบการอบรมอย่าง
เป็นทางการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเวทีพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการภายในชุมชน เพื่อค้นหา
ป๎ญหาและความต้องการจริง ๆ ของชุมชนเองแล้วหาแนวทางการทํางานที่จะจัดการป๎ญหาที่
เหมาะสมร่วมกัน 

2. เวทีประชาคมเป็นเครื่องมือสําคัญในกระบวนการตัดสินใจและกําหนดแนวทางในการแก้ไข
ป๎ญหาชุมชนจึงควรมีการทําประชาคมกันอย่างสมํ่าเสมอ 1-2 ครั้ง/เดือน เพื่อการพูดคุย ที่ไม่เป็น
ทางการทุกคนมีโอกาสได้พูดและรับฟ๎งเสียงของทุกคนเพื่อร่วมมือกันในการหาทางแก้ไขป๎ญหา 

3. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นรากฐานสําคัญท่ีจะยอมรับว่าแต่ละคนในชุมชนมีสิ่งที่มี
ความสําคัญท่ีจะให้และเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ การท่ีมีส่วนร่วมก็เพราะตระหนักว่าเขามีสิ่งที่จะ
ให้แก่ส่วนรวมไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อยหรือสําคัญมากน้อยเพียงใดก็ตาม ซึ่งเกิดจากการได้เรียนรู้จน
เข้าใจป๎ญหาและเปูาหมายของชุมชน ทําให้อยากมีส่วนร่วมในการจัดการกับป๎ญหานั้น ๆ  

4. พลังสามัคคีและความผูกพันกันของคนในชุมชนเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน 
ทั้งความสัมพันธ์แนวดิ่ง เช่น แบบเครือญาติตามลําดับอาวุโส และแบบอุปถัมภ์กับความสัมพันธ์
แนวราบ เป็นความสัมพันธ์บนฐานความเสมอภาคมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกันเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ แต่หากแม้มีฐานของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างต่างกันก็
ไม่ประสบป๎ญหาในการรวมกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมต่าง ๆ 

5. ภาวะผู้นําเป็นป๎จจัยท่ีจําเป็นสําหรับการจัดการชุมชนท้องถิ่นทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ผู้นํามีบทบาทสําคัญมากในการขับเคลื่อนคนและงานไปสู่เปูาหมายด้วยการทํางานหนัก
โปร่งใสมีวิสัยทัศน์เป็นธรรมและมีความอดทนสูง 

โกวิทย์ พวงงาม (2553: 385-412) จําแนกแนวทางการจัดการตนเองของชุมชน ได้เป็น 5 
มิติ ดังนี้ 
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1. มิติด้านแผนชุมชน ที่ใช้เป็นเครื่องสําคัญในการเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาของชุมชน โดยแผนชุมชนนั้นเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมท่ีครอบคลุมใน
ทุกด้าน 

2. มิติด้านการเกษตร เป็นการสร้างอํานาจโดยการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน เป็นภาคประชา
สังคม ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการจัดการกับป๎ญหาของชุมชน 

3. มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการดําเนินงานรูปแบบของกลุ่มอนุรักษ์ 
เพื่อรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในชุมชน ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยาวนาน 

4. มิติด้านการเงินชุมชน โดยการสร้างแหล่งเงินทุนของชุมชนขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงิน ภายในชุมชน ลดป๎ญหาความยากจน และแก้ไขป๎ญหาการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน ให้สามารถมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

5. มิติด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ศักยภาพ และความสามารถของชุมชนในการดําเนินชีวิต 
โดยไม่คล้อยไปตาม 

โกวิทย์ พวงงาม (2553: 636-648) กล่าวว่า ป๎จจัยที่ส่งผลให้ชุมชนสามารถจัดการตนเอง
และเป็นชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ด้วยแนวทางการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. กลไกหลักในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น 3 กลไกหลัก ได้แก่ แกนนําและ
อาสาสมัคร สมาชิกกลุ่ม สภาผู้นําและกรรมการ 

2. หลักการที่ใช้ในการจัดการตนเอง 6 หลักการ ได้แก่ หลักความเป็นประชาธิปไตยชุมชน 
หลักการจัดการท่ีมีความยืดหยุ่นสูง หลักการทําอะไรทําทันที หลักการเชื่อมโยงกิจกรรมให้เป็นการ
พัฒนาแบบองค์รวม หลักการกระจายความรับผิดชอบและมีอิสระทางความคิด และหลักการใช้ทุนที่มี
อยู่ในชุมชน 

3. กระบวนการท่ีใช้ในการจัดการตนเอง 6 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็ง
และต่อเนื่อง กระบวนการตรวจสอบโดยเครือข่ายที่มีอยู่ในชุมชน กระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง กระบวนการปรับเปลี่ยนแนวคิดชุมชน และกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

4. เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการตนเอง 7 เครื่องมือ ได้แก่ ศีล 5 ระบบเครือญาติ คุ้มบ้านโซน
บ้าน กลุ่มบ้านละแวกบ้าน แผนชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน หรือเครือข่ายชุมชน กฎ ระเบียบ กติกาที่
ชัดเจน ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าแนวทางการจัดการตนเองเกิดจากการรวมตัวกันของคนใน
ชุมชน ในการร่วมมือกันแก้ไขป๎ญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยอาศัยพลังจากกระบวนการ
รวมกลุ่ม และการสนับสนุนจากเครือข่ายภายนอกชุมชน ท่ีเห็นถึงความสําคัญหรือความจําเป็นในการ
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ร่วมมือกันในการดําเนินงานเพื่อนําไปสู่จุดหมายร่วมกัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยอาศัยฐานคิด
และประสบการณ์ของชุมชนในการสร้างระบบการบริหารจัดการตนเองท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี และความ
รุนแรงของป๎ญหาในชุมชนให้ประสบผลสําเร็จและเกิดประโยชน์ร่วมกัน 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน (2554: 7) กล่าวว่า เกณฑ์ชี้วัดพื้นที่จัดการตนเอง 
มีดังต่อไปนี้ 

1. ชุมชนมีเปูาหมายทิศทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
2. มีระบบข้อมูล ฐานข้อมูล ที่สําคัญของชุมชนที่สามารถนําไปจัดทําผังพื้นที่ทําแผนพัฒนา

ตนเองและส่ือสารกับสาธารณะ 
3. มีแผนของชุมชนท่ีเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นท่ีระดับตําบล ท้ังระยะสั้นระยะกลาง 

และระยะยาวที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ เด็ก/เยาวชน 
ยาเสพติด และได้รับการบรรจุเข้าแผนของท้องถิ่นและมีการปฏิบัติตามแผน 

4. ป๎ญหาร่วมของคนในพื้นท่ีได้รับการยกระดับเช่ือมโยงและถูกจัดการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
ชุมชนตระหนักเรื่องการมีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงานพัฒนาและติดตามตรวจสอบ รวมถึง
โครงการของภาครัฐท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน 

5. มีรูปธรรมการจัดการป๎ญหาในชุมชนโดยมีชุมชนเป็นแกนหลักมีประเด็นงานพัฒนาที่ครอบคลุม
ทุกเรื่อง และมีองค์กรชุมชนท่ีหลากหลายเป็นพื้นฐานของการทํางานพัฒนา 

6. ชุมชนมีการจัดการโดยชุมชน มีการจัดการทุนชุมชน ทั้งทุนทรัพยากร ทุนสิ่งแวดล้อมทุน
เงิน ทุนภูมิป๎ญญา ระบบสวัสดิการมีความมั่นคงทางอาหาร มีแหล่งพลังงานเพียงพอต่อวิถีชีวิตของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

7. มีการจัดความสัมพันธ์ของขบวนชุมชนท้องถิ่นระดับท้องถิ่น ท่ีมีความร่วมมือกันหลายฝุาย
และทํางานร่วมกันได้ 

8. ชุมชนรักการเรียนรู้ มีฐานการเรียนรู้ระดับตําบล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและมีระบบการ
จัดการความรู้ ชุดองค์ความรู้ ภูมิป๎ญญารูปธรรมพื้นท่ี และบทเรียนและส่ือสารสู่ชุมชนและสาธารณะ 

9. คนในชุมชนมีความสุขมีความเป็นเจ้าของชุมชน มีระเบียบ/กติกาการอยู่ร่วมกัน และมีความ
ผูกพันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

10. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสมํ่าเสมอ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายผนึกกําลังชุมชนทุก
ระดับ และมีระบบการสร้างและพัฒนาคนจากรุ่นสู่รุ่นมีคนรุ่นใหม่มาสืบทอดเจตนารมณ์ 

11. มีระบบธรรมาภิบาล ความน่าเช่ือถือในการดําเนินงานและมีระบบการตรวจสอบการทํางาน
ของชุมชนเอง 

โดยสรุป การจัดการตนเองต้องมีการจัดการชีวิตให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม  มีระบบการจัดการให้เกิดความสัมพันธ์ของทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งทุนทางสังคม   
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ทุนทรัพยากร ทุนที่เป็นตัวเงิน เพื่อเอื้อให้เกิดการทํากิจกรรมที่เป็ นการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนยาวนานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
แนวคิดการอยู่ดีมีสุข 

การท่ีแนวคิดเรื่องการอยู่ดีมีสุขได้รับการนําเข้าไปไว้ในแนวคิดการพัฒนา ทําให้แนวคิดการ
อยู่ดีมีสุขถูกกําหนดขึ้นใช้ในการพัฒนา ในทางปฏิบัติแล้วแนวทางในการพัฒนาของประเทศ ก็ยังไม่ได้
ปรับเปล่ียนไปจากแนวทางกระแสหลัก  

1. ความส าคัญของการอยู่ดีมีสุข  
มนธ์ภัสสรณ์ พิพัฒน์เตชากร (2552) กล่าวว่า ภาวะอยู่ดีมีสุขด้านครอบครัว โดยการอมรบ

เล้ียงดูคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดให้เป็นคนดี สนับสนุนให้มีการศึกษาสูง หัวหน้าครอบครัวมีอาชีพ
มั่นคง รวมถึงการมีสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว ทําให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่นและการมีกิจกรรม
นันทนาการภายในครอบครัว ทําให้ลดภาวะความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นภายในครอบครัว รวมถึงการพึ่งตนเอง
ของครองครัวจะทําให้ครอบครัวเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ และการที่สมาชิกใน
ครอบครัวไม่มีป๎ญหาความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านและชุมชนจะทําให้สมาชิกในครอบครัวสามารถที่จะ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ลัคเบญจา จิรวุฒิวงชัย (2557) กล่าวว่า ความอยู่ดีมีสุขจะต้องรวมเอาประเด็นคําถามทาง
จริยธรรมเข้ามาไว้ด้วยนั้น ทําให้ความหมายของความอยู่ดีมีสุขเป็นเรื่องของ “คุณค่าและเปูาหมาย” 
คุณค่าดังกล่าวนี้ ก็คือส่ิงท่ีดีท่ีมนุษย์แสวงหา เมื่อมาถึงตรงนี้เราพบว่า ส่ิงท่ีมนุษย์ป๎จเจกปรารถนาจะมี
ความแตกต่างกันไป หรือสิ่งที่ดีที่พึงปรารถนาของแต่ละชุมชน สังคม ย่อมมีความผันแปรแตกต่าง
ออกไปในแต่สังคมและวัฒนธรรม ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ทําให้ความอยู่ดีมีสุข (หรือคําว่าการพัฒนา)  
ไม่อาจจะใช้มาตรฐานอันเดียวในการตัดสิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากว่ามนุษย์จําเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็น
สังคม สภาพแวดล้อมในการดําเนินชีวิตหรือชุมชนย่อมมีอิทธิพลเหนือป๎จเจกอื่นด้วย ดังนั้นในแง่นี้
มนุษย์ก็จําเป็นต้องมีคุณค่าและเปูาหมายร่วม (universal values and goals) ในเรื่องนี้ Goulet 
(1971) เสนอว่า มีคุณค่าร่วมสามประการที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและสังคมมนุษย์มีเหมือนกันคือ 
ประการแรก คุณค่าเกี่ยวกับการดํารงชีวิต หรือการท่ีจะมีชีวิตอยู่รอด (life sustenance) ประการที่สอง  
คุณค่าเกี่ยวกับการได้รับการยอมรับนับถือ หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (esteem) ประการสุดท้าย 
เป็นคุณค่าเกี่ยวกับเสรีภาพ (freedom) รายได้ทําให้ป๎จเจกบุคคลหาซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งนําไปสู่
การสร้างความสําเร็จในรูปแบบต่าง ๆ กัน แต่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถแปลงการเป็นเจ้าของสินค้าและ
บริการนั้นให้เป็นความสําเร็จได้เท่าเทียมกัน โดยสรุปเมื่อพูดถึงความอยู่ดีมีสุขต้องมุ่งไปที่ความสําเร็จ
ของบุคคลเป็นสําคัญ การมีรายได้สูงขึ้นย่อมแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นต้องมีความสามารถสูงด้วย หรือ
ประชาชนในประเทศที่รํ ่ารวยย่อมมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีกว่าประชาชนในประเทศที่ยากจน  
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แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ป๎จจัย ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจง่ายอย่างที่คิด ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่
ประเทศหนึ่ง ประสบความสําเร็จในการลดอัตราการตายของประชากรลงมากจนมีผลทําให้รายได้ต่อ
หัวของประชากรลดลง ด้วยเหตุท่ีมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นจากอัตราการตายที่ลดลง เราไม่สามารถ
ระบุได้ว่า มาตรฐานการดํารงชีวิตของประชาชนในประเทศดังกล่าวดีขึ้นหรือเลวลง เราคงจะไม่ได้
คําตอบในประเด็นนี้ชัดเจน กล่าวคือระดับรายได้ต่อหัวที่ลดลงส่งผลให้ประเทศนั้นยากจนลง แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ปรากฏว่าประเทศนั้นได้มีการพัฒนาอายุขัยเฉล่ียของประชาชนให้ยืนยาวขึ้น ตัวอย่างนี้
สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างรายได้และขีดความสามารถของประชาชน  

ความจริงแล้วคําว่า “ความอยู่ดีมีสุข” นี้มิใช่คําซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่แต่ว่ามีการกล่าวถึงมา 
นานแล้วและอาจสามารถสืบย้อนกลับไปถึงยุคของนักปรัชญาอย่าง Jeremy Bentham (1948-1832) 
ในขณะที่ป๎จจุบันได้มีการนําเอาแนวคิดความอยู่ดีมีสุขมาใช้ในหลายสาขาวิชา ในปี 2544 ได้มีกลุ่ม
นักวิชาการรวมตัวกันภายใต้กลุ่มวิจัยที่ชื่อว่า “Research Group on Wellbeing in Developing 
Countries” นําโดย Allister McGregor และได้ตีพิมพ์หนังสือออกมาหลายเล่ม โดยให้ความหมาย
ของความอยู่ดีมีสุขว่า คือ “เงื่อนไขและภาวะของสังคมท่ีเอื้ออํานวยให้มนุษย์สามารถแสวงหาและ
บรรลุถึงส่ิงท่ีเขาปรารถนา โดยที่การกระทําของเขาเองไม่ได้ลดทอนความอยู่ดีมีสุขของผู้อื่น” 
(บัวพันธ์ พรหมพักพิง, 2549) 

2. องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข  
วรวุฒิ ทาอุโมงค์ (2554) กล่าวว่า การวัดความสุขและความอยู่ดีมีสุขสามารถแบ่งการวัด

ออกมาเป็นด้านท่ีใกล้เคียงกันแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดล้อม และสุขภาพ  
เริงชัย ตันสุชาติ และธรรญชนก คําแก้ว (2551) กล่าวว่า การวัดความสุขและความอยู่ดีมีสุข

สามารถแบ่งการวัดออกมาเป็น 6 ด้าน คือ เศรษฐกิจ ครอบครัว สุขภาพ สังคมและ วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล้อมและสวัสดิการ สังคมและธรรมาภิบาล  

Des Gasper (2004) ได้แยกองค์ประกอบหรือมิติของความอยู่ดีมีสุขว่ามีความหมายในแง่ต่าง ๆ  
6 ด้าน คือ 1) ความพึงพอใจ (pleasure or satisfaction) 2) การได้รับหรือบรรลุในสิ่งที่ชอบ 
(preference fulfillment) 3) เสรีภาพของการเลือกใช้ชีวิต (free choice) 4) ความมั่งคั่ง (opulence)  
5) การบรรลุถึงคุณค่าบางอย่าง ซึ่งเป็นอิสระหรืออยู่นอกเหนือจากตัวบุคคล อย่างเช่นการมีสุขภาพดี 
เป็นต้น และ 6) การถือครองหรือเป็นเจ้าของทรัพยากรหรือทรัพย์สินท่ีก่อให้เกิดโอกาส ศักยภาพหรือ
ความสามารถในการบรรลุเปูาหมาย 

นานัค คัควานี (2561) ผู ้เชี ่ยวชาญ ADB ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่กองประเมินผล 
การพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้โครงการศึกษา
จัดทําเครื่องช้ีวัดเพื่อการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้มีการแจกแจงองค์ประกอบของความอยู่ดี
มีสุขออกเป็น 7 ด้าน ซึ่งมีความครอบคลุมทุกมิติของการดํารงชีวิต ดังนี้  
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องค์ประกอบท่ี 1 คือ ด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ ซึ่งยังประกอบด้วย องค์ประกอบ
ย่อยอีก 4 ด้านคือ ความยืนยาวของอายุ การปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ โภชนาการ และการให้บริการ
สาธารณสุข 

องค์ประกอบท่ี 2 คือ การศึกษา ซึ่งครอบคลุมสาระต่าง ๆ ในกระบวนการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน  
และทักษะต่าง ๆ รวมทั้งการเข้าถึงบริการและคุณภาพการศึกษา  

องค์ประกอบท่ี 3 คือ ชีวิตการทํางานเนื่องจากประชาชนจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการทํางาน 
การพิจารณาสภาพแวดล้อมการทํางานจึงเป็นส่วนประกอบที่สําคัญมาก และชีวิตการทํางานที่มี
คุณภาพก็จะเกี่ยวข้องกับการจ้างงานและความพอใจในค่าจ้างที่ได้รับ องค์ประกอบด้านนี้ยังรวมถึง
ป๎จจัยองค์ประกอบย่อยในด้านการใช้แรงงานเด็ก ผู้หญิง และระบบประกันสังคมด้วย 

องค์ประกอบท่ี 4 คือ ชีวิตครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวถือเป็นประเด็นสําคัญที่ส่งผล
กระทบต่อ “ความอยู่ดีมีสุข” โครงสร้างและขนาดของครอบครัวเป็นตัวกําหนดระดับความเป็นอยู่
ของสมาชิกแต่ละคน ครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่น ต้องรับรู้ความต้องการของสมาชิกแต่ละคน 
และดูแลสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

องค์ประกอบท่ี 5 คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความยากจน การกระจายรายได้ และสวัสดิการ 
เป็นเครื่องมือสําคัญท่ีนําไปสู่การบรรลุเปูาหมายความอยู่ดีมีสุข ฉะนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นป๎จจัย
สําคัญของความอยู่ดีมีสุข การมีป๎ญหาความยากจนที่รุนแรงและความไม่เท่าเทียมกัน ด้านรายได้ใน
ระดับสูงสะท้อน “การอยู่อย่างมีทุกข์” ในสังคม ประเด็นเหล่านี้จึงนับเป็นองค์ประกอบที่จําเป็นของ
เครื่องช้ีวัด “ความอยู่ดีมีสุข” ด้วย  

องค์ประกอบที่ 6 คือ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจําเป็นต่อ “ความอยู่ดีมีสุข” เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั ่งยืน องค์ประกอบนี้ 
รวมถึงประเด็นสภาพแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัย การอนามัยแวดล้อม ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพย์สิน โดยเฉพาะจากป๎ญหาอาชญากรรม  

องค์ประกอบที่ 7 คือ ด้านประชารัฐ หมายถึง ความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐกับประชาชน การ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันจะนํามาซึ่ง “ความอยู่ดีมีสุข” การส่งเสริมบทบาทการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นการเพิ่มพูนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มขีดความสามารถเป็น
เครื่องมือของการยกระดับความอยู่ดีมีสุข องค์ประกอบนี้จะรวมประเด็นเรื่อง  ความยุติธรรม สิทธิ
มนุษยชนและสิทธิเสรีภาพทางการเมือง รวมทั้งการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ 
          สรุปได้ว่า ความอยู่ดีมีสุขเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสังคมที่ประชากร
ส่วนใหญ่มีความอยู่ดีมีสุข สังคมก็จะมีความมั่นคง ประชากรในสังคมก็จะเกิดการพัฒนาเกิดความ
ยั่งยืน การวัดค่าความอยู่ดีมีสุขจะใช้ดัชนีความอยู่ดีมีสุขเป็นเครื่องมือในการวัดมูลค่า ในอดีตดัชนี
ความอยู่ดีมีสุขถูกให้ความหมายและประเมินในรูปแบบสัญลักษณ์เชิงคุณค่า 
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แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจเป็นป๎จจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีมีผลต่อความสําเร็จของงานที่บรรลุเปูาหมาย
ที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละ
บุคคลในแนวทางท่ีเขาประสงค์  

1. ความหมายของความพึงพอใจ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้กล่าวถึง ความหมายของคําว่า ความพึงพอใจ ดังนี้ คําว่า “พึง” 

เป็นคํากริยาอื่น หมายความว่า ยอมตาม เช่น พึงใจ และคําว่า “พอใจ” หมายถึง สมชอบ ชอบใจ 
กชกร เปูาสุวรรณ และคณะ (2550) ได้กล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจว่า ส่งที่ควร

จะเป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้  
และเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ แต่เมื่อได้สิ ่งนั้น สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือทําให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ 
แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวังจะทําให้เกิดความรู้สึกทางลบ เป็นความรู้สึก  
ไม่พึงพอใจ 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2551: 9) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของเรา และมี
ความสัมพันธ์กับโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ 
สภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกเลว ดี พอใจ ไม่พอใจ สนใจ ไม่สนใจ เป็นต้น  

จรัส โพธิ์จันทร์ (2553: 17) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกของบุคคลต่อ หน่วยงาน 
ซึ่งอาจเป็นความรู้สึกทางบวก ทางเป็นกลาง หรือทางลบ ความรู้สึกเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าท่ี กล่าวคือ หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางบวกการปฏิบัติหน้าท่ีจะมีประสิทธิภาพสูง 
แต่หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางลบการปฏิบัติหน้าท่ีจะมีประสิทธิภาพตํ่า 

Applewhite (1965) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจ เปน็ความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งรวมไปถึงความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมไปถึงความพึง
พอใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วย การมีความสุขท่ีทํางานร่วมกับคนอื่นท่ีเข้ากันได้มีทัศนคติที่ดี
ต่องานด้วย 

Good (1973) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจ หมายถึงสภาพหรือระดับความพึงพอใจท่ีเป็นผลมา 
จากความสนใจ และเจตคติของบุคคลท่ีมีต่องาน 

จากการศึกษาผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความหมายของความพึงพอใจ คือความรู้สึกนึกคิด หรือ 
ทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งสามารถเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี หรือในด้านบวกและด้านลบ 
ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้น 
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2. ความส าคัญของความพึงพอใจ  
ปภาวดี ดุลยจินดา (2540: 530-531) ได้กล่าวถึงความสําคัญของ ความพึงพอใจ ในการ

ปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 
1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กล่าวคือ การทํางานเป็นสิ่งที่ 

ท้าทายความสามารถของบุคคลและในขณะเดียวกันชีวิตในการทํางานต้องเป็นชีวิตที่มีคุณภาพด้วย 
ดังนั้น ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจึงช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานช่วยปูองกันการห่างเหินจากงาน กล่าวคือ ในการทํางาน 
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเกิดขึ้นได้เสมอ เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน และได้รับ 
ผลตอบแทน คือ ผลท่ีเป็นความพึงพอใจที่ทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะ
ทํางาน 

สาโรช ไสยสมบัติ (2543: 15) ความพอใจ เป็นป๎จจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ ประสบ
ความสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานท่ีเกี่ยวกับการให้บริการ นอกจากผู้บริหารจะดําเนินการให้
ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจด้วย เพราะความเจริญก้าวหน้าของงานบริการมีป๎จจัยสําคัญ ประการ
แรกที่เป็นตัวบ่งช้ีคือ จํานวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้น ผู้บริการที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้
ลึกซึ้งถึงป๎จจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเกิดความพึงพอใจทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ เพื่อให้ 
แนวทางในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548: 172) ความพึงพอใจจึงเป็นประเด็นที่
มีความสําคัญต่อบุคคลหลายฝุาย ได้แก่  

1. ความสําคัญของความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องคํานึงถึงในการ 
จัดให้เกิดการบริการแก่ผู้มารับบริการโดยต้องยึดถือส่ิงต่อไปนี้ 

1.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริการ รูปแบบ
บริการที ่ดีจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ร ับบริการได้  โดยผู้
ให้บริการจะต้องทําการสํารวจหรือศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการเปูาหมายเสียก่อน จากนั้น
จึงจะสามารถกําหนดรูปแบบการบริการท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดการบริการท่ีประทับใจ  

1.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของการ
บริการ เนื่องจากเป็นเกณฑ์ท่ีชัดเจนและส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ้าของผู้รับบริการ  

1.3 ความสําคัญของความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นตัวชี้คุณภาพและความสําเร็จของ
งานบริการ เนื่องจากการบริการจะดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ซึ่งการปฏิบัติงานบริการจะมี
คุณภาพนั้น ผู้ให้บริการจะต้องมีความพึงพอใจในงานของตน จึงจะทุ่มเทในการทํางานและเป็นสิ่งที่
นําไปสู่ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และสุดท้ายจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
บริการของกิจการบริการด้วย 
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2. ความสําคัญของความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ เป็นสิ่งที่ผู้รับบริการจะได้จากการมารับ
บริการนั้น โดยผู้รับบริการมุ่งหวังความรวดเร็ว ความสะดวกสบายและคุณภาพการบริการที่ดี ดังนั้น 
ความพึงพอใจจึงเป็นตัวผลักดันคุณภาพของการบริการของผู้ให้บริการนั่นเอง  

2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้รับบริการเอง 
ผู้รับบริการมุ่งหวังการได้รับบริการท่ีดีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของตนเองจากการได้รับบริการต่าง ๆ 
เช่น การท่องเท่ียว รับประทานอาหาร พักค้างแรม เป็นต้น ความพึงพอใจที่ได้จากการไปรับบริการนี้
เป็นส่ิงสําคัญท่ีผู้ประกอบการบริการจะต้องตระหนักถึงและจัดให้มีทําให้เกิดการแข่งขันนําเสนอสิ่งที่
ดีกว่าแก่ผู้รับบริการ ผลสุดท้ายก็คือผู้รับบริการจะได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพมากขึ้นไปเรื่อย ๆ 
นั่นเอง  

2.2 ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการช่วยพัฒนาคุณภาพของงานบริการและอาชีพ 
บริการ เนื่องจากผู้ให้บริการที่มีความพึงพอใจในการทํางานจะทํางานด้วยความเต็มใจ ทุ่มเท 
สร้างสรรค์ และส่งเสริมมาตรฐานในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ส่งผลให้คุณภาพในการบริการสูงขึ้น
และงานบริการกลายเป็นงานท่ีแพร่หลายมากขึ้น 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจมีความสําคัญต่อบุคคล ต่องานและหน่วยงาน ทําให้เป็นสุข เกิด
แรงจูงใจและกําลังใจท่ีดี มีความเช่ือมั่นในตนเองและผู้อื่น รวมถึงให้บุคคลแสดงศักยภาพของตนเอง
อย่างเต็มท่ี ทําให้งานบังเกิดความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงาน  

3. ทฤษฎีที่เก่ียวกับความพึงพอใจ  
Hilgard (1971, 304-305) กล่าวว่า สิ่งจูงใจ (incentive) ที่ทําให้เกิดความพึงพอใจเป็น

ส่ิงจูงใจทางบวก (positive incentive) ซึ่งได้แก่ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมทางวัตถุที่จะ
สร้างความพึงพอใจตามเงื่อนไขของความต้องการ เช่น อาหาร เป็นสิ่งจูงใจที่สร้างความพึงพอใจต่อ
แรงขับ (drives) เกี่ยวกับความหิวนํ้าเป็นส่ิงจูงใจทางบวกก็ไม่ได้สร้างความพอใจต่อความต้องการทาง
กายภาพ แต่อาจเกิดจากสาเหตุเฉพาะตัวของบุคคล เช่น รสอาหาร อาจเป็นความพึงพอใจของแต่ละ
บุคคล แม้ว่าจะไม่ได้ให้คุณค่าทางอาหาร 

Shelly (1975, 252-268) ได้ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก 
เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เกิดความสุข ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่าง  จากความรู้สึก
ทางบวกอื่น ๆ กล่าวคือเป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ ความสุขสามารถทําได้เกิดความสุขหรือ
ความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุข
นี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ 



 68 
 

Kotler (2000: 36) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกยินดีหรือผิดหวังของบุคคล จาก
การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ได้รับ (perceived) กับความคาดหวัง (expectations) 
ของเขา ถ้าส่ิงท่ีได้รับไม่เพียงพอหรือตํ่ากว่าความคาดหวังลูกค้าก็ไม่พอใจ (dissatisfied) ถ้าสิ่งที่ได้รับ
เป็นไปตามคาดหวังลูกค้าก็เกิดความพึงพอใจ (satisfied) 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีความพึงพอใจได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ว่ามี
ความต้องการอย่างไร และเมื่อความต้องการขั้นตอนได้รับการตอบสนองแล้ว  มนุษย์จึงจะมีความ
ต้องการในลําดับขั้นที่สูงขึ ้นต่อไป ดังนั้นในการสร้างความพึงพอใจนั้นจึงจําเป็นจะต้องศึกษาและ
พิจารณาถึงความต้องการพื้นฐานด้วย 
 
แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Participation) ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาชนบท ท้ังนี้ ต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 ท่ีมุ่งเน้นคนเป็นสําคัญ
มากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ได้พยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงล่าง 
(Top-down) มาเป็นจากระดับล่างขึ้นบน (Bottom-up) แนวทางดังกล่าวสอดรับกับแนวคิดของ 
Oakley (1984: 17) ได้กล่าวว่า แนวทางจากระดับล่างขึ้นบนนี้เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับแนวคิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นส่ิงท่ีขาดหาย (Missing ingredient) ในกระบวนการพัฒนา 

1. ความหมายของการมีส่วนร่วม 
ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ (2551: 9) การมีส่วนร่วม หมายถึง ผลจากการเห็นพ้องต้องกันใน

เรื ่องของความต้องการและทิศทางการเปลี่ยนแปลง ความเห็นพ้องต้องกันนั้นจะมากพอจนเกิด
ความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติการ กล่าวคือ ต้องเป็นการเห็นพ้องต้องกันของคนส่วนใหญ่ที่จะ
เข้าร่วมปฏิบัติ ดังนั้นองค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวที่ทําให้การปฏิบัติการบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่
ต้องการ 

ธนสาร บัลลังก์ป๎ทมา (2551: 30) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย
เข้ามาร่วมดําเนินกิจกรรม ตั้งแต่การศึกษาป๎ญหา การวางแผนดําเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไข
ป๎ญหา และการประเมินร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิดร่วมทํา ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบ 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2552: 195) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนพัฒนา
ขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร ตลอดจนป๎จจัยการผลิตที่
มีอยู ่ในสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม การมีส่วนร่ว มใน
ความหมายนี้จึงเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนพัฒนาการรับรู้ สติป๎ญญาและความสามารถในการตัดสินใจ กําหนดชีวิตด้วย
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ตนเอง ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นทั้งวิธีการ (Means) และเปูาหมาย (Ends) ในเวลา
เดียวกัน 

กฤษฎากรณ์ ยูงทอง (2555: 14) การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการ
ตัดสินใจต่าง ๆ เกี ่ยวกับโครงการที ่เหมาะสมและเป็นที ่ยอมรับร่วมกันทุกฝุายที ่เกี ่ยวข้องใน
กระบวนการนี้ต้ังแต่แรกจนกระท่ังถึงการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้การ
ปรับเปล่ียนโครงการร่วมกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกฝุาย 

Erwin & William (1976: 116) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วม
คือ กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานพัฒนาร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขป๎ญหา
ด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล แก้ไขป๎ญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่
เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

สรุปจากข้อความข้างต้นได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การเข้าถึงของสมาชิกในชุมชน
ท่ีต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตทางสังคม และสามารถทํากิจกรรมร่วมกันตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการรับรู ้ในการแสดงความ
คิดเห็น ในการตัดสินใจ ในการดําเนินงาน ในการประเมินผล และในการรับผลประโยชน์นั้น  

2. ประเภทการมีส่วนร่วม 
Cohen and Uphoff (1981: 6) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า สมาชิกของชุมชน

ต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่   
1. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรทําอะไรและทําอย่างไร 
2. การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมท้ังลงมือปฏิบัติตามท่ีได้ตัดสินใจ 
3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งป๎นผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการโดยสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้

เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึง
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค   

Reeder (1974: 39) ได้ให้ความหมายเจาะจงถึงการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วมเป็นการปะทะ 
สังสรรค์ทางสังคม ท้ังในลักษณะการมีส่วนร่วมของป๎จเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 

สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2547: 18-23) ศึกษาเรื่องชุมชนกับการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา สรุปได้ว่า  
การมีส่วนร่วมของชุมชนแบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1. ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านเหตุผล โดยการเปิดโอกาสให้สังคม 
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ดําเนินงาน ต้ังแต่การคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การร่วมปฏิบัติและการรับผิดชอบใน
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ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังส่งเสริม ชักนํา สนับสนุนให้การดําเนินงานเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนตาม
จุดมุ่งหมายท่ีกําหนดด้วยความสมัครใจ 

2. ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ เป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนที่
เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ อารมณ์ รวมท้ังค่านิยมของประชาชนเป็นเครื่องชี้นําตนเองให้เข้ามามีส่วนร่วม 
แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การกระทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ ทําให้ผู้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วม 
เกิดความผูกพัน มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อกิจกรรมท่ีดําเนินงานด้วยความสมัครใจ 

3. ปัจจัยที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ประยูร ศรีประสาธน์ (2542:  5) ได้นําเสนอป๎จจัยของการมีส่วนร่วมว่าป๎จจัยที่ส่งผลต่อการมี

ส่วนร่วมมีด้วยกัน 3 ป๎จจัย คือ 
1. ป๎จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ 
2. ป๎จจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ รายได้ และการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
3. ป๎จจัยด้านการส่ือสาร ได้แก่ การรับข่าวสารจากส่ือมวลชนและส่ือบุคคล 
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2547) ได้นําเสนอความคิดเห็นผ่านบทความ “แลหน้าเศรษฐกิจ

สังคมไทย” สรุปการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีรัฐเป็นผู้นํา การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้เป็นการมองมาจาก

เบ้ืองบนหรือมาจากรัฐ ประชาชนเป็นเพียงผู้คอยรับนโยบายและปฏิบัติตาม 
2. การมีส่วนร่วมที่เกิดจากความต้องการของประชาชนด้วยความสมัครใจโดยที่รัฐคอย

ช่วยเหลือให้คําแนะนําหรือคอยอํานวยความสะดวกเท่านั้น 
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2547: 18-23) การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นจากเปูาหมายที่ต้องการ 

ค่านิยม ความเช่ือ วัฒนธรรมประเพณี ความผูกพัน การเสริมแรง โอกาส ความสามารถ การสนับสนุน   
ความคาดหมายในส่ิงท่ีต้องการโดยมีป๎จจัยพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของเหตุผล 
2. การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของค่านิยม 
3. การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของประเพณี 
4. การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของความผูกพันความเสน่หา 
สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (2546: 114) ได้สรุปว่าป๎จจัย 

การมีส่วนร่วมมี 2 ลักษณะ คือ 
1. การมีส่วนร่วมในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชน มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาป๎ญหา การวางแผน การตัดสินใจ 
การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ  การติดตามประเมินผล รวมทั้งรับ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 
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2. การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและพลังอํานาจ
ของพลเมืองโดยประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพื ่อร ักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิดกระบวนการ 
และโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่ งความสามารถของ ตนและได้รับ 
ผลประโยชน์จากการพัฒนา การเปล่ียนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมี
บทบาท โดยการกระจายอํานาจในการวางแผน จากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เป็นการคืนอํานาจ
ในการพัฒนาให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการกําหนดอนาคตของตนเอง 

Koufman (1949: 7) ศึกษาป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในชนบท พบว่า อายุ เพศ  
การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้และระยะเวลาการอยู่อาศัยในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปป๎จจัยต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ ดังนี้ 
1. ลักษณะส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ต่าง ๆ  
2. ลักษณะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่  อาชีพ รายได้ 
3. การได้รับข้อมูลข่าวสาร  ได้แก่  ความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร  และแหล่งท่ีมาของข่าวสาร 
4. ความผูกพันและความเสน่หา 
4. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
อภิญญา  กังสนารักษ์ (2544 : 14 -15) ได้นําเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า ชุมชน

ต้องมีส่วนร่วมใน 4 ข้ันตอน คือ 
1. การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ ร่วมค้นหาป๎ญหาและสาเหตุของป๎ญหาภายในชุมชน 

ร่วมตัดสินใจ กําหนดความต้องการและร่วมลําดับความสําคัญของความต้องการ 
2. การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน

รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวิทยากรท่ีจะใช้ในโครงการ 
3. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดําเนินโครงการทําประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยร่วมช่วยเหลือ

ด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ เพื ่อให้ร ู ้ว่าผลจากการดําเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเนื่องหรือประเมินผล
รวมท้ังโครงการในคราวเดียวก็ได้ 

โกวิทย์ พวงงาม (2545: 8) ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาควร
จะมี 4 ขั้นตอน คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาป๎ญหาและสาเหตุของป๎ญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ ถ้าหาก 
ชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงป๎ญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของป๎ญหา ในท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดีแล้ว  
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การดําเนินงานต่าง ๆ เพื่อแก้ป๎ญหาของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจและ
มองไม่เห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานเหล่านั้น 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนดําเนินงานเป็นขั้นตอนที่
จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการนําเอาป๎จจัยข่าวสารข้อมูล 
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน 

3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน  
แต่ก็มีแรงงานของตนท่ีสามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงานจะทําให้ชาวชนบทสามารถคิด
ต้นทุนดําเนินงานได้ด้วยตนเอง ทําให้ได้เรียนรู้การดําเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและประเมิน 
ผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ทําไปนั้นได้รับผลดี 
ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างใด การดําเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไปจึงอาจจะประสบ
ความยากลําบาก 

สํานักมาตรฐานการศึกษา สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ สํานัก
มาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย (2545: 116) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการ
พัฒนา 5 ขั้น ดังนี้ 

1. ขั้นมีส่วนร่วมในการค้นหาป๎ญหาและสาเหตุของป๎ญหาในชุมชน ตลอดจนกําหนดความต้องการ 
ของชุมชนและมีส่วนร่วมในการจัดลําดับความสําคัญของความต้องการ 

2. ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนด นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน  ตลอดจนกําหนด
ทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรท่ีใช้ 

3. ขั้นมีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสร้าง
ประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงานประสานงานและ
ดําเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

4. ขั้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้ง
ด้านวัตถุและจิตใจ 

5. ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นท่ีประชาชนเข้าร่วมประเมินว่าการพัฒนา 
ท่ีได้กระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด 

สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (2546: 114) กล่าวว่า 
การมีส่วนร่วม คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจในการกําหนด
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นโยบายพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากบริการ รวมทั้งมีส่วนในการควบคุม
ประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของท้องถิ่น 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546: 17) ได้กล่าวถึงระดับของการมีส่วนร่วมตามหลักการทั่วไปว่า
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

1. การมีส่วนในการรับรู้ 
2. การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร 
3. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีส่วนได้เสีย โดยแบ่งเป็น 3 กรณี

แล้วแต่กิจกรรมท่ีตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้ 
3.1 ตนมีนํ้าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ 
3.2 ตนมีนํ้าหนักการตัดสินใจเท่ากับเจ้าของโครงการ 
3.3 ตนมีนํ้าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ 

4. การมีส่วนร่วมทํากิจกรรม คือร่วมในขั้นตอนการดําเนินงานท้ังหมด 
5. การมีส่วนร่วมสนับสนุน คืออาจไม่มีโอกาสร่วมทํา แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ  
อคิน รพีพัฒน์  (2547: 49) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4  ขั้นตอน  คือ 
1. การกําหนดป๎ญหา  สาเหตุของป๎ญหา  ตลอดจนแนวทางแก้ไข 
2. การตัดสินใจเลือกแนวทาง  และวางแผนพัฒนา  แก้ไขป๎ญหา 
3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2547: 24) ได้สรุปและนําเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมใน 2 ลักษณะ 

ได้แก่  
ลักษณะท่ี 1 มีข้ันตอนดังนี้ 1) การคิด 2) การตัดสินใจ 3) การวางแผน 4) การลงมือปฏิบัติ 
ลักษณะที่ 2 มีขั ้นตอนดังนี้ 1) การกําหนดป๎ญหา 2) การวางแผน 3) การดําเนินงาน 4) การ

ประเมินผล 5) การบํารุงรักษาและพัฒนาให้คงไว้  
วิชิต นันทสุวรรณ และจํานงค์ แรกพินิจ (2541) ได้นําเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนไว้

ดังนี้ 
รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาตนเอง เกิดจากความสามารถและความต้องการของคนใน

ชุมชน ท่ีมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตและตอบสนองความต้องการของสมาชิกใน
ชุมชน โดยมีกระบวนการดําเนินการ คือ 

1.  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ป๎ญหาชุมชน 
2.  หาทางออกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
3.  ดําเนินการสร้างกิจกรรมเพื่อแก้ไขป๎ญหาท่ีมีอยู่ 
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4.  ประเมินผลกิจกรรม 
ซึ่งเป็นขั้นตอนของการเข้ามามีส่วนร่วมที่ให้ความสําคัญโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยมี

หน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ ให้คําแนะนําหรืออํานวยความสะดวกเท่านั้น   
พงษ์ธร ธัญญสิริ (2552: 32) ได้กล่าวถึงระดับของการมีส่วนร่วมไว้ 7 ขั้นตอน 
1. ร่วมคิดช่วยตนเองในการจัดลําดับป๎ญหา เพื่อจะแก้ไขส่ิงใดก่อนหลัง 
2. วางแผนแก้ไขป๎ญหาเป็นเรื่อง ๆ  
3. ร่วมระดมความคิดถึงทางเลือกต่าง ๆ และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขป๎ญหาที่

วางแผนนั้น 
4. ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใช้ 
5. ร่วมดําเนินการแก้ไขป๎ญหานั้น ๆ  
6. ร่วมติดตามการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงาน 
7. ร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการดําเนินงาน 
Fornaroff (1980: 104) เสนอว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีขั้นตอนการมีส่วนร่วม 

ดังนี้ 
1. การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการกําหนดเปูาหมาย กลวิธี ทรัพยากรที่ต้องใช้  ตลอดจน

การติดตามประเมินผล 
2. การดําเนินงาน ด้วยการสร้างความคุ้นเคยร่วมกันในระยะการศึกษาความต้องการของชุมชน 

ด้วยทักษะในด้านต่าง ๆ ทําให้เกิดความรับรู้และความต้องการของชุมชน 
3. การใช้บริการจากโครงการ เป็นการมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมภายในชุมชน เรื่อง

ของวิชาชีพการเกษตร การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม การรักษาสุขภาพภายในชุมชน 
4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ในส่วนของรัฐวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน เพื่อ

แบ่งป๎นผลประโยชน์ภายในชุมชน 
Schuler (1990: 30-31) กล่าวถึงการแบ่งกระบวนการการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
1. การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน ตามความเหมาะสมของบุคคลในชุมชนที่เข้ามามีหน้าที่

รับผิดชอบงานภายในชุมชน 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ มีการสร้างประสบการณ์กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อ

นําไปสู่การมีส่วนร่วมในการทํางานเพื่อชุมชนและมีการแก้ไขป๎ญหาร่วมกัน 
3. การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ การใช้ทรัพยากรภายในชุมชนเพื่อให้เกิดผล

ประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล เพื่อการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์

ต่อชุมชน ติดตามและประเมินผลงานเพื่อแก้ไขป๎ญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 
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จากขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีศึกษาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนของการเข้ามา
มีส่วนร่วมของชุมชนนั้นมี 6 ข้ันตอน ได้แก่ 

1. การค้นหาป๎ญหา สาเหตุของป๎ญหา และแนวทางแก้ไข 
2. ตัดสินใจกําหนดความต้องการ 
3. ลําดับความสําคัญ 
4. วางแผน กําหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน ทรพัยากร 
5. ดําเนินงานตามโครงการ และ/หรือสนับสนุนการดําเนินงาน 
6. ประเมินผล 
5. ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
ทฤษฎีการสร้างผู้น า (Leadership) 
การสร้างผู้น ําจะช่วยจูงใจให้ประชาชนทํางานด้วยความเต็มใจเพื ่อบรรลุเปูาหมายหรือ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี ้เพราะผู้นําเป็นป๎จจัยสําคัญของการรวมกลุ่มคน จูงใจไปยังเปูาประสงค์
โดยท่ัวไปแล้วผู้นําอาจจะมีท้ังผู้นําท่ีดีเรียกว่า ผู้นําปฎิฐาน (positive leader) ผู้นําพลวัต คือ เคลื่อนไหว
ทํางานอยู่เสมอ (dynamic leader) และผู้นําไม่มีกิจไม่มีผลงานสร้างสรรค์ ที่เรียกว่า ผู ้นํานิเสธ 
(negative leader) ผลของการให้ทฤษฎีการสร้างผู้นํา จึงทําให้เกิดการระดมความร่วมมือปฏิบัติงาน
อย ่างม ีขว ัญก ําล ังใจ งานมีคุณภาพม ีความคิดร ิเร ิ ่มสร ้างสรรค ์และร ่วมร ับผิดชอบ ด ังน ั ้น  
การสร้างผู้นําท่ีดีย่อมจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดีนั่นเอง 

ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 
การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายเพราะใช้กฎหมาย ระเบียบ 

แบบแผน เป็นเครื่องมือในการดําเนินการ แต่อย่างใดก็ตามผลของความร่วมมือยังไม่มีระบบใดดีที่สุด
ในเรื่องการใช้บริหาร เพราะธรรมชาติของคนถ้าทํางานตามความสมัครใจอย่างตั้งใจ ไม่มีใครบังคับก็จะ
ทํางานด้วยความรัก แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบายและความจําเป็นของรัฐ เพราะการใช้
ระบบบริหาร เป็นการให้ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้บรรลุเปูาหมายเพิ่มความคาดหวังผลประโยชน์  

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2532: 362) หลักการสําคัญของการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของชุมชนมี ดังนี้ 
1. หลักการสร้างความสัมพันธ์ที ่ดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชน โดยยึดถือความ

ศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล 
2. หลักการขจัดความขัดแย้ง ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และความคิด จะมีอิทธิพลต่อ

การดําเนินงานพัฒนาเป็นอย่างมากเพราะจะทําให้งานหยุดชะงักและล้มเหลว 
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3. หลักการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยัน ความอดทน การร่วมมือ การซื่อสัตย์ 
และการพึ่งตนเอง เพราะอุดมการณ์เป็นเรื่องที่จะจูงใจประชาชนให้ร่วมสนับสนุนนโยบาย  และ
เปูาหมายการดําเนินงาน และอาจก่อให้เกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

4. การให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิดของตนเอง 
ช่วยให้ประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้น การให้การศึกษาอบรม โดยให้ประชาชนมีโอกาสทดลองคิด 
ปฏิบัติ จะช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้ รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงานและนําไปสู่
การเข้าร่วมในการพัฒนา 

5. หลักการทํางานเป็นทีม สามารถนํามาใช้ในการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาได้ 
6. หลักการสร้างพลังชุมชน การรวมกลุ่มกันทํางานจะทําให้เกิดพลังในการทํางานและทําให้

งานเกิดประสิทธิภาพ 
สํานักมาตรฐานการศึกษา สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, กระทรวงศึกษาธิการ สํานัก

มาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย (2545: 118) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไว้ 2 ประการคือ  

1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถทําได้หลายวิธี ดังนี้ 
1.1 จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้านเพื่อทําความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกันใน  

ประเด็นต่าง ๆ  
1.2 จัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์หรือจัดทัศนศึกษาระหว่างกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ภายใน

ชุมชนและระหว่างชุมชน 
1.3 อบรมเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้านต่าง ๆ  
1.4 ลงมือปฏิบัติจริง 
1.5 ถ่ายถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนที่จะนําไปสู่การปรับปรุง กระบวนการทํางานที่

เหมาะสม 
2. การพัฒนาผู้นําเครือข่ายเพื่อให้ผู้นําเกิดความมั่นใจในความสามารถที่มีจะช่วยให้สามารถ

ริเริ่มกิจกรรมการแก้ไขป๎ญหาหรือกิจกรรมการพัฒนาได้ ซึ่งสามารถทําได้หลายวิธี ดังนี้ 
2.1 แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้นําท้ังภายในและภายนอกชุมชน 
2.2 สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

ท่ีจําเป็นอย่างต่อเนื่อง 
2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และดําเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่างต่อเนื ่อง ทําให้เกิด

กระบวนการจัดการและจัดองค์กรร่วมกัน 
โกวิทย์ พวงงาม (2545: 11) กรรมวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถทําได้หลายวิธีที่สําคัญ 

มีดังต่อไปนี้  
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1. การเข้าร่วมประชุมอภิปราย เป็นการเข้าร่วมถกป๎ญหาหรือเนื้อหาสาระของแผนงานหรือ
โครงการพัฒนาเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 

2. การถกเถียง เป็นการแสดงความคิดเห็นโต้แย้งตามวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อให้ทราบถึง
ผลดีผลเสียในกรณีต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นที่มีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อ
ความเป็นอยู่ของเขา 

3. การให้คําปรึกษาแนะนํา ประชาชนต้องร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ บริหารโครงการ
เพื่อให้ความมั่นใจว่ามีเสียงของประชาชนที่ถูกผลกระทบเข้ามีส่วนร่วม รับรู้และร่วมในการตัดสินใจ
และการวางแผนด้วย 

4. การสํารวจ เป็นวิธีการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่าง
ท่ัวถึง 

5. การประสานงานร่วม เป็นกรรมวิธีท่ีประชาชนเข้าร่วมตั้งแต่การคัดเลือกตัวแทนของกลุ่ม
เข้าไปเป็นแกนนําในการจัดการหรือบริหาร 

6. การจัดทัศนศึกษา เป็นการให้ประชาชนได้เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ จุดดําเนินการ 
ก่อนให้มีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 

7. การสัมภาษณ์หรือพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้นํา รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการท่ีแท้จริงของท้องถิ่น 

8. การไต่สวนสาธารณะ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่อนโยบาย กฎระเบียบในประเด็นต่าง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม 

9. การสาธิต เป็นการใช้เทคนิคการส่ือสารทุกรูปแบบเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
รับทราบอย่างท่ัวถึงและชัดเจนอันจะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วม 

10. การรายงานผล เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทบทวนและสะท้อนผลการตัดสินใจ
ต่อโครงการอีกครั้งหนึ่ง หากมีการเปล่ียนแปลงจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 

จากการศึกษาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้า
ร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ต่อความต้องการของกลุ่มคนที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม ท้ังนี้ในการท่ีจะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนั้นต้องทําให้
ชุมชนระลึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน ส่วนการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมต้องคํานึงถึงวิถีการดําเนิน
ชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อให้เกิดความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างแท้จริง  
ส่ิงสําคัญคือการรับข้อมูลข่าวสารต้องท่ัวถึงและจะเกิดเป็นเครือข่ายทางสังคมต่อไป 
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แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 

คําว่า รูปแบบ เป็นคําท่ีเข้ามามีบทบาทในการทําวิจัยและวิทยานิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาเพิ่ม
มากขึ้นโดยใช้คําว่า รูปแบบ ต้นแบบ แบบแผน แบบจําลอง เป็นต้น มาใช้ในงานวิจัย 

1. ความหมายของรูปแบบ 
ความหมายของรูปแบบ คําว่า รูปแบบตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า โมเดล (Model) ซึ่งมีผู้ให้

ความหมายของรูปแบบท่ีน่าสนใจเอาไว้ ดังนี้ 
ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2544: 15)  ได้ให้นิยามรูปแบบว่า หมายถึง แบบจําลองอย่างง่ายของ

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีผู้เสนอได้ศึกษาและพัฒนาขึ้น เพื่ออธิบายปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งและ
แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือป๎จจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกันด้วย  

เบญจพร แก้วมีศรี (2545: 89) ได้กล่าวว่า รูปแบบหมายถึงตัวแทนของความเป็นจริงในการ
ทําให้ความสลับซับซ้อนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการสะท้อนบางส่วนของปรากฏการณ์ออกมาให้
เห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องถึงความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน การเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องมาไว้ด้วยกัน
โดยจะต้องใช้ข้อมูล เหตุผลและฐานคติมาประกอบ การแสดงรูปแบบสามารถทําได้ หลายลักษณะ
ต้ังแต่กายภาพซึ่งเป็นรูปแบบของวัตถุและรูปแบบเชิงคุณลักษณะที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ด้านภาษาหรือ
สัญลักษณ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ ่งว่า รูปแบบอย่างง ่ายหรือย่อส่วน (Simplified form) ของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เสนอรูปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ ให้
เข้าใจง่ายขึ้น หรือในบางกรณีอาจใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนอาจใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปหรือเป็นแบบจําลอง แบบแผนหรือโครงสร้างที่
สร้างขึ ้นเพื ่อทดแทนสภาพความเป็นจริงอย่างใดอย่างหนึ ่ง ซึ ่งเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ  

ทิศนา แขมมณี (2545: 1-6) ให้ความหมายของรูปแบบ หมายถึง สภาพลักษณะของการ
เรียนการสอนท่ีครอบคลุมองค์ประกอบสําคัญ ซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ตามหลักปรัชญา 
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเช่ือต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนสําคัญในการ
เรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ท่ีสามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้น
เป็นไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดที ่ยึดถือ ซึ ่งได้ร ับการพิสูจน์ทดสอบ หรือยอมรับว่ามี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ เฉพาะของรูปแบบ
นั้น ๆ ดังนั้น รูปแบบจึงจําเป็นต้องมีองค์ประกอบสําคัญ ๆ 4 ประการ ได้แก่ มีปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักของรูปแบบ การสอนนั้น ๆ มีการบรรยาย
และอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ มีการ
จัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบให้สามารถนําผู้เรียน
ไปสู่เปูาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ และมีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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มยุรี อนุมานราชธน (2547: 47) กล่าวว่ารูปแบบ หมายถึงกรอบแนวความคิดพื้นฐานของสิ่ง
ท่ีเป็นจริงของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง เพื่อใช้อธิบายเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีปรากฏให้เห็นว่า
อะไรเกิดขึ้น ทําไมจึงเกิดส่ิงนั้น และส่ิงนั้นจะก่อผลอะไรบ้าง รูปแบบมักแสดงความสัมพันธ์ให้
เห็นเป็นรูปเป็นร่าง ทฤษฎีส่วนใหญ่มักถูกพัฒนา   มาจากรูปแบบท่ีได้รับการทดสอบแล้ว รูปแบบมี
ความหมายท่ีแตกต่างจากทฤษฎี เพราะรูปแบบยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ได้พิสูจน์แล้ว รูปแบบยังเป็นส่วนหนึ่ง
ท่ีผู้วิจัยพยายาม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันขององค์ประกอบอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อท่ีจะนําเสนอรูปแบบมาใช้ประโยชน์ 

Good (1973: 16) ได้รวบรวมความหมาย ของรูปแบบไว้ในพจนานุกรมการศึกษาสี่ประการ 
คือ 1) เป็นแบบอย่างของส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือทําซํ้า 2) เป็นตัวอย่างเพื่อการ
เลียนแบบ เช่น การออกเสียงภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนได้เลียนแบบ เป็นต้น 3) เป็นแผนภูมิ
หรือรูปสมมติซึ่งเป็นตัวแทนของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือหลักการหรือแนวคิดและ 4) เป็นชุดของป๎จจัยหรือ
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมตัวกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม
อาจเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายเป็นภาษาก็ได้  

Forces and Richer (1973: 5) ให้ความหมายว่า รูปแบบหมายถึงการย่อหรือเลียนแบบ
ความสัมพันธ์ ที ่ปรากฏอยู ่ในโลกแห่งความเป็นจริงของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการจัดระบบความคิดในเรื่องนั้นให้ง่ายขึ้นและเป็นระเบียบ สามารถเข้าใจ
ลักษณะสําคัญของปรากฏการณ์นั้น ๆ รูปแบบจึงมีชื่อเรียกต่างกันออกไป เช่น การจําแนกประเภท 
(typology) กรอบแนวคิด (conceptual framework) การแยกเป็นชนิด (taxonomy) เป็นต้น 
รูปแบบมีความหมายท่ีแตกต่างจากทฤษฎี เพราะรูปแบบยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงท่ีได้พิสูจน์แล้ว รูปแบบยัง
เป็นส่วนหนึ่งท่ีผู้วิจัยพยายามวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันขององค์ประกอบอย่างเป็นระบบ 
ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เพื่อท่ีจะนําเสนอรูปแบบมาใช้ประโยชน์ 

Longman (1981: 668) ได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้โดยสรุปแล้วจะมีสามลักษณะ คือ 
1) รูปแบบท่ีหมายถึงส่ิงซึ่งเป็นแบบย่อส่วนของของจริงซึ่งคือแบบจําลอง 2) รูปแบบที่หมายถึง สิ่งของ
หรือคนท่ีนํามาใช้เป็นแบบอย่างในการดําเนินการบางอย่าง เช่น ครูต้นแบบ และ 3) รูปแบบที่หมายถึง
รุ่นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  

Bardo and Hartman (1982: 238) กล่าวว่า รูปแบบเป็นชุดของข้อความเชิงนามธรรม
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เราสนใจ เพื่อใช้ในการนิยามคุณลักษณะหรือบรรยายคุณสมบัตินั ้น ๆ 
รูปแบบเป็นอะไรบางอย่างท่ีพัฒนาขึ้น เพื่อบรรยายคุณลักษณะท่ีสําคัญของปรากฏการณ์อย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อให้ง่ายแก่การทําความเข้าใจ รูปแบบจึงมิใช่การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์
อย่างละเอียดทุกมุม เพราะการทําเช่นนั้นจะทําให้รูปแบบมีความซับซ้อนยุ่งยากเกินไปในการที่จะทํา
ความเข้าใจ ซึ่งจะทําให้คุณค่าของรูปแบบนั้นด้อยลงไป ส่วนการท่ีจะระบุว่า รูปแบบหนึ่ง ๆ จะต้องมี
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รายละเอียดมากน้อยเพียงไรจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้น ๆ ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มี
ข้อกําหนดเป็นการตายตัว ท้ังนี้แล้วแต่ปรากฏการณ์แต่ละอย่าง และวัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบที่
ต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ อย่างไร 

Tosi and Canoll (1982: 163) ได้กล่าวว่ารูปแบบเป็นนามธรรมของจริงหรือภาพจําลอง
ของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ ่งอาจจะมีตั้งแต่รูปแบบอย่างง่าย ๆ จนถึงรูปแบบที่มีความ
ซับซ้อนมาก ๆ  

Stoner and Wankel (1986: 12) ได้ให้ความคิดว่า รูปแบบเป็นการจําลองความจริงของ
ปรากฏการณ์ เพื่อทําให้เข้าใจความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนของปรากฏการณ์นั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น เป็นการสร้าง
มโนทัศน์ (conceptualization) เกี่ยวกับปรากฏการณ์ โดยอาศัยหลักการ (rationale) ของระบบรูป
นัย (formal system) และมีจุดมุ่งหมายเพื่อการทําให้เกิดความกระจ่างชัดของนิยาม ความสัมพันธ์
และประพจน์ท่ีเกี่ยวข้อง หมายถึงภาพจําลองหรือตัวอย่างของข้อความเป็นจริงที่มีลักษณะเป็นมาตรฐาน
เป็นเลิศ เป็นการแสดงโครงสร้างเพื่อใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร 

Joyce and Weil (1986: 1-2) ให้ความหมายของรูปแบบ หมายถึง แผน (Plan) หรือแบบ 
(Pattern) ซึ่งสามารถใช้เพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือการสอนพิเศษเป็นกลุ่มย่อย หรือเพื่อ
จัดส่ือการสอนซึ่งรวมถึงหนังสือ ภาพยนตร์ และเทปบันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตร 
แต่ละรูปแบบจะให้แนวทางในการออกแบบการสอนท่ีช่วยให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  

Corsini and Auerbach (1998: 573-574) ให้ความหมายของรูปแบบ หมายถึง ชุดของ
ความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นระหว่างปรากฏการณ์ในโลกความจริง และโครงสร้างของสิ่งที่กําลักศึกษา ซึ่ง
เป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ในโลกความจริง 

2. ประเภทของรูปแบบ 
รูปแบบสามารถจําแนกออกได้หลายประเภท ได้มีผู้จําแนกประเภทของรูปแบบ ดังนี้ 
Smith and others (1980: 461) จําแนกรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จําแนกออกเป็น 

1.1 รูปแบบคล้ายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น เครื่องบินจําลอง 
หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตัดเส้ือผ้า 

1.2 รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง เช่น การ
ทดลองทางเคมีในห้องปฏิบัติการก่อนจะทําการทดลอง เครื่องบินจําลองที่บินได้ หรือเครื่องฝึกหัดบิน 
เป็นต้น รูปแบบชนิดนี้มีความใกล้เคียงความจริงมากกว่าแบบแรก 

2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) จําแนกออกเป็น 
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2.1 รูปแบบข้อความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Model) 
เป็นการใช้ข้อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ เช่น คําพรรณนาลักษณะงานคําอธิบายรายวิชา
เป็นต้น 

2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร ์(Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative 
Model) เช่น สมการ และโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น 

3. องค์ประกอบของรูปแบบ 
Brown and Moberg (1980) ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (System 

Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) กล่าวว่าองค์ประกอบของ
รูปแบบ ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม (Environment) 2) เทคโนโลยี (Technology) 3) โครงสร้าง 
(Structure) 4) กระบวนการจัดการ (Management Process) และ 5) การตัดสินใจสั่งการ (Decision 
Making) 

ศักดิ์จิต มาศจิตต์ (2550) ได้เสนอองค์ประกอบของรูปแบบกล่าวคือ 1) องค์ประกอบพื้นฐาน 
ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย หลักการ การมีส่วนร่วม และการกําหนดแนวทาง การนํารูปแบบ
ไปใช้ 2) องค์ประกอบ โครงสร้าง 3) องค์ประกอบกระบวนการดําเนินงาน และ 4) องค์ประกอบด้าน
การสนับสนุน 

ไมตรี บุญทศ (2554) สรุปองค์ประกอบของรูปแบบท่ีคล้ายกันไว้ว่า ควรมีองค์ประกอบหลัก 
คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ 3) ระบบงานและกลไก
ของรูปแบบ 4) วิธีดําเนินงานของรูปแบบ และ 5) แนวการประเมินรูปแบบ โดยมีคําอธิบายศัพท์
เฉพาะประกอบรูปแบบ พร้อมมีเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช้ การจัดทําคู่มือการใช้รูปแบบโดยนําสาระ
ขององค์ประกอบบรรจุไว้อย่างสมบูรณ์เอื้อประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา และนํารูปแบบไปใช้  

สมชัย จรรยาไพบูลย์ (2555) ได้สรุปองค์ประกอบของรูปแบบที่คล้ายกันไว้ว่า ควรมี
องค์ประกอบหลัก คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ 
3) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ 4) วิธีดําเนินงานของรูปแบบ และ 5) แนวการประเมินรูปแบบ 
โดยมีคําอธิบายศัพท์เฉพาะประกอบรูปแบบ พร้อมมีเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช้ การจัดทําคู่มือการใช้
รูปแบบโดยนําสาระขององค์ประกอบบรรจุไว้อย่างสมบูรณ์เอื้อประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา และนํา
รูปแบบไปใช้ 

4. ลักษณะของรูปแบบที่ดี 
วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2553: 6) กล่าวว่า รูปแบบท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้     
1. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรมากกว่าความสัมพันธ์

เชิงเส้นตรงธรรมดา อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงก็มีประโยชน์ในช่วงของการพัฒนารูปแบบ  
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2. รูปแบบควรนําไปสู่การทํานายผลท่ีตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยเมื่อทดสอบรูปแบบแล้ว ถ้าปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์รูปแบบนั้นต้องถูกยกเลิก  

3. รูปแบบควรอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษาได้อย่างชัดเจน  
4. รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างความคิดรวบยอดใหม่ และการสร้างความสัมพันธ์

ของตัวแปรใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในเรื่องท่ีกําลังศึกษา 
5. รูปแบบในเรื่องใด จะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้น ๆ  
Keeves (1988: 560) กล่าวว่า รูปแบบท่ีใช้ประโยชน์ได้ควรจะมีข้อกําหนด (requirement) 

4 ประการ คือ 
1. รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (structural relationship) 

มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (associative relationship) 
2. รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นสามารถถูกตรวจสอบได้โดยการ

สังเกต ซึ่งเป็นไปได้ท่ีจะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
3. รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้นนอกจาก

รูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 
4. รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรใน

ลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องท่ีกําลังศึกษา 
 5. การพัฒนารูปแบบ 

 Willer (1986: 83) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น  2 ขั้นตอน ได้แก่ 

1) การสร้าง (Construct) รูปแบบ และ 2) การหาความเท่ียงตรง (Validity) ของรูปแบบ 

 Keeves (1988: 67) ได้กล่าวถึงหลักการอย่างกว้าง ๆ เพื่อกํากับการสร้างรูปแบบไว้ 4  

ประการ คือ  

1. รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปรมากกว่าความ  

สัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทั่วไปนั้นก็มี

ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ 

2. รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบได้  สามารถ

ตรวจสอบได้โดยการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้  

3. รูปแบบควรจะต้องระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลในเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น นอกจากจะ

เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย  
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4. นอกจากคุณสมบัติต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์

ใหม่ และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายองค์ความรู้ในเรื่องที่เรา

กําลังศึกษาด้วย 

 วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2553: 9-10) กล่าวว่า การสร้างและพัฒนารูปแบบ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 

ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนารูปแบบ

ขึ้นมาก่อน เป็นรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษารายกรณี หน่วยงานท่ีดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ ได้เป็น

อย่างดี ซึ่งผลการศึกษาจะนํามาใช้กําหนดองค์ประกอบ หรือตัวแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรเหล่านั้น หรือลําดับก่อนหลังของแต่ละ

องค์ประกอบในรูปแบบ ดังนั้น การพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยหลักการของเหตุผลเป็น

รากฐานสําคัญ ซึ่งโดยท่ัวไปการศึกษาในขั้นตอนนี้จะมีข้ันตอนย่อย ๆ ดังนี้ 

 1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําสารสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์และ

สังเคราะห์เป็นร่างกรอบความคิดการวิจัย 

 1.2 การศึกษาจากบริบทจริงในขั้นตอนนี้อาจจะดําเนินการได้หลายวิธี ดังนี้   

1.2.1 การศึกษาสภาพ และป๎ญหาการดําเนินการในป๎จจุบันของหน่วยงาน โดยศึกษา

ความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสอบถาม 

การสํารวจ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น 

1.2.2 การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณีหน่วยงานที่ประสบผลสําเร็จ 

หรือมีแนวปฏิบัติท่ีดีในเรื่องท่ีศึกษา เพื่อนํามาเป็นสารสนเทศท่ีสําคัญในการพัฒนารูปแบบ       

1.2.3 การศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการ

สัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นต้น 

1.3 การจัดทํารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะใช้สารสนเทศที่ได้ในข้อ 1.1 และ 1.2 มาวิเคราะห์

และสังเคราะห์ เพื่อกําหนดเป็นกรอบความคิดการวิจัยเพื่อนํามาจัดทํารูปแบบ 

 ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลังที่ได้พัฒนารูปแบบใน

ขั้นตอนแรกแล้ว จําเป็นที่จะต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะรูปแบบที่

พัฒนาขึ ้นถึงแม้จะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอื่น และ
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ผลการวิจัยท่ีผ่านมา แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ่งจําเป็นท่ีจะต้องตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของรูปแบบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุ ่งหวังหรือไม่ การเก็บ

รวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริงหรือทดลองใช้รูปแบบในสถานการณ์จริง จะช่วยให้ทราบอิทธิพล

หรือความสําคัญขององค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรต่าง ๆ ในรูปแบบ ผู้วิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบ

ใหม่โดยการตัดองค์ประกอบหรือตัวแปรที่พบว่าไม่มีอิทธิพลหรือมีความสําคัญน้อยออกจากรูปแบบ 

ซึ่งจะทําให้ได้รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า รูปแบบเป็นการจําลองความจริงของปรากฏการณ์ เพื่อทําให้เข้าใจ
ความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนของปรากฏการณ์นั้น ๆ ได้ง่ายข้ึน ประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอน
สําคัญรวมทั้งวิธีและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีสามารถช่วยให้สภาพนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิด
ท่ียึดถือซึ่งได้รับการพิสูจน์ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ  
 
บริบทของจังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 

1. จังหวัดกาญจนบุรี 
บริบทของจังหวัดกาญจนบุรี มีรายละเอียดดังนี้ (สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี, 2564)  
ประวัติความเป็นมา 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองโบราณเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาทุกยุคสมัย สามารถ

แบ่งออกเป็นยุคสมัยตามหลักฐานท่ีพบ ได้ดังนี้  
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เริ่มต้ังแต่สมัยเริ่มกําเนิดมีมนุษย์ขึ้นในโลก จากสภาพภูมิศาสตร์ที่มี

ภูเขา แม่นํ้า ปุาไม้ สิงสาราสัตว์มากมาย เหมาะที่จะเป็นที่ตั้งอาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์พบหลักฐานทางด้านโบราณคดีมากมาย ได้แก่ เครื่องมือหินกะเทาะ เครื่องมือสมัยหิน
ใหม่ เครื่องมือสมัยโลหะ โครงกระดูกมนุษย์ ภาชนะดินเผา เครื่องประดับ ภาพเขียนสีที่ผนังถํ้า โลง
ศพ ฯลฯ ตามถ้ําเพิงผา และตามลํานํ้าแควน้อย แควใหญ่ ตลอดไปจนลุ่มแม่นํ้าแม่กลอง 

สมัยทวาราวดี เมื่ออินเดียได้เดินทางเข้ามาค้าขาย และเผยแพร่พุทธศาสนายังแคว้นสุวรรณภูมิ 
ในราวพุทธศตวรรษท่ี 11-16 พบหลักฐานศิลปะอินเดียสมัยคุปตะในสมัยทวาราวดีตามลํานํ้าแควน้อย 
แควใหญ่ และแม่กลอง ท่ีบ้านวังปะโท่ บ้านท่าหวี บ้านวังตะเคียน และโบราณพงตึก เช่น ซากเจดีย์ 
วิหาร พระพุทธรูป พระพิมพ์ เสมาธรรมจักร ระฆังหิน เครื่องประดับ ภาชนะดินเผา และพบตะเกียง
โรมันสําริดท่ีมีอายุราวปี พ.ศ. 600 นับเป็นโบราณวัตถุท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของไทย 

สมัยอิทธิพลขอม จากหลักฐานทางเอกสารที่เก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงเมืองกาญจนบุรี  คือ 
พงศาวดารเหนือ กล่าวว่า “กาญจนบุรีเป็นเมืองพญากง พระราชทานบิดาของพระยาพาน เป็นเมือง
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สําคัญของแคว้นอู่ทอง หรือสุวรรณภูม ิมีผู้สันนิษฐานว่าพญากงสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 1350” ต่อมาขอม
ได้แผ่อิทธิพลนําเอาศาสนาพุทธมหายานเข้ามาประดิษฐานในเมืองกาญจนบุรี ปรากฏหลักฐานคือ
ปราสาทเมืองสิงห์ เมืองครุฑ เมืองกลอนโด จนอํานาจอิทธิพลขอมเส่ือมลงไป 

สมัยอยุธยาเป็นราชธานี ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองกาญจนบุรีปรากฏชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ต้องกลายมาเป็นเมืองหน้าด่าน เพราะตั้งอยู่ติดกับประเทศคู่สงครามคือพม่า 
กาญจนบุรีจึงเป็นเส้นทางเดินทัพและสมรภูมิ ด้วยเหตุว่ามีช่องทางเดินติดต่อกับพม่า คือ ด่านพระ
เจดีย์สามองค์ และด่านบ้องตี้ จึงนับว่ามีความสําคัญที่สุดเมืองหนึ่งในทางยุทธศาสตร์ ยังปรากฏชื่อ
สถานที่ในพงศาวดารหลายแห่งเช่น ด่านพระเจดีย์สามองค์ สามสบ ท่าดินแดง พุตะไคร้ เมืองด่าน 
ต่าง ๆ เมืองกาญจนบุรีต้ังอยู่ในช่องเขาริมลํานํ้าแควใหญ่มีลําตะเพินอยู่ทางด้านทิศเหนือ ด้านหลังติด
เขาชนไก่ ห่างจากท่ีต้ังป๎จจุบันไปประมาณ 14 กิโลเมตร ชาวบ้านเรียกกันว่าเมืองกาญจนบุรีเก่ามีผัง
เมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 170x355 เมตร มีปูอมมุมเมืองก่อด้วยดินและหินทับถมกัน 
ลักษณะของการตั้งเมืองเหมาะแก่ยุทธศาสตร์ในสมัยนั้นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นซอกเขาที่สกัดกั้นพม่าที่ยก
มาทางด่านพระเจดีย์สามองค์มุ่งจะไปตีเมืองสุพรรณบุรีและอยุธยา จําเป็นต้องตีเมืองกาญจนบุรีให้ได้
เสียก่อน หากหลีกเล่ียงไปอาจจะถูกกองทัพท่ีเมืองกาญจนบุรีตีกระหนาบหลัง ป๎จจุบันยังมีซากกําแพง
เมือง ปูองปราการ พระปรางค์ เจดีย ์และวัดร้างถึง 7 วัดด้วยกัน สมัยอยุธยานี้ไทยต้องทําสงครามกับ
พม่าถึง 24 ครั้ง กาญจนบุรีเป็นสมรภูมิหลายครั้ง และเป็นทางผ่านไปตีอยุธยาจนต้องเสียกรุงครั้งที่ 2 
ในปี พ.ศ. 2310 และต้องย้ายราชธานีใหม่  

สมัยธนบุรีเป็นราชธานี กรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่จากการกู้เอกราชโดยพระเจ้ากรุงธนบุรี 
ในสมัยนี้เกิดสงครามกับพม่าถึง 10 ครั้ง กาญจนบุรีเป็นสมรภูมิอีกหลายครั้ง เช่น สงครามที่บางกุ้ง 
และท่ีบางแก้ว ซึ่งมีสมรภูมิรบกันท่ีบริเวณบ้านหนองขาว 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เมื่อไทยย้ายราชธานีมาอยู่ที่กรุงเทพฯ เพียง 3 ปี ก็เกิด
สงครามใหญ่คือ สงคราม 9 ทัพ แต่ไทยสามารถยันกองทัพพม่าแตกพ่ายไปได้ ณ สมรภูมิรบเหนือทุ่ง
ลาดหญ้า  

ในปีต่อมาก็ต้องทําสงครามท่ีสามสบและท่าดินแดงอีก และไทยตีเมืองทวาย จากนั้นจะเป็น
การรบกันเล็กน้อยและมีแต่เพียงข่าวศึก เพราะพม่าต้องไปรบกับอังกฤษ ในที่สุดก็ตกเป็นเมืองขึ้น 
และเลิกรบกับไทยตลอดไป ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ยุทธศาสตร์การรบเปลี่ยนไป โดยเหตุที่พม่า
ต้องนําทัพลงมาทางใต้เพื่อเข้าตีกรุงรัตนโกสินทร์ จําเป็นต้องมีทัพเรือล่องลงมาจากสังขละบุรี มาตาม
ลํานํ้าแควน้อยผ่านอําเภอไทรโยคมายังปากแพรก ซึ่งเป็นที่รวมของแม่นํ้าทั้งสอง ด้วยเหตุนี้หลังจาก
ส้ินสงคราม 9 ทัพแล้ว จึงได้เล่ือนท่ีต้ังฐานทัพจากเมืองกาญจนบุรีที่ลาดหญ้ามาตั้งที่ตําบลปากแพรก 
ซึ่งเป็นท่ีรวมของแม่นํ้าท้ัง 2 สาย กลายเป็นแม่นํ้าแม่กลอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ 
ทรงอธิบายว่า “ท่ีจริงภูมิฐานเมืองปากแพรกดีกว่าเขาชนไก่ เพราะต้ังอยู่ในท่ีรวมของแม่นํ้าทั้ง 2 สาย 
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พื้นแผ่นดินที่ตั้งเมืองก็สูง แลเห็นแม่นํ้าน้อยได้ไกล ปูอมกลางย่านตั้งอยู่กลางลํานํ้าทีเดียว แต่เมือง
กาญจนบุรีท่ีย้ายมาต้ังใหม่นี้เดิมป๎กเสาระเนียดแล้วถมดินเป็นเชิงเทินเท่านั้น” 

ในสมัยรัชกาลที่ 2 กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้เสด็จออกมาขัดตาทัพกําแพงเมืองก็คงเป็น
ระเนียดไม้อยู่ ต่อมาจนถึง พ.ศ. 2374 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้โปรดให้
ก่อสร้างกําแพงเมืองและปูอมปราการขึ้นเป็นถาวร ทั้งนี้โดยมีพระราชประสงค์ส่วนใหญ่เพื่อติดต่อ
ค้าขายกับเมืองราชบุรี  

ที่ต้ังและขนาด 
 จังหวัดกาญจนบุรีต้ังอยู่ที่ ลัดติจูด : 14 01N เเละ ลองจิจูด : 99 32E อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 
129 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของ
ประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมาและเชียงใหม่ อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองข้างเคียง  
ทิศเหนือติดต่อกับ จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทิศตะวันออก 
ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี  
ทิศตะวันตกติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวเขตแดน
ระหว่างประเทศ  

สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดกาญจนบุรี ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นปุามีท้ังปุาโปร่ง และปุาดงดิบ มีแม่นํ้าสําคัญสอง

สายคือ แม่นํ้าแควใหญ่ และแม่นํ้าแควน้อย ซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่นํ้าแม่กลอง ที่บริเวณ
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยทิวเขา หุบเขา และที่ราบลุ่มแม่นํ้า พื้นที่
ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาแล้วค่อย ๆ ลาดลงมาทางด้านทิศใต้และทางทิศตะวันออก 
ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นปุาไม้และภูเขา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนทางทิศเหนือ
เป็นท่ีราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเต้ีย ๆ แต่แห้งแล้ง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัด
เป็นบริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํ้า มีความอุดมสมบูรณ์แบ่งออกได้เป็น 3 เขต คือ 

เขตภูเขาและที่ราบสูง ได้แก่ พื้นที่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัด มีเทือกเขาต่อเนื่องจาก
เทือกเขาถนนธงชัย ถัดลงไปทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทอดยาวลงไปทางทิศใต้ และถือว่าเป็นแหล่งกําเนิด
ต้นนํ้าลําธารของจังหวัด บริเวณอําเภอทองผาภูมิ อําเภอสังขละบุรี อําเภอศรีสวัสดิ์ และอําเภอ    
ไทรโยค 

เขตท่ีราบลูกฟูก ได้แก่ พื้นท่ีทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ซึ่งลักษณะเป็นท่ีราบเชิง
เขาสลับเนินเต้ีย ๆ บริเวณอําเภอเลาขวัญ อําเภอบ่อพลอย อําเภอหนองปรือ อําเภอห้วยกระเจา และ
บางส่วนของอําเภอพนมทวน 
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เขตที่ราบลุ่มแม่นํ้า ได้แก่ พื้นที่ทางด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นที่ราบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์
บริเวณอําเภอท่าม่วง อําเภอท่ามะกา อําเภอเมือง และบางส่วนของอําเภอพนมทวน 
  ลักษณะภูมิอากาศ  

สภาพพื้นท่ีทางทิศเหนือและทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นปุาไม้และภูเขา พื้นที่ทางทิตะวันออก 
เฉียงเหนือและบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ แต่แห้งแล้ง พื้นที่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากจังหวัด
กาญจนบุรีมีสภาพท้องที่กว้างขวางมาก ลักษณะของภูมิอากาศจึงแตกต่างกันไป บริเวณที่ราบจะมี
สภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันตก ส่วนบริเวณที่เป็นปุาและภูเขาจะ
แตกต่างไป คือ ในฤดูร้อนจะร้อนจัด ในฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
ถึงเดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2557 มีฝนตกประมาณ 103 วัน ปริมาณนํ้าฝนวัดได้ 824.4  
มิลลิเมตร 

เขตการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี  
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประกอบด้วยเมืองด่าน 8 เมือง อยู่ในแควน้อย 6 เมือง แควใหญ่ 

2 เมือง ตั้งขึ ้นเพื่อประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์ เพราะได้ตั้งให้พวกมอญอาสา มอญเชลย และ
กะเหรี่ยง เป็นเจ้าเมืองปกครองกันเอง เพื่อให้มีเกียรติศัพท์ดังออกไปเมืองพม่าว่ามีหัวเมืองแน่นหนา
หลายช้ัน และมีหน้าท่ีคอยตระเวนด่านฟ๎งข่าวคราวข้าศึกติดต่อกันโดยตลอด เมื่อสงครามว่างเว้นลง
แล้ว เจ้าเมืองกรมการเหล่านี้ก็มีหน้าท่ีส่งส่วย ทองคํา ดีบุก และสิ่งอื่น ๆ แก่รัฐบาลโดยเหตุที่ในสมัย
นั้นมิได้จัดเก็บภาษีอากรจากพวกเหล่านี้แต่อย่างใด 

เมืองด่าน 7 เมือง (รามัญ 7 เมือง) ประกอบด้วยเมืองในลุ่มแม่นํ้าแควน้อย 6 เมือง และแคว
ใหญ่ 1 เมือง คือ  

เมืองสิงห์ เมืองลุ่มสุ่ม เมืองท่าตะกั่ว เมืองไทรโยค เมืองท่าขนุน เมืองทองผาภูมิ เมืองท่า
กระดาน เมืองต่าง ๆ เหล่านี้ผู้สําเร็จราชการเมืองยังไม่มีพระนาม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นภาษาสันสกฤตแก่ผู้สําเร็จเมือง ดังนี้  

1. เมืองสิงห์ เป็น พระสมิงสิงห์บุรินทร์ ป๎จจุบันเป็นต้นสกุล สิงคิบุรินทร์ เมืองลุ่มสุ่ม เป็น 
พระนินภูมิบดี ป๎จจุบัน เป็นต้นสุกล นินบดี จ่าเมือง หลวงบรรเทา  

2. เมืองท่าตะกั่ว เป็น พระชินติฐบดี ป๎จจุบันเป็นต้นสกุล ท่าตะกั่ว ชินอักษร ชินหงสา 
3. เมืองไทรโยค เป็น พระนิโครธาภิโยค ป๎จจุบันเป็นต้นสกุล นิโครธา  
4. เมืองท่าขนุน เป็น พระปนัสติฐบดี ป๎จจุบันเป็นต้นสกุล หลักคงคา  
5. เมืองทองผาภูมิ เป็น พระเสลภูมิบดี เป็นต้นสกุลเสลานนท์ เสลาคุณ  
6. เมืองท่ากระดาน เป็น พระผลกติฐบดี เป็นต้นสกุล พลบดี ตุลานนท์  
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ครั้นเมื่อมีการปกครองตามระเบียบสมัยใหม่ ร.ศ. 114 เมืองด่านเหล่านี้ถูกยุบลงเป็นหมู่บ้าน 
ตําบล กิ่งอําเภอ เป็นอําเภอบ้าง ตามความสําคัญของสถานท่ี ดังนี้  

1. เมืองทองผาภูมิ (เดิมเรียกว่าท้องผาภูมิ) ยุบลงเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตกิ่งอําเภอสังขละบุรี
(ต่อมาเป็นอําเภอสังขละบุรี) ป๎จจุบัน เป็นอําเภอทองผาภูมิ  

2. เมืองท่าขนุน (สังขละบุรี) ยุบลงเป็นกิ่งอําเภอสังขละบุรี ขึ้นต่ออําเภอวังกะ ซึ่งตั้งใหม่อยู่
ห่างจากท่าขนุนขึ้นไป ต้ังท่ีว่าการริมนํ้าสามสบ ต่อมาอําเภอวังกะและกิ่งอําเภอสังขละบุรีได้ถูกเปลี่ยน
ฐานสลับกันหลายครั้ง และต่อมากิ่งอําเภอสังขละบุรี ตั้งอยู่ที่ตําบลวังกะ เดิมขึ้นต่ออําเภอทองผาภูมิ
และเปลี่ยนชื่อเป็นอําเภอสังขละบุรี ส่วนกิ่งอําเภอสังขละบุรีเดิมตั้งอยู่ที ่ตําบลท่าขนุนเปลี่ยนเป็น 
อําเภอทองผาภูมิ ต้ังแต่ พ.ศ. 2492 เป็นต้นมา  

3. เมืองไทรโยค ยุบลงเป็นกิ่งอําเภอวังกะ ใน พ.ศ. 2492 ต่อมาได้โอนขึ้นกับ อําเภอเมือง
กาญจนบุรี ได้ย้ายท่ีทําการหลายครั้ง ป๎จจุบันนี้ต้ังท่ีทําการอยู่ท่ีตําบลวังโพธิ์ และได้ยกขึ้นเป็นอําเภอ
ไทรโยค เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2506  

4. เมืองท่าตะกั่ว ยุบลงเป็นหมู่บ้านอยู่ในตําบลท่าเสา อําเภอไทรโยค  
5. เมืองลุ่มสุ่ม ยุบลงเป็นหมู่บ้านในตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค  
6. เมืองสิงห ์ยุบลงเป็นหมู่บ้านอยู่ในตําบลสิงห์ อําเภอไทรโยค  
ตามลํานํ้าแควใหญ่ มีเมือง 2 เมือง คือ 1) เมืองท่ากระดาน ยุบลงเป็นหมู่บ้านอยู่ในกิ่งอําเภอ

ศรีสวัสด์ิ (ป๎จจุบันเป็นอําเภอศรีสวัสด์ิ) และ 2) เมืองศรีสวัสดิ์ (ด่านแม่แฉลบ) ยุบลงเป็นกิ่งอําเภอ
ไทรโยค (ป๎จจุบันเป็นอําเภอศรีสวัสด์ิ) 

2. จังหวัดราชบุรี 
บริบทของจังหวัดราชบุรี มีรายละเอียดดังนี้ (สํานักงานจังหวัดราชบุรี  ศาลากลางจังหวัด

ราชบุรี, 2552) 
จังหวัดราชบุรี มีชื่ออันเป็นมงคลยิ่ง หมายถึง “เมืองพระราชา” เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง

ของประเทศไทย จากการศึกษาและขุดค้นของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี พบว่า ดินแดนแถบลุ่ม
แม่นํ้าแม่กลองแห่งนี้เป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของคนหลายยุคหลายสมัย และมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่
อดีต จากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุจํานวนมาก ทําให้เชื่อได้ว่ามีผู ้คนตั้งถิ่นฐานใน
บริเวณนี้ตั้งแต่ยุคหินกลาง ตลอดจนได้ค้นพบเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่ตําบลคูบัว อําเภอเมือง
ราชบุรี  

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้เคยดํารง
ตําแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งในช่วงปลายสมัยกรุงศรี
อยุธยาและตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเมืองราชบุรี เป็นเมืองหน้า
ด่านท่ีสําคัญเป็นสมรภูมิการรบหลายสมัย โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช 
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ได้ยกทัพมาต้ังรับศึกพม่าในเขตราชบุรีหลายครั้ง  ครั้งที่สําคัญที่สุด คือ สงครามเก้าทัพ ต่อมา 
พ.ศ. 2360 ในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างกําแพงเมืองใหม่
ทางฝ่๎งซ้ายของแม่นํ้าแม่กลองตลอดมาจนถึงป๎จจุบัน ครั้นถึงสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2437 ได้ทรงเปล่ียนการปกครองส่วนภูมิภาค โดยรวมหัวเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ชิด
กันต้ังขึ้นเป็นมณฑล และได้รวมเมืองราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เมืองสมุทรสงคราม เมืองเพชรบุรี เมือง
ปราณบุรี เมืองประจวบคีรีขันธ์ รวม 6 เมือง ตั้งขึ้นเป็นมณฑลราชบุรี โดยตั้งที่บัญชาการมณฑล ณ 
เมืองราชบุรี ทางฝ่๎งขวาของแม่นํ้าแม่กลอง (ต่อมาเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเก่าและ
ในป๎จจุบันเป็นท่ีต้ังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี) และในปี พ.ศ. 2440 ได้ย้ายที่บัญชาการจาก
ฝ่๎งซ้ายกลับมาต้ังรวมอยู่แห่งเดียวกับศาลาว่าการมณฑลราชบุรีทางฝ๎่งขวาของแม่นํ้าแม่กลอง จนถึง 
พ.ศ. 2476 เมื่อได้มีการยกเลิกการปกครองแบบมณฑลทั้งหมด มณฑลราชบุรีจึงถูกยกเลิกและคง
ฐานะเป็น "จังหวัดราชบุรี" จนถึงป๎จจุบัน 

ที่ต้ังและอาณาเขต 
 จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลางด้านตะวันตกท่ีมีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ราบ
ลุ่มแม่นํ้าแม่กลองสู่ภูเขาสูง มีเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวเป็นแนวพรมแดน ไทย-เมียนมาร์ ตั้งอยู่
ละติจูดท่ี 13 องศา 09 ลิปดาเหนือ ถึง 13 องศา 57 ลิปดาเหนือ และลองติจูด 99 องศา 10 ลิปดา
ตะวันออก ถึง 100 องศา 03 ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด 5 ,196.462 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 3,247,789 ไร่ เป็นร้อยละ 1.01 ของประเทศ และอันดับที่ 42 ของประเทศ อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขที่ 4 ประมาณ 100 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอด่านมะขามเตี ้ย อําเภอท่าม่วง และอําเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี 

ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอเขาย้อย และอําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอกําแพงแสน อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอสามพรานจังหวัด

นครปฐม อําเภอบ้านแพ้ว จังหว ัดสมุทรสาคร และอําเภอบางคนที อ ําเภออัมพวา จังหว ัด
สมุทรสงคราม 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรีแบ่งตามระดับความสูงของพื้นที่ โดยพื้นที่ของจังหวัด

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 เป็นพื้นท่ีราบและราบลุ่ม ระดับความสูงตํ่ากว่า 100 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง พบมากทางด้านตะวันออกบริเวณสองฝ๎่งแม่นํ้าแม่กลองในเขตอําเภอเมืองราชบุรี อําเภอ
บ้านโปุง อําเภอโพธาราม อําเภอดําเนินสะดวก อําเภอบางแพ อําเภอปากท่อ และอําเภอวัดเพลง  
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ส่วนพื้นท่ีทางตอนกลางลาดมาทางตะวันตกเป็นที่ลาดเชิงเนิน และที่ลาดเชิงเขาระดับความ
สูงของพื้นท่ีอยู่ระหว่าง 100-750 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง มีแม่นํ้าภาชีและลําห้วยสาขา
เป็นสายนํ้าหลัก พบในเขตอําเภอสวนผ้ึง อําเภอบ้านคา อําเภอจอมบึง และด้านตะวันตกของอําเภอ
ปากท่อ อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอโพธาราม และอําเภอบ้านโปุง 

สําหรับพื้นที่ภูเขาสูง ระดับความสูงตั ้งแต่ 750 เมตรขึ้นไป พบกระจายเป็นกลุ่มทางด้าน
ตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณชายแดนมีเทือกเขาตะนาวศรีที่สูงชัน ด้านตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ และเขตแดนด้านใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรีมีสภาพเป็นเทือกเขาสูงอุดมด้วยปุาดิบ 
ปุาเบญจพรรณ ปุาเต็งรังและปุาไผ่ พบในเขตอําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ้านคา และอําเภอปากท่อด้าน
ตะวันตก 

ซึ่งเมื ่อพิจารณาในมุมมองของยุทธศาสตร์ พบว่า ความสําคัญของภูมิประเทศสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการมีแม่นํ้าสายหลักของจังหวัด ทําให้เป็นพื้นที่ราบ 
และราบลุ่ม ซึ่งเหมาะต่อการส่งเสริมการเกษตร และในทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นพื้นที่ปุาเขา ซึ่งจะ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดการพื้นที่ปุาต้นนํ้าเพื่อเป็น
หลักประกันการพัฒนาท่ียั่งยืนของจังหวัดต่อไป 

สภาพภูมิอากาศ 
จังหวัดราชบุรี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย แต่เนื่องจาก

มีเทือกเขาตะนาวศรีกั ้นอยู่ทําให้พื้นที่ที ่ติดกับเทือกเขามีฝนตกน้อย โดยฝนตกมากที่สุดในเดือน
กันยายน และมักท้ิงช่วงในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ทําให้สภาพอากาศของราชบุรีมี 3 ฤดู คือ  

ฤดูฝน มี 2 ช่วง ช่วงแรกเริ่มเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ช่วงที่สองเดือนกันยายนถึง
กลางเดือนพฤศจิกายน ช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมท่ีเล่ือนลงมาจากทางภาคเหนือมาปะทะแนว
เทือกเขาตะนาวศรี ทําให้มีฝนตกชุกและตกหนักแถบอําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ้านคา อําเภอจอมบึง 
และอําเภอโพธาราม ทําให้เกิดอุทกภัยและนํ้าปุาไหลหลากจากเทือกเขาเป็นประจําทุกปี จากข้อมูล
ปริมาณนํ้าฝนของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรี พบว่า ปริมาณฝนมากท่ีสุดต่อเดือน วัดได้ 441.5 
มิลลิเมตร เมื่อเดือนตุลาคม 2548 ปริมาณฝนมากท่ีสุดต่อปี วัดได้ 1 ,513.1 มิลลิเมตร เมื่อ
ปี พ.ศ. 2539 และปริมาณฝนน้อยท่ีสุดต่อปี วัดได้ 902.7 มิลลิเมตร เมื่อปี พ.ศ. 2536  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  จากข้อมูลอุณหภูมิ
ของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรีอุณหภูมิตํ ่าที ่สุดวัดได้ 9.8 องศาเซลเซียส เมื ่อวันที่ 25  
ธันวาคม 2542 

ฤดูร ้อน เร ิ ่มตั ้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเด ือนเมษายน จากข้อมูลอุณหภูม ิของสถานี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรี อุณหภูมิสูงท่ีสุดวัดได้ 41.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2559 
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สิ่งที ่ยุทธศาสตร์ของจังหวัดใช้เป็นประเด็นสําคัญในการพัฒนาคือการวางมาตรการในการ
จัดการกับพื้นท่ีท่ีติดกับเทือกเขา ซึ่งมีฝนตกน้อย โดยฝนตกมากที่สุดในเดือนกันยายน และมักทิ้งช่วง
ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม โดยการจัดสร้างหรือพัฒนาแหล่งนํ้า พร้อมทั้งการรักษาพื้นที่ต้นนํ้า
ของจังหวัดไว้ และในขณะเดียวกันได้พิจารณาถึงการมีพื้นที่กักเก็บนํ้าที่เชื่อมโยงตลอดลํานํ้าหลักใน
รูปแบบของแก้มลิงตลอดลํานํ้า มีที่กักเก็บนํ้าในพื้นที่การเกษตรเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ ท่ีจะไม่เกิดผลกระทบเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 

เขตการปกครอง 
จังหวัดราชบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อําเภอ 101 ตําบล 977 หมู่บ้าน สําหรับ

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 
แห่ง เทศบาลตําบล 30 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล 77 แห่ง 

ชาติพันธุ์ 
จังหวัดราชบุรีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติและเผ่าพันธุ์มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม

และประเพณีอันเป็นลักษณะเด่นของจังหวัดที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล เพราะสภาพภูมิประเทศที่
เสริมให้เมืองราชบุรีเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมเป็นเมืองท่ีผู้คนจากดินแดนโพ้นทะเลและชาวพื้นเมือง
หลายกลุ่มท่ีอาศัยอยู่บริเวณชายแดนระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อพยพเข้ามา
ต้ังรกรากทําให้เมืองราชบุรีประกอบด้วยชนหลายเช้ือชาติรวม 8 ชาติพันธุ์ ดังนี้ 

1. ชาวไทยพื้นถิ่นราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นท่ีอําเภอบางแพได้แก่ ตําบลโพหัก ตําบลวังเย็น และ
อําเภอวัดเพลง ได้แก่ ตําบลวัดเพลง และตําบลจอมประทัด 

2. ชาวไทยเช้ือสายจีนราชบุรี มักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเขตเมืองหรือตลาด คือย่านที่การคมนาคม
สะดวกในอดีต ได้ยึดทําเลที่อยู่ริมแม่นํ้า อยู่คละปะปนกับชาวท้องถิ่นอื่น ๆ ชุมชนของชาวจีนที่อาจ
เทียบได้ว่าเป็น “ไชน่าทาวน์แห่งราชบุรี” ได้แก่ ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เขตเทศบาลอําเภอบ้าน
โปุง และเขตเทศบาลอําเภอโพธาราม 

3. ชาวไทยเช้ือสายเขมรราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่ อําเภอเมืองราชบุรี ได้แก่ ตําบลหน้าเมือง
ตําบลห้วยไผ่ ตําบลคุ้งกระถิน ตําบลคุ้งนํ้าวน และตําบลพงสวาย อําเภอปากท่อ ได้แก่ ตําบลปากท่อ
ตําบลยางงาม ตําบลดอนทราย ตําบลบ่อกระดาน และตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอโพธาราม ได้แก่ 
ตําบลบางโตนด และตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอบางแพ ได้แก่ ตําบลบางแพ ตําบลวัดแก้ว ตําบลวังเย็น 
และตําบลหัวโพ อําเภอวัดเพลง ได้แก่ ตําบลวัดเพลง และตําบลเกาะศาลพระ 

4. ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงราชบุรี  ชาวกะเหรี่ยงราชบุรีก็คือประชากรประจําท้องที่ที่มี
บรรพบุรุษเคยเคล่ือนย้ายไปมา มีความสัมพันธ์กับชนกลุ่มอื่น ๆ เช่น นําของปุามาแลกเปลี่ยนกับ
ชาวเมืองราชบุรี มีวิถีการดํารงชีพด้วยการทําไร่ทํานาและหาของปุา มีภาษาพูดเป็นของตนเอง 



 92 
 
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีอําเภอสวนผ้ึง ได้แก ่ตําบลสวนผึ้ง และตําบลตะนาวศรี อําเภอบ้านคา ได้แก่ ตําบล
บ้านคา และตําบลบ้านบึง อําเภอปากท่อ ได้แก่ ตําบลยางหัก 

5. ชาวไทยเช้ือสายมอญราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นท่ี อําเภอบ้านโปุง ได้แก่ ตําบลบ้านม่วง ตําบล
คุ้งพะยอม และตําบลนครชุมน์ อําเภอโพธาราม ได้แก่ ตําบลคลองตาคต ตําบลสร้อยฟูา ตําบลดอน
กระเบ้ือง และตําบลโพธาราม 

6. ชาวไทยเชื้อสายลาวโส้ง (โซ่ง) ราชบุรี ส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายมาจากจังหวัดเพชรบุรีและ
บางส่วนมาจากจังหวัดนครปฐม อาศัยอยู่ในพื้นที่  อําเภอดําเนินสะดวก ได้แก่ ตําบลดอนคลัง และ
ตําบลบัวงาม อําเภอปากท่อ ตําบลห้วยยางโทน อําเภอจอมบึง ตําบลจอมบึง และอําเภอบางแพ 
ตําบลดอนคา 

7. ชาวไทยเช้ือสายไทยยวนราชบุรี กระจายอยู่ในพื้นที่อําเภอต่าง ๆ คือ อําเภอเมืองราชบุรี 
ได้แก่ ตําบลคูบัว ตําบลห้วยไผ่ ตําบลดอนตะโก ตําบลอ่างทอง ตําบลเจดีย์หัก ตําบลหินกอง และ
ตําบลดอนแร่ อําเภอโพธาราม ได้แก่ ตําบลหนองโพ อําเภอบ้านโปุง ได้แก่ ตําบลหนองปลาหมอ และ
ตําบลหนองอ้อ อําเภอปากท่อ ได้แก่ ตําบลอ่างหิน ตําบลทุ่งหลวง และตําบลบ่อกระดาน อําเภอจอม
บึง ได้แก่ ตําบลรางบัว อําเภอบางแพ ได้แก่ ตําบลวัดแก้ว อําเภอสวนผึ้ง ได้แก่ ตําบลปุาหวาย และ
ตําบลท่าเคย 

8. ชาวไทยเช้ือสายลาวเวียงราชบุรี อาศัยอยู่ในพื้นท่ีอําเภอเมืองราชบุรี ได้แก่ ตําบลเขาแร้ง 
อําเภอโพธาราม ได้แก่ ตําบลบ้านสิงห์ ตําบลบ้านฆ้อง ตําบลบ้านเลือก และตําบลดอนทราย อําเภอ
บ้านโปุง ได้แก่ ตําบลกรับใหญ่ ตําบลหนองกบ ตําบลปากแรต ตําบลหนองอ้อ และตําบลท่าผา 
อําเภอจอมบึงได้แก่ ตําบลจอมบึง และตําบลปากช่อง 

3. จังหวัดนครปฐม 
บริบทของจังหวัดนครปฐม มีรายละเอียดดังนี้ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม, 2562) 

           ประวัติความเป็นมา 
จังหวัดนครปฐม เป็นอู่อารยธรรมสําคัญท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมืองเก่าแก่มี
ความเจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีสําคัญในสมัยทวารวดี ในยุคนั้น
นครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดียซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็น
ศูนย์กลางของความเจริญมีชนชาติต่าง ๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจํานวนมาก ต่อมาได้เกิด
ความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสนํ้าที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง ประชาชนจึง
อพยพไปต้ังหลักแหล่งอยู่ริมนํ้าและสร้างเมืองใหม่ข้ึนช่ือ“เมืองนครไชยศรี” หรือ “ศรีวิชัย” นครปฐม
จึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขณะท่ีทรงยังผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ใดเทียบเท่า 
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ครั้นเมื่อได้ครองราชย์ จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เดิมไว้ โดยให้ช่ือว่า “พระปฐมเจดีย์” 
ทรงปฏิสังขรณ์ส่ิงต่าง ๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชา
เพื่อให้การเสด็จมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์สะดวกขึ้น  ต่อมาในสมัย พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ผ่านเมืองนครปฐมซึ่งขณะนั้นยังเป็นปุารก 
พระองค์จึงโปรดฯ ให้ย้ายเมืองจากตําบลท่านา อําเภอนครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์
เหมือนเช่นครั้งสมัยโบราณ ครั้งในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สร้าง
พระราชวังสนามจันทร์เป็นท่ีเสด็จแปรพระราชฐานและฝึกซ้อมรบแบบเสือปุา โดยโปรดฯ ให้ตัดถนน
เพิ่มขึ้นอีกหลายสาย รวมทั้งสร้างสะพานเจริญศรัทธาข้ามคลองเจดีย์บูชาเช่ือมระหว่างสถานีรถไฟกับ
องค์พระปฐมเจดีย์ ตลอดจนสร้างพระร่วงโรจนฤทธิ์ทางด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์และ
บูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ให้สมบูรณ์สวยงามดังท่ีเห็นอยู่ในป๎จจุบัน และได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมือง 
“นครไชยศรี” เป็น “นครปฐม” 

ที่ต้ัง 
นครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่นํ้าท่าจีนในที่ราบลุ่ม 

ภาคกลาง โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 13 องศา 45 ลิปดา 10 ฟิลิปดา เส้นแวงที่ 100 องศา 4 ลิปดา 28 
ฟิลิปดา มีพื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,355,204 ไร่ เป็นร้อยละ 0.42 ของประเทศและ
อันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร
หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 
กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอกระทุ่มแบน อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และอําเภอบางแพ 

จังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอไทรน้อย อําเภอบางใหญ่ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

และเขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอบ้านโปุง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครปฐม โดยท่ัวไปมีลักษณะเป็นท่ีราบถึงค่อนข้างราบเรียบ ไม่

มีภูเขาและปุาไม้ ระดับความแตกต่างของความสูงของพื้นที่อยู ่ระหว่าง 2-10 เมตร เหนือระดับ 
นํ้าทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปลาดจากทิศเหนือสู่ทิศใต้และตะวันตกสู่ตะวันออก มีแม่นํ้า 
ท่าจีนไหลผ่านจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ พื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่  
เป็นที่ดอน ส่วนพื้นที่ทางตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งนํ้าและมีที่ดอนกระจายเป็นแห่ง ๆ 
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สําหรับพื้นท่ีด้านตะวันออกและด้านใต้เป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่๎งแม่นํ้าท่าจีน มีคลองธรรมชาติและคลองซอย
ท่ีขุดขึ้นเพื่อการเกษตรและคมนาคมอยู่มาก พื้นท่ีสูงจากระดับนํ้าทะเล 2-4 เมตร 

สภาพภูมิอากาศ 
จากสถิติข้อมูลปริมาณนํ้าฝนของจังหวัดนครปฐม โดยใช้ข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม 

ย้อนหลัง 5 ปี (2553-2557) ปริมาณนํ้าฝนจะอยู่ในช่วง 1,100-1,200 มิลลิเมตร ฝนตกมากที่สุดปี 
พ.ศ. 2554 วัดได้ 1,295.5 มิลลิเมตร ส่วนฝนตกน้อยท่ีสุดในป ีพ.ศ. 2557 วัดได้ 795.7 มิลลิเมตร 

จากสถิติข้อมูลอุณหภูมิของจังหวัดนครปฐม โดยใช้ข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม 
เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (2553–2557) ปรากฏว่าอุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ สําหรับ
อุณหภูมิสูงท่ีสุด วัดได้ 40.2 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และอุณหภูมิตํ่าที่สุด 
วัดได้ 10 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2557 

การเมืองการปกครอง 
จังหวัดนครปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อําเภอ 106 ตําบล 904 หมู่บ้าน สําหรับ

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตําบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล 93 แห่ง 

จังหวัดนครปฐมมีประชากรจํานวนท้ังส้ิน 894,567 คน เป็นชาย จํานวน 429,789 คน หญิง 
จํานวน 464,778 คน ครัวเรือน จํานวน 366,022 ครัวเรือน สําหรับอําเภอที่มีประชากรมากที่สุด
ได้แก่ อําเภอเมือง รองลงมา ได้แก่ อําเภอสามพราน และกําแพงแสน ตามลําดับ  

การบริหารราชการ 
จังหวัดนครปฐม แบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่
1. ส่วนราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง) มีจํานวน 66 หน่วยงาน 

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ จํานวน 48 หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยจํานวน 4 หน่วยงาน และหน่วยงานอิสระจํานวน 14 หน่วยงาน 

2. ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีจํานวน 32 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
ทบวง กรมอื่น ๆ จํานวน 23 หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 8 หน่วยงาน ระดับ
อําเภอแบ่งเป็น 7 อําเภอ 106 ตําบล 904 หมู่บ้าน 

3. ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1 แห่ง 
เทศบาลนคร จํานวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จํานวน 4 แห่ง เทศบาลตําบล จํานวน 18 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 93 แห่ง 

สภาพเศรษฐกิจ 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี พ.ศ. 2555 ภาคเกษตรเป็นสาขาที่ทํารายได้ให้กับจังหวัดเป็น

ลําดับท่ี 3 จํานวน 18,377 ล้านบาท มีพื้นที่เกษตรกรรม จํานวนทั้งสิ้น 798,093 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
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58.89 ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่สําคัญของจังหวัดนครปฐม ประชากรส่วน
ใหญ่ร้อยละ 23.59 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพสําคัญ ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวนผลไม้และ
พืชผัก การเล้ียงสัตว์และการทําการประมง ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ระบบการเกษตรในจังหวัด
นครปฐม จัดเป็นเขตเกษตรก้าวหน้า เพราะมีระบบชลประทานที่ดีโดยอาศัยแหล่งนํ้าจากลุ่มแม่นํ้า
เจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง ประกอบกับเกษตรกรจังหวัดนครปฐมมีศักยภาพสูงสามารถเรียนรู้
วิทยาการแบบใหม่ ๆ และมีการใช้เทคโนโลยี ภาคการเกษตรที่พัฒนามากขึ้น การเกษตรกรรมของ
จังหวัดมีความเป็นไปได้สูงต่อการวางแผนจัดระบบการผลิตเพื่อเช่ือมโยงการส่งออก 

การเพาะปลูก มีพื้นที่เพาะปลูกแยกเป็นพื้นที่ใช้ทํานาปี จํานวน 429,064 ไร่ ทํานาปรัง 
จํานวน 427,362 ไร่ พืชไร่ จํานวน 87,293 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ จํานวน 17,408 ไร่ 

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว จังหวัดนครปฐมมีการทํานาปีละ 2 ครั้ง คือ ข้าวนาปีและ
ข้าวนาปรัง โดยข้าวนาปีเป็นข้าวเพาะปลูกในช่วงเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม และจะเก็บเกี่ยวในช่วง
เดือน สิงหาคม-มกราคม ส่วนข้าวนาปรังเป็นข้าวที่เพาะปลูกในช่วงเดือน พฤศจิกายน-เมษายน และ
จะเก็บเกี ่ยวในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-สิงหาคม แต่เนื่องจากจังหวัดนครปฐมมีระบบชลประทานที่
สมบูรณ์ จึงสามารถปลูกข้าวได้ต่อเนื่องตลอดปี คือสามารถปลูกได้ 2 ปี 5 ครั้ง  

อ้อยโรงงาน คือ อ้อยที่ใช้ผลิตนํ้าตาลทราย ในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดนครปฐมมีผลผลิตอ้อย
โรงงานรวมประมาณ 1,070,256 ตัน มีเนื้อที่เพาะปลูก จํานวน 75,175 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
13,960 กิโลกรัม 

ผลไม้ การทําสวนผลไม้นับเป็นอาชีพหนึ่งที่ราษฎรทําการเพาะปลูกมาก  ประกอบด้วย 
มะพร้าวนํ้าหอม ส้มโอ มะม่วง ฝรั่ง ชมพู่ มะนาว กล้วยนํ้าว้า กล้วยหอม ลําไย ฯลฯ มีผลผลิตรวม
ประมาณ 128,437 ตัน เนื้อที่เพาะปลูก จํานวน 73,802 ไร่ ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ 1,740 กิโลกรัม 

พืชผัก มีการปลูกกันทั่วไป นอกจากจะใช้บริโภคภายในจังหวัดแล้ว ยังส่งไปจําหน่ายยัง
จังหวัดข้างเคียงและกรุงเทพฯ เช่น หน่อไม้ฝรั่ง มีผลผลิตผักรวมประมาณ 155,118 ตัน เนื้อที่
เพาะปลูก จํานวน 57,140 ไร่ ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ จํานวน 2,714 กิโลกรัม 

ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นแหล่งเพาะปลูกกล้วยไม้ที่สําคัญและมีไม้ดอกไม้ประดับอื่น  ๆ เช่น 
กุหลาบ มะลิ บัวฉัตร ดอกรัก ฯลฯ มีเนื้อที่เพาะปลูกรวมประมาณ 17,408 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
อําเภอสามพราน นครชัยศรี พุทธมณฑล และบางเลน 

การประมง 
จังหวัดนครปฐมมีเกษตรกรประกอบอาชีพประมงนํ้าจืดเป็นส่วนใหญ่ ผลผลิตของประมง

โดยท่ัวไปได้จากการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า มีเกษตรกรด้านการประมงทั้งสิ้น จํานวน 8,390 ราย พื้นที่ทํา
การประมงมีจํานวนท้ังส้ิน 90,467 ไร่ สัตว์นํ้าท่ีนิยมเล้ียง ได้แก่ กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว ปลานํ้าจืด ปลา
สวยงาม จระเข้และสัตว์นํ้าอื่น ๆ ตามลําดับ มีผู ้ประกอบการด้านการประมง ทั้งสิ้น 188 ราย 
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ประกอบด้วย ผู้ค้าป๎จจัยการผลิต/ผู้ค้า ผู้รวบรวมสัตว์นํ้า/แพปลา ท่าขึ้นปลา/โรงงานอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า/กลุ่มและผู้แปรรูปสัตว์นํ้า/ผู้นําเข้า ผู้ส่งออกสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า โครงสร้าง
การผลิตประกอบด้วยกิจกรรมการเลี้ยงปลานํ้าจืดทุกชนิด (ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลาดุก ฯลฯ)  
ร้อยละ 75.9 รองลงมาคือการทําฟาร์มเล้ียงกุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ร้อยละ 22.6 ส่วนการเพาะพันธุ์ปลา
และกุ้งมีสัดส่วนร้อยละ 1.6 ซึ่งมาจากกิจกรรมการเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเล กุ้งก้ามกราม ปลา
นํ้าจืด สัตว์นํ้าสวยงามและสัตว์นํ้าอื่น ๆ 

ภาคอุตสาหกรรม 
ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดนครปฐมมีโรงงานจํานวนทั้งสิ้น 3,120 แห่ง จํานวนเงินลงทุน

ประมาณ 283,943,411,071 บาท การจ้างงาน 186,629 คน เป็นชาย 94,835 คน เป็นหญิง 91,794 
คนกําลังการผลิตท้ังส้ิน 3,986,488.43 แรงม้า 

การพาณิชยกรรม 
จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาคตะวันตก และเป็นชุมทางการขนส่งการ

ขนถ่ายสินค้ามายาวนาน โดยทางรถไฟ รถยนต์ และการขนส่งสินค้าเกษตรทางนํ้าเพื่อเข้าสู่ตลาด
กรุงเทพฯ รวมทั้งมีความได้เปรียบทางด้านทําเลท่ีต้ัง ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดมีการ
พัฒนาการเกษตรในทุกด้าน จึงก่อให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรได้เป็นอย่างดี
และรวดเร็ว ทําให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระจายไปสู่สาขาต่าง ๆ และมีความมั่นคงจน
กลายเป็นศูนย์กลางทางพาณิชยกรรม มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 90,076,572,540 บาท  

4. จังหวัดสุพรรณบุรี 
บริบทของจังหวัดสุพรรณบุรี มีรายละเอียดดังนี้ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, 

2562) 
ข้อมูลทั่วไป 
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองโบราณพบหลักฐานทางโบราณคดี มีอายุไม่ตํ่ากว่า 3,500-3,800 

ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ 
สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี ศรีวิชัย สุพรรณบุรี เดิมมีชื่อ “ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ” หรือ 
“พันธุมบุรี” ต้ังอยู่บนฝ่๎งแม่นํ้าท่าจีน แถบ บริเวณตําบลรั้วใหญ่ไปจดตําบลพิหารแดง ต่อมาพระเจ้า
กาแตได้ย้ายเมืองมาต้ังอยู่ท่ีฝ่๎งขวาของแม่นํ้า แล้วโปรดให้มอญน้อยไปสร้างวัดสนามชัย และบูรณะวัด
ปุาเลไลยก์ ชักชวนให้ข้าราชการจํานวน 2000 คนบวช จึงขนานนามเมืองใหม่ว่า “เมืองสองพันบุรี” 
ครั้งถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง ได้สร้างเมืองมาทางฝ่๎งใต้ หรือทางตะวันตกของแม่นํ้าท่าจีน ช่ือเมืองเรียกว่า 
“อู่ทอง” จวบจนสมัย ขุนหลวงพะงั่ว เมืองจึงถูกเรียกว่าช่ือว่า “สุพรรณบุรี” นับแต่นั้นมา 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองหน้าด่านและเป็นเมืองอู่ข้าวอู่นํ้า
ท่ีสําคัญ ต้องผ่านศึกสงครามหลายต่อหลายครั้ง สภาพเมืองตลอดจนประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 



 97 
 
ถูกทําลาย ปรักหักพัง จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมืองสุพรรณได้ฟื ้นตัว และตั ้งอยู่บนฝ๎่ง
ตะวันออกของแม่ นํ้าท่าจีน (ลํานํ้าสุพรรณ) มาจนตราบทุกวันนี้ 

ความสําคัญของสุพรรณบุรี ในด้านประวัติศาสตร์ การกอบกู้เอกราชไทยในสมัยกรุงศรี
อยุธยา ได้แก่ชัยชนะแห่งสงครามยุทธหัตถีท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีชัยชนะเหนือพระมหา
อุปราชา ณ สมรภูมิดอนเจดีย์ เป็นมหาวีรกรรมคชยุทธอันยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกจารึกไว้ และมีการจัดงาน
เพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในด้านวรรณคดี เป็นเมืองต้นกําเนิดแห่ง
ตํานาน “ขุนช้างขุนแผน” วรรณคดีไทยเรื่องราวและสถานที่ที่ปรากฏตามท้องเรื่องยังคงมีให้เห็นใน
ป๎จจุบัน อาทิบ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝูาย วัดปุาเลไลยก์ วัดแค อําเภออู่ทอง และอําเภอ
ศรีประจันต์ เป็นต้น 

สุพรรณบุร ีเป็นจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดของภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย อยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ มีพื้นท่ีราบลุ่มตามแนวลํานํ้าท่าจีน ส่วนใหญ่เป็นนา ไร่ และปุา 
ประชากรประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป ทางทิศเหนือเป็นท่ีราบ 
มีภูเขาบ้างในอําเภอเดิมบางนางบวชและอู่ทอง แต่เป็นภูเขาเล็ก ๆ ส่วนตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มโดยตลอด 
ทางทิศตะวันตกและทิศเหนือในเขตอําเภอด่านช้างมีปุาและภูเขามาก  จังหวัดสุพรรณบุรี ตั ้งอยู่
ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 14 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นแวง 90 องศา 
17 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 16 ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 3-10 
เมตร มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 5,358.008 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,348,755 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 5.2 ของพื้นที่ภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 107 กิโลเมตร (ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร 

จังหวัดสุพรรณบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี  
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสิงห์บุรี  
ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดนครปฐม  
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี 
การปกครอง และประชากร 
การปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน คือการบริหารราชการส่วน

ภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 10 อําเภอ 110 ตําบล และ 1007 หมู่บ้าน โดยมีอําเภอดังนี้ 

อําเภอเมืองสุพรรณบุรี มีพื้นท่ี 540.917 ตารางกิโลเมตร 19 ตําบล 123 หมู่บ้าน 
อําเภอดอนเจดีย์ มีพื้นท่ี 252.081 ตารางกิโลเมตร 5 ตําบล 48 หมู่บ้าน 
อําเภอด่านช้าง มีพื้นท่ี 1,193.599 ตารางกิโลเมตร 7 ตําบล 93 หมู่บ้าน 
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อําเภอเดิมบางนางบวช มีพื้นท่ี 552.330 ตารางกิโลเมตร 13 ตําบล 119 หมู่บ้าน 
อําเภอบางปลาม้า มีพื้นท่ี 481.298 ตารางกิโลเมตร 17 ตําบล 127 หมู่บ้าน 
อําเภอศรีประจันต์ มีพื้นท่ี 180.986 ตารางกิโลเมตร 9 ตําบล 64 หมู่บ้าน 
อําเภอสองพี่น้อง มีพื้นท่ี 750.381 ตารางกิโลเมตร 14 ตําบล 140 หมู่บ้าน 
อําเภอสามชุก มีพื้นท่ี 355.917 ตารางกิโลเมตร 7 ตําบล 68 หมู่บ้าน 
อําเภอหนองหญ้าไซ มีพื้นท่ี 420.209 ตารางกิโลเมตร 6 ตําบล 64 หมู่บ้าน 
อําเภออู่ทอง มีพื้นท่ี 630.29 ตารางกิโลเมตร 15 ตําบล 151 หมู่บ้าน 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลเมือง 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เทศบาลตําบล 43 
แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล 81 แห่ง จากสถิติของสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม 2559 จังหวัดสุพรรณบุรีมีประชากร ทั้งสิ้น 848,567 คน เป็น
ชาย 410,617 คน และหญิง 437,950 คน 

ลักษณะภูมิประเทศ 
          พื้นท่ีของจังหวัดสุพรรณบุรีจําแนกลักษณะตามระดับความสูงของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วน
ใหญ่ และบางส่วนเป็นท่ีราบสูง โดยมีความลาดเทระหว่าง 0-3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออก
ของจังหวัดตลอดแนวตั้งแต่เหนือจรดใต้บริเวณพื้นที่ตํ่าสุดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่ของ
จังหวัดส่วนใหญ่เหมาะสําหรับการทํานา มีแม่นํ้า ลําคลอง หนอง บึงอยู่ท่ัวไปมีแม่นํ้าท่าจีน หรือแม่นํ้า
สุพรรณบุรีเป็นแม่นํ้าสายสําคัญท่ีไหลผ่านจากเหนือสุดถึงใต้สุดในฤดูฝนจะมีนํ้าหลากไหลบ่ามีนํ้าท่วม
ขัง ในท่ีราบลุ่มทําให้เกิดนํ้าท่วมในบางพื้นที่ เช่นในเขตอําเภอสองพี่น้องและอําเภอบางปลาม้า ด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในเขตอําเภออู่ทองทอดข้ึนไปทางเหนือ ขนานกับเส้นกั้นเขตแดนระหว่างจังหวัด
สุพรรณบุรีกับจังหวัดกาญจนบุร ี มีลักษณะพื ้นที่ลูกคลื ่นลอนลาด มีความลาดเทระหว่าง 2-8  
เปอร์เซ็นต์ สลับกับเนินเขา ส่วนด้านตะวันตกของอําเภอด่านช้าง มีสภาพพื้นท่ีที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด
สลับลอนช้ันจนถึงเทือกเขาสูงชันเป็นเทือกเขาที่ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี ประกอบด้วยภูเขาสูงซึ่งมี
ลักษณะเป็นภูเขาและมียอดเขาสูงสุดอยู่ใกล้กับบ้านห้วยดินดํา สูงประมาณ 1,002 เมตร เหนือ
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง 

ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพอากาศโดยท่ัวไปมีลักษณะร้อนช้ืน กล่าวคือ 
ฤดูร้อน ได้รับอิทธิพลจากลม ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมฝุายใต้พัดผ่านตั้งแต่กลางเดือน

กุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนเมษายน อุณหภูม ิ40.3 องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน

ตุลาคม 
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ฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ ในปี 2552 อุณหภูมิต่ําสุด 8.5 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคมปริมาณนํ้าฝนท้ังปีวัดได้ 
853.5 มิลลิเมตร จํานวนวันท่ีฝนตก 109 วัน 

ทรัพยากร และแหล่งน ้า 
ดิน หากพิจารณาคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและเคมี เช่น เนื้อดิน ความลึกของดิน 

ความสามารถในการอุ้มนํ้าของดิน ชนิดของแร่ธาตุและปริมาณแร่ธาตุ อาหารของดิน จะพบว่า สภาพ
ของดิน ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เหมาะสมกับการปลูกพืช ดังนี้ 

การทํานาข้าว 
การเพาะปลูกพืชไร่ 
การเพาะปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผลต่าง ๆ 
การปลูกหญ้าเล้ียงสัตว์ ทําทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ถาวรสําหรับการปศุสัตว์ 
แหล่งนํ้า ประกอบด้วยแม่นํ้าลําคลองต่าง ๆ มีแม่นํ้าสายใหญ่ ๆ ที่สําคัญและเป็นประโยชน์

ต่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประชากร ได้แก่ แม่นํ้าท่าจีน หรือแม่นํ้าสุพรรณบุรี เขื่อนกระเสียว
ซึ่งเป็นสาขาท่ีสําคัญของแม่นํ้าสุพรรณบุรี นอกนั้นเป็นแม่นํ้าสายเล็กซึ่งส่วนใหญ่จะไหลลงแม่นํ้าท่าจีน
เกือบท้ังส้ิน 

ปุาไม้  ลักษณะปุาไม้ของจังหวัดสุพรรณบุรีเดิมเป็นปุาไม้เบญจพรรณ ได้แก่ เต็ง มะค่าโมง 
ซาก มะค่าแต้ ชิงชัน ตะเคียนทอง ยมหอม แต่สภาพป๎จจุบันได้ถูกราษฎรบุกรุกเข้าทํากินในเขตปุา
สงวนหลายแห่ง ถูกเปล่ียนเป็นไร่อ้อย และใช้ทํานา เป็นต้น  

แร่ธาตุ จากการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณี พบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีปริมาณแร่ ไม่มากนัก  
พบแร่มีค่าบางชนิดเท่านั้น ได้แก่ ดีบุก พบบริเวณเขาโดดตุงกุง ทางตอนเหนือ อําเภอด่านช้าง 
นอกจากนี้ยังพบใยหินแกรนิต และหินปูนใช้ในการก่อสร้าง  

การกสิกรรม พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีการชลประทานอย่างทั่วถึง 
ประกอบกับสภาพดินเหมาะสมแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะการปลูกข้าว การเพาะปลูกพืชไร่ เช่น 
อ้อยเพื่อผลิตนํ้าตาล มันสําปะหลัง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ข้าวฟุาง และพืชอื่น ๆ  

ปศุสัตว์ จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแหล่งเลี้ยงโค สุกร เป็ด ไก่ กระบือ ซึ่ งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่
สําคัญมาก โดยการเล้ียงจะกระจายอยู่ท่ัวไปทุกพื้นท่ีของจังหวัด 

บริเวณเขาใหญ่ทางตะวันตก เขาทางตะวันออกและตะวันตกระหว่างเส้นทางอู่ทอง ถึงพนม
ทวนและบริเวณเขื่อนกระเสียว อําเภอด่านช้าง และยังขุดพบนํ้ามันดิบในบริเวณตําบลสวนแตง 
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งป๎จจุบันได้ทําการขุดเจาะแล้ว  
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อุตสาหกรรม  
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งได้แก่ โรงสี นึ่ง อบ เป็นต้น และอุตสาหกรรมอาหาร 

ได้แก่ โรงงานผลิตนํ้าตาล ผลิตภัณฑ์นม และแปรรูปเนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เป็นต้น โดยมีโรงงาน
นํ้าตาลขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือท่ีอําเภออู่ทอง อําเภอสามชุก และอําเภอด่านช้าง ทําให้มีเงินหมุนเวียน
ภายในจังหวัดสูง ในอนาคตอุตสาหกรรมของจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีบทบาทสําคัญเนื่องจากมีการตั้ง
โรงงานขนาดใหญ่ ประกอบกับมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันตก ที่อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี  

จังหวัดสุพรรณบุรีมีอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร เช่น ผลิตหน่อไม้กระป๋อง 
(หน่อไม้ฝรั่ง หน่อไม้ไผ่) ผลไม้กระป๋อง เช่น แห้วกระป๋อง กระจับกระป๋อง ว่านหางจระเข้กระป๋อง  
และลูกตาลกระป๋อง เป็นอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวเนื่องกับการเกษตรอย่างครบวงจร จากรายงานของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรากฏว่าในปี 2545 จังหวัด
สุพรรณบุรี มีมูลค่ารวมผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจําปี 39,477 ล้านบาท และมูลค่าผลิตภัณฑ์
เฉล่ียต่อหัว 44,708 บาท รายได้เฉล่ียต่อหัว อยู่ในลําดับท่ี 6 ของภาคตะวันตก และอยู่ในอันดับที่ 43 
ของประเทศ  

การคมนาคม ขนส่ง และการสื่อสาร 
ระบบการคมนาคมเป็นโครงสร้างขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญอย่างหนึ่งของจังหวัด การ

คมนาคมท่ีสะดวกทําให้เกิดความคล่องตัวทั้งด้านการผลิตและการตลาด ก่อให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และยังเป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เส้นทางการคมนาคมภายใน
จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงแบ่งเป็น 2 ทางด้วยกัน คือ 

การคมนาคมทางรถยนต์ ในป๎จจุบันภายในจังหวัดสามารถติดต่อถึงกันได้ทุกอําเภอ สภาพ
ของทางส่วนใหญ่ลาดยาง รายละเอียดระยะทางจากอําเภอเมืองสุพรรณบุรีถึงอําเภอต่าง ๆ มีดังนี้ 

อําเภอบางปลาม้า 10 กิโลเมตร 
อําเภอศรีประจันต์ 20 กิโลเมตร 
อําเภอดอนเจดีย์ 31 กิโลเมตร 
อําเภออู่ทอง 32 กิโลเมตร 
อําเภอสามชุก 39 กิโลเมตร 
อําเภอเดิมบางนางบวช 54 กิโลเมตร 
อําเภอหนองหญ้าไซ 58 กิโลเมตร 
อําเภอสองพี่น้อง 70 กิโลเมตร 
อําเภอด่านช้าง 77 กิโลเมตร 
ระยะทางติดต่อภายนอกเขตจังหวัด สามารถติดต่อได้ตามเส้นทาง ดังนี้ 
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สุพรรณบุรี-บางบัวทอง–กรุงเทพฯ 107 กิโลเมตร 
สุพรรณบุรี-กําแพงแสน-นครปฐม–กรุงเทพฯ 160 กิโลเมตร 
สุพรรณบุรี–นครปฐม 105 กิโลเมตร 
สุพรรณบุรี–กาญจนบุรี 91 กิโลเมตร 
สุพรรณบุรี–นครสวรรค์ 160 กิโลเมตร 
สุพรรณบุรี–พระนครศรีอยุธยา 68 กิโลเมตร 
สุพรรณบุรี–สิงห์บุรี 84 กิโลเมตร 
สุพรรณบุรี-ชัยนาท 96 กิโลเมตร 
สุพรรณบุรี-อ่างทอง 44 กิโลเมตร 
สุพรรณบุรี–โคกสําโรง 143 กิโลเมตร 
การคมนาคมทางรถไฟ มีขบวนรถไฟสาย กรุงเทพ-สุพรรณบุรี  ระยะทางยาวประมาณ 142  

กิโลเมตร มีรถไฟออก วันละ 1 เที ่ยว และการคมนาคมทางนํ้าอาศัยลํานํ้าต่าง ๆ และแม่นํ้าท่าจีน 
หรือแม่นํ้าสุพรรณบุรีในการเดินเรือและขนส่งถ่ายสินค้า 

การไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดสุพรรณบุรี มีที่ทําการไปรษณีย์ทั้งสิ้น 16 แห่ง แยกเป็นอําเภอ
เมือง 4 แห่ง อําเภอดอนเจดีย์ สองพี่น้องและอู่ทอง อําเภอละ 2 แห่ง และนอกจากนั้นอําเภอละ 1 
แห่ง 

5. บริบทพื้นที่ท าการทดลอง ชุมชนวัดส าโรง ต าบลวัดส าโรง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม  

บริบทพื้นท่ีทดลอง มีรายละเอียดดังนี้ (องค์การบริหารส่วนตําบลวัดสําโรง, 2563) 
ข้อมูลทั่วไป  
ชุมชนวัดสําโรง เป็นช่ือท่ีเรียกขานตามช่ือของวัดสําโรง ปรากฏหลักฐานตามทะเบียนวัดเมื่อ

ปี พ.ศ. 2343 และมีบันทึกท้ายเอกสารประวัติทะเบียนวัด สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 
(พ.ศ. 2527) โดยผู้มีอายุท่ีเกิดทันสมัย พระครูอินทรสิริชัย (ทองพูน อินฺทโชโต) เจ้าอาวาสรูปที่ 4 ของ
วัดสําโรง (พ.ศ. 2475) ประกอบด้วย นายเป๋ง ศรีทองคํา นายประสิทธิ์ ลาภลมูล ได้บันทึกว่า ในสมัยก่อน 
แถบนี้มีต้นสําโรงขึ้นอยู่เป็นจํานวนมาก บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ จึงมีพระภิกษุมาป๎กกลดอาศัย
ปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยครั้ง ชาวบ้านแถบนี้เห็นว่าสถานที่ตั้งนี้สมควรเป็นที่ตั้งวัด  จึงได้สร้างโรงขึ้นมา 
สามหลัง (อาคารไม้สร้างแบบง่าย ๆ หลังคามุงจากเป็นศาลาดิน โรงกุฏิ โรงอุโบสถ) ปูุดํา ซึ่งเป็น
เจ้าของท่ีดิน จึงได้ถวายท่ีตรงนี้ให้สร้างวัด และชาวบ้านพร้อมใจกันไปอาราธนา พระภิกษุนุช ซึ่งอยู่
วัดตรงกันข้าม คือ วัดลานตากฟูา มาเป็นเจ้าอาวาส ต่อมา ปูุดํา ได้อุปสมบทเป็นภิกษุและได้ช่วย
พระภิกษุนุชพัฒนาส่ิงก่อสร้าง เช่น กุฏิสงฆ์ ศาลาดิน และอุโบสถหลังเล็ก ๆ พอจะใช้ในการทําสังฆกรรมได้ 
ชาวบ้านแถบนี้ได้ต้ังช่ือเรียกวัดนี้ว่า “วัดสามโรง” 
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วัดสามโรง ได้เจริญขึ้นมาตามลําดับ และชาวบ้านมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระภิกษุนุชเป็น
อย่างยิ่ง เจ้าคณะปกครองเห็นความสําคัญจึงได้แต่งตั้งเป็นพระอุป๎ชฌาย์ ให้การอุปสมบทกุลบุตรใน
แถบนี้ และในกาลต่อมาชาวบ้านวัดสามโรงได้เห็นตรงกันว่า ควรเปล่ียนช่ือวัดเป็น วัดสําโรง เนื่องจาก
บริเวณพื้นท่ีวัดมีต้นสําโรงขึ้นอยู่เป็นจํานวนมาก ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทําให้ชื่อ วัดสามโรง เปลี่ยนเป็น 
วัดสําโรง และเป็นชุมชนวัดสําโรงถึงป๎จจุบัน 

ตําบลวัดสําโรง อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอนครชัยศรี 
ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่นํ้าไหลผ่าน มีพื้นที่ประมาณ 2,905 ไร่ แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 4 หมู่บ้าน จํานวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวัดสําโรง  2,153 คน และ
จํานวนหลังคาเรือน 361 หลังคาเรือน อาชีพหลัก ทํานา ทําสวน ทําไร่ อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง 
การเดินทางเข้าสู่ตําบลได้โดยสะดวกทั้งทางบกและทางนํ้า โดยใช้ถนนสาย นครชัยศรี-ห้วยพลู หรือ
ทางแม่นํ้าท่าจีน ซึ่งมีความสะดวกเท่าเทียมกันเนื่องจากเป็นตําบลท่ีอยู่ห่างจากอําเภอนครชัยศรีเพียง 
7 กิโลเมตร 

สภาพวิถีชีวิตชุมชนตําบลวัดสําโรง มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ มีบ้านเรือนบริเวณฝ่๎งแม่นํ้า
ลําคลองต่าง ๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย และดําเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติท่ีเอื้ออํานวยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เกือบทุกด้าน ชาวบ้านได้รวมกัน
จัดต้ังเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตนํ้าด่ืม กลุ่มตุ๊กตา กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ กลุ่มไก่ชน 
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งพากันใน
ระหว่างกลุ่ม ผลิตและขายภายในชุมชน และยังมีการจัดตลาดนัดเพื่อขายผลผลิตทางการเกษตรของ
ชุมชน รวมทั้งเอื้อประโยชน์ให้แม่ค้าร้านค้าภายนอกได้นําของใช้ในชีวิตประจําวันมาขายในชุมชนทุก
สัปดาห์ เป็นการลดภาระในการเดินทางของคนในชุมชนเพื่อไปซื้อของต่าง ๆ ในตัวเมือง 

ความเป็นอยู่ต้องอาศัยนํ้าเป็นป๎จจัยสําคัญในการดํารงชีวิต ทําให้ชาวบ้านมีความผูกพันกับนํ้า 
ท้ังในแง่ของการทํามาหากิน การคมนาคม การทํากิจกรรมทางด้านสังคมและด้านประเพณีวัฒนธรรม 
ตลาดเป็นพื้นท่ีทางสังคมอีกแห่งหนึ่งท่ีแสดงถึงความผูกพันกับสายนํ้า เป็นแหล่งพบปะผู้คนจากคุ้งนํ้า
ต่าง ๆ และพ่อค้าจากถิ่นอื่นเพื่อนําสินค้ามาซื่อขายแลกเปล่ียนกัน 

ในสมัยก่อนการคมนาคมทางนํ้าเป็นส่ิงจําเป็นอย่างยิ่ง เรือเป็นพาหนะสําคัญที่ชาวบ้านใช้ใน
การสัญจรทุกฤดูกาล ท้ังในฤดูแล้ง และฤดูนํ้าหลาก แทบทุกบ้านจึงมีเรือและมีอู่เรือ บางบ้านมีเรืออยู่
หลายลํา มีท้ังเรือแจวเรือพาย รูปร่างหลายลักษณะ มีประโยชน์ในการใช้งานต่างกัน ได้แก่ เรือมาด 
เรืออีแปะ เรือสําป๎้น เรือบด เป็นต้น ในแม่นํ้าลําคลองจึงคึกคักไปด้วยผู้คน เรือพาย เรือค้าขาย เรือแท็กซี่ 
เรือลากจูง เรือสินค้าต่าง ๆ 

ในป๎จจุบัน วิถีชีวิตเหล่านั้นเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา บ้านเรือนริมแม่นํ้าลําคลองถูกรื้อย้าย
มาต้ังบ้านเรือนริมถนนแทน สภาพสังคมชนบทเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมเมือง การทํามาหากิน เช่น
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ทํานา ทําสวน เป็นการผลิตเพื่อขาย แม้แต่การคมนาคมเป็นไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง การ
เดินทางสัญจรจากการเดินเท้า ทางเกวียน ทางเรือ ถูกเปลี่ยนมาเป็นการสัญจรทางบก เดินทางด้วย
รถยนต์ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ โดยทุกบ้านจะมีรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ อย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นพาหนะ ประจําบ้านเรือน 

ชุมชนวัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นชุมชนรักษาศีล 5 ดําเนินชีวิตตามแนว
วิถีไทยท่ีประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา โดยมีการทําบุญตักบาตร 
ฟ๎งธรรม เจริญจิตภาวนา ถืออุโบสถศีลเป็นประจําทุกวันพระ และร่วมกันรับศีล ทําวัตรสวดมนต์ 
นั่งสมาธิตอนคํ่าที่วัดสําโรงทุกวัน โดยพระสงฆ์มีบทบาทในการประสานสัมพันธ์ระหว่ าง “บ้าน วัด 
โรงเรียน” เพื่อเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเข้มแข็งของชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ด้วยการต่อยอดทุนทางสังคมด้วยแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
โดยนํามิติทางศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพสุจริต สามารถเลี้ยงตนเองบนวิถี
ความพอเพียง เป็นชุมชนท่ีมีความร่มเย็นสงบสุขอย่างยั่งยืน 

ชุมชนวัดสําโรงมีวัดเป็นศูนย์กลางที่ร่วมกันวางแผนโครงการต่าง ๆ หรือกําหนดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างพระสงฆ์กับผู้นําชุมชนทุกระดับ โดยเน้น “การสร้างจิตสํานึก” และกระตุ้นให้เกิดเป็น
พลังของคนในชุมชนภายใต้ธรรมนูญความดีตามหลัก คุณธรรม 4 ประการ คือ “พอเพียง มีวินัย สุจริต  
และจิตอาสา” เพื่อขับเคล่ือนสังคมคุณธรรม ให้คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคี และมีพลังที่จะ
สร้างความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการส่งเสริมให้คนในชุมชนยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา 
น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดี
งาม มีการนําทุนทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตลุ่มแม่นํ้าท่าจีน ความหลากหลายทางทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
เน้นการพัฒนาพฤติกรรม ปลูกฝ๎งอุดมการณ์ ค่านิยม ให้แก่เยาวชนและประชาชนในหมู่บ้านโดย
พระสงฆ์ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้นําชุมชนที่เป็นต้นแบบในมิติ  ทางกาย ทางพฤติกรรม ทางจิตใจ 
และทางป๎ญญา เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสําคัญของความซื่อสัตย์สุจริต จน
สามารถเป็นต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม ในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมิติทางวัฒนธรรม มาใช้ในการพัฒนาเพื่อการดํารงชีวิต 
อย่างมีความสุข 
  กิจกรรมที่โดดเด่นของชุมชนวัดสําโรง คือ การประสานพลังประชารัฐ  “บวร” บ้าน วัด 
โรงเรียน เข้าด้วยกัน  โดยมีประชาชนในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันดูแล มีหน่วยงานพันธมิตรที่เป็นภาคี
การพัฒนา เช่น ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสําโรง องค์การบริหารส่วนตําบลวัดสําโรง 
โรงเรียนวัดสําโรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบล พัฒนาชุมชนอําเภอนครชัยศรี เกษตรอําเภอนครชัยศรี  และกลุ่มองค์กรชุมชน เช่น กลุ่ม
พิพิธภัณฑ์ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มกองทุนชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชน 
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สนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาให้เป็นชุมชนคุณธรรมที่เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน ด้วยหลักธรรม 
ภูมิป๎ญญาชาวบ้านกับศาสตร์ต่าง ๆ ภายใต้จิตสํานึกของการพึ่งตนเอง ความรักและเอื้ออาทรต่อกัน 
ความรักในท้องถิ่น รักชุมชน จนเป็นพลังแห่งความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชน 
อื่น ๆ ได้ 

การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา คนในชุมชนวัดสําโรงได้นําหลักธรรมและศาสตร์พระราชา 
สร้างความพอเพียงในการดําเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ ในการตัดสินใจอย่าง
รอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้าง
ภูมิคุ้มกันท่ีดี รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ลดการบริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม มีความใฝุรู้ รักษาคําพูดและ
ซื่อสัตย์ ฝึกฝน แก้ไข ปรับปรุงตน ขยัน อดทน และมีความเพียร เสียสละและเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเสมอ 
มีวินัยเคารพกติกาการอยู่ร่วมกัน ยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน องค์กร สังคม ปฏิบัติตาม
จริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย เปิดใจรับทุกคําแนะนําหรือคําติชม และนําความ
ผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขตนเอง มีความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความ
จริงความถูกต้องความเป็นธรรมท้ังปวง กล้ายอมรับในส่ิงท่ีตนเองทําผิด มีจิตอาสา ใส่ใจชุมชนและอยู่
ร่วมกันอย่างปรองดอง อาสาด้วยความรักความสามัคคี เพื่อประโยชน์ผู้อื่นและชุมชนโดยมิได้หวัง
ผลตอบแทน ทําความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรมากขึ้น มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาชุมชนให้คนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น มีรายได้เพิ่มขึ ้น มีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการ การ
พัฒนาชุมชน การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม และแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ให้กับชุมชนและ
ผู้สนใจอื่น ๆ 

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตําบลวัดสําโรง ชาวตําบลวัดสําโรงยังคงศรัทธาเหนียวแน่นใน
ประเพณีท้องถิ่น ท่ีได้เคยปฏิบัติมาและกระทําสืบต่อกันมาต้ังแต่ในอดีต วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
เช่น วันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นต้น ชาวบ้านจะ
ร่วมกันมาทําบุญมากเป็นพิเศษ มีการทําบุญตักบาตร ฟ๎งเทศน์ และร่วมเวียนเทียนที่วัด ส่วนในวัน
พระจะมีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้านมาปฏิบัติธรรมถืออุโบสถศีลด้วย  ประเพณีของ
ท้องถิ่นอื่น ๆ เช่น วันตรุษไทย เป็นการทําบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทยทางจันทรคติ มีการทําบุญ
ฟ๎งธรรมท่ีวัด 4 วัน ส่วนในวันสงกรานต์ ตําบลวัดสําโรงทําบุญวันสงกรานต์ 5 วัน เป็นประเพณีที่ถือ
ปฏิบัติมาแต่โบราณกาล นอกจากนั้นในวันสงกรานต์จะมีการละเล่นท้องถิ่นและกีฬาพื้นบ้านของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มเยาวชน กลุ่มราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อเสริมสร้าง
ความสนุกสนานก่อความสามัคคีในชุมชน ป๎จจุบันได้มีการประยุกต์การละเล่นให้เหมาะกับสมัย เช่น 
พายกระทะ พายเรือหัวใบ้ท้ายบอด พายเรือบด ปีนเสาตกนํ้ามัน ชักเย่อ วิ่งผลัด ฟุตบอลเยาวชน และ
กีฬาพื้นบ้านอื่น ๆ  
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การน้อมนําเอาศาสตร์พระราชามาใช้ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร ทําให้ป๎ญหาในชุมชนได้รับการ
แก้ไข ส ิ ่งด ีงามเก ิดขึ ้น คนในชุมชนอยู ่ด ีม ีส ุขภายใต้ความม ั ่นคงของสถาบันชาต ิ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น 1) หนี้สินในครอบครัวลดลง รายได้เพิ่มขึ้น ไม่มีสถานบันเทิง 
ร้านอาหารกลางคืนและแหล่งมั่วสุมภายในชุมชน 2) มีการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เกษตร
อินทรีย์ ใช้สอยท่ีดินและพื้นท่ีภายในบ้านของตนเองอย่างคุ้มค่า และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 3) มีตลาด
นัดชุมชน คือ ตลาดนัดวัดสําโรง ตลาดชุมชนคนนครชัยศรี จําหน่ายผักผลไม้ในท้องถิ่นโดยคนใน
ชุมชน และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน 4) สร้างจิตสํานึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส่งผลให้มีการจัดทําเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ 
5) เป็นต้นแบบของประเทศท่ีได้รับคัดเลือกให้ไปจัดนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่อง
ในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2561 ณ บริเวณตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล และ ณ พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม  
 
ตารางท่ี 1 การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรม 
 

ที่ แนวคิด ข้อค้นพบ การน าไปใช ้

1 ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ทุกคนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ มีการ
พัฒนาให้ดีย่ิงข้ึนจนเกิดการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน เป็นการดําเนินชีวิตแบบทาง
สายกลาง โดยต้ังอยู่บนหลักสําคัญ
สามประการ คือ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่
ดี 

ใช้ในการดํารงชีวิตให้เหมาะสม มีความ
พอประมาณท้ังการหารายได้ และพอประมาณ
ในการใช้จ่าย ความพอประมาณในการหา
รายได้ทํางานหารายได้ด้วยช่องทางสุจริต 
ทํางานให้เต็มความสามารถ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
มีความพอประมาณในการใช้จ่าย 

2 การพ ัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 

เป็นการตอบสนองความต้องการ
ของคนรุ่นป๎จจุบัน โดยไม่มี
ผลกระทบในทางลบต่อความ
ต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต 

การพัฒนาที ่ย ั ่ งยืนเราสามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ สามารถแทรกเข้าไปในทุก
ส่วนของสังคมโลกได้ 
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ตารางท่ี 1 การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรม (ต่อ) 
 

ที่ แนวคิด ข้อค้นพบ การน าไปใช ้

3 ศาสตร์พระราชา เป็นการการปฏิบัติบูชาตามคําสอน 
หากคนไทยทุกคน ช่วยกันทํา กัน
ปฏิบัติ และขยายผลการปฏิบัติให้
กว้างขวาง จะยิ ่งเกิดผลดีในการ
ปฏิบัติ “เชิงสัญลักษณ์” มากข้ึน 

ในระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและมีการเลี้ยง
สัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่
กิจกรรมการผลิตแต่ละชนิด เกื้อกูลประโยชน์
ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีการใช้ทร ัพยากรท ี ่ม ีอย ู ่ ในไร ่นาอย่าง
เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด  
มีความสมดุลต่อสิ ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื ่อง 
และเกิดการเพิ ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

4 ทฤษฎีใหม่ ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่
อัตภาพในระดับที่ประหยัด ไม่อด
อยากและเลี้ยงตนเองได้ 
ทฤษฎีใหม่น้ีก็สามารถสร้างรายได้ให้
ร่ํารวยข้ึนได้ และช่วยตัวเองได้ใน
ระดับหน่ึง โดยทางราชการไม่ต้อง
ช่วยเหลือมากเกินไป อันเป็นการ
ประหยัดงบประมาณด้วย 

สามารถนําหลักการทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้
ในการเรียน การทํางาน ตลอดจนการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้ โดยยึดหลักความประหยัด 
ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน และสละความ
ฟุุมเฟือยในการดํารงชีพอย่างจริงจัง ประกอบ
อาชีพด้วยความสุจริตและถูกต้อง ควรลดละ
การแก่งแย่งผลประโยชน์ และการแข่งขัน
ทางการค้าขาย  

5 การอยู่ดีมีสุข ความอยู่ดีมีสุขวางอยู่บนกรอบคิด
หลักสามประการ ได้แก่ กรอบคิด
เก่ียวกับระบบคุณค่าและเปูาหมาย 
กรอบคิดเก่ียวกับ ทรัพยากรและ
การบริโภค และกรอบคิดเก่ียวกับ
ระบอบอภิบาลและการกระทําอย่าง
มีความรับผิดชอบของป๎จเจก 

การมีชีวิตที ่เป็นสุขและความเป็นอยู ่ท ี ่ด ีมี
คุณภาพ ซึ่งก็คือสิ่งดี ๆ ที่มนุษย์แสวงหาและ
ต้องการได้รับความสําเร็จในการ ดํารงชีวิต
อย่างมีความสุขตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจ อัน
ประกอบด้วยร่างกายดี จ ิตวิญญาณดี และ
สิ่งแวดล้อมดี  
 

 
จากตารางท่ี 1 สรุปได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทําให้เกษตรกรทุกคนสามารถพึ่งพา

ตนเองได้ มีการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น เป็นการดําเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลัก
สําคัญสามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ศาสตร์พระราชา
เป็นการต่อยอดจากเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเกษตรกรปฏิบัติตามคําสอนจะยิ่งเกิดผลดีในการปฏิบัติทํา
ให้ชีวิตของเกษตรกรอยู่ดีกินดี เมื่อได้นํามาใช้ในชีวิตประจําวันจะทําให้เกษตรกรเกิดการอยู่ดีมีสุข 
ดํารงชีว ิตอย่างมีความสุขตราบเท่าที ่ยังมีลมหายใจ อันประกอบด้วย  ร่างกายดี จิตใจดี และ
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ส่ิงแวดล้อมดี สามารถทําให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาที่ดีได้ มนุษย์ต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 
ในขณะเดียวกันองค์กรก็ต้องการเติบโตตลอดเวลาเช่นกัน องค์กรจะก้าวไปข้างหน้าได้นั้นผู้ที่มีส่วน
ผลักดันสําคัญก็คือสมาชิกในองค์กรทุกคน ศักยภาพของสมาชิกในองค์กรทุกคนย่อมส่งผลต่อศักยภาพ
ขององค์กร หากทุกคนทํางานได้ดีมีประสิทธิภาพย่อมทําให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพตามไปด้วย 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยภายในประเทศ 
ชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ (2551) ได้ศึกษาการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองมะจับ ตําบลแม่แฝก อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงลักษณะของการดําเนินชีวิต และคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองมะจับ ตําบลแม่แฝก อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาป๎จจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองมะจับ ตําบลแม่แฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อ
ศึกษาป๎ญหาและอุปสรรค ในการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรใน
หมู่บ้านหนองมะจับ ตําบลแม่แฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกรมีการจัดการ
ท่ีดินในการทําการเกษตร หลังจากได้มีการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยเกษตรกรส่วนใหญ่
ร้อยละ 99.3 มีการปลูกพืชหรือ เล้ียงสัตว์ ร้อยละ 98.0 มีการผลิตเพื่อบริโภคเองในครัวเรือนถ้าเหลือ
จึงจะขาย เกษตรกรร้อยละ 54.2 ใช้พื้นที่ในการปลูกกระเทียม และเกษตรกรทั้งหมดร้อยละ 100 มี
ความรู้ รับทราบแนวปฏิบัติตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาจากส่ือโทรทัศน์ มีความตระหนักในการ
ใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.63) มีความพอใจในการ
ใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียรวม = 4.60) มีความภาคภูมิใจ
หลังใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.97) เกษตรกรทั้งหมดร้อยละ 
100 มีความเต็มใจท่ีจะตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร้อยละ 71.9 เป็น
ผู้มีบทบาทในการตัดสินใจในครอบครัว ร้อยละ 93.5 ของเกษตรกร ระบุว่ามีหน่วยงานจากทาง
ภาครัฐมีส่วนในการสนับสนุนในการตัดสินใจ เกษตรกรมีการจับจ่ายใช้สอยในการดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยรวม = 3.31) ร้อยละ 51.3 ของเกษตรกรใช้
เงินทุนตนเองในการลงทุนทําการเกษตร โดยร้อยละ 93.5 มีการทําบัญชีครัวเรือน ร้อยละ 99.3 มี
รายได้พอต่อรายจ่าย ร้อยละ 99.3 มีการปลูกฝ๎งเรื่องการประหยัดให้แก่สมาชิกในครอบครัว และร้อย
ละ 99.3 มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินประจําเดือนของครอบครัว ผลการศึกษาในด้านคุณภาพชีวิต 
พบว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีสุขภาพกายดีมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.73 และมีสุขภาพจิต
ท่ีเป็นปกติ คิดเป็นร้อยละ 98.7 
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ชูพักตร์ สุทธิสา และชุติมา เมฆวัน (2552) ได้ศึกษารูปแบบกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน
ต้นแบบนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ศึกษากรณีบ้านหนองแข้และบ้านดอนหน่อง ตําบล
ขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิธีการเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อหารูปแบบการ
พัฒนาท่ีนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตของตนเองครอบครัวและชุมชน กลุ่ม
ตัวอย่างประชากร คือ ตัวแทนชุมชน บ้านหนองแข้ และบ้านดอนหน่อง ตําบลขามเรียง อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 55 คน พบว่า วิธีการเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใช้วิธีการเผยแพร่โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
ปฏิบัติการ และการสรุปผล โดยทุกกระบวนการเน้นกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม สําหรับ
ด้านรูปแบบการพัฒนาที ่น ําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดําเนินชีว ิตของตนเอง 
ครอบครัว และชุมชนพบว่าท้ังสองชุมชนได้นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิต
ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเพิ่มรายได้โดยการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่ายเพิ่มรายได้ 2) ด้านลด
รายจ่าย โดยการผลิตของใช้ในครัวเรือนขึ้นใช้เอง เช่น นํ้ายาล้างจานชาม 3) ด้านการสืบทอดความรู้
และการใช้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ 4) ด้านการพัฒนา โดยการปรับปรุงและประยุกต์
ความรู้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

ชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม (2551) ได้ศึกษาการปฏิรูปหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตที่สอดรับกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแส
ทางเลือก ศึกษาสภาพการจัดการศึกษา หลักสูตร และการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรบัณฑิตใน
ป๎จจุบันที่สอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ลักษณะและแนวปฏิบัติในการนําแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมป๎จจุบัน และนําเสนอแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ที่สอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) 
และระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) พบว่า การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสทางเลือก  เน้นการศึกษาสภาพการจัดการ
หลักสูตรและการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรบัณฑิตที่สอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พุทธเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์มนุษยนิยม และเศรษฐกิจชุมชน   
มีแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิต และการบริโภคแต่พอประมาณ โดยเน้นทาง
สายกลางซึ่งเป็นหลักของพระพุทธศาสนา เป็นจุดร่วมของทุกแนวคิด แต่มีความแตกต่างกัน คือ   
เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนเน้นการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามอัตภาพ หรือตาม
ความสามารถที่มีอยู่ ส่วนพุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มนุษยนิยม เน้นการตอบสนองความ
จําเป็นขั้นพื้นฐานแนวคิดท้ัง 4 ด้าน มีความครอบคลุมองค์ประกอบของความพอเพียง 3 ประการ คือ 
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ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี และมีเงื่อนไขของความพอเพียง 2 ประการ 
คือ ความรู้และคุณธรรม โดยมีความมุ่งหมายเดียวกัน คือ นําไปสู่การพัฒนาที่ยั ่งยืน  ส่วนการนํา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ส่วนใหญ่เปิดสอนเป็นวิชาเลือกใน
หมวดการศึกษาทั่วไป ซึ่งมีความคิดเห็นว่าวิชาเศรษฐศาสตร์มีความสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เนื ่องจากมีการคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมและคุ ้มค่า จากข้อมูลสภาพจัด
การศึกษาช้ีให้เหน็ว่า  ควรมีการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นสาระสําคัญในการปฏิรูปหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิตท่ีสอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยหลักการและแนวคิดในการ
ปฏิรูป นโยบายในการปฏิร ูป ได้แก่ นโยบายระดับประเทศ ระดับองค์กรที่เกี ่ยวข้องและระดับ
สถาบันการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ปรัชญา เปูาหมาย วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรและรายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน แนวทางสุดท้ายคือ  
การจัดการศึกษาในระดับสถาบันการศึกษา ส่วนการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดํารงชีวิตใน
สภาพป๎จจุบันมี 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และจิตใจ ซึ่งจะต้องมีความสมดุลใน
การพัฒนาท้ัง 4 ด้านพร้อม ๆ กัน 

ชาญ รามัญอุดม (2551) ได้ศึกษาวิถีชีวิตสมาชิกหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา 1) ศึกษาวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม ของสมาชิก
หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรีที่สอดคล้อง
กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) เพื่อศึกษาป๎ญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพของสมาชิก
หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี รวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรจํานวน 166 ราย ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง พบว่า  
ผู ้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีอายุเฉลี่ย 52.72  นับถือศาสนาพุทธ มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรม มีสถานภาพสมรสแล้ว มีสมาชิกในครัวเรือง
เฉล่ีย 4 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวเฉลี่ย 9,572.26 บาทต่อเดือน มีพื้นที่ถือครองตํ่ากว่า 10 ไร่ 
สภาพการถือครองท่ีดินเป็นโฉนด โดยส่วนใหญ่มีหนี้สินกับ ธกส. ซึ่งสาเหตุท่ีเป็นหนี้เนื่องจากต้องการ
นําไปใช้ลงทุนประกอบอาชีพ ผลการวิจัยการดําเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก
หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย พบว่า ในภาพรวมผู้ให้ข้อมูลมีการดําเนินวิถีชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง มีการปฏิบัติในการดําเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านส่ิงแวดล้อม ในระดับปานกลาง 

วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้ (2551) ได้ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติศึกษา
กรณี ครูทองเหมาะ แจ่มแจ้ง วัตถุประสงค์การศึกษา 1) ศึกษากระบวนการนําแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติในรูปแบบการเกษตรของ ครูทองเหมาะ แจ่มแจ้ง 2) ศึกษาผลสําเร็จและสภาพ
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ป๎ญหาของกระบวนการนําเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของ ครูทองเหมาะ แจ่มแจ้ง 3) ศึกษา
แนวทางการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรม พบว่า การทําเกษตรแบบ
ใช้สารเคมีที่ส่งผลให้ลูกจ้าง ครูทองเหมาะ แจ่มแจ้ง หมดสติไปต่อหน้าเพราะได้รับเคมีมากเกินไป 
และเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตนเองและคนรอบข้าง ส่งผลให้ ครูทองเหมาะ แจ่มแจ้ง เลิกใช้
สารเคมีแล้วหันไปทําเกษตรธรรมชาติมีความสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ 
มีรูปแบบการดําเนินแบบพออยู่พอกินตามความสามารถและกําลังของตนที่อาศัยความสมดุลจาก
ธรรมชาติ ความมีเหตุผล คํานึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีในการทําเกษตร เช่น ระบบ
ทางเดินหายใจ การมีภูมิคุ้มกันเตรียมพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิด
ขึ้นกับการใช้สารเคมีในการปลูกข้าว เช่น ราคาปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ราคาข้าว เป็นต้น เงื่อนไขความรู้ 
โดยการเช่ือมโยงกับความรู้การทําเกษตรแบบธรรมชาติมาสู่การวางแผนและความระมัดระวังผลที่เกิด
ขึ้นกับผู้ผลิตและผู้บริโภค เช่น ความปลอดภัยในการบริโภคผักปลอดสารพิษ กระบวนการผลิตที่
ปลอดสารเคมี สุขภาพแข็งแรง เป็นต้น และการเชื่อมโยงความรู้ที ่ได้ศึกษาจากการอบรมการทํา
เกษตรแบบธรรมชาติและภูมิป๎ญญามาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เงื่อนไขคุณธรรม ความตั้งใจใน
การเลิกใช้สารเคมีในการทําการเกษตร 

สยาม ฟูเจริญ (2551) ได้ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดูแลสุขภาพของชุมชนบ้าน
งามเมือง ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษา
กระบวนการดูแลสุขภาพของชุมชนบ้านงามเมือง ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
ภายใต้โครงสร้างวัฒนธรรมชุมชน และความสัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า การดูแล
สุขภาพของชุมชนบ้านงามเมือง เป็นกระบวนการจัดการด้านสุขภาพบนพื้นฐานการพึ่งตนเองภายใต้
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะของชุมชน กล่าวคือ เป็นชุมชนต้องแก้ไขป๎ญหาและ
ดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างสูง โดยฐานคิดของกระบวนการดูแล
สุขภาพชุมชนได้อาศัยคุณธรรมหลักคําสอนของศาสนา ซึ่งเป็นระบบคุณค่าของชุมชนที่เน้นหนักใน
เรื่องความสมดุลระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และส่ิงสูงสุด อันเป็นการผสมผสานกันระหว่างหลักคําสอน
ของศาสนากับภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ด้านการดูแลสุขภาพตามความเชื ่อดั ้งเดิมของชุมชน ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมการดูแลความสุขสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ที่เชื่อมโยงกับมิติ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชน ก่อให้เกิดจิตสํานึกและความ
มุ่งมั่นที่จะรักษาสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ เพื่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนใน
ชุมชนโดยนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนมาเป็นฐานในการดูแลสุขภาพ ซึ่งได้แก่ ผู้นํา กลุ่ม องค์กร 
และทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นกลไกภายในท่ีใช้ขับเคล่ือนกระบวนการดูแลสุขภาพ พร้อมกับส่งเสริม
ให้องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกภายนอกให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการดูแลสุขภาพของชุมชน การจัดการในกระบวนการดูแลสุขภาพใช้การจัดการเรียนรู้
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การปรับตัว การจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ป๎จจัย และเงื่อนไขในระบบสุขภาพภายใต้ระบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชน 

จตุพล ยะจอม (2552) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลปาย อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาย 2) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการ
นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาย 
ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลปายอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นหัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจ
มากท่ีสุด ได้แก่ประเด็นความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกัน
ในตัว รองลงมาได้แก่ ประเด็นการดําเนินชีวิตทางสายกลางถือเป็นเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้นยัง
ได้แสดงความคิดเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดํารัสไว้เพื่อชี้แนะแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทย 2) ระดับการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลปาย อยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ในส่วนของ
การปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองในครัวเรือน อีกประการหนึ่งที่นําไปใช้ในการดําเนินชีวิตก็คือการ
ประหยัดอดออมใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ใช้จ่ายฟุุมเฟือย 3) ระดับการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นอยู่ในระดับปานกลางโดยการเข้าร่วมรวมกลุ่มเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์  
สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน กองทุนอื่น ๆ มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด 4) การดําเนินการ
ของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางโดยการร่วมกลุ่มต่าง  ๆ เพื่อทํา
กิจกรรมร่วมกัน เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เช่น การรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ การรวมกลุ่มออม
ทรัพย์ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มผู ้สูงอายุ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและประเด็นที่ชุมชนมีความ
สามัคคี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ทอดทิ้งกันก็เป็นประเด็นที่ชุมชนใช้ในการดําเนินการ
มากเช่นเดียวกัน  

เสาวพงษ์ ยมาพัฒน์ (2552) ได้เปรียบเทียบแนวคิดสันโดษในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์ เพื ่อที ่จะศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเรื ่องสันโดษใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทและแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่างและ
ความสอดคล้องของแนวคิดท้ังสองอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สอดคล้องในเชิงบริบทกับ
หลักพุทธธรรมและนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวทางการดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสม พบว่า  
ความหมายของสันโดษที่นิยมใช้ทางศาสนาคือ ยินดี และพอใจในสิ่งของที่ตนมีอยู่และที่ได้โดยชอบ
ธรรม แต่อีกความหมายหนึ่งที่ทั่วไปคุ้นเคยคือการรู้จักพอ สันโดษมีสามประเภทคือสันโดษตามที่ ได้ 
(ยถาลาภสันโดษ) สันโดษตามกําลัง (ยถาพลสันโดษ) และสันโดษตามฐานะ (ยถาสารุปปสันโดษ)  
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เปูาหมายของสันโดษระดับต้นคือเพื่อการพึ่งตนเอง เพื่อการละอกุศลธรรม เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อ
ความสุข ส่วนเปูาหมายระดับสูงคือการพ้นทุกข์ ในการปฏิบัติตามหลักสันโดษใช้ทั้งบุญกริยาวัตถุ 3 
และอริยมรรคมีองค์ 8 เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตโดยใช้ศีลและหลักธรรมอื่นร่วมสนับสนุนเช่น 
อโลภะ อโมหะ วิริยารัมภะ สังวร ปหานะ สติสัมปชัญญะ สมชีวิตตาและมัตตัญํุตา ส่วนความหมาย
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยึดถือกันเป็นความหมายกว้าง ๆ คือปรัชญาในการดําเนินชีวิตตามทางสาย
กลางโดยอาศัยความรู้และหลักธรรมสนับสนุน เช่น สันโดษ สัจจะ อัปปมาทะ มัตตัญํุตา วิริยะสัจจะ  
เป็นต้น ความหมายเฉพาะของเศรษฐกิจพอเพียงคือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการใช้สิ่งของและป๎จจัยสี่อย่าง
พอประมาณ เพื่อการดํารงอยู่โดยเพียงพอกับตนเองและกับผู้อื่น องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง
มีสองส่วนคือส่วนที่เป็นทฤษฎีเป็นส่วนของหลักวิชาทั้งทางโลกและทางธรรม และส่วนที่เป็นการ
ปฏิบัติใช้บุญกริยาวัตถุ 3 เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเพื่อมุ่งสู่เปูาหมายที่สําคัญคือการพอมีพอกิน
และการดํารงอยู่ ผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ พบว่า แนวคิดทั้งสองมีหลักมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสาย
กลาง) เป็นแกนกลางในการปฏิบัติร่วมกันอีกทั้งมีความสัมพันธ์และสามารถเชื่อมโยงต่อเนื่องกันได้  
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาตนเองและบริบทของสังคมโดยอาศัยหลักธรรมสนับสนุนที่ใกล้เคียงกันและมี
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอาจเป็นการพัฒนาแนวคิดสันโดษ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ใน
บริบทของสังคมยุคป๎จจุบัน ทั้งสองแนวคิดเห็นสอดคล้องกันว่าศาสนาเป็นตัวนําระบบเศรษฐกิจโดย
ผ่านกระบวนการสร้างป๎ญญาทางพระพุทธศาสนา ส่วนการปฏิบัติของแนวคิดทั้งสองเป็นการปฏิบัติ
แบบองค์รวม เป็นลําดับขั้นตอน เน้นการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับโลกความจริงและอาศัยการ
พึ่งตนเองเป็นสําคัญ 

พิทักษ์ สุพรรโณภาพ (2553) ได้ศึกษากระบวนทัศน์ความคิดและแนวทางการปฏิบัติของ
ชาวบ้านดอนขุนวิเศษในช่วงก่อนการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นไปในแนวทางของทุนนิยม มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนทัศน์ความคิดและการ
ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษ ตําบลห้วยหมอนทอง อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภายหลังจากการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีทัศนะมุมมองในเรื่องของการพึ่งพาสังคมภายนอกว่าเป็นส่ิงจําเป็น และให้
คุณค่าของเงินตราและวัตถุว่าเป็นเปูาหมายของชีวิต ส่งผลให้เกิดวิถีการผลิตเพื่อการค้า การบริโภค
ตามแนวทางบริโภคนิยม การแลกเปล่ียนที่พาดพิงระบบตลาดและจากการจัดสรรตามความสามารถ
ในการผลิต ชุมชนต้องตกอยู่ในภาวะพึ่งพิงกับสังคมภายนอก โดยพบว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
เนื่องจากการถูกแทรกแซงจากอุดมการณ์ทุนนิยม จนมีผลทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่กระบวนทัศน์
ในแบบทุนนิยม กระบวนทัศน์ความคิดและแนวทางการปฏิบัติของชาวบ้านดอนขุนวิเศษภายหลังการ
ปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะของการบูรณาการ
แนวคิดในแบบพึ่งตนเองและแนวคิดในแบบทุนนิยม กล่าวคือ มีทัศนะมุมมองในการให้ความสําคัญกับ
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การพึ่งตนเองและให้คุณค่าเงินตราและวัตถุ นํ ้าใจและการแบ่งป๎น และคุณค่าของความรู้ว่าเป็น
ส่ิงจําเป็นในการดํารงชีวิต  ส่งผลให้เกิดวิถีการผลิตแบบผสมผสานทั้งการผลิตเพื่อบริโภคเองและการผลิต
เพื่อขาย การบริโภคโดยใช้รายได้ป๎จจุบันเป็นตัวกําหนด การรวมกลุ่มในการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้าง
อํานาจการต่อรอง การจัดสรรตามความสามารถในการผลิตและการจัดสรรท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของการ
แบ่งป๎น โดยพบว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ใช่ความเปล่ียนแปลงในระดับของการปรับเปล่ียนกระบวน
ทัศน์ เพียงแต่เป็นการปรับตัวของชุมชนในการอยู่ร่วมกับกระบวนทัศน์ในแบบทุนนิยม 

อุษณีย์ สุวรรณ์ (2558) ได้ศึกษาบทบาทสตรีในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนหัวสะพาน อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ผลจากการศึกษา พบว่า อายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้มีความแตกต่างกัน ส่วนสถานภาพการสมรส และเวลาที่ได้พักอาศัยอยู่ มีความเห็นที่ไม่
แตกต่างกัน ส่วนป๎จจัย 4 ด้าน คือ ด้านการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง และด้านความตระหนักในการ
พัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนและการปฏิบัติของผู้นําอยู่ในระดับมาก และนอกจากนี้
ภาครัฐควรให้ความสําคัญความต่อเนื่องในการจัดทําโครงการโดยการลงพื้นที่เข้าไปติดตามผลการ
ดําเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงป๎ญหาความต้องการของประชาชน เพื่อความช่วยเหลืออย่างตรงประเด็น 
ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต่ําเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ของคนในชุมชน 

ชรินทร์ มั่งค่ัง (2561) ได้ศึกษาการถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาของศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองวิถีเขียว ของผู้เรียนในพื้นที่โครงการหลวงภาคเหนือของไทย 
ผลจาการศึกษา พบว่า การถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองวิถี
เขียว ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน 1) ศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 2) การพัฒนาพื้นที่พัฒนา
เวทีประชาคม 3) การออกแบบกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้  4) การตรวจสอบผลผลิตของการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ 5) การสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 6) การพัฒนาศักยภาพของ
พลเมืองในชุมชนพื้นท่ีโครงการหลวงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนสําหรับแนวทางปฏิบัติท่ีดี  โดย
การใช้ความรู้ศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ 1) วิเคราะห์บริบทเพื่อวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 2) ส่งเสริม
สนับสนุนเพื่อความยั่งยืน 3) กระบวนการดําเนินงานเพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดี 4) ผลผลิตของการ
ถ่ายทอดความรู้ 5) องค์กรเพื่อการหนุนส่งเสริมสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

พระมหาวีรศักดิ์ แสงพงษ์ (2561) ได้ศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับทฤษฎีใหม่ของ
ศาสตร์พระราชาผลจากการศึกษา พบว่า เกษตรทฤษฎีใหม่ คือหลักการบริหารจัดการ ดิน นํ้า เพื่อ
การเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทําการเกษตรเลี้ยงตนเองได้มีรายได้ไว้ใช้จ่าย
ภายในครัวเรือน มีอาหารไว้สําหรับบริโภคตลอดปีเป็นการเฉล่ียความเส่ียงไม่ให้เกิดความเสียหายเมื่อ
สภาพตลาดแปรปรวนหรือเกิดวิกฤติ เป็นกระบวนการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการยึดหลักการ
พึ่งพาตนเอง ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ มีการวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกิดเกิดขึ้นภายในชุมชน โดยการนําเอาหลักทฤษฎีใหม่ไปใช้จะต้องมีความรู้ความ
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เข้าใจท่ีชัดเจน ยืดหยุ่นปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับพื้นท่ี หลักพุทธธรรมท่ีส่งเสริมทฤษฎีใหม่คือ 
1) หลักนาถกรณธรรม 10 2) สังคหวัตถุ 4 3) หลักสัปปุริสธรรม 7 ซึ่งก็พบว่าเกิดผล 3 ด้าน คือ  
1) การพึ่งพาตนเองของเกษตรกร มีความขยันอดทนไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ห่างไกลอบายมุข มีสติ 
พอเพียง ปล่อยวางได้เมื่อมีความทุกข์ 2) ด้านการรวมพลังของเกษตรกรแบ่งป๎นช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ตรงไปตรงมา ไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีความอบอุ่น เอื้อเฟื้อสงเคราะห์ชุมชน เน้นการมีส่วนร่วม 
วางตนพอดี 3) ด้านการพัฒนาก้าวหน้าเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีความมั่นใจและมีความรู้ในสิ่งที่
ทําอยู่ มีเปูาหมายชัดเจน บริหารพื้นที่ทํากินของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตร ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประมาณ มีจิตใจที่สงบเยือกเย็น รู้จักรอคอยและมีวัฒนธรรม 
ความเช่ือ ให้เกียรติและเคารพในความคิดของผู้อื่น 

พระมหาอุทัย พลเทพ (2561) ได้ศึกษาเรื่องบูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์ของพระราชา
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ผลการศึกษา พบว่า ป๎ญหาของศูนย์ปฏิบัติธรรมมี  4 ด้าน คือ 1) ขาดบุคลากรไม่
เพียงพอต่อภาระงาน 2) นโยบายและแผนกลยุทธ์ ไม่มีความชัดเจนขาดความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ 3) วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 4) ขาดนโยบายและแผนที่เป็นระบบได้มีการนําเอา
หลักพุทธธรรม และศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข สําหรับ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรม อันประกอบด้วย 1) หลักธรรมสําหรับ
การบริหารจัดการบุคคล ให้มีประสิทธิภาพได้แก่ ศีล สมาธิ ป๎ญญา และสัปปายะ 3 คือ บุคคลสัปปายะ 
อาวาสสัปปายะ ภัสสสัปปายะ 2) หลักธรรมในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพได้แก่  
หลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกะ 3) หลักธรรมในการส่งเสริมบริหารจัดการด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 
ให้มีประสิทธิภาพได้แก่ หลักกุลวิรัฎฐิติธรรม หลักในการดํารงความมั่งค่ังยั่งยืนขององค์กร 4) 
หลักธรรมในการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่หลักปุริสธรรม 7 องค์ความรู้ด้านการบูรณาการพุทธ
ธรรมและศาสตร์พระราชาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติธรรม ด้วยกระบวนการ “PDCA” 
ของ Deming Cycle ด้วยการสังเคราะห์ 4 ด้าน บริหารการจัดการเพื่อจะได้มีวิธีการแก้ไขและ
ปรับปรุงต่อไป  

งานวิจัยต่างประเทศ 
Alma (1977: 230-236) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า การมีส่วนร่วมคือการ

แบ่งอํานาจการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร ซึ่งจะไม่สามารถทําได้ถ้า
ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการร่วมกันสร้างจิตสํานึกสาธารณะและการประสานความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชน ซึ่งมีการแสดงออกผ่านตัวแทนในการกําหนดแนวทางการแก้ไขป๎ญหาร่วมกัน  
โดยสามารถตัดสินใจได้ในสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อตนเองและชุมชน และผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ
จากภาครัฐเอกชน และองค์กรต่าง ๆ 
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Watts (1990: 181-195) ได้ศึกษาศูนย์การศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนา (Community Education  
Development Center) ของอังกฤษ พบว่า ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1977 เพื่อดําเนินงานพัฒนาชุมชน  
จัดฝึกอบรม วิจัยและเผยแพร่การศึกษานองโรงเรียน โดยดําเนินการในลักษณะโครงการจัด
ประชุมสัมมนาเพื่อช่วยเหลือผู้ดําเนินงาน ด้านพัฒนาชุมชนจัดความรู้ด้านพัฒนาชุมชนแก่เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น ทํางานประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย มูลนิธิต่าง ๆ เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาชุมชนของประเทศและต่างประเทศ ในป๎จจุบันศูนย์การประชุมสัมมนา อภิปรายเกี่ยวกับงาน
การศึกษาชุมชน ศึกษาเผยแพร่งานวิจัยสัมมนา การศึกษาชุมชน ขยายเครือข่ายจัดอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรให้กับโรงเรียน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ตน โดยการจัดการศึกษาและกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 

Barua (1999: 1563) ได้ศึกษาบทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในการเสริมสร้าง
อิทธิพล และการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ในระดับรากหญ้าโดยศึกษาในเรื ่องของการทําเกษตร
แบบต่อเนื่อง การอ่านออกเขียนได้ และสุขอนามัยของสตรี พบว่า ท้องถิ่นที่ได้ทําการศึกษามีความ
ยากจนมาก จึงมีความต้องการในการปฏิบัติอย่างเร่งด่วน และพบว่าการตั้งศูนย์ฝึกให้มีความสามารถ
ในการอ่านออกเขียนได้ ท่ีใช้ประโยชน์ได้จริง มีประสิทธิภาพมากกว่าการทําการเกษตรในพื้นที่อาศัย 
และการเรียนรู้ดังกล่าวเกิดจากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการลงลายมือช่ือ เป็นต้น 

Young et al (2009, 357-376) ได้ศึกษาประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไทย  
พบว่า ความพอเพียงในตนเองได้รับการยอมรับในนโยบาย สวัสดิการทางสังคม  ซึ่งเป็นแนวคิด
เกี่ยวกับความเป็นอิสระและเสถียรภาพทางการเงิน วัตถุประสงค์ ในการศึกษา เพื่อเป็นการสื่อให้เห็น
ถึงการกําหนดนโยบายทางสังคม ท่ีตรงกับแผนการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้รับบริการเข้าใจความหมาย
ของเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ทฤษฎีแนวคิดพื้นฐานทางด้านการศึกษา การกําหนดนิยามได้รับจากการ
ประชุมกลุ่มผู้มีรายได้ตํ่า และได้เสนอแนะว่า ความพอเพียงในตนเองเป็นกระบวนการพัฒนาทาง
จิตใจให้เกิดความเข้มแข็ง เป็นการสร้างความก้าวหน้าไปสู่ความจริงของผลลัพธ์ทางการเงิน ซึ่งเป็น
การแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนที่แทรกเข้ามาเพื่อให้เป็นฐานในการมอบอํานาจให้กับ
ผู้รับบริการและการพัฒนาแรงงานของชุมชน  

Juliana (2010) ได้ทําการศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับสันติอโศก : เศรษฐกิจวิถีพุทธ 
เพื่อโลกท่ียั่งยืน โดยใช้วิธีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร พบว่า ป๎จจุบันเศรษฐกิจกระแสหลักมี
อิทธิพลครอบคลุมในมุมกว้าง และเป็นส่วนสําคัญในการทําลายสิ่งแวดล้อมให้ทรุดโทรม ดังนั้นการ
ปฏิบัติตามเศรษฐกิจกระแสทางเลือก ซึ่งคือเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของศาสนา จะนํามาซึ่งความ
สงบสุข ความสมดุลระหว่างชีวิตและส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืน 

Taoline (2013) ได้ทําการศึกษาเรื่อง พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย : แนวคิดทฤษฎี 
และทิศทางในอนาคต พบว่า เปูาหมายการพัฒนาของประเทศไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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การท่ีประชาชนมีความเป็นอยู่ที่พอดีกับฐานะ มีสุขภาพจิตและร่างกายที่แข็งแรงควบคู่ไปกับการมี
ความรู้และคุณธรรม รวมถึงมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตระหนักในความจําเป็นของการมีส่วนร่วมใน
สังคม สามารถดํารงตนภายใต้ระบบทุนนิยมได้อย่างมั่นคง ยึดถือวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง เพื่อพร้อมรับการเปล่ียนแปลงจากกระแสโลก
และความขัดแย้งต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

Ghanshyam Das Soni (2015) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเศรษฐกิจสีเขียว มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์และแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ความเท่าเทียมกันของคนในสังคมและความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและความมั่นคง
ยั่งยืน เป็นตัวแปรสําคัญสําหรับเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งทุกวันนี้ส่ิงแวดล้อมกําลังวิ่งเข้า
หาจุดเปลี่ยนที่มนุษย์สร้างความเสียหายทางด้านสิงแวดล้อมไว้ให้กับโลก เป็นการทําลายล้างอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ ่งเทคโนโลยีสี เขียวเป็นแนวทางในการรักษาโลก จึงได้มีการตรวจสอบข้อดีและ
ข้อด้อยของเทคโนโลยีสีเขียวที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียนอย่างไม่มีวันหมดสิ้น ซึ่งเป็นเทคนิคที่
ต้องใช้นวัตกรรมใหม่ เช่นนาโนเทคโนโลยี อันเป็นวิศวกรรมสีเขียว และอีกป๎จจัยสําคัญประการหนึ่งที่
กําลังเป็นมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมคือการกําจัดของเสีย พบว่า เทคโนโลยีสีเขียวสามารถเปลี่ยนรูปแบบ
ของการผลิตของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เป็นอันตรายต่อโลก ซึ่งมนุษย์สามารถเป็นมิตรที่ดี
ต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างสร้างสรรค์ รวมไปถึงพลังงานสีเขียว เกษตรอินทรีย์ สิ ่งทอที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม การก่อสร้างอาคารสีเขียว การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสนับสนับสนุนเศรษฐกิจสี
เขียว รวมไปถึงการใช้พลังงานจากธรรมชาติ แสงอาทิตย์ ลม และนํ้าแทนการใช้เชื ้อเพลิงที่เป็น
ฟอสซิล ซึ่งในอนาคตคนรุ่นต่อ ๆ ไปจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากส่ิงเหล่านี้ 

Armand Kasztelan (2017) ได้ศึกษาการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ได้จริงตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท่ียั่งยืน ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
เติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาท่ียั่งยืน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์วัตถุประสงค์
ของการทํางานพร้อมกับแนวคิดสีเขียว มีการนําเสนอแบบจําลองความสัมพันธ์ GG-GE-SD ของผู้วิจัย
และแนวทางใหม่ในการกําหนดปรากฏการณ์การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พบว่า การอยู่
รวมกันของเศรษฐกิจสีเขียว คือการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีความ
สมเหตุสมผล อันมาจากการส่งเสริมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างแนวคิดเหล่านี้ 

จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ว่าการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์
พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ในการพัฒนาชุมชน 
ทําให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา มีความ “พออยู่พอกิน” มีอิสระที่จะ
อยู่ได้โดยไม่ต้องยึดติดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ทําให้คนใน
ชุมชนมีการปรับเปล่ียนวิธีการคิด การดํารงชีวิตในป๎จจุบันให้อยู่ได้อย่างไม่มีหนี้สิน โดยยึดหลักตาม
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แนวทฤษฎีการจัดการตนเองเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขในการดําเนินชีวิต ทําให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งแนวทาง
การจัดการตนเองของชุมชนนั้น เกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชน ในการร่วมมือกันแก้ไขป๎ญหา
และพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยอาศัยพลังจากกระบวนการรวมกลุ่ม และการสนับสนุนจากเครือข่าย
ภายนอกชุมชน ท่ีเห็นถึงความสําคัญหรือความจําเป็นในการร่วมมือกันในการดําเนินงาน เพื่อนําไปสู่
จุดหมายร่วมกัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยอาศัยฐานคิดและประสบการณ์ของชุมชนในการสร้าง
ระบบการบริหารจัดการตนเองที่เหมาะสมกับพื้นที่ และความรุนแรงของป๎ญหาในชุมชน ให้ประสบ
ผลสําเร็จและเกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยผู้วิจัยได้ใช้การมีส่วนร่วมของเกษตรกรต่อชุมชนไม่ว่าจะเป็น
การมีส่วนร่วมหาแนวทางในการแก้ไขป๎ญหาของชุมชน ร่วมกําหนดแผนสํารวจข้อมูล รายรับรายจ่าย
ของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับป๎ญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ทําให้ชุมชนประสบความสําเร็จ
อย่างยั่งยืน จากการท่ีผู้วิจัยได้นําเอาหลักการของศาสตร์พระราชามาใช้เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของ
ชุมชนตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ ้นนี้  เช่น แนวคิดเกี ่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวคิดเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา แนวคิดทฤษฎีใหม่ 
แนวคิดเกี ่ยวกับการจัดการตนเอง แนวคิดการอยู่ดีมีสุข แนวคิดเกี ่ยวกับความพึงพอใจ แนวคิด
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัยการพัฒนารูปแบบการการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข
ของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ตามแผนภูมิท่ี 2 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
         
 
   
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์

พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข

ของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 

1 ที่ผ่านการรับรอง 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

- แนวคิดเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
- แนวคิดเก่ียวกับศาสตร์พระราชา 
- แนวคิดทฤษฎีใหม่ 
- แนวคิดเก่ียวกับการจัดการตนเอง 
- แนวคิดการอยู่ดีมีสุข 
- แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
- แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
- แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 

ข้อมูลพื้นฐาน สภาพการณ์ของการ

จัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา 

   1. ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับชุมชน 

   2. ข้อมูลพ้ืนฐานของการจัดการ

ตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพ่ือ

เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร 

   3. การศึกษาผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ในการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์

พระราชาเพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข

ของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 

1 ของเกษตรกร 

   1. (ร่าง) รูปแบบการจัดการตนเอง

โดยใช้ศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้าง

ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาค

กลางตอนล่าง 1  

   2. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการ

ตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพ่ือ

เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร

ในเขตภาคกลางตอนล่าง 1  

   3. ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการ

จัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา

บริบทของจังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 
ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จงัหวัด
นครปฐม และจังหวัดสุพรรณบรุ ี
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความ

อยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development : R & D) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสอบถามด้วยแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดและ
ขั้นตอนการศึกษา ดังนี้  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พื้นที่ที ่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1  ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี  
ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
กลุ่มเปูาหมายในการศึกษา ได้แก่ เกษตรกรในชุมชนภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 

ชุมชนต้นแบบ 1) ชุมชนบ้านหัวอ่าว อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) ชุมชนบ้านสะพานดํา 
ตําบลวัดแก้ว อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 3) ชุมชนกสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม อําเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี 4) ชุมชนเกษตรอินทรีย์ตําบลวังหว้า อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และ 
5) ชุมชนปลักไม้ลาย ตําบลทุ่งขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่เลือกแบบเจาะจง โดย
กําหนดเกษตรกรชุมชนละ 40 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 200 คน พื้นที่ในการทดลอง ได้แก่ ชุมชนวัด
สําโรง ตําบลวัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

กําหนดเกณฑ์การเลือกโดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่ได้น้อมนําศาสตร์พระราชามาใช้ในการ
ดําเนินชีวิตในป๎จจุบัน 
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้นําชุมชน/เกษตรกรใน
ชุมชน รวมทั้งสิ ้น 20 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จากชุมชน 
ดังต่อไปนี้ 1) ชุมชนบ้านหัวอ่าว อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 4 คน 2) ชุมชนบ้าน
สะพานดํา ตําบลวัดแก้ว อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จํานวน 4 คน 3) ชุมชนกสิกรรมธรรมชาติ   
ท่ามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 4 คน  4) ชุมชนเกษตรอินทรีย์ตําบลวังหว้า อําเภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 4 คน และ 5) ชุมชนปลักไม้ลาย ตําบลทุ่งขวาง อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 4 คน  

 



 120 
 
ขั้นตอนด าเนินการวิจัย  

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการดําเนินการวิจัยออกเป็น 4 
ขั้นตอน ดังแผนภูมิท่ี 3 ดังนี้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
แผนภูมิท่ี 3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

R2: การทดลองใช้ 1. ได้ผลการทดลองใช้

รูปแบบ 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. การมีปฏิสัมพันธ์ของ

เกษตรกรในกิจกรรมที่จัดขึ้น 

R1: ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

D1: การพัฒนารูปแบบ 

D2: การประเมิน และ

ปรับปรุงรูปแบบฯ 

ปัจจัยน าเข้า ผลที่ได้ กระบวนการ 

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของ 

   เกษตรกร 

2. ศึกษาสภาพการจัดการตนเองของเกษตรกร 

3. ศึกษาการปฏบิัตทิี่เป็นเลิศของเกษตรกรใน 

   ชุมชนต้นแบบ 5 พื้นที ่

4. การวิเคราะห ์SWOT Analysis ของพื้นทีต่้นแบบ 5 

พื้นที่ 

ข้อมูลพื้นฐาน  

ความต้องการ   

การจัดการตนเองของ

เกษตรกร และการปฏิบัติที่

เป็นเลิศ 

 การวิเคราะห์และสร้างรูปแบบฯ จากผลการ 

ศึกษา R1  
(ร่าง) รูปแบบการพัฒนา

รูปแบบการจัดการตนเอง

โดยใช้ศาสตร์พระราชาที่

ผ่านการรับรอง 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชนที่มีต่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์

พระราชาเพ ื ่อ เสร ิมสร ้างความอย ู ่ด ีม ีส ุขของ

เกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

ผลการประเมินปรับปรังปรุง

รูปแบบการจัดการตนเอง

โดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อ

เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข

ของเกษตรกรในเขตภาค

กลางตอนล่าง 1 

การสรุปผล ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบฯ วิทยานิพนธฉ์บับสมบรูณ ์

การศึกษานําร่อง 

1. นํารูปแบบไปทดลองใช้ในพื้นที่ 1 ชุมชน 
2. รวบรวมข้อมูลการทดลองใช้รูปแบบ  

สรุปผล 
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการส าหรับการ
พัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื ่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของ
เกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

การศึกษาการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของชุมชนต้นแบบ 5 ชุมชน และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม 

วัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพการณ์การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้าง

ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 
ผู้ให้ข้อมูล 
ประชากรผู้ตอบแบบสอถาม ได้แก่ เกษตรกรนชุมชนภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 

ชุมชน 4 จังหวัด โดยกําหนดชุมชนละ 40 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 200 คน เลือกโดยการเลือกแบบ
เจาะจง  

ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ได้แก่ เกษตรกรในภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 4 
จังหวัด ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จาก 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหัว
อ่าว อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 4 คน ชุมชนบ้านสะพานดํา ตําบลวัดแก้ว อําเภอบาง
แพ จังหวัดราชบุรี จํานวน 4 คน ชุมชนกสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
จํานวน 4 คน ชุมชนเกษตรอินทรีย์ตําบลวังหว้า อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 4 คน 
และชุมชนปลักไม้ลาย ตําบลทุ่งขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 4 คน) ประกอบด้วย 
ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้นําชุมชน/เกษตรกรในชุมชน รวมท้ังส้ิน 20 คน  

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากการค้นคว้าศึกษาเอกสาร ตํารา หนังสือ วารสาร ข้อมูลและงานวิจัย 

ที่เกี ่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีทั ้งในและต่างประเทศ โดยนําข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และสรุปผลเพื่อให้ได้กรอบแนวคิดในการวิจัย 

2. ศึกษาการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
ในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยด้วยแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้
ข้อมูลและแนวทางในการจัดการตนเอง 

3. สังเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสภาพการจัดการตนเองในขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
จากนั้นนํามาสังเคราะห์รวมกับข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นํามาใช้เป็นแนวทางในการจัดทําโครงร่างรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 
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4. การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของพื้นที่ต้นแบบ 5 พื้นที่ ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านหัวอ่าว 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) ชุมชนบ้านสะพานดํา ตําบลวัดแก้ว อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
3) ชุมชนกสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 4) ชุมชนเกษตรอินทรีย์ตําบลวัง
หว้า อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และ 5) ชุมชนปลักไม้ลาย ตําบลทุ ่งขวาง อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ โดยอาศัยกรอบแนวคิดในการวิจัย

เกี่ยวกับความต้องการในการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของ
เกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

2. นําแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ท่ีได้รับการพิจารณาจากท่ีปรึกษามาทําการปรับปรุงแก้ไข
และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์แล้วนํามาจัดพิมพ์เพื่อเตรียมเก็บข้อมูล 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. เครื่องมือเชิงปริมาณ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเพื่อใช้สอบถาม

เกี่ยวกับการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขต
ภาคกลางตอนล่าง 1 ดําเนินการ ดังนี้ 

     1.1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

     1.2 สร้างแบบสอบถามความต้องการในการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 มีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะคําถามเป็นแบบตรวจสอบ 
รายการ (Check List) และคําถามปลายเปิด 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้าง 
ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งมีลักษณะคําถามเป็นแบบประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้ความหมาย ดังนี้ 

คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุดหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยมากหรือเหมาะสมมาก 
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คะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อยหรือเหมาะสมน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุดหรือเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

เกณฑ์ในการพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละระดับความคิดเห็น ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์
การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียแบบต่อเนื่อง ตามแนวของ Best (1981: 179-187) ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุดหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด้วยมากหรือเหมาะสมมาก 
คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 2.50-3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 1.50-2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยหรือเหมาะสมน้อย 
คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 1.00-1.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุดหรือเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
2. เครื่องมือเชิงคุณภาพ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้าง ใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 มีการดําเนินการ ดังนี้ 

     2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับรูปแบบการ
จัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาค
กลางตอนล่าง 1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth-Interview) 
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) รวมตลอดถึงการตรวจสอบข้อมูลของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     2.2 นําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู ่ดีมีสุขของ
เกษตรกรในเขต ภาคกลางตอนล่าง 1 มาประมวลเพื่อกําหนดเป็นโครงสร้างของการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ให้ครอบคลุมใน
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีศึกษา โดยขอคําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

     2.3 สร้างหรือกําหนดประเด็นของเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพแต่ละประเภท ไม่ว่าจะ
เป็นการสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์ (Interview) หลังจากนั้นนําประเด็นที่สร้างเสร็จเสนอ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และนํามาปรับปรุงแก้ไข  

     2.4 นําประเด็นของเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพแต่ละประเภทที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ที่
ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปดําเนินการเก็บข้อมูลต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ดังนี้ 
1. ทําหนังสือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความร่วมมือกับศูนย์การเรียนรู้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
2. นําแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ท้ังหมดท่ีได้จากการคัดเลือกมาวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการสร้างรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้
ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

ในขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบและนําเสนอการรับรองรูปแบบ  
 วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดี 
มีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

วิธีด าเนินการ 
1. วิเคราะห์และสร้างรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความ

อยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้
ศาสตร์พระราชาให้สอดคล้องกับข้อมูลทั่วไป ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสังเคราะห์เข้ากับ
ความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการทบทวนเอกสาร ตํารา วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบูรณาการ
เข้ากับกรอบแนวคิดและทฤษฎี 

2. ตรวจสอบและรับรองรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความ
อยู ่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 นําร่างรูปแบบไปปรึกษาอาจารย์ผู ้ควบคุม
วิทยานิพนธ์และนําเสนอผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือ จํานวน 5 คน โดยเกณฑ์การเลือกคือเป็น
ผู้เช่ียวชาญทางด้านศาสตร์พระราชา เป็นผู้น้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหน้าที่
การงานและในชีวิตประจําวัน ใช้การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) และภาษาท่ีใช้  
 
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การทดลองใช้รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์
พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1  

วัตถุประสงค ์
เพื่อนํารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของ

เกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้สําหรับการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขใน
สถานการณ์จริง 



 125 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการทดลองใช้ ( Implementation) รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้

ศาสตร์พระราชาเพื ่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1  ได้แก่  
เกษตรกรชุมชนวัดสําโรง ตําบลวัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน กําหนด
เกณฑ์การเลือกแบบเจาะจง 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประสานกับ เกษตรกรในชุมชน ผู้นําชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เปูาหมาย เพื่อชี้แจง 

และขอความอนุเคราะห์ในการดําเนินการนํารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ไปทดลองใช้ 

2. ประชุมคณะทํางาน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดําเนินการนํารูปแบบการจัดการตนเอง 
โดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ไป
ทดลองใช้ในพื้นท่ีเปูาหมาย รวมถึงกําหนดช่วงเวลาการดําเนินการและบทบาทหน้าท่ีของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และขณะดําเนินการทดลองใช้รูปแบบผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมพร้อมทั้งบันทึกรวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมคู่ขนาน 

3. ดําเนินการทดลองใช้ (Implementation) รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา 
เพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 กลุ่มเปูาหมายหนึ่งชุมชน ด้วย
วิธีการดังนี้  

3.1 จัดอบรมการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของ
เกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 โดยดําเนินการดังนี้  

3.1.1 แนะนําตัวผู้วิจัย ช้ีแจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการอบรมการจัดการ
ตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาของเกษตรกรซึ่งส่งเสริมการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา กับผู้เข้าการ
อบรมกลุ่มเปูาหมายหนึ่งชุมชน พร้อมทั้งอธิบายกระบวนการอบรม วิธีการอบรม และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องท่ีผู้เข้ารับการอบรมควรมีส่วนร่วมเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  

3.1.2 อธิบายเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้ผู้เข้าการอบรมกลุ่มเปูาหมายหนึ่ง
ชุมชนเข้าใจการวัดและการประเมินความรู้เกี่ยวกับการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขเจตคติเกี่ยวกับการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาของเกษตรกรเพื่อ
เสริมสร้างความอยู่ดีกินดีเกี ่ยวกับการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาของเกษตรกรเพื ่อ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขและการประเมินความพอใจของผู้เข้าการอบรมที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
ตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 
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3.1.3 ทดสอบวัดความรู้ และทักษะการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับการจัดการตนเอง
โดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ก่อน
การอบรม 

3.1.4 ทดลองใช้รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

3.1.5 ทดสอบวัดความรู้ และทักษะ หลังการอบรมเสร็จสิ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลการอบรมการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข
ของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 โดยมีวิธีการเลือก คือ เลือกจากเกษตรกรชุมชนวัดสําโรง 
ตําบลวัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน กําหนดเกณฑ์การเลือกแบบ
เจาะจง 

3.2 จัดเสวนากลุ่มย่อย (Small Group Discussion) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกี่ยวกับการ
จัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

3.2.1 จัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (ใหม่) ที่ได้จากการเสวนากลุ่มย่อย
พร้อมทั้งประมวลสรุปองค์ความรู้ ข้อเสนอแนะ และสะท้อนผลของการใช้รูปแบบร่วมกันภายใน
ชุมชนโดยเกษตรกรในชุมชน ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ผ่านการอบรมและผ่านการเสวนากลุ่ม
ย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จํานวน 15 คน 

3.2.2 จัดประชุมนําเสนอ รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาของ
เกษตรกรของชุมชนให้แก่ เกษตรกรในชุมชน ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา และเกษตรกร ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อรับฟ๎งข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม 

3.2.3 ปรับปรุงแก้ไข รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ท่ีได้จากการทดลองใช้ในสถานการณ์จริงและ
จากข้อเสนอแนะของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

3.2.4 จัดทํารูปแบบ การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความ
อยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวสําหรับการนําไปประยุกต์ใช้
ในชุมชน/ท้องถิ่นอื่น 
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรเขตภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

วัตถุประสงค์  
เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้าง

ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเปูาหมายท่ีใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรในชุมชนวัดสําโรง ตําบล

วัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผ่านการอบรมการจัดการตนเองโดยใช้
ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 และผ่านการ
เสวนากลุ่มย่อย จํานวน 30 คน ได้แก่ ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่โดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

กําหนดเกณฑ์การเลือก โดยเป็นเกษตรกรที่ได้น้อมนําศาสตร์พระราชามาใช้ในการดําเนิน
ชีวิตในป๎จจุบัน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประสานกับ ผู้นําชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านในพื้นท่ีเพื่อชี้แจงและขอความอนุเคราะห์ใน

การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการตนเองโดย
ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรเขตภาคกลางตอนล่าง 1 กับผู้นําชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน และเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีผ่านการอบรมการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 และผ่านการเสวนากลุ่มย่อยการ
จัดการความรู้การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาซึ่งส่งเสริมการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข 

2. ประชุมคณะทํางาน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่
ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ในพื้นท่ีเปูาหมาย 

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจกับกลุ่มเปูาหมายในพื้นที่ชุมชนที่ผ่านการอบรม 
จากนั้นนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย 

4. ปรับปรุงรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข
ของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ตามคําแนะนําของผู้นําชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านในพื้นท่ี  

5. จัดทํารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของ
เกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นฉบับสมบูรณ์ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพการณ์การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความ
อยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้
ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 3) เพื่อทดลอง
ใช้รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขต
ภาคกลางตอนล่าง 1 และ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์
พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 เก็บรวมรวมข้อมูลทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  นําเสนอผลการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอนเพื่อตอบโจทย์การ
วิจัยตามวัตถุประสงค์ 4 ข้อดังกล่าว ดังนี้  

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพการณ์การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา
เป็นการวิจัย (Research : R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ (Analysis : A) 

ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เป็นการพัฒนา (Development : D1) เป็น
การออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D and D) สังเคราะห์สร้างรูปแบบและ
รับรองรูปแบบ โดยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ เป็นการวิจัย (Research : R2) การนําไปใช้ (Implementation : I) 
โดยการจัดการอบรม การจัดเสวนาย่อย และการจัดประชุม 

ตอนที่ 4 ผลการพัฒนา (Development : D2) เป็นการประเมินรูปแบบ (Evaluation : E) 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพการณ์การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา  

ข้อค้นพบท่ีได้จากการเก็บข้อมูลจากงานวิจัย ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า  
1) สภาพการณ์ของศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลาง 
ตอนล่าง 1 เป็นการปฏิบัติตามคําสอน ซึ่งหากเกษตรกรทุกคนช่วยกันทํา ช่วยกันปฏิบัติ และขยายผล
การปฏิบัติให้กว้างขวางก็จะเกิดผลสําเร็จ 2) ศาสตร์พระราชาเน้นการผลิตให้เพียงพอกับความ
ต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก เหลือจากการบริโภคจึงนําไปขาย 3) ป๎ญหาต่าง ๆ ที่พบใน
การเกษตรทําให้แกนนําชุมชนร่วมกันหาทางออก โดยเกษตรกรกลับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งมีราคาถูก และยังช่วยปรับปรุงบํารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
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เหมือนสภาพเดิม และยังช่วยทําให้ลดต้นทุนในการผลิตลงได้ 4) คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการ
แก้ป๎ญหาทุกป๎ญหา คน คือ กลไกสําคัญในการพัฒนาทุกด้าน การสอนคนให้แสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ ส่งเสริมความคิดของทุกคน พยายามทําด้วยตัวเองก่อน มุ่งเน้นการสร้างระบบกําหนดบทบาท
และหน้าที่ให้เกิดขึ้น ประกอบกับแกนนําเน้นการทํางานด้วยใจ ทําให้การดําเนินงานพัฒนาชุมชน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ 5) เกษตรกรรมตามแนวทางศาสตร์พระราชา เน้นกสิกรรมในพื้นที่
ขนาดเล็ก จัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปรับปรุงและฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตร สร้างความ
มั่นคงทางอาหารในครัวเรือน เงื ่อนไขความสําเร็จ ประกอบด้วย บุคคล การตลาด การสืบทอด 
ถ่ายทอดความรู้ เครือข่าย และการพึ่งตนเองนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ทําให้ลดหนี้สินของเกษตรกร
ลงได้มาก ผลการศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ผลการศึกษาสภาพการณ์การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาจากแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลป๎จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นประชาชน จํานวน 200 

คน โดยจําแนกตาม เพศ อายุ วุฒ ิการศึกษา และรายได้ ผู ้ว ิจ ัยว ิเคราะห์โดยใช้ค ่าความถี่  
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลป๎จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1 

เพศ   

     ชาย 112 56.00 
     หญิง 88 44.00 

           รวม 200 100.00 

2 

อายุ   
     ต่ํากว่า 20 ปี 9 4.50 

     21-30 ป ี 15 7.50 

     31-40 ป ี 29 14.50 
     41-50 ปี 90 45.00 

     50 ปีข้ึนไป 57 28.50 

           รวม 200 100.00 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลป๎จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

3 

วุฒิการศึกษา   
     ประถมศึกษา 40 20.00 

     มัธยมศึกษา 77 38.50 

     ปวส/อนุปริญญา 48 24.00 

     ปริญญา 32 16.00 
     ไม่ได้เรียน 3 1.50 

4 

รายได้   

     ต่ํากว่า 5,000 บาท 98 49.00 
     5,000-10,000 บาท 70 35.00 

     10,001-15,000 บาท 
     มากกว่า15,000 บาท 

32 
- 

16.00 
- 

           รวม 200 100.00 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย 112 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.00 เพศหญิง 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 มีอายุมากสุด 41-50 ปี 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 
รองลงมามีอายุ 50 ปีขึ้นไป 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 และน้อยสุดมีอายุตํ่ากว่า 20 ปี 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.50 มีวุฒิการศึกษามากท่ีสุดคือ มัธยมศึกษา 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมา
มีวุฒิการศึกษา ปวช/ปวส/อนุปริญญา 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และตํ่าสุด ไม่ได้เรียน 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.50 มีรายได้มากสุด ต่ํากว่า 5,000 บาท 98 คน คิดเป็น  ร้อยละ 49.00 รองลงมามี
รายได้ 5,000-10,000 บาท 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 และน้อยสุดมีรายได้ 10,001-15,000 บาท 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00  

การวิเคราะห์ระดับความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วย
การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปรากฏรายละเอียด ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการณ์ในการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์

พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข ของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายข้อ 
(n=200) 

ข้อ ข้อค าถาม X  S.D. การแปลผล 
1. มีแนวความคิดและความเข้าใจ อุปนิสัย ความรอบรู้ ทักษะ ดี

ข้ึนเมื่อนําเอาศาสตร์พระราชามาใช้ในการดําเนินชีวิต 
4.37 .73 มาก 

2. ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 4.49 .66 มาก 

3. มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้น จากการอ่าน 
การฟ๎ง แนวคิดเร่ืองศาสตร์พระราชา 

4.01 1.34 มาก 

4. สามารถลบจุดอ่อนสร้างจุดแข็งในตนเอง เมื่อนําศาสตร์
พระราชามาใช้ในการสร้างความอยู่ดีมีสุข 

4.48 .53 มาก 

5. เห็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองในพ้ืนที่ที่นําเอาศาสตร์
พระราชามาใช้ 

4.30 .85 มาก 

6. สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวจากอัตลักษณ์
พ้ืนถ่ินที่มีอยู่ 

4.49 .64 มาก 

7. สร้างงาน สร้างรายได้ บนฐานความรู้คู่คุณธรรม 4.340 .485 มาก 

8. มีความสามารถสร้างความแตกต่างทางด้านภูมิป๎ญญาใน
ท้องถ่ินให้โดดเด่น 

4.34 .66 มาก 

9. 
 

มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ข้ึนมาใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือ
สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

4.42 .75 มาก 
 

10. สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาของรัฐได้เท่าเทียมกับคนในเมือง 3.60 1.40 มาก 

11. มีพฤติกรรมทางด้านเศรษฐกิจเชิงสังคมได้แก่หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.34 .48 มาก 

12. ชุมชนที่พักอาศัยอยู่มีโจรผู้ร้าย ป๎ญหาอาชญากรรม ลักเล็ก
ขโมยน้อย น้อยลง 

4.41 .73 มาก 

13. สามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง 4.40 .73 มาก 

14. มีความพอใจกับรายได้ที่เพ่ิมมากข้ึนจากอาชีพเกษตรกรรม 4.30 .71 มาก 

15. มีความพอใจกับเงินออมที่เหลือจากกําไรในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

4.66 .78 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการณ์ในการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์

พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข ของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายข้อ (ต่อ) 
(n=200) 

ข้อ ข้อค าถาม X  
S.D. การแปลผล 

16. มีหน้ีสินลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อนําเอาศาสตร์พระราชามาใช้ 4.59 .49 มากท่ีสุด 

17. มีความพอใจและมีความสุขเมื่อนําเอาศาสตร์พระราชามาใช้ใน
การดําเนินชีวิต 

4.40 .73 มาก 

18. มีความพอใจที่จะส่งต่อและให้ความรู้ศาสตร์พระราชาไปยัง
เกษตรกรชุมชนอื่น ๆ  

4.50 .64 มากท่ีสุด 

19. มีความพอใจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการและ
นวัตกรรมที่ตนคิดข้ึน 

4.41 .64 มาก 

20. มีความมุ่งมั่น และอุดมการณ์ที่จะนําความรู้จากศาสตร์
พระราชา ที่ได้บ่มเพาะจนเป็นของตนเอง มอบให้แก่บุคคล
ทั่วไป 

4.50 .64 มากท่ีสุด 

21. มีความกล้าที่จะแสดงความเป็นตัวตนออกมาให้ผู้อื่นได้เห็น 
แล้วนําไปดัดแปลงให้เข้ากับบริบทของชุมชนตนเอง 

3.90 1.39 มาก 

22. มีส่วนช่วยในการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งเป็นอัตลักษณ์และ
ตัวตนให้กับเยาวชนภายในชุมชน 

4.41 .49 มาก 

23. เห็นคุณค่าและความสําคัญของตัวตนที่มีอยู่ กล้าที่จะนําเสนอ
โดยไม่เขินอาย 

4.29 .96 มาก 

24. ตัวตนมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 4.45 .60 มาก 

                 รวม 4.35 .17 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ความต้องการในการจัดการตนเองของเกษตรกรในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X  = 4.35, S.D. = 0.17) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ ข้อที่
มีค่าสูงท่ีสุด ได้แก่ เกษตรกรมีความพอใจกับเงินออมท่ีเหลือจากกําไรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

( X  = 4.66, S.D. = 0.78) รองลงมาได้แก่ เกษตรกรมีหนี้สินลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อนําเอาศาสตร์

พระราชามาใช้  ( X  = 4.59, S.D. = 0.49) เกษตรกรมีความมุ่งมั่น และอุดมการณ์ที่จะนําความรู้จาก

ศาสตร์พระราชา ที่ได้บ่มเพาะจนเป็นของตนเอง มอบให้แก่บุคคลทั่วไป ( X  = 4.58, S.D. = 0.49) 
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และ เกษตรกรมีความพอใจท่ีจะส่งต่อและให้ความรู้ศาสตร์พระราชาไปยังเกษตรกรชุมชนอื่น ๆ  

( X  = 4.50, S.D. = 0.64) นอกนั้นอยู่ในระดับมาก 20 ข้อ 
1.2 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพการณ์การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา

จากการสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลหลัก สรุปผลได้ดังนี ้
ข้อมูลเก่ียวกับภาพรวมหรือสภาพการณ์การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา  
ผลจากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีการทําเกษตรแบบศาสตร์พระราชาแบบประณีต เน้นการ

ใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลักธรรมชาติท่ีระบบนิเวศเกื้อกูลกัน การแบ่งท่ีดินปลูกพืชหลาย
ชนิดตั้งแต่ต้นไม้ระดับเรือนยอดสูง ประเภทไม้ใช้สอย รองลงมาเป็นเรือนยอดไม้ชั้นกลาง ประเภท
ผลไม้ เช่น ขนุน มะม่วง ส้มโอ เป็นต้น ประเภทผักใบต่าง ๆ จนถึงประเภทใต้ดิน เช่น มัน กระชาย 
ขม้ิน ซึ่งท้ังหมดสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและเจริญงอกงามดี เพราะใบไม้ที่ทับถมจะแปร
สภาพเป็นปุ๋ยบํารุงดินทําให้ดินดีและชุ่มช้ืนส่วนผลผลิตสามารถสร้างรายได้อย่างสมํ่าเสมอกว่า
พืชเชิงเด่ียว ดังคํากล่าวของผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 1 ว่า  
 

 “หลังจากในหลวงรัชกาลที ่ 9 เสด็จสวรรคต การทําการเกษตรแบบศาสตร์
พระราชา แนวคิดการทรงงานของท่าน ก็มีผู้คนเริ่มหันมาสนใจและลงมือทําเกษตรอินทรีย์
เพิ่มมากขึ้น ท่ีศูนย์เรียนรู้จึงถูกเลือกใหเ้ป็นศูนย์ศาสตร์พระราชา เป็นศูนย์บรรยายเรื่องของ
ศาสตร์พระราชา และเศรษฐกิจพอเพียง” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 1 
 
ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 4 กล่าวเพิ่มเติมว่า 
 

“ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ “ฟองสบู่แตก” หลายภาคส่วนได้น้อมนําหลักปรัชญานี้ไปเป็น
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินงาน การดําเนินชีวิต” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 4  
 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 5 กล่าวเพิ่มเติมว่า 
“หลักการพึ่งตนเองตามศาสตร์พระราชาเป็นหลักการคนในชุมชนพึ่งพาตนเองได้ 

เช่น ปลูกพืชผักไว้กิน เองถ้าเหลือแจกจ่ายให้เพื ่อนบ้าน หรือนําไปขายสร้างรายได้ให้
ครอบครัว ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต เดินไปทิศทางเดียวกัน” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 5  
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นอกจากนี้ สภาพการณ์ของศาสตร์พระราชาในกลุ่มเกษตรกรยังเน้นการปฏิบัติจริงค้นหา
ความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อให้เกิดป๎ญญาและขยายผลสู่ผู้อื่น สามารถสร้างความสมดุลให้กับชุมชนได้  
ดังคํากล่าวผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 7 กล่าวว่า 

 
 “คนไทยรู้จักศาสตร์ของพระราชาดีแค่ไหน และเคยนําไปปฏิบัติกันหรือยัง” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 7 
 

การศึกษาศาสตร์พระราชาดังคําท่ีกล่าวว่า “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน” เน้นการผลิตให้เพียงพอกับ
ความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก เหลือจากการบริโภคจึงคิดถึงการผลิตเพื่อการค้า โดยสร้าง
ส่ิงอุปโภคบริโภคในท่ีดินของตนเอง เช่น ข้าว นํ้าปลา ไก่ ผลไม้ พืชผัก เป็นต้น หากเป็นชุมชนเมือง 
ส่วนใหญ่ก็จะมีป๎ญหาเรื่องการจัดการขยะที่ต้องเริ่มตั้งแต่ครอบครัวและขยายสู่ชุมชน ประโยชน์ที่
เกิดขึ ้นจึงไม่ได้หมายถึงรายได้อย่างเดียว หากยังรวมถึงการอนุร ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  ดังคํา
กล่าวผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 10 กล่าวว่า 

 
“คนกับปุาอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลภายใต้วิถีชีวิตพอเพียงเราต้องรักษาทุกชีวิต ไม่

เพียงแต่คน ต้นไม้ แม้มด ปลวก นก หนู แมลง ล้วนต้องดูแลรักษาเพื่อสมดุลของระบบนิเวศ 
ท่ีแห่งใดมีความสมดุล ท่ีแห่งนั้นย่อมมีความสุขสงบ มีเสรีภาพและสันติภาพ” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 10  
 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 15 กล่าวเพิ่มเติมว่า 
 

“ชุมชนของเราเป็นออร์แกนิคร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ แปลงนี้ปลูกมะเขือ กวางตุ้งฮ่องเต้ 
ส่วนอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ของสลัด จะต้องเพาะเป็นต้นกล้าก่อนแล้วค่อยเอาไปลงแปลง ถ้าไม่
เพาะเป็นต้นกล้า พวงแมลง มด จะเอาไปกินหมด หรือมันจะขึ้นยาก ช่วงนี้สลัดจะปลูกดีที่สุด 
เพราะว่าอากาศเริ่มเย็นลง ที่นี่สลัดจะปลูกยากมาก เราเอาพันธุ์มาจากแม่โจ้ การเก็บเมล็ด
พันธุ์เป็นเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ โดยเฉพาะเป็นอินทรีย์ตั้งแต่เริ่มต้น มีการคัดเมล็ด มีขั้นตอนที่ดี
มาก เป็นเรือนมุ้ง มีศูนย์วิจัย เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ แต่ก็มีเอามาจากเจียไต๋บ้างถ้าช่วงที่
เมล็ดพันธุ์ทางแม่โจ้ขาดแคลน ผลผลิตท่ีได้จากแม่โจ้จะดีกว่าได้ดีกว่า” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 15  
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ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 18 กล่าวเพิ่มเติมว่า 
 

“เป็นการทําการเกษตรตามธรรมชาติแบบครบวงจรโดยมีแนวคิดในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ธรรมชาติพึ ่งพาซึ่งกันและกัน 
เกื้อกูลกันเอง” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 18  
 

จากท่ีกล่าวมาทําให้เห็นถึงสภาพการณ์ศาสตร์พระราชาของประชาชนในกลุ่มเกษตรกร คือ 
การปฏิบัติตามคําสอน หากคนไทยทุกคนช่วยกันทํา ช่วยกันปฏิบัติ และขยายผลการปฏิบัติให้
กว้างขวาง จะยิ่งเกิดผลดีในการปฏิบัติมากขึ้น  

เกษตรกรมีวิธีการให้ความรู้เร่ืองศาสตร์พระราชา  
เกษตรกรเป็นผู้ที่มีความศรัทธาและให้ความสนใจในศาสตร์พระราชา อีกทั้งเคยผ่านการ

อบรมจากศูนย์ ได้นําวิธีการต่าง ๆ มาทดลองปฏิบัติจริงในที่ดินตนเอง ได้มีการบริหารจัดการพื้นที่
เพาะปลูกในพื้นท่ีน้อย ๆ ตามแนวทางศาสตร์พระราชา คือ สร้างหนองนํ้าร้อยละ 30 ของพื้นที่เพื่อใช้
เป็นแหล่งนํ้าทําการเกษตร ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดทั้งไม้ยืนต้น ไม้ผล สมุนไพร ร้อยละ 30 ของ
พื้นท่ี ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น พืชผักต่าง ๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ สุดท้ายเป็นที่อยู่อาศัยเพียง ร้อยละ 
10 ของพื้นท่ีเท่านั้น จนถึงวันนี้ไม่เพียงแต่ตนได้รับความร่มรื่น พออยู่ พอกิน พอใช้เท่านั้น ผลผลิตที่
เหลือยังนํามาเกื้อหนุนจุนเจือเพื่อนบ้าน และเพื่อนร่วมงาน นับได้ว่าเป็นการศึกษาศาสตร์พระราชาให้
ประจักษ์แจ้ง ด้วยการลงมือทําจริงก่อนที่จะนําประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาในขั้นต่อ ๆ ไป 
ดังคํากล่าวผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 10 กล่าวว่า 
 

“ท่ีนี่มีการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชามาใช้ภายในกลุ่ม
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีการรวมกลุ่มกันเชื่อมโยงเครือข่ายใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นขั้นตอน โดยประยุกต์ใช้ความรู้ภูมิป๎ญญา และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่
ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของการมีคุณภาพ ความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟื้อ
เพื่อแผ่ซึ่งกันและกัน” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 10 
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จุดเด่นของศาสตร์พระราชา  
ศาสตร์พระราชาเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้วิถี

ชุมชนพอเพียงต่าง ๆ เช่น ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ตําบลท่ามะขาม อําเภอเมือง  
จังหวัดกาญจนบุรีใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ การมี
เหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความรู้และคุณธรรม ดังนี้ 

ความพอประมาณ การพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมีหลักการร่วมกัน
ว่า ชุมชนเป็นรากเหง้าของสังคมไทย และเป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญ ควรแนะนําชุมชนให้สามารถ
แก้ป๎ญหาได้ด้วยตนเอง ควรมีการพัฒนาภูมิป๎ญญาที่มีอยู ่นํามาใช้ร่วมกันในการพัฒนาตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดํารงเครือข่ายข้ึนอยู่กับผู้นําว่าจะเข้มแข็งแค่ไหน ดังคํากล่าวของ
ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 12 กล่าวว่า 
 

 “การพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นํามีส่วนสําคัญที่สุด เราซึ่ง
เป็นสมาชิกจะยังทําอยู่ไหม เกิดความพอประมาณไหม หรือจะยังคงให้ความร่วมมืออยู่ไหมใน
การช่วยประสานงาน ช่วยอบรมสร้างการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเรา
ด้วยว่าจะมีความเข้มแข็งพอหรือไม่ อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความพอเพียง พอประมาณ” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 12 
 

การมีเหตุผล กระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม เรียนรู้ไปพร้อมกับการ
ประกอบอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายใน
ครอบครัว ชุมชน และภายนอกชุมชน จนเกิดการผสมผสานองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับมา
กับประสบการณ์ที่ทดลองใช้ในชุมชนของตนเอง ก่อเกิดเป็นความรู้เชิงปฏิบัติสอดคล้องกับป๎จจัย
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สะสมเป็นความรู้ฝ๎งลึกไว้ในตัวบุคคล ( tacit knowledge) ดังนั้น
กระบวนการจะช่วยทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทําให้สามารถนําไปพัฒนาอาชีพตามแนวศาสตร์
พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมและอาจขยายวงกว้างออกไปในชุมชน
อื่น ๆ ท่ีใกล้เคียง ดังคํากล่าวของผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 15 กล่าวว่า 

 
“ตอนนี้ที่กําลังเพิ่มก็คือทําโรงนํ้าแข็งแสงอาทิตย์ แนวคิดก็คือเวลาเราทําศูนย์เรียนรู้ 

คนก็จะมาดูเทคโนโลยีดูโน่นดูนี่ แต่มันออกไปทํากินไม่ได้ ทําแล้วคนมาดูได้อะไร แล้วถ้าไม่มีคน
มาดูเราจะอยู่ได้อย่างไร ผมทําเรื่องพลังงาน ผมมีโซล่าเซลล์ คนมาดูงานเขาสนใจ ผมก็ไปรับจ้าง
ติดให้เขา แต่ดูดูแล้วมันเป็นอาชีพท่ีไม่มั่นคง ท่ีว่าไม่มั่นคงคือไม่มั่นคงสําหรับเขา แต่สําหรับผมนี่
มั่นคงอยู่แล้ว เขาเอาไปลดค่าไฟได้ปีละ 500 เอาไปสูบนํ้าได้ แต่ก็ดูแล้วไม่คุ้มค่าสําหรับเขา ผมก็
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เลยเปลี่ยนแนวโดยใช้โซล่าเซลล์มาสูบนํ้าบาดาล เพื่อทํานํ้า RO ผลิตนํ้าแข็ง เป็นการเพิ่มมูลค่า 
ถ้าเราผลิตไฟขายหลวงจะอยู่ที่ยูนิตละ 5 บาท แต่ถ้าเราเอามาผลิตนํ้าแข็ง เราจะได้กําไรยูนิตละ 
20 บาท ต้นทุนการผลิตนํ้าแข็งท้ังหมดโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ค่าไฟ ถ้าลดค่าไฟกําไรมันก็จะเกิด ก็
เลยมองว่าจากพลังงานแสงอาทิตย์ก็เปล่ียนเป็นรูปแบบของนํ้าแล้วจะเอาไปทําอะไรต่อ” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 15 
 

ภูมิคุ้มกัน ในการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนได้มีการส่งพืชผัก
ปลอดสารให้กับซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดกลางและสร้างเครือข่ายผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมแก่
กําลังการผลิตและความต้องการของตลาด ซึ่งแผนชุมชนมีเปูาหมาย คือ การทําให้สมาชิกทุกคนได้ใช้
ชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนและพอเพียงตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ ด้วยการสร้างอาชีพเสริมให้มากและหลากหลาย ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้พลังงาน
ทดแทน และมีเปูาหมายสูงสุดก็คือ การปลดหนี้ชุมชน การสร้างส่ิงใหม่ ๆ โดยใช้ภูมิป๎ญญาจะเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราได้อย่างดี  

ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน” เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์พระราชาที่เน้น
การผลิตให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก เหลือจากการบริโภคจึงคิดถึงการ
ผลิตเพื่อการค้าโดยสร้างส่ิงอุปโภคบริโภคในท่ีดินของตนเอง เช่น ข้าว นํ้าปลา ไก่ ผลไม้ พืชผัก เป็นต้น 
หากเป็นชุมชนเมือง ส่วนใหญ่ก็จะมีป๎ญหาเรื่องการจัดการขยะที่ต้องเริ่มตั้งแต่ครอบครัวและขยายสู่
ช ุมชน ประโยชน์ที ่ เก ิดขึ ้นจึงไม ่ได ้หมายถึงรายได้อย่างเดียว หากยังรวมถ ึงการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐานของ
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 

ปัญหาและอุปสรรคการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา  
ในการต่อยอดของภูมิป๎ญญานับว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีรวมไปถึงการสร้างเครือข่าย 

ทําให้เครือข่ายนําความรู้ไปต่อยอดในด้านอื่น ๆ ได้อีกมากมาย พื้นท่ี 5 ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านหัว
อ่าว อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) ชุมชนบ้านสะพานดํา ตําบลวัดแก้ว อําเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี 3) ชุมชนกสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 4) ชุมชนเกษตรอินทรีย์
ตําบลวังหว้า อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และ 5) ชุมชนปลักไม้ลาย ตําบลทุ่งขวาง อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบศาสตร์พระราชา เกิดจากการทํางานที่ประสานกัน
ของผู้นําชุมชนรวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทําให้คนในชุมชนน้อมนําแนวคิดด้านศาสตร์พระราชาไปใช้
ในชีวิตประจําวัน โดยเน้นการพัฒนาท่ีคน นอกจากนี้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน สํารวจหมู่บ้าน เพื่อ
รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขผ่านการประชุมตามระบอบ
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ประชาธิปไตยเพื่อหามติที่ประชุม มีการกําหนดแผนชุมชนในการแก้ไขป๎ญหา ดังคํากล่าวของผู้ให้
ข้อมูลท่านท่ี 3 กล่าวว่า 

 
“จริง ๆ แล้ว จุดเริ ่มต้นมาจากการจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้เกี ่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 

เป็นการรณรงค์เรื่องการใช้ปุ๋ย ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง จากกรมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตร โดย
แกนนําคือ ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ มาให้ความรู้ในการปลูกผัก การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จาก
การที ่เราเป็นศูนย์การเรียนรู ้  ที ่ เราได้ลงมือทําก่อน มีการลองผิดลองถูกจนประสบ
ความสําเร็จในระดับหนึ่ง ซึ่ง ธ.ก.ส. ต้องการจะผลักดันให้บ้านเราเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิง
เกษตรอินทรีย์เนื่องจากมีความพร้อมหลาย ๆ อย่าง จึงเข้ามาวางระบบในการจัดตั้งศูนย์ 
และเริ่มถ่ายทอดไปยังชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ภายใต้แนวคิดของศาสตร์พระราชา” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 3 
 

ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ 5 ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านหัวอ่าว อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 2) ชุมชนบ้านสะพานดํา ตําบลวัดแก้ว อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 3) ชุมชนกสิกรรม
ธรรมชาติท่ามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 4) ชุมชนเกษตรอินทรีย์ตําบลวังหว้า อําเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และ 5) ชุมชนปลักไม้ลาย ตําบลทุ่งขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําไร่อ้อย ทํานา และเลี้ยงสัตว์ มีระบบชลประทาน 
แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงประสบป๎ญหาผลผลิตไม่ตรงตามเปูาหมาย ขายผลผลิตทางการเกษตร
ขาดทุน หรือมีกําไรน้อย ท้ังนี้ เนื่องจากในการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ ยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีจํานวนมากทําให้
ต้นทุนในผลิตสูง ทําให้ดินเส่ือมโทรม ผลผลิตตกตํ่ามากขึ้นทุกปี นอกจากนั้นชุมชนยังมีป๎ญหาเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งการเมืองระดับท้องถิ่นอีกด้วย ประกอบกับมีป๎ญหาเรื่องโจรผู้ร้าย ยาเสพติด และเด็ก
ทะเลาะตีกันเป็นจํานวนมาก  

จากป๎ญหาท่ีเกิดขึ้นทําให้แกนนําชุมชนร่วมกันหาทางออก มีการพูดคุยกัน พบว่า ได้รับความ
ร่วมมือท่ีดีขึ้น ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขป๎ญหาต่าง ๆ ของชุมชน โดยการ
พึ่งพาตนเองของชุมชน เกษตรกรกลับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
ซึ่งมีราคาถูก และยังช่วยปรับปรุงบํารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนสภาพเดิม และยังช่วยทําให้
ลดต้นทุนในการผลิตลงได้ 

เกษตรกรในชุมชนได้นําป๎ญหาที่เกิดขึ้นมาปรึกษากันเพื่อกําหนดแนวทางการแก้ไขป๎ญหา
ร่วมกัน ตามกําลังความสามารถของชุมชน โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตําบล 
ในการสนับสนุนงบประมาณและการศึกษาดูงานเพื่อนําความรู้ท่ีได้รับกลับมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับชุมชนของตนเอง แต่ความช่วยเหลือดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอและครอบคลุมในการแก้ป๎ญหาต่าง ๆ 
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ท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน เนื่องจากชุมชนยังไม่ทราบถึงศักยภาพท่ีแท้จริงของตนเอง จนกระทั่ง ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องการสํารวจข้อมูลต่าง ๆ 
ของชุมชน โดยเริ่มต้นจากการทํา “บัญชีครัวเรือน” เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้รู้จักข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
ของตนเอง 

นอกจากท่ีกล่าวมาแล้วชุมชนพอเพียงยังมีฐานการเรียนรู้อื่นอีก ดังนี้ 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ มีวัตถุประสงค์เพื ่อ ต้องการให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี อย่างน้อยเกษตร

อินทรีย์ทําให้มีพืชผักกินอย่างปลอดภัย พร้อมท้ังขยายเครือข่ายให้ชุมชนได้กินทําให้เพิ่มรายได้ให้กับ
ชุมชนด้วย 

โครงการโรงสีชุมชน งบประมาณในการทําโครงการได้มาจาก 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณจาก
ภายนอก (SML) และงบประมาณจากภายในโครงการ (กองทุนหมู่บ้าน) 

ครอบครัวอินทรีย์โคขุน ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ คือสิ่งที่เหลือใช้ เช่น ซางข้าวโพด
นํามาเป็นอาหารสัตว์ มูลโคนํามาใช้ทําก๊าซหุงต้ม เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน 

พลังงานทดแทน ฐานนี้เป็นจุดเรียนรู้การทํานํ้าส้มควันไม้และการเผาถ่านทํามาจากผลไม้ไว้
ใช้สําหรับดูดกล่ินในตู้เย็นและตู้ใส่เส้ือผ้า 

ชุมชนพอเพียงเกิดขึ้นจากนโยบายท่ีพัฒนาพื้นท่ีให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนซึ่งความยั่งยืนเน้น
การพัฒนาท่ีไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาโดยอาศัยและพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อกูล
ต่อกันและทําให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาเน้นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่มาโดย
ตลอด ผู้นําชุมชนพอเพียงได้นําแนวคิดของชุมชนพอเพียงศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ตําบลท่า
มะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มาเป็นต้นแบบในการดําเนินงาน พื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชน
แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยมอบให้หมู่บ้านแต่ละหมู่เป็นตัวแทนในการทํากิจกรรม เช่น หมู่ที่ 
13 จะเป็นฐานการเรียนรู้ของพลังงานทดแทน เป็นต้น 

เกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ให้ความร่วมมือกันในเร่ืองต่าง ๆ  
เกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ให้ความร่วมมือในเรื่องการส่งเสริมความปลอดภัยและ

คุณภาพในการผลิต และส่งออกสินค้าเกษตร 
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นพื้นท่ีทางการเกษตรท่ีมีความอุดม สมบูรณ์และเป็นที่ตั้ง

ของอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว โรงงานแปรรูปผักและผลไม้ รวมทั้งโรงงานผลิต
อาหารกระป๋องเพื ่อการส่งออก ซึ ่งสร้างเศรษฐกิจให้กับกลุ่มจังหวัด สินค้าเกษตรที ่สํา คัญและ 
สร้างมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ข้าว สุกร ผลไม้ พืชผัก อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ไก่เนื้อ และโคนม  
เป็นต้น 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 2 กล่าวว่า 
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“ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกร ทําสวนจําพวกพืชล้มลุก ได้แก่ 
แตงกวา ผักสลัด มะเขือเปาะ มะเขือจานแดง ถั่วฝ๎กยาว ฯลฯ พืชจําพวกนี้มีความเสี่ยงและมี
โอกาสท่ีจะเป็นโรงติดต่อได้ง่าย ฤดูการเปล่ียนส่งผลกระทบต่อผลผลิต รวมถึงชุมชนใกล้เคียง
ทํานาแล้วใช้ยาฆ่าแมลงจึงทําให้ศัตรูพืชเข้ามาแปลงผัก จึงทําให้เกษตรกรต้องใช้ยาจํานวน
เพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรเป็นคนยาฉีดยาเอง ในระยะต่อมาจะมีคนรับจ้างฉีด
เป็นรายวัน ถ้าจะถามว่าเกษตรกรรับรู้ถึงอันตรายจากยาฆ่าแมลงหรือไม่ เกษตรกรทราบเป็น
อย่างดี พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ปูองกัน จริง ๆ แล้วเราไม่ได้อยากใช้ยาฆ่าแมลง แต่มันส่งผลต่อ
ราคาผลผลิตของเรา ถ้ามีตําหนิราคาจะลดลงมาก อย่างแตงกว่า มะเขือ ผิวจะบอบบาง โดน
แมลงนิดเดียวผิวก็จะเสีย ราคาก็จะตก โดยส่วนใหญ่แล้วขาดทุน เพราะเราลงทุน” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 2 
 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 3 ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับการเกษตร ว่า 
 
 “ส่วนใหญ่คนในชุมชนรู ้จ ักสารเคมีแล้วจากผู ้แทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ด ้าน

การเกษตร บางครั้งมานําเสนอถึงชุมชน มายกตัวอย่างว่า ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะทําให้
ผลผลิตได้ดี รวมถึงการปูองกันแมลงต่าง ๆ อย่างแตงกวาเป็นโรคง่าย ต้องใช้ยาฆ่าแมลง
จํานวนมาก ฉีดเช้าเก็บเย็น เพราะผิวจะสวย พ่อค้าคนกลางให้ราคาดีมาก เพราะต่างคนต่าง
บอกกัน แรก ๆ ได้ผลดีจริง แต่ว่าบางครอบครัวล้มปุวย เข้าโรงพยาบาลมีแพ้ยา ต้องใช้เงิน
ในการรักษามากว่ากําไรเสียอีก บางบ้านต้องไปกู้หนียืมสินเพื่อมารักษา ทําให้ครอบครัวเป็น
หนี้สะสมท่ียาวนาน อย่างครอบครัวของตัวเอง มีพ่อปุวยเป็นมะเร็ง ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบหรี่  
ไม่ทราบสาเหตุของการเป็นมะเร็งตับ เพราะเราปลูกผักเยอะ ฉีดยาเอง อาจจะได้รับสารพิษ
จากตรงนี้ด้วย ในบางครั้งเราซื้อผักจากตลาดอาจมีสารพิษปนเปื้อนมาด้วยก็ได้ เลยอยากจะ
ชวนคนในชุมชนปลูกผักไว้กินเองเพื่อลดป๎ญหาสุขภาพ โดยการใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็งดการใช้
สารเคมี จากที่ได้ไปอบรมเกี่ยวกับการทําเกษตรที่หลากหลาย เป็นกลุ่มของกรมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตร  และ ธ.ก.ส. ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องปลูกพืชที่หลากหลาย 
พร้อมกับได้คําใหม่คําว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากนั้นก็เริ่มติดตามในช่องทีวี 
เขาได้เสนอคนท่ีทําเศรษฐกิจพอเพียงก็เกิดแรงบันดานใจ อยากจะทําบ้าง จึงได้ชักชวนกลุ่ม
คนท่ีรู้จัก รวมกลุ่มกันจัดต้ังเป็นวิสาหกิจชุมชน” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 3 
 

และผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 4 กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเกษตร กล่าวว่า 
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 “จากท่ีเราเริ่มรณรงค์การดูแลสุขภาพด้วยการบริโภคผักปลอดสารพิษด้วยการปลูก
ผัดปลอดสารพิษไว้กินเองในครัวเรือน แรก ๆ เราก็แบ่งกันกินแต่พอเหลือชาวบ้านก็จะเอามา
ขาย ซึ่งก็มีหลายชนิด ต่างคนก็ต่างกันช่วยซื้อ ก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจคนปลูกด้วย เขาจะ
ได้มีรายได้เสริม โดยส่วนใหญ่แล้วคนท่ีปลูกผักปลอดสารพิษจะเป็นสมาชิกที่เคยเรียนในศูนย์
การเรียนรู้นั่นเอง” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 4 
 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 5 ได้กล่าวถึงความทุกข์ยากท่ีเกิดขึ้นกับเกษตรกรในหมู่บ้านเพิ่มเติมว่า 
 

“ฉันได้เห็นถึงความทุกข์ยากท่ีเกิดขึ้นกับเกษตรกรในหมู่บ้าน และประสบเหตุพ่อแม่
เสียชีวิตจากการใช้สารเคมีในการทําอาชีพเกษตร ทําให้ฉันตั้งใจที่จะให้เกษตรกรในหมู่บ้าน
ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการเพาะปลูก เพราะนอกจากจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพแล้ว 
การใช้สารเคมีในการเพาะปลูกยังต้องใช้ต้นทุนที่สูงกว่าการทําเกษตรแบบอินทรีย์  ทําให้
เกษตรกรมีหนี้สินจากการลงทุนซื้อสารเคมีมาใช้ในการเพาะปลูก จนบางคนต้องเลิกทํา
การเกษตรหันไปทํางานโรงงานในเมือง ทําใหฉ้ันนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาให้ความรู้
แก่เกษตรกรในหมู่บ้านได้เรียนรู้ เพื่อให้หันมาทําการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 5 
 

จากบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลทําให้ทราบถึงป๎ญหาที่พบในชุมชน โดยคนในชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการแก้ป๎ญหาทุกป๎ญหา คน คือ กลไกสําคัญในการพัฒนาทุกด้าน  การสอนคนในลักษณะ
สภากาแฟ ให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ส่งเสริมความคิดของทุกคน แต่ให้เขาพยายามทําด้วย
ตัวเองก่อน ซึ่งเป็นการดําเนินงานไปพร้อมกับการพัฒนาคนเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบ
กําหนดบทบาทและหน้าท่ีให้เกิดขึ้น ประกอบกับแกนนําทั้งหมดเน้นการทํางานด้วยใจ จึงทําให้การ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จนนํามาซึ่งการจัดทําแผนและโครงการต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ
และเอกชน  

ศาสตร์พระราชาเป็นองค์ความรู ้ที ่เก ิดจากการคิด การค้นคว้า และการทดลองของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการบูรณาการ
ศาสตร์ชาวบ้านหรือภูมิป๎ญญาท้องถิ่นเข้ากับศาสตร์สากล จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที ่สุด 
(Best Practices) ท่ีสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 
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ตัวอย่างของชุมชนบ้านดอนศาลเจ้า 
แผนพัฒนาชุมชน ได้มีการดําเนินงานตามกรอบการพัฒนา 3 ข้ันได้แก่ 
ขั้นที่ 1 การก่อเกิดจิตสํานึกในการพึ่งพาตนเอง โดยให้สมาชิกในชุมชนได้รู้จักการประเมิน

เศรษฐกิจในครัวเรือนของตนเองผ่านการจัดทําบัญชีครัวเรือน และการจัดทําเวทีประชาคมแผนพัฒนา
ชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาได้ตรงกับป๎ญหาและความต้องการ 

ขั้นที่ 2 การขับเคลื่อนสู่การรวมกลุ่มพึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยได้มีการแบ่งงานเพื่อรับผิดชอบ  
ตลอดจนวางแผนกิจกรรมต่าง  ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และตอบสนองต่อการแก้ป๎ญหาของชุมชนได้ตรงจุด 

ขั้นที่ 3 พัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมานั้น นับเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มผลิตนํ้าพริกบ้านดอนศาลเจ้า เริ่มผลิตเพื่อจําหน่ายในชุมชน
เป็นหลัก ต่อมาจึงได้ขยายตลาดออกไปภายนอกชุมชนมากขึ้น นอกจากนี้แผนพัฒนาชุมชนดังกล่าว 
ได้นําผลจากการวิเคราะห์ตนเองในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้าน
สาธารณูปโภค ด้านสุขภาพอนามัย และด้านส่ิงแวดล้อมมาใช้ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่
มีความสอดคล้องตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก  
ลดการพึ่งพาป๎จจัยภายนอก รวมทั้งให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จนเกิดเป็น
แผนพัฒนาชุมชนบ้านดอนศาลเจ้าขึ้นในปี พ.ศ. 2553-2555 

นอกจากนี้ ผู้นํากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนศาลเจ้า ยังกล่าวถึงการนําแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกลุ่มเกษตรกร ว่า 

 
“พวกเราเป็นคนท่ีโชคดีท่ีสุดในโลก ที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย เพราะเรามีในหลวงเป็นที่

รักของประชาชน ท่านทํางานมาตลอดชีวิตเพื่อให้ลูกหลานท่านอยู่ดีมีสุข ฉันได้รับการศึกษาไม่
มาก แต่มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากกว่าคนอื่นในเรื่องของในหลวงที่ให้แก่ชาวไทยทุกคน 
นั่นก็คือเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ฉันเป็นหนึ่งในคนไทยหลาย ๆ ล้านคนที่ได้มีโอกาส
ได้เรียนรู้ทฤษฎีนี้ ฉันคิดว่าการเรียนรู้แต่ทฤษฎีอย่างเดียวไม่สามารถที่จะก่อประโยชน์อะไรได้
เลย ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติและทําอย่างเป็นจริงเป็นจัง” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 6 
 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 7 กล่าวเพิ่มเติมว่า 
 

“ตอนเป็นผู้ใหญ่ผมขับเคลื่อนทุกวัน เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับผักปลอด
สาร ต้ังแต่เป็น อบต. ก็ผมก็พยายาม ผมมองเห็นว่าเคมีมันเป็นอันตราย มันมีคนที่ฉีดยาเคมี
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แล้วตาย เมื่อก่อนผมต้ังกลุ่มปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพยังไม่ได้ทําอินทรีย์ ปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพเพื่อที่ว่า
ลดละเลิกการใช้สารเคมี มีปุ๋ยหมัก มีนํ้าหมักมีชีวภัณฑ์” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 7  
 

จากแนวทางดังกล่าว ได้ส่งผลให้การทํางานเป็นไปด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการ
ดําเนินงานไปพร้อมกับการพัฒนาคนเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบกําหนดบทบาทและหน้าที่ให้
เกิดขึ้น ประกอบกับแกนนําท้ังหมด เน้นการทํางานด้วยใจ จึงทําให้การดําเนินงานพัฒนาชุมชนเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน จนนํามาซึ่งการจัดทําแผนและโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกัน ป๎จจัยของความสําเร็จที่สําคัญส่วนหนึ่ง เกิดจากการมีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ มีจินตนาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง พร้อมทั้งเรียนรู้ และมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับรู้จักการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น ธ.ก.ส. มูลนิธิ
เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก และมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การหนุนเสริมเรื่องความรู้ได้
ก่อให้เกิดการเติมเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น อีกท้ังมีการขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียง และภาคอื่น ๆ  
ซึ่งนับเป็นการพึ่งพาตนเองเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนท่ีแท้จริง 

การสร้างเครือข่ายของเกษตรกรที่ใช้ศาสตร์พระราชาในการจัดการตนเอง 
สภาพแวดล้อมของชุมชนโดยทั่วไป ชุมชนประสบกับป๎ญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยมีการใช้

สารเคมีจํานวนมาก ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการผลิตสินค้าจํานวนมาก (Mass product) ส่งผลกระทบ
ต่อระบบสุขภาพ ได้แก่ มะเร็ง ซึ่งเป็นโรคส่วนหนึ่งมาจากการใช้สารเคมีในการทําการเกษตร การที่ผลิต
สินค้าจํานวนมากทําให้อํานาจการต่อรองราคาสินค้าจากพ่อค้าคนกลางไม่มี การนําแนวคิดศาสตร์
พระราชาเข้ามาใช้กับเกษตรกรภายในชุมชน จนสามารถพัฒนาให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์เปิดเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน แล้วได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน มีครัวเรือนตัวอย่างที่พร้อมจะให้ผู้ที่
สนใจเข้ามาชม เพื่อให้ได้เห็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ป๎จจุบันชาวบ้านในชุมชนได้หัน
มาสนใจในเรื่องของพลังงานทดแทนด้วย การทดลองผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพโดยนํามูลหมูมาเป็น
วัตถุดิบ และยังสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานไฟฟูาจากแผงโซล่าเซลล์ เพื่อช่วยประหยัดการใช้พลังงาน
ท่ีมีให้ลดลง ถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกทาง นอกจากนี้ยังจัดสวัสดิการให้กับชาวบ้านที่ไม่มี
ท่ีทํากินโดยการจัดสรรพื้นท่ีอยู่อาศัยและท่ีทํากินให้ ดังคํากล่าวของผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 10 กล่าวว่า 

“ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกิดจากกลุ่มเกษตรกรที่เกิดป๎ญหาในการทําการเกษตรเคมีและมี
ผลกระทบต่อสุขภาพหลังจากใช้สารเคมี ซึ่งทางกลุ่มได้จัดหาวิทยากร ปราชญ์ ท่ีมีความรู้เรื่อง 
ศาสตร์พระราชาและเกษตรอินทรีย์มาอมรมให้ พร้อมมีการวางแผนและเปิดช่องทาง
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การตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางในการจําหน่ายผลผลิตในสวนของตนเองได้ รวมถึงยังมี
การประกันราคาเพื่อสร้างความเช่ือมั่น” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 10 
 
ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 8 กล่าวเพิ่มเติมว่า 
 

“หลายครั้งที่ต้องพูดถึงศาสตร์พระราชา จะต้องหมายถึง การรู้จักตนเอง รู้จักใช้ 
รู้จักพอประมาณ มีเหตุผลในการดําเนินงานต่าง ๆ และต้องรู้จักต้นทุนของตัวเองและชุมชน”  

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 8 
 
ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 10 กล่าวเพิ่มเติมว่า 

 
“ตลาดส่วนใหญ่ส่งเพื่อนพึ่งพา ส่งเข้าห้างท็อปส์ ในกลุ่มก็ทําส่งอยู่ แต่ตัวผมเองกลุ่ม

มันใหญ่ขึ้นเราก็ต้องหาตลาดด้วย วิธีการคือ ให้ ธ.ก.ส. มาสนับสนุน เกษตรกรเมื่อก่อนเราได้
แต่ทํา ไม่มีทางรวย คือ เราไม่รู้วิธีทําการตลาด ก็คือ พ่อค้ามาถึงรับผักของเราไป 5 บาท แต่
เขาเอาไปขาย 25 บาท แต่ถ้าเรารู้เรื่องตลาดเขาจะมากดราคาเราไม่ได้ อย่างเช่น ผมส่ง 50 
แต่ผมไปขายเอง 100 หนึ่งจะเป็นอย่างนี้” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 10   
 

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มทําพริกแกง ในชุมชนพอเพียงตามศาสตร์พระราชายังมีการปลูกพืช
สมุนไพร เช่น ตะไคร้ ข่า พริก มะกรูด ไว้มาก ซึ่งกลุ่มแม่บ้านเห็นว่าสมุนไพรพวกนี้สามารถทําอะไรได้
หลายอย่าง จึงทําโครงการเสนอของบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทํานํ้าพริก ทางศูนย์
ได้ทําการจัดอบรมสมาชิกและจัดหาวิทยากรมาสอน หลังจากนั้นได้มีการรวมกลุ่มทํานํ้าพริกแกง
ออกจําหน่ายในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียงจนเป็นท่ีช่ืนชอบ เพราะมีกล่ินหอม รสชาติถูกใจ และได้
มีการถา่ยทอดภูมิป๎ญญาเผยแพร่ความรู้ด้านสูตรนํ้าพริกให้กับลูกหลานในหมู่บ้าน และได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมกับชุมชน ผู้นําชุมชน วัด โรงเรียน และมีการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุทุกเดือน 
มีการนํารายได้จากกลุ่มฯ ทําให้กลุ่มฯ ได้ทํากิจกรรมร่วมกันฉันท์พี่น้องเป็นประจํา 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพึ่งพาตนเอง แนวความคิดเรื่องการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์การผลิตใน
การแก้ไขป๎ญหาการขาดแคลนเงินทุนนั้น เป็นแนวความคิดตั้งแต่เริ่มมีกระบวนการจัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์ครั้งแรก เนื่องจากในสมัยก่อนประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน การกู้เงินจากธนาคาร
เพื่อนํามาใช่จ่ายในครอบครัวหรือลงทุนในการประกอบอาชีพทําได้ยาก  มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน
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และมักจะไม่ได้รับการการอนุมัติให้กู้ยืม ดังนั้นชุมชนพอเพียงบ้านดอนศาลเจ้า จึงได้จัดทํากลุ่มออม
ทรัพย์มาเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน 

การงดใช้สารเคมีในการเกษตร มีการปลูกผักสวนครัวต่าง ๆ และเลี้ยงเป็ด ไก่ ในพื้นที่ว่าง
หรือเล้ียงปลา ปลูกผักบุ้ง ผักกระเฉดไว้ตามร่องสวน หรือในสระหลังบ้าน มีพื้นที่และสภาพดินที่อุดม
สมบูรณ์ เนื่องจากใช้ปุ๋ยธรรมชาติหรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อช่วยบํารุงดินให้มีสภาพดี และประชาชนได้นํา 
ต้นไผ่ ใบกล้วย ใบเตยหรือวัตถุดิบอื่น ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างประหยัด จึงทําให้
มีรายได้เก็บไว้ใช้ในยามจําเป็น ดังคํากล่าวของผู้ให้ข้อมูลท่าท่ี 12 กล่าวว่า  
 

“ความพอประมาณ คือจริง ๆ แล้วตัวผมเองก็พอประมาณ ถ้าให้คุยเรื่องของความ
พอประมาณ ก็คือเราเรียนรู้ชีวิตมาแล้ว คนเรามันต้องดําเนินชีวิตทุกคน แต่การดําเนินชีวิต
ทุกคนที่เดินหลงผิดคือไม่รู้จักคําว่า พอประมาณ ตรงนี้คือเรื่องใหญ่ เพราะว่าพอมีเงินก็ใช้
หมดไป แต่ไม่ได้วางแผนว่าวันนี้คุณจะต้องเตรียมเอาไว้ทําอะไร ส่วนหนึ่งเขาต้องกินต้องใช้ 
ส่วนหนึ่งเราต้องรักษาเมื่อยามเจ็บได้เจ็บไข้ ใช้เงินเยอะ บางคนไม่ได้เตรียมไว้ มันก็ไม่มี 
อย่างน้อยไม่ได้มากก็ทําประกันไว้มั่งก็ยังดี ช่วยไว้ได้” 

ผู้ให้ข้อมูลท่าท่ี 12 
 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 14 ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า 
 

“คําว่าพอดีเราจะหว่านแหไปให้ทุกคนเท่ากันไม่ได้ ศักยภาพแต่ละคนไม่เท่ากัน 
มันต้องรู้จักปรับ มีเหตุมีผลของตัวเอง ฉันอยู่ได้ มีรายได้ มีป๎จจัยต่าง ๆ ที่ฉันจะทํา 
แล้วเกื้อกูลใครบ้าง มันไม่มีใครเกื้อกูลท้ังแผ่นดิน แต่เราจะเกื้อกูลใครบ้างตามเงื่อนไขท่ีเรา
ทําได้ แล้วเราก็รู้จักแบ่งป๎น มันก็สร้างความสุขให้เรา ยิ่งแบ่งป๎นมันก็ไม่หมด มันก็ยิ่งอยากให้
เรื่อย ๆ อยากให้เรื่อย ๆ ถ้าเราไม่เริ่มต้นเลยก็เหมือนเราไม่มีอะไรเลย” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 14 
 

ความมีเหตุผล สมาชิกในชุมชนมีการประกอบอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย 
ทั้งมีรายได้จากการประกอบอาชีพหลักสมํ่าเสมอตลอดทั้งปี ทั้งประกอบอาชีพเสริมทําให้มีรายได้
ภายในครัวเรือนเพิ่มขึ ้น มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ในยามจําเป็น และมีการวางแผนรายรับรายจ่ายไว้
ล่วงหน้าตลอดเวลา มีเครื่องมือท่ีใช้ในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม คุ้มค่าเพียงพอ
ตามความต้องการและใช้จ่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ สมาชิกได้นําเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ที่ถูก
หลักวิชาการและมีราคาไม่แพงมาใช้ เพื่อช่วยผ่อนแรง มีความสะดวกรวดเร็ว หรือลดเวลาในการผลิต 
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สามารถเพิ่มจํานวนการผลิตได้มากขึ้น มีการใช้เครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งเป็นภูมิป๎ญญาท้องถิ่นเพื่อช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ดังคํากล่าวของผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 15 กล่าวว่า 
 

 “ในกลุ่มธนาคารหมู่บ้านส่วนหนึ่งฝาก ธ.ก.ส. ส่วนหนึ่งก็ให้สมาชิกกู้หมุนเวียน กู้ร้อย
ละ 2 บาท ถ้าสมาชิกคนไหนมีประหวัดดีตลอดก็จะลดดอกเบี้ยให้ เราจะยืนดอกเบี้ยที่ 1 บาท 
สามารถกู้ได้ 2 เท่าของเงินฝาก เป็นสวัสดิการให้สมาชิก ช่วยการเกิด การเจ็บ การตาย เมื่อก่อน
ไม่มีเงินทุนหมู่บ้าน ไม่มีสวัสดิการอะไร ชาวบ้านไปเป็นหนี้นอกระบบ เด๋ียวนี้ดีกว่าเก่าเยอะ” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 15 
 

ภูมิคุ ้มกัน สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีกัน 
ชาวบ้านในชุมชนยึดมั่น ร่วมกันปฏิบัติตามกฎระเบียบและขนบธรรมเนียมประเพณี สมาชิกใน
ครอบครัวเข้าประชุม มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของชุมชน เพื่อช่วย
แก้ไขป๎ญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองใหเ้จริญ มีความอยู่เย็นเป็นสุข ชาวบ้านในชุมชนมีความพร้อม
เพรียงกันในการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม และชาวบ้านในชุมชนหรือใกล้เคียงมีความห่วงใย เอื้อ
อาทรคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันท้ังในยามทุกข์และสุข สมาชิกในครอบครัวมีความสุขกาย สบายใจ และ
มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง ในการต่อสู้ป๎ญหาและอุปสรรคในการเล้ียงชีพ พยายามทํางานให้ดีและใฝุหาความรู้
เพิ่มเติม ดังคํากล่าวของ ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 18 กล่าวว่า 
 

“สมัยนั้นเอาเศษยางพาราไปแรกข้าวที่ทางอีสาน ทางกาฬสินธุ์ เป็นการเชื่อมโยง
เครือข่ายแลกเปล่ียนกัน ตรงท่ีกุดชุมก็เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยน อย่างกับที่ลุงประยงค์ทํามัน
ก็เกิดเครือข่าย ท่ีโน่นไม่มีข้าว แต่เอายางไปแลกข้าว เอามาสี แล้วก็เอาทําขนมจีน ถ้ามันเป็น
ระบบ ชุมชนถ้าลุกขึ้นมาสามารถสร้างองค์ความรู้แล้วก็เดินด้วยตัวเอง อันนี้มันเป็นทิศทาง
ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมันต้องทํา เราจะทําอะไรก็ตาม มีเหตุมีผล รู้ประมาณ รู้สถานะอะไร
ก็ตาม ทุกคนก็ต้องประมวลผล ประมวลผลตัวเอง รู้จักตัวเอง รู้จักชุมชนตัวเอง ต้นทุนตัวเอง 
หรือภูมิป๎ญญาท่ีมีอยู่ แล้วก็สร้างให้เกิดขึ้น อันนี้มันเป็นตัวท่ีจะทําให้ตัวเราเดินได้ พึ่งตัวเอง
ได้ แล้วสังคมมันจะเริ่มขับเคล่ือนด้วยขบวนการท่ีเช่ือมต่อกัน” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 18 
 

ศาสตร์พระราชาตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร 
การเกษตรพึ่งพาสารอินทรีย์ชีวภาพและเลิกการใช้ปุ ๋ยเคมีหรือสารเคมีทุกชนิด ทําให้

ครอบครัวของเกษตรกรพบแต่ความสุข จากการเพาะปลูกพืชผักแบบผสมผสานบนพื้นที่ 17 ไร่โดย
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แบ่งเป็น ฟาร์มวัว บ่อเล้ียงปลา แปลงหญ้า ประมาณ 10 ไร่ เป็นพื้นท่ีปลูกบ้านท่ีพักอาศัยและปลูกผัก
สวนครัว ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง พริก มะเขือ กล้วยนํ้าว้า และต้นไผ่ประมาณ 7 ไร่ เป็นการผลิตที่เกื้อกูล
กัน เช่น มูลวัวนํามาทําปุ๋ยคอกใส่ในแปลงผักเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เศษผักนําไปเลี้ยงปลา เลี้ยงวัว
ส่วนแรงงานใช้คนในครอบครัว ทําให้มีรายได้เหลือ ในแต่ละปีจะมีรายได้เหลือไม่ตํ่ากว่า 200,000-
300,000 บาท ทําให้มีเงินไปซื้อที่ดินเพิ่มและเก็บไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน ด้วยแนวทางการประกอบ
อาชีพการเกษตรที่เน้นการเกษตรแบบผสมผสานใช้สมุนไพรและสารชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี 
เพื ่อลดต้นทุนการผลิต และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ใช้ภูมิป๎ญญาดั ้งเดิมผสมผสานกับ
เทคโนโลยีในการควบคุมทําให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย์ เป็นกิจกรรมที่มีรูปแบบ
ความน่าสนใจ และกําลังเป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีตลาดมีความต้องการสูงมาก 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทําเกษตรยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ได้น้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การทําบัญชีครัวเรือนและการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง การลดต้นทุนการผลิต ลด
การใช้สารเคมี หันมาใช้สารชีวภาพทดแทน การทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ การทํานํ้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยนํ้า
ชีวภาพ ผลิตภัณฑ์และสุขภัณฑ์ชีวภาพ การนําชีวภาพมาบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือน ฟาร์มปศุสัตว์ และ 
การทําเกษตรแบบผสมผสาน รวมท้ังเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ดังคํากล่าวของผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 8 กล่าวว่า  
 

“การทําเกษตรกรรมยั่งยืนแฝงหลักธรรมในการดําเนินชีวิตด้วย เพราะเกษตรกรรม
ยั่งยืนสอนให้คนรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ทําลายธรรมชาติ รักและเมตตาสรรพสิ่งทั้งหลาย 
ไม่ทําลายส่ิงแวดล้อมด้วยการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง และแบ่งป๎นซึ่งกันและกันเพื่อที่จะ
สามารถพึ่งพิงอาศัยระหว่างคน พืช สัตว์ สามารถอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาว” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 8   
 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 9 ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า 
 

“ตอนนี้ผมวางแผนการปลูกใหม่หมด ผมทําอินทรีย์แต่ไม่เน้นตลาดอินทรีย์ เพราะ
ตลาดอินทรีย์มันไม่ได้อย่างท่ีคิด มันยังแคบอยู่ อย่างผลผลิตออกมาสองสามร้อยกิโล เราจะ
ขายได้ไหม จริง ๆ มันค่อนข้างท่ีจะยาก ดีท่ีสุดก็คือเราวางแผนและออกแบบเป็นของเราเอง 
เราต้องลุยต้องขายได้ในตลาดปกติและตลาดอินทรีย์ได้” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 9  
 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 14 ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า 
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“ทําการเกษตรแบบนี้มันต้องขยัน เพราะไม่ใช้สารเคมีแล้วเราต้องรู้ให้เท่าทัน  
ไม่ปลูกก็ไม่ได้กิน โดนแมลง โดนหนอน โดนเพลี้ยกินหมด ป๎จจุบันก็ปลูกเรื่อยไป มีอะไรก็
ปลูกก็เพาะขึ้นมาเลย มีกล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยนํ้าว้า บวบ กะหลํ่าปลี เราจะปลูกกันแบบ
ผสมผสานแบบนี้แหละ พื้นท่ีท้ังหมดเราทําให้มันรก ไม่เปิดหน้าดินเพราะจุลินทรีย์ในดินมัน
ตาย คนไม่รู้เขาก็จะเอายาฉีดหญ้าให้มันตาย” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 14 
 

นอกจากนี้การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย์ ไก่ไข่ท่ีนํามาเล้ียงในวิถีธรรมชาติ โดยนําไก่ไข่มาเลี้ยงในปุา
ไผ่คุ้ยเขี่ยหาอาหารกิน ทําใหล้ดต้นทุนของการเลี้ยง นอกจากนี้ใช้ของเหลือ ปลายข้าวจากการสีข้าว 
รํา และหยวกกล้วยมาเล้ียงไก่ จากการสังเกตพบว่า ไก่คุ้ยเขี่ยหากินปลวก ที่เกิดจากการนําไม้ไปวาง
ไว้ที่ช้ืน ๆ ทําให้เกิดปลวก จึงเกิดความคิดเพาะปลวกให้ไก่กิน ต่อมาพบว่าไก่กินโปรตีนสูง ๆ  ทําให้
ปริมาณการไข่ของไก่ลดตํ่าลง จึงต้องเลี้ยงไก่ให้สัมพันธ์กับการเพาะปลวก จากความคิดได้นําสู่การ
ปฏิบัติจริง เน้นการดําเนินกิจกรรมของชุมชนในลักษณะ “ทําทุกอย่างให้เอื้อกัน” กล่าวคือ ไก่ส่วน
หนึ่งเล้ียงไว้ในดงไผ่ อีกส่วนหนึ่งเล้ียงไว้ในดงกล้วย ให้กินหยวกกล้วยเป็นอาหาร ขี้ ไก่ในปุาไผ่ 
ปุากล้วย ทําใหเ้ป็นปุ๋ยและไก่ยังคุ้ยเขี่ยมด แมลง ตามดงกล้วย ดงไผ่ เป็นการพรวนดินอีกด้วย 

พื้นท่ีเล้ียงไก่ไข่อินทรีย์ มีประมาณ 2 งาน เล้ียงไก่ท้ังหมด 200 ตัว สําหรับสายพันธุ์ไก่ท่ีเลี้ยง 
ประกอบด้วยไก่ 5 สายพันธุ์ คือ ไก่สามเหลือง ไก่ตะเภาทอง ไก่โรดไอแลนด์เรด ไก่ลูกผสมสาม
สายเลือด และไก่เบตง 

ในส่วนรูปแบบการเลี้ยง เน้นปล่อยให้หาอาหารตามธรรมชาติ โดยใช้พื้นที่ของสวนไผ่เป็น
แหล่งเล้ียง การเล้ียงแบบนี้ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างต้นไผ่และไก่ โดยในส่วนของไก่นั้น
นอกจากประโยชน์โดยตรงที่สามารถเก็บไข่มาบริโภคในครัวเรือนหรือจําหน่ายแล้ว ยังมีประโยชน์
ทางอ้อมอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศ สังเกตว่าหากเข้าไปในฟาร์มไก่แล้วต้องประสบกับป๎ญหา
เรื่องกล่ิน แต่ท่ีฟาร์มแห่งนี้ไม่มี เพราะในระบบนิเวศจัดการแลกเปล่ียนกันเองระหว่างต้นไผ่และตัว
ไก่ไข่ โดยไผ่จะให้อากาศ ให้ออกซิเจนสูง ใบไผ่ท่ีร่วงโคนต้นจะมีแมลงมาอาศัย และกลายเป็นอาหาร
ของไก่ไข่ ส่วนท่ีไผ่ได้คือ เวลาท่ีไก่ถ่ายมูลออกมา รากไผ่ดูดซับเอาไปใช้ประโยชน์ เป็นอาหารของ
ต้นไผ่ได้ 

ในส่วนของอาหารที่ใช้เลี ้ยง จะให้อาหารเสริม วันละ 2 มื ้อ โดยอาหารประกอบด้วย 
หยวกกล้วยและรําข้าวเป็นหลักโดยหยวกกล้วยที่ใช้มาจากต้นกล้วยที่ปลูกไว้ในพื้นท่ี โดยกล้วยเป็นอีก
หนึ่งพืชสารพัดประโยชน์ท่ีควรมีอยู่ในบ้าน เพราะกล้วยทุกส่วนไม่ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ผลกล้วย
นําไปขายได้ท้ังผลดิบและผลสุก ต้นกล้วย นําไปหมักและทําเป็นอาหารเป็ด อาหารไก่ หรือไม่ก็ทําเป็น
ปุ๋ย ส่วนใบตอง ขายให้กับแม่ค้าเพื่อนําไปทําขนม 
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ในส่วนของการทําตลาดไข่ไก่อินทรีย์ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การสร้างจุดขายของไข่ไก่
อินทรีย์ที ่ได้นั้น ทางชุมชนจะยึดหลักตามแนวทางของศาสตร์พระราชา คือทําไว้เพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือนก่อน จากนั้นนําออกแบ่งป๎นให้กับเพื่อนบ้าน สุดท้ายแล้วจึงนําออกจําหน่าย ดังคํากล่าวของ
ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 10 กล่าวว่า  
 

“การที่เรามีการแบ่งป๎นให้กับเพื่อนบ้านที่อยู่โดยรอบนั้น ผมมองว่าเป็นประโยชน์
อย่างมาก โดยท่ีผ่านมานั้นผมได้ประโยชน์เต็ม ๆ คือ การแบ่งป๎น เป็นช่องทางสําคัญของการ
ทดสอบตลาด เพราะเพื่อนบ้านท่ีได้รับแบ่งป๎นจะช่วยให้ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ของไข่ไก่ที่ออกจากที่เราเลี้ยงว่า ลักษณะฟองเป็นอย่างไร เปลือกเป็นอย่างไร เราจะได้นํา
ข้อมูลนั้นมาพัฒนา” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 10  
 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 11 กล่าวเพิ่มเติมว่า 
 

“เป็นการสร้างตลาด เมื่อของมีคุณภาพ จะสามารถขายได้ ที่สวนของผมไม่เคยต้อง
ออกไปขายเอง แต่ลูกค้ากลับเป็นผู้มาหาเราเอง เพราะทุกคนต้องการของที่มีคุณภาพและดี
ต่อสุขภาพ” 

         ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 11 
 

การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชามาต่อยอดและพัฒนา แก้ไขปัญหาในชีวิต และท าให้เกิด
ความอยู่ดีมีสุขได้ 

การปลูกพืชผัก ผลไม้ ผักสวนครัว และพืชสมุนไพรจํานวนมากและประสบกับป๎ญหาแมลง
หรือเพล้ียระบาดในไร่ จึงได้คิดค้นนําเอาสมุนไพรและพืชผักที่มีอยู่ นํามาทํานํ้าหมักชีวภาพในการไล่
แมลงและเป็นฮอร์โมนบํารุงพืช การใช้สารอินทรีย์ชีวภาพทําให้มีต้นทุนการผลิตที่ลดลงทําให้ฐานะ
ของครอบครัวและความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวดีข้ึน  

การมีกิน มีใช้ ไม่ขัดสน ในเมื่อมีกินมีใช้แต่พอดี ก็ไม่จําเป็นต้องไปแสวงหาเพิ่ม แปลงผัก  
1 ไร่ ใน 1 ปีมีรายได้จากการขายพืชผัก 200,000 บาท โดยไม่ต้องไปรดนํ้า พรวนดินใส่ปุ๋ย มีก็เก็บ 
ตายก็ปลูกใหม่ ใช้จุลินทรีย์ ปุ๋ยหมักท่ีทําเองมาใส่แทนปุ๋ยเคมี ปลูกแค่ 20 อย่าง ๆ ละ 20-30 ต้น เอา
มาขายวันละ 5-10 บาท ตัวอย่างลองคํานวณดูเรามีรายได้วันละ 100-300 บาท เลยทีเดียว แปลงผัก
ไม่มีการปลูกอะไรเป็นสัดส่วน แต่ปลูกตามสภาพพื้นท่ี ปลูกผักหวานตามแนวทางเดิน ปลูกกล้วยไว้บัง
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ร่มให้พริก ปลูกผักปลัง ผักบุ้งมัน ไว้คุลมดิน แปลงผักจะใช้การตัดหญ้าแล้วเอาคลุมดินไว้ ไม่เผา แต่ก็
ยังมีการใช้สปริงเกอร์ช่วยรดนํ้าด้วยเหมือนกัน 

คุณลักษณะที่ดีของการเป็นเกษตรกร ต้องมีการสังเกต การจดบันทึก มีการอ้างอิง มีการ
เปรียบเทียบ เพราะการทําเกษตรแบบยั่งยืน งานอีกอย่างที่ไม่มีวันเสร็จคือการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน
ไปตามสภาวะของธรรมชาติ เรียนรู้ไปเรื่อย ๆ มีเรื่องให้เรียนรู้ได้ไม่มีส้ินสุด  

สภาพทั่วไปของแนวทางศาสตร์พระราชา 
หลักการของศาสตร์พระราชา ทําอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ เกิดความคิดที่มาจาก

ภายใน สามารถแก้ป๎ญหาจากจุดเล็ก ทําตามลําดับข้ัน ทํางานแบบองค์รวม ไม่ติดตํารา รู้จักประหยัด 
เรียบง่ายทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการมีส่วนร่วมยึดประโยชน์ส่วนรวมมีการพึ่งพาตนเองทํางาน
อย่างสุจริต จริงใจซึ่งกันและกัน และมีความสามัคคีในชุมชน นอกจากนี้มีแนวคิดลดต้นทุนการผลิต  
ปลอดภัยทั้งผู ้ผลิตและผู้บริโภค ผลิตเพื่อบริโภคและบริโภคในสิ่งที ่ผลิต  ตามแนวคิดของศาสตร์
พระราชา พึ่งพิงธรรมชาติ ถ่ายทอดความรู้ และขยายเครือข่าย ดังผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 15 กล่าวเกี่ยวกับ
ศาสตร์พระราชาด้านอาชีพ กล่าวว่า   
 

“ก่อนท่ีจะพบทางสว่างเกี่ยวกับศาสตร์พระราชานี้ เคยทําอาชีพมาหลายอย่าง ส่วน
ใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพทางการเกษตรแทบท้ังส้ิน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพชาวไร่อ้อย ชาวไร่มัน
สําปะหลัง เลี้ยงปลา และชาวนา ว่ากันว่าทุกสิ่งที ่สรรค์สร้างล้วนแต่เป็นเรื่องของเกษตร
เชิงเด่ียวปลูกชนิดเดียวล้วน ๆ และส่วนใหญ่ก็ เน้นในเรื่องของการใช้สารเคมี  ไม่ว่าจะเป็น
ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืชท่ี คิดเพียงอย่างเดียวว่าจะช่วยเร่งให้มีผลผลิตเร็วและได้ผลดีคุ้มกับ
การลงทุนแต่แนวทางดังกล่าวเป็นเพียงการโฆษณาชวนเช่ือของพ่อค้าหัวใสเท่านั้น เพราะสิ่ง
ท่ีได้รับไม่คุ้มกับการลงทุน ยิ่งทํายิ่งจนเพราะคนท่ีเขากําหนดราคาท้ังปุ๋ยเคมี และสารเคมีต่าง ๆ 
โดยเฉพาะยาปราบศัตรูพืช คือ พ่อค้าไม่ใช่เกษตรกร และผลผลิตท่ีสามารถผลิตได้เกษตรกรก็
ยังไม่สามารถกําหนดราคาได้อีก” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 15 
 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 9 ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา กล่าวว่า 
 

“ตั้งใจที่จะให้เกษตรกรในหมู่บ้านลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการเพาะปลูก เพราะ
นอกจากจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพแล้ว การใช้สารเคมีในการเพาะปลูกยังต้องใช้ต้นทุนที่สูงกว่า
การทําเกษตรแบบอินทรีย ์ทําให้เกษตรกรมีหนี้สินจากการลงทุนซื้อสารเคมีมาใช้ในการเพาะปลูก 
จนบางคนต้องเลิกทําการเกษตรหันไปทํางานโรงงานในเมือง ดังนั้นผมจึงนําแนวคิดเศรษฐกิจ
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พอเพียงเข้ามาให้ความรู้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านได้เรียนรู้ เพื่อให้หันมาทําการเกษตรแบบพึ่งพา
ตนเอง” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 9 
 

ภาพรวมการด าเนินชีวิตของเกษตรกรที่ใช้ศาสตร์พระราชาเป็นแนวทาง  
การดําเนินชีวิตของเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ศาสตร์พระราชาในการดําเนินชีวิต ทําให้เกิดความ

พอประมาณ ซึ่งเกิดจากการนําส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการอบรมมาลดรายจ่ายในการดํารงชีวิต ลดรายจ่าย
ในการผลิต และเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน เช่น การกิน การใช้จ่าย การเตรียม
อาหาร การกําจัดขยะของเสีย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมมาก จึงควรฝึกอบรม
พัฒนาให้มีพฤติกรรมในทางที ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเกื ้อกูลสภาพแวดล้อม เช่น ความรู ้จัก
พอประมาณในการบริโภค การซื้อหาป๎จจัยส่ีและส่ิงของเครื่องใช้โดยมุ่งเอาคุณค่าแท้ ลดการใช้จ่ายซื้อ
หาข้าวของเครื่องใช้ด้วยการพึ่งตนเอง ดังคํากล่าวของผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 16 กล่าวว่า 
 

“ในด้านความพอประมาณท่ีนี่สมาชิกทุกคนทําการตลาดด้วยตนเอง มีการรวบรวม
ผลผลิตในเครือข่ายแล้วนําผลผลิตสู่ตลาดในทุกระดับ ทําการตลาดทางอินเทอร์เน็ตไปสู่
เครือข่ายรอบ ๆ ศูนย์ และทําการตลาดตามแนวคิดศาสตร์ของพระราชา”  

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 16 
 

การมีเหตุผล ช่วยให้เกษตรกรตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยกันอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูธรรมชาติท่ีดีให้กลับคืนมา ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ปุาไม้ แหล่งนํ้าธรรมชาติ ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติและรักษาระบบนิเวศให้ดีขึ้น จึงจะ
ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น เศรษฐกิจของประเทศดีขึ ้น และผลที่คาดว่าจะได้รับคือ 
เกษตรกรและประชาชนมีความรู ้และความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ ดังคํากล่าวของผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 17 กล่าวว่า 
 

“ความมีเหตุผลในการดําเนินชีวิต เราต้องพึ่งพาตนเอง พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าคุ้มประโยชน์และเกิดความยั่งยืน” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 17 
 

และดังคํากล่าวของผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 13 ท่ีกล่าวเกี่ยวกับการใช้สารเคมี กล่าวว่า 
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“ชอบที่ลดค่าใช้จ่ายได้จากการที่เลิกใช้สารเคมี ลดใช้ปุ ๋ยเคมีมาใช้มูลสัตว์แทน 
ปรับปรุงดิน เรียนรู้ประยุกต์ใช้ปุ ๋ยหมักปุ๋ยคอกตลอดมาหลายปี ใช้ภูมิป๎ญญาทําเกษตร
ผสมผสานหลายชนิด และทําใหตั้วเรามีความพอเพียง” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 13 
 

มีภูมิคุ้มกัน เกษตรกรเกิดความสามัคคีในชุมชนทุกคนร่วมมือกันแก้ไขป๎ญหาต่าง ๆ ในชุมชน 
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันรู้จักความสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน รู้จักผนึกกําลัง
มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากรากฐานท่ีมั่นคงแข็งแรง มีความคิดริเริ่ม (Initiative) ในการทํางานกับ
ชุมชน ต้องยึดหลักการท่ีว่า ความคิดริเริ่มต้องมาจากทุกคนในชุมชน ซึ่งต้องใช้วิถีแห่งประชาธิปไตย 
และต้องหาโอกาสกระตุ้นให้การศึกษา ให้คนในชุมชนเกิดความคิดและแสดงออก ซึ่งความคิดเห็นอัน
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น หมู่บ้าน ตําบลของตนเอง เช่น การสร้างการเคลื่อนไหวในด้านเกษตร
อินทรีย์ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลักไม้ลาย ในรูปแบบของการทําข้าวอินทรีย์ การทํา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมายท้ังการบริโภคเองในครัวเรือนและการ
ออกงานเพื่อจําหน่ายสินค้า ส่ิงนี้จะช่วยกระตุ้นเตือนให้สังคมหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพและ
ความปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารที่ผลิตโดยกรรมวิธีที ่ใช้สารเคมีซึ่งมีความไม่ปลอดภัยเป็น
สาเหตุให้เกิดโรคและความเจ็บปุวย การทําเกษตรอินทรีย์ซึ่งได้ประโยชน์หลายด้าน ทั้งตัวเกษตรกร 
ผู้บริโภค สังคม ส่ิงแวดล้อม จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรทําเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น ดังคํากล่าวของ 
ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 9 กล่าวว่า 
 

“มีพระองค์ท่าน (รัชกาลท่ี 9) เป็นต้นแบบ ทําตาม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ทําให้เรามีเงิน
เหลือเก็บ การทําเกษตรอินทรีย์แบบไม่มีต้นทุน เหลือทุกอย่าง ต้นทุนไม่มี แต่มีเงินเก็บ” 

         ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 9 
 

ศาสตร์พระราชาเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม เกษตรกรเรียนรู้ไปพร้อมกับการประกอบ
อาชีพ และการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายในครอบครัว ชุมชน และภายนอกชุมชน จนเกิดการ
ผสมผสานองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับมากับประสบการณ์ที่ทดลองใช้ในชุมชนก่อเกิดเป็น
ความรู้เชิงปฏิบัติ สามารถนําไปพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม
และขยายวงกว้างออกไปในชุมชนอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง การพัฒนาตามแนวศาสตร์พระราชามีหลักการ
ร่วมกันว่า ชุมชนเป็นพื้นฐานทางสังคมไทย และเป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญสามารถแก้ป๎ญหาด้วย
ตนเองได้ 
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นอกจากนี้ การผลิตทางการเกษตร เกษตรกรจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นป๎จจัย
หลัก ไม ่ว ่าจะเป็นที ่ด ิน แหล่งน ํ ้า พ ันธ ุ ์พ ืช พลังงานอื ่น ๆ และสภาพภูม ิอากาศ ในบรรดา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจํากัด ซึ่งการนํามาใช้ในอดีต อาจจะไม่ค่อยคํานึงถึงความสูญเสียเสื่อม
โทรมของทรัพยากรเหล่านั้นมานัก เนื่องจากเห็นว่าปริมาณมากเกินพอดีจึงนํามาใช้อย่างคุ้มค่าในการ
ลงทุน โดยมองผลประโยชน์ด้านกําไรด้านการเงินเป็นหลัก โดยร่วมกับเทคโนโลยีทางการผลิตต่าง ๆ 
มีผลสะท้อนว่าทําให้เกิดการสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในป๎จจุบันต้องมีการ
ปรับปรุงและแก้ไขพร้อมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่ให้
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและยาวนาน ตามแนวทางการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชนได้มีการส่งพืชผักปลอดสารให้กับซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดกลาง  และสร้างเครือข่าย
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมแก่กําลังการผลิตและความต้องการของตลาด ซึ่งแผนชุมชนมี
เปูาหมาย คือ การทําให้สมาชิกทุกคนได้ใช้ชีว ิตอยู่อย่างยั ่งยืนและพอเพียงตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยการสร้างอาชีพเสริมให้มากและหลากหลาย 
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้พลังงานทดแทน และมีเปูาหมายสูงสุด ก็คือ การปลดหนี้ชุมชน  

ศาสตร์พระราชามีความเจริญและมีการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ 
มีการพัฒนาชุมชนให้มีความทันสมัย สะดวกต่อผู้พบเห็น จากการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทําให้ชุมชนต้องพัฒนารูปแบบกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
เพื่อดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานอยู่ตลอดเวลา ชุมชนต้องเพิ่มหรือส่งเสริมความรู้ พร้อมทั้ง
แกนนําต้องคัดเลือกคนท่ีมีเวลาและมีความร่วมมือที่จะช่วยให้สําเร็จมากขึ้น สามารถขยายผลให้กับ
ชุมชนอื่นได้ มีการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ เน้นการกําหนดแนว
ทางการดําเนินให้ เป็นรูปธรรม และมีความชัดเจนด้วยการจัดทําเป็นแผนพัฒนาชุมชน โดยมี
กําหนดยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินงาน มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารงาน 
รวมถึงการมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ใหข้้อมูลท่านท่ี 7 กล่าวเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ กล่าวว่า 
 

“กระบวนการเรียนรู้เกิดจากการลงมือทําก่อน สังเกต ศึกษา เก็บบันทึกข้อมูล 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในกลุ่มด้วยกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นการถอด
บทเรียนจากประสบการณ์จริง และมีการเรียนรู ้จากบุคคลต้นแบบ มีปราชญ์คอยให้
คําแนะนําเวลาเกิดป๎ญหา” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 7 
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ปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมี
สุขของเกษตรกร 

การรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรมาจากป๎ญหาด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก การไม่มีที่ทํากิน ผลผลิต
ทางการเกษตรตกตํ่า เกษตรกรขาดรายได้ ทําให้สมาชิกเกิดการรวมตัวกันจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ โดยผู้นํามี
ความต้ังใจท่ีจะพยายามพลิกฟื้นผืนดิน และสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้ตามแบบ
ศาสตร์พระราชา โดยการสร้างจิตสํานึก สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับคน ขยายแนวคิดการ
พึ่งพาตนเอง ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้ชุมชนทําการเกษตรที่ลดการใช้ปุ๋ยและ
สารเคมีหันมาทําเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ซึ ่งเป็นการผลักดันให้เกิดชุมชนการเรียนรู ้ เป็นแหล่ง
เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิป๎ญญา 
วัฒนธรรม ค่านิยม  

แนวทางการทําเกษตรเริ่มทํางานจากจุดเล็ก ๆ จากนั้นก้าวมาสู่การจัดการชุมชนและสังคม 
และมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้รู้จักพึ่งพิงตนเอง มีกระบวนการสร้างความสมดุลทาง
ธรรมชาติและมีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งรุกเร้าภายนอก
ให้ชุมชน สามารถดําเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ เน้นการเรียนรู้ผ่านเวทีชาวบ้านเพื่อให้เกิดการ
มีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง ชาวบ้านต้องรู้จัก “คิดเป็น ทําเป็น และแก้ป๎ญหาเป็น” ซึ่งเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน หรือเป็นการดํารงชีวิตบนพื้นฐาน
ของความ พอมี พอกิน นอกจากนี้ยังเกิดเครือข่ายองค์กรการอนุรักษ์ท่ีขับเคล่ือนการทํางานเชื่อมโยง
ในมิติการพัฒนาชุมชนมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ระบบเครือข่ายของชุมชนเกษตรอินทรีย์เป็นส่ิงสําคัญท่ีทําให้มีการขยายสู่ชุมชนต่าง ๆ อีกมาก 
พร้อมทั้งต้องมีความสามารถยืนหยัดอยู่ได้ตลอดไป มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี  โดยมี
แรงจูงใจท่ีจะทําให้เครือข่ายอยู่ด้วยกันได้แบบแน่นแฟูน และผลึกกําลังการพัฒนาให้เกิดขึ้นเรื่อย ๆ  

1.3 พื้นที่ต้นแบบในการศึกษา (Best Practice)  
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากเกษตรกรที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศจาก 5 พื้นที่ ได้แก่ 

1) ชุมชนบ้านหัวอ่าว อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) ชุมชนบ้านสะพานดํา ตําบลวัดแก้ว 
อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 3) ชุมชนกสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
4) ชุมชนเกษตรอินทรีย์ตําบลวังหว้า อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และ 5) ชุมชนปลักไม้ลาย 
ตําบลทุ่งขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ผลจากการศึกษาพบว่า การนําศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการตนเองของเกษตรกร เพื่อแก้ไข

ป๎ญหาต่าง ๆ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัย ดังคํากล่าว

ของผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 1 กล่าวว่า 
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 “การนําศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการตนเอง เพื่อแก้ไขป๎ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นป๎ญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยหลักการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงคือหนึ่งในข้อสําคัญของศาสตร์พระราชา คือ การประกอบอาชีพอย่างสุจริต 

วิถีเกษตรกรรมเศรษฐกิจพอเพียง” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 1 
 

การจัดตั้งชุมชนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นหนึ่งที ่ทําให้
เกษตรกรประสบความสําเร็จการประกอบอาชีพทางการเกษตร จนก้าวสู่การจัดเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ จากการรวมกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน และสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งเป็น
จุดเริ ่มต้นของการถ่ายทอดองค์ความรู ้ในการทําเกษตรอินทรีย์ มีการจัดอบรมให้ความรู ้ให้แก่
เกษตรกรที่สนใจ โดยได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรโดยใช้ศาสตร์พระราชา ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ด้วยแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตร น้อมนําเอาศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต เน้นการเกษตรแบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําการเกษตรอินทรีย์
โดยการใช้สมุนไพรและชีวภาพแทนการใช้สารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความสมดุลทาง
ธรรมชาติ ใช้ภูมิป๎ญญาด้ังเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีอย่างง่าย ๆ ในการควบคุมดูแล จึงเป็นสาเหตุ
ให้เกษตรกรจากท่ัวประเทศและผู้คนท่ีให้ความสนใจเดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์
วิถีการทําเกษตรอินทรีย์ทางศูนย์การเรียนรู้ของผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 1 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงนําท่านมาเป็น 
เกษตรกรต้นแบบ (Best practice) และจากการท่ีได้เข้ามาสังเกตการณ์และขอสัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับ
การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชามาปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 1 
ยังได้กล่าวเสริมว่า 
 

“การนําศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการตนเอง เพื่อแก้ไขป๎ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็น ป๎ญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือหนึ่งในข้อสําคัญของศาสตร์พระราชามาใช้ดําเนินชีวิต หมายถึงการเอาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาบวกกับกิจกรรม บวกความพอเพียง นําสามคํามารวมกัน เป็นคําว่า 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่ผลกําไรทําการตลาดตาม
หลักดีมานด์ ซัพพลาย ทําแบบนี้ได้ยังไงก็ประสบผลสําเร็จ” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 1 
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ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 1 ได้กล่าวเพิ่มเติม กล่าวว่า  
 

“ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นจากป๎ญหาในการทําเกษตรแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็น
ระยะเวลานาน ป๎ญหาการปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรในแหล่งนํ้า ทําให้สัตว์นํ้าตามธรรมชาติลด
น้อยลง จึงเริ ่มหาวิธ ีการโดยเริ ่มจากการทําการเกษตรโดยอาศัยหลักธรรมชาติเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม เป็นเกษตรอินทรีย์ ทําการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ นํามูลสัตว์มาใช้
เป็นปุ๋ย เศษพืชผัก รําข้าว นํามาใช้เลี้ยงสัตว์ เกิดการพึ่งพาและหมุนเวียนในการทําการเกษตร เป็น
เกษตรแบบพึ่งตนเองได้ ต่อจากนั้นเริ่มศึกษาด้านการตลาดว่าสินค้าชนิดใด เป็นสินค้าที่ตลาด
ต้องการ และความต้องการพืชผักมากขึ้น ก็ปรับพื้นท่ีปลูกข้าวน้อยลง ปลูกผักให้มากขึ้น ตามหลักดี
มานด์ ซัพพลาย ปรับพื้นท่ีรอบ ๆ  บ้าน เป็นสวนปลูกพืชผัก และสมุนไพร ทําการเกษตรอินทรีย์ต้อง
ใช้ความอดทนเพราะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบผลสําเร็จ แต่เป็นความสําเร็จที่ยั่งยืน เกษตรกรผู้
ปลูกมีสุขภาพดีขึ ้น เพราะเป็นการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี ผู ้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัย 
สําหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ผมขอฝากไว้ว่า เกษตรกรที่จะประสบผลสําเร็จได้จะต้องศึกษาหาความรู้ 
รู้จักสร้างความแตกต่างของสินค้าตนเอง กับของคนอื่น ทําการตลาดต้องยึดหลักดีมานด์ ซัพพลาย 
และยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือแล้วจึงแจกจ่าย 
ก่อนท่ีจะนําไปจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งเป็นหลักการง่าย  ๆท่ีทําให้เราประสพผลสําเร็จ” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 1 
 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 3 ได้กล่าวต่อไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์อีกว่า  
 

“เกษตรอินทรีย์ให้ความยั่งยืนแก่มนุษย์โลก และมนุษย์โลกจะไม่หายไปจากโลกใบนี้
ตราบใดท่ีเราย้อนกลับมาทําเกษตรอินทรีย์เหมือนกับครั้งในอดีตก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ท่ีมีการนําเอาสารเคมีมาใช้กับการเกษตรท่ัวทุกมุมโลก” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 3 
 
 ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 4 ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ กล่าวว่า  
 

“การทําเกษตรอินทรีย์มาจากสามป๎ญหาหลัก ป๎ญหาแรกคือหนี้สินจากที่ทําการเกษตร
เกือบ 50 ปี สิ่งที่เหลือคือ หนี้ ป๎ญหารองลงมาคือ อาการเจ็บปุวยจากการใช้สารเคมี ทุกคนมีโรค
ประจําตัวหมด และป๎ญหาสุดท้ายคือส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศเสีย แม้แต่อากาศและนํ้าก็ไม่ปลอดภัย” 

         ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 4 
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ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 5 ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําการเกษตรมีข้ันตอนท่ีสําคัญ ๆ กล่าวว่า 
  

“ช่วงนี้เป็นช่วงต่อยอดจากเมื่อห้าถึงหกปีที ่ผ่านมา ตอนนี้คือขั ้นตอนที่สามตาม
ขั้นตอนการเกษตร ขั้นที่มีการรวมกลุ่มกันแล้วนําไปสู่การตลาด ซึ่งเป็นต้นนํ้า กลางนํ้า  
ปลายนํ้า คือมันจบ ตอนนี้เรามีโรงแพ็คพืชผัก เป็นขั้นตอนกลางนํ้าที่เราเอาชุมชนเข้ามา
เปลี่ยนหรือว่าการสร้างมูลค่าเพิ่ม อย่างผักกะเพราเราตัดแต่ใบส่งให้บริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง
นําไปทําเป็นอาหารกล่องแช่แข็งส่งเข้าร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ และโรงพยาบาลนครปฐม 
โรงพยาบาลเลิศสิน โรงพยาบาลราชวิถี” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 5 
 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 7 ได้กล่าวเสริม กล่าวว่า 
 

“การท่ีผมสามารถบรรยายเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาได้นั้น เพราะตอนนี้ครอบครัวของ
ผมอยู่ดีมีสุขแล้ว ไม่ต้องไปหาเอาข้างนอก เก็บกินในนี้ ใช้ในนี้ ลูกหลานของผมทุกคนลูกสาว ลูกเขย 
ผมต้ังเงินเดือนให้หมด ไม่ต้องออกไปหางานทําข้างนอก”  

         ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 7 
 

 และผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 7 กล่าวเพิ่มเติมว่า  
 

“งานหลักตอนนี้ของผมคือเรื่องของแพทย์แผนไทย เรากําลังเผชิญกับป๎ญหาโรคภัย
ไข้เจ็บ ท่ีเป็นโรคระบาด และท่ีเรารู้จักกันดีในตอนนี้คือ โควิด 19 และก็ยังมีโรคอีกหลาย ๆ 
โรคท่ีกําลังระบาดอยู่ในตอนนี้ ซึ่งจุดแข็งของสมุนไพรไทยของเราสามารถรักษาที่ต้นเหตุได้ 
สามารถทําลายเช้ือไวรัส ต่าง ๆ ได้ ซึ่งการแพทย์แผนป๎จจุบันยังไม่สามารถทําลายเชื้อไวรัส
หลาย ๆ ตัวได้ ซึ ่งก็ต้องรักษากันไปตามอาการอย่างเดียว นอกจากวัคซีนจะทดลองจน
สามารถใช้กับมนุษย์ได้ จึงถือว่าประสบผลสําเร็จ ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มี แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเมื่อไหร่ 
เราจะจึงเอาสมุนไพรของไทยเรามาบวกกับเทคโนโลยี สมมุติเราต้องรู้จักหน้าตาของเจ้าโควิด 
19 หน้าตามันเป็นอย่างไร สมุนไพรไทยแค่ตัวเดียวอาจจะยังไม่พอท่ีจะทําลายเชื้อมันได้ ต้อง
ใช้หลาย ๆ ตัวจึงจะเห็นผล ไวรัสคางทูมเราก็สู้ได้ ไวรัสเริมงูสวัดเราก็สู้ได้ เราต้องกลับไปหา
ไปค้นให้เจอว่าเรามีสมุนไพรตัวไหนสามารถรักษาได้แล้วใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต 
หรือทํามันขึ้นมา” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 7 



 158 
 

นอกจากนี้ผู ้ให้ข้อมูลท่านที่ 14 ยังทําบัญชีครัวเรือน เพื่อลดต้นทุน เพื่อเป็นเครื่องมือ
วิเคราะห์วางแผนการทํางานและการเงินอย่างต่อเนื่อง จนสามารถปลดหนี้ได้สําเร็จ ดังคํากล่าวที่
กล่าวว่า  
 

“การทําบัญชีไม่ได้หมายความว่าเราบันทึกรายรับรายจ่าย แต่เราจดเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นด้วย ซึ่งทําให้เรารู้อดีต จากนั้นนําอดีตมาคาดการณ์สภาพอากาศวางแผนปลูกพืชไร่ 
ในอนาคตอย่างเหมาะสม” 

         ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 14 
 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า เกษตรกรรมตามแนวทางศาสตร์พระราชาเป็นการเน้นการทํา
กสิกรรมในพื้นท่ีขนาดเล็ก จัดการท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปรับปรุงและฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตร 
สร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน เงื่อนไขความสําเร็จ ประกอบด้วย บุคคล การตลาด การสืบทอด 
ถ่ายทอดความรู้ เครือข่าย และการพึ่งตนเองของเกษตรกรได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ทําให้ลดหนี้สิน 
ของเกษตรกรลงได้มาก 
 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของพื้นที่ต้นแบบ 
เป็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต้นแบบ 5 พื้นที่ 

ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านหัวอ่าว อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) ชุมชนบ้านสะพานดํา ตําบลวัดแก้ว 
อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 3) ชุมชนกสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
4) ชุมชนเกษตรอินทรีย์ตําบลวังหว้า อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และ 5) ชุมชนปลักไม้ลาย 
ตําบลทุ่งขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม สรุปได้ดังนี้ 

1. ชุมชนบ้านหัวอ่าว อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
จาการศึกษาบริบทของชุมชนหัวอ่าว (องค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง, 2560)     
เป็นชุมชนที่ได้เรียนรู้และนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักคิด เป็น

หลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนการพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในเพื่อร่วมกันแก้ไขป๎ญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชน โดยการดําเนินงานเริ ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความเห็นร่วมกัน  ผ่านการเรียนรู้
ความสําเร็จ ความล้มเหลว จนกระท่ังเกิดความเช่ือมั่นแล้วจึงค่อย ๆ ขยายผล การประยุกต์ใช้ความรู้
เทคโนโลยีที ่เหมาะสม ป๎จจุบันชุมชนหัวอ่าว เป็นชุมชนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงในการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เห็นผลเป็นรูปธรรม  ชาวบ้านหัวอ่าวเริ่มจัดทําบัญชี
ครัวเรือน บันทึกรายรับ รายจ่าย รู้จักวิเคราะห์ต้นทุน การวางแผนการผลิต ตลอดจนมีจิตสาธารณะ 
เอื้อเฟื้อแบ่งป๎น และเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนอย่างกว้างขวางต่อไป 
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1.1 จุดแข็ง (Strength) 
1.1.1 ผู้นํากลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ และยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นตัวอย่างท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ทําให้ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับนับถือจากคนในชุมชนและสังคม 

1.1.2 ผู้นํากลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ที่มีความรู้ในการทําเกษตร ซึ่งเรียนรู้จากการสั่งสม
ประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริงมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน  

1.1.3 ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีช่องทางการตลาดมากขึ้น 
1.1.4 เกษตรกรส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเอง เมื่อการอบรมเสร็จสิ้นสามารถนํา

ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การปรับปรุงบํารุงดิน การทําปุ๋ยหมัก ฯลฯ 
1.1.5 การดําเนินงานของศูนย์ คอยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้และ

ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นไปยังพื้นท่ีต่าง ๆ ซึ่งมีทีมงานท่ีเข้มแข็ง พร้อมทํางานให้กับศูนย์อย่างเต็มท่ี   
1.2 จุดอ่อน (Weakness) 

1.2.1 ผู้นํากลุ่มเกษตรกรยังไม่มีตัวแทนองค์กร ยังขาดการสร้างตัวแทนในองค์กร 
1.2.2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ยังขาดขั้นตอนของการศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง  

เช่น สวนหรือแปลงสาธิตของวิทยากร ทําให้กระบวนการถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างไม่ครบพร้อม

สมบูรณ์เท่าท่ีควร 

1.2.3 ยังขาดงบประมาณท่ีจะมาสนับสนุนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 โอกาส (Opportunity) 

1.3.1 รัฐบาลมีการผลักดันนโยบายการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้
เกษตรกรสามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างท่ัวถึงและกว้างขวางขึ้น 

1.3.2 ป๎จจุบันมีความต้องการอาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้น ทําให้มี
ผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากขึ้นตามมา 

1.3.3 การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายของศูนย์เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรทําให้เกิดความ
เข้มแข็ง 

1.3.4 คนในชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันทํากิจกรรม ผลิตสินค้าเพื่อขาย 
ทําให้ชุมชนมีความรักความสามัคคีกันในชุมชน  

1.4 อุปสรรค (Threat) 
1.4.1 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ส่งผลต่อการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ท่ีเข้ารับการอบรมท่ีไม่สามารถจัดอบรมตามแผน
ท่ีวางไว้ได้ 
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1.4.2 เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจท่ีจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพราะเป็นงานที่
เหนื่อยและได้รับผลตอบแทนน้อย ทําให้การอบรมในอนาคตจะมีจํานวนลดลง 

1.4.3 พื้นท่ีเกษตรกรรมมีแนวโน้มท่ีจะลดลงเรื่อย ๆ เพราะมีการขยายตัวของชุมชน
เมืองมากขึ้น 

1.4.4 การประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ยมีจํานวนมากในสื่อ
ต่าง ๆ ท้ังทางโทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ ทําให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่
สนใจจะเข้ารับการอบรม 
 2. ชุมชนบ้านสะพานด า ต าบลวัดแก้ว อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านสะพานดํา (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ราชบุรี, 2559) พบว่า ชุมชนบ้านสะพานดําได้เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม พ .ศ. 2533 โดยแยกมา
จากหมู่ที่ 10 ตําบลวัดแก้ว อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เนื่องจากชาวบ้านหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 
ตําบลวัดแก้ว ได้มีท่ีทํากินในพื้นท่ีชุมชนบ้านสะพานดํา ซึ่งในขณะนั้นเป็นพื้นที่ของหมู่ที่ 10 ตําบล
วัดแก้ว ต่อมาได้มีเกษตรกรจากอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เข้ามาเช่าและซื้อที่ดินทํากินใน
ชุมชนบ้านสะพานดํา ทําให้มีครัวเรือนมากขึ้น อําเภอบางแพจึงเห็นควรให้แยกหมูบ้านและตั้งหมูบ้าน
ขึ้นใหม่เป็นบ้านสะพานดํา หมูท่ี 11 ตําบลวัดแก้ว เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ของ
จังหวัดราชบุรี ปี 2554 โดยมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และได้มีกิจกรรมคือศูนย์
เรียนรู้ชุมชน และเป็นศูนย์เรียนชุมชนต้นแบบของจังหวัดราชบุรี สาเหตุที่ได้ชื่อว่า “บ้านสะพานดํา” 
เนื ่องจากแต่เดิมถนนที่ตัดผ่านหมู่บ้านเป็นสะพานไม้ เมื่อเวลาผ่านไปอยู่กลางแดด กลางฝน เป็น
เวลานาน เพื่อไม่ให้สะพานผุพังชาวบ้านจึงได้ทาสีดําบนสะพานจึงเป็นสีที่สะดุดตาของชาวบ้านและผู้
สัญจรไปมา จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านสะพานดํา”  

2.1 จุดแข็ง (Strength)  
2.1.1 ผู้นํากลุ่มเกษตรกรมีการเพิ่มพูนความรู้ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับ

สถานการณ์ป๎จจุบัน 
2.1.2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ใช้วิธีแบบเกษตรกรสู่เกษตรกร มีเทคนิคในการ

ถ่ายทอดความรู้ท่ีหลากหลาย ได้แก่ การบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติ และการอภิปรายกลุ่ม  
2.1.3 ผู้นํากลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ที่มีความรู้ในการทําเกษตร ซึ่งเรียนรู้จากการสั่งสม

ประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริงมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน  
2.1.4 ผู้นํากลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ และยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นตัวอย่างท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต  
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2.2 จุดอ่อน (Weakness) 
2.2.1 ผู้นํากลุ่มเกษตรกรยังไม่มีตัวแทนองค์กร ยังขาดการสร้างตัวแทนในองค์กร 
2.2.2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ยังขาดขั้นตอนของการศึกษาดูงานในสถานที่

จริง เช่น สวนหรือแปลงสาธิตของวิทยากร ทําให้กระบวนการถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างไม่ครบ
พร้อมสมบูรณ์เท่าท่ีควร 

2.3 โอกาส (Opportunity) 
2.3.1 รัฐบาลมีการผลักดันนโยบายการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้

เกษตรกรสามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างท่ัวถึงและกว้างขวางขึ้น 
2.3.2 ป๎จจุบันมีความต้องการอาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้น ทําให้มี

ผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากขึ้นตามมา 
2.3.3 การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายของศูนย์เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรทําให้เกิดความ 

เข้มแข็ง  
2.4 อุปสรรค (Threat) 

2.4.1 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ส่งผลต่อการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ท่ีเข้ารับการอบรมที่ไม่สามารถจัดอบรมตามแผนที่
วางไว้ได้ 

2.4.2 เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจท่ีจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพราะเป็นงานที่
เหนื่อยและได้รับผลตอบแทนน้อย ทําให้การอบรมในอนาคตจะมีจํานวนลดลง 

2.4.3 พื้นท่ีเกษตรกรรมมีแนวโน้มท่ีจะลดลงเรื่อย ๆ เพราะมีการขยายตัวของชุมชน
เมืองมากขึ้น 

2.4.4 การประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ยมีจํานวนมากในสื่อ
ต่าง ๆ ท้ังทางโทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ ทําให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่
สนใจจะเข้ารับการอบรม 

3. ชุมชนกสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนกสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม (นิลุบล ทองชัย, 

2555) พบว่า ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม เกิดมาจากแรงบันดาลใจที่ได้มาจากการดําเนินการ
รณรงค์ให้เกษตรกรหันมาทําการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง จากเดิมที่ตนเองทํางานด้านสิ่งแวดล้อมมา
นานกว่า 30 ปี ต้ังแต่ปี 2520 จนถึงป๎จจุบันโดยเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ปุาเต่าดํา เพื่อเฝูาระวังการบุก
รุกตัดไม้ทําลายปุา การทําแนวปูองกันไฟปุา และการดูแลรักษาสัตว์ปุาที่บาดเจ็บในพื้นที่ปุาเต่าดํา 
จังหวัดกาญจนบุรี จนกระทั่งเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจปี 2540 ทําให้เครือข่ายปุาต้นนํ้าจังหวัด
กาญจนบุรีเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดการพึ่งพาปุา
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ให้มากท่ีสุด โดยพบว่าเกษตรกรท้ังท่ีอยู่อาศัยรอบ ๆ ปุาต้นนํ้าและเกษตรกรท่ัวไปต่างประสบป๎ญหา
ท่ีเหมือนกัน คือ มีหนี้สินจากค่าปุ๋ยและยาฆ่าแมลง สภาพดินเส่ือมโทรมจากปุ๋ยและสารเคมี มีการ
บุกรุกพื้นที่ปุาและย้ายพื้นที่เพาะปลูกจากสภาพดินที่เสื่อมโทรม  รวมถึงการใช้จ่ายที่ไม่มีการ
วางแผน ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคอย่างฟุุมเฟือย จากแนวคิดเรื่องการฟื้นฟู
และการจัดการทรัพยากรปุาชุมชน การเกษตรอินทรีย์  และเศรษฐกิจพอเพียง ของเครือข่ายปุา
ต้นนํ้าจังหวัดกาญจนบุรี ทําให้เกิดต้นแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นการปรับเปล่ียนวิถีการผลิต
มาเป็นเกษตรธรรมชาติ หรือการวางแผนการใช้ชีวิตที่จะนําไปสู่การพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น  จึงได้
จัดต้ัง “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 เน้นแนวคิดการพึ่งพาตนเอง 

ป๎จจุบันศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม ดําเนินงานภายใต้เครือข่ายปุาต้นนํ้าจังหวัดกาญจนบุรี เป็น
ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การทําเกษตรอินทรีย์แบบธรรมชาติ เปิดเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านปฏิบัติการ 
มีการลงแปลงสาธิตจริง สามารถนํากลับไปทําเองได้ เน้นการพึ่งพาตนเองอย่างเป็นระบบ และมอง
การเช่ือมโยงของป๎จจัยต่างๆ ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง  

3.1 จุดแข็ง (Strength) 
3.1.1 ผู้นํากลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ และยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นตัวอย่างท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ทําให้ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับนับถือจากคนในชุมชนและสังคม 

3.1.2 มีการลงแปลงสาธิตจริง สามารถนํากลับไปทําเองได้ เน้นการพึ่งพาตนเอง
อย่างเป็นระบบ 

3.1.3 ผู้นํากลุ่มเกษตรกรมีความเป็นกันเองไม่ถือสา ผู้ฝึกอบรมทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้ มีใจรักท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฝึกอบรม ส่งผลให้การอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.4 เกษตรกรส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเอง เมื่อการอบรมเสร็จสิ้นสามารถนํา
ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การปรับปรุงบํารุงดิน การทําปุ๋ยหมัก ฯลฯ 

3.1.5 การดําเนินงานของศูนย์ คอยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้และ
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นไปยังพื้นท่ีต่าง ๆ ซึ่งมีทีมงานท่ีเข้มแข็ง พร้อมทํางานให้กับศูนย์อย่างเต็มท่ี   

3.2 จุดอ่อน (Weakness) 
3.2.1 ผู้นํากลุ่มเกษตรกรยังไม่มีตัวแทนองค์กร ยังขาดการสร้างตัวแทนในองค์กร 
3.2.2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ยังขาดขั้นตอนของการศึกษาดูงานในสถานที่

จริง เช่น สวนหรือแปลงสาธิตของวิทยากร ทําให้กระบวนการถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างไม่ครบ
พร้อมสมบูรณ์เท่าท่ีควร 

3.2.3 ภาคการเกษตรขาดแหล่งเรียนรู้ท่ีทําให้เกิดการพัฒนาอย่างครบวงจร 
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3.2.4 ในพื้นท่ีบางส่วนยากจนและมีคุณภาพชีวิตต่ํา 
3.3 โอกาส (Opportunity) 

3.3.1 รัฐบาลมีการผลักดันนโยบายการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้
เกษตรกรสามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างท่ัวถึงและกว้างขวางขึ้น 

3.3.2 ป๎จจุบันมีความต้องการอาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้น ทําให้มี
ผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากขึ้นตามมา 

3.3.3 การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายของศูนย์เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรทําให้เกิดความ
เข้มแข็ง 

3.3.4 เดินทางสะดวก ไม่ไกลจากตัวเมือง   
3.4 อุปสรรค (Threat) 

3.4.1 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ส่งผลต่อการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ท่ีเข้ารับการอบรมที่ไม่สามารถจัดอบรมตามแผนที่
วางไว้ได้ 

3.4.2 เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจท่ีจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพราะเป็นงานที่
เหนื่อยและได้รับผลตอบแทนน้อย ทําให้การอบรมในอนาคตจะมีจํานวนลดลง 

3.4.3 พื้นท่ีเกษตรกรรมมีแนวโน้มท่ีจะลดลงเรื่อย ๆ เพราะมีการขยายตัวของชุมชน
เมืองมากขึ้น 

3.4.4 การประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ยมีจํานวนมากในสื่อ
ต่าง ๆ ท้ังทางโทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ ทําให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่
สนใจจะเข้ารับการอบรม 

4. ชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนเกษตรอินทรีย์ตําบลวังหว้า (ภาควิชาส่งเสริม

และนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549) พบว่า ผู ้นํา
เกษตรกรเล่าถึงประสบการณ์เมื่อครั้งก่อนที่จะมาเป็นปราชญ์ชาวบ้าน และเป็นเจ้าของศูนย์ปราชญ์ 
หรือสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านใกล้เคียง และเป็นที่รู้จัก
ของเกษตรกรส่วนใหญ่ทั่วประเทศในขณะนี้ว่า เคยทําอาชีพมาหลายอย่าง  ส่วนใหญ่เป็นอาชีพทาง
การเกษตร ได้แก่ ไร่อ้อย ไร่มันสําปะหลัง เลี้ยงปลา และชาวนา ล้วนแต่เป็นเกษตรเชิงเดี่ยว ปลูก
อย่างเดียวชนิดเดียวล้วน ๆ และส่วนใหญ่ก็เน้นในเรื่องของการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช
เพื่อช่วยเร่งให้มีผลผลิตเร็วและได้ผลดีคุ้มกับการลงทุน แนวทางดังกล่าวเป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อ
ของพ่อค้าเท่านั้น เพราะส่ิงท่ีได้รับไม่คุ้มกับการลงทุน ยิ่งทํายิ่งจน เพราะคนที่กําหนดราคาทั้งปุ๋ยเคมี 
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และสารเคมีต่าง ๆ โดยเฉพาะยาปราบศัตรูพืช คือ พ่อค้าไม่ใช่เกษตรกร และผลผลิตที่สามารถผลิตได้ 
เกษตรกรก็ยังไม่สามารถกําหนดราคาได้อีก 

ขณะที่การพึ่งพาสารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตร นอกจากทําลายผืนดินที่ทํากินแล้วยัง
ทําลายตัวเองไปด้วย เพราะร่างกายท่ีเคยแข็งแรงดูอ่อนล้าลงอย่างเห็นได้ชัด สุขภาพที่เคยดีกลับไม่มี
เรี่ยวแรง เหตุเพราะสารเคมีที่ใช้ทุกวันสะสมในร่างกายอย่างไม่รู้ตัว และเมื่อเริ่มไม่ค่อยสบายจาก
ป๎ญหาสุขภาพท่ีเกิดจากสารเคมีท่ีใช้ตกค้างในร่างกาย เกิดความคิดขึ้นมาว่าหากต้องพึ่งพาสารเคมีใน
การผลิตสินค้าเกษตรลําบากแน่เพราะ ยิ่งทํายิ่งจน ต้นทุนสูง ไม่ใช่เฉพาะสินค้าเกษตรที่ผลิตออกมา 
แต่มันหมายถึงต้นทุนชีวิตด้วย จากนั้นจึงได้คิดที่จะไม่ใช้สารเคมี  โดยได้ยึดแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานแนวคิดด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ ่งยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ทํานาข้าวอินทรีย์ ใช้จุลินทรีย์และสารชีวภาพทดแทน ขณะเดียวกันก็คิดค้นหา
วิธีการทํานาให้ได้ผลผลิตมากขึ้น รวมทั้งพยายามท่ีจะคิดค้นดัดแปลงเครื่องจักร เครื่องมือการเกษตร
ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ในช่วง 1 ปีผ่านไป ก็เห็นว่าแนวทางที่ทํามาถูกทาง เพราะข้าวที่ปลูก
ได้ผลดีกว่าท่ีคาดไว้ ขณะเดียวกันสุขภาพท่ีเคยมีป๎ญหาก็กลับมาแข็งแรงดังเดิม 

4.1 จุดแข็ง (Strength) 
4.1.1 ผู้นํากลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ และยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นตัวอย่างท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ทําให้ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับนับถือจากคนในชุมชนและสังคม 

4.1.2 มีการลงแปลงสาธิตจริง สามารถนํากลับไปทําเองได้ เน้นการพึ่งพาตนเอง
อย่างเป็นระบบ 

4.1.3 ผู้นํากลุ่มเกษตรกรมีความเป็นกันเองไม่ถือสา ผู้ฝึกอบรมทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ มีใจรักท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฝึกอบรม ส่งผลให้การอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1.4 เกษตรกรส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเอง เมื่อการอบรมเสร็จสิ้นสามารถนํา
ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การปรับปรุงบํารุงดิน การทําปุ๋ยหมัก ฯลฯ 

4.1.5 การดําเนินงานของศูนย์ คอยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้และ
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นไปยังพื้นท่ีต่าง ๆ ซึ่งมีทีมงานท่ีเข้มแข็ง พร้อมทํางานให้กับศูนย์อย่างเต็มท่ี   

4.2 จุดอ่อน (Weakness) 
4.2.1 ผู้นํากลุ่มเกษตรกรยังไม่มีตัวแทนองค์กร ยังขาดการสร้างตัวแทนในองค์กร 
4.2.2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ยังขาดขั้นตอนของการศึกษาดูงานในสถานที่

จริง เช่น สวนหรือแปลงสาธิตของวิทยากร ทําให้กระบวนการถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างไม่ครบ
พร้อมสมบูรณ์เท่าท่ีควร 
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4.3 โอกาส (Opportunity) 
4.3.1 รัฐบาลมีการผลักดันนโยบายการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้

เกษตรกรสามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างท่ัวถึงและกว้างขวางขึ้น 
4.3.2 ป๎จจุบันมีความต้องการอาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้น ทําให้มี

ผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากขึ้นตามมา 
4.3.3 การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายของศูนย์เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรทําให้เกิดความ

เข้มแข็ง  
4.4 อุปสรรค (Threat) 

4.4.1 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ส่งผลต่อการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ท่ีเข้ารับการอบรมที่ไม่สามารถจัดอบรมตามแผนที่
วางไว้ได้ 

4.4.2 เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจท่ีจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพราะเป็นงานที่
เหนื่อยและได้รับผลตอบแทนน้อย ทําให้การอบรมในอนาคตจะมีจํานวนลดลง 

4.4.3 พื้นท่ีเกษตรกรรมมีแนวโน้มท่ีจะลดลงเรื่อย ๆ เพราะมีการขยายตัวของชุมชน
เมืองมากขึ้น 

4.4.4 การประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ยมีจํานวนมากในสื่อ
ต่าง ๆ ท้ังทางโทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ ทําให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่
สนใจจะเข้ารับการอบรม 

5. ชุมชนปลักไม้ลาย ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนปลักไม้ลาย (พิทักษ์พงศ์ ปูอมปราณี, 2557) 

พบว่า ชุมชนปลักไม้ลาย ตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน (เกษตรอินทรีย์) ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที ่ 10 บ้านหนองไข่กา ตําบลทุ่งขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม  

การก้าวสู่การจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ด่ังในป๎จจุบัน เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 จากการรวมกลุ่มผู้
ปลูกผักปลอดสารพิษโดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน และ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ตราปลักไม้ลาย จึงเป็นจุดเรียนรู้และ
ถ่ายทอดการทําเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งใน ปี พ.ศ. 2550 ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ชุมชน (เกษตรอินทรีย์) ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงาน
พัฒนาสังคมจังหวัดนครปฐม และสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม กลุ่มเกษตรอินทรีย์
บ้านปลักไม้ลาย เป็นกลุ่มผู ้ผลิตพืชผักปลอดสารเคมี เกิดจากการรวมกลุ่มที่ไม่เป็นทางการของ
เกษตรกรท่ีประสบป๎ญหาเรื่องการจําหน่ายผลผลิต เนื่องจากผลผลิตขาดคุณภาพทําให้ราคาผลผลิต
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ตกตํ่า จากป๎ญหาดังกล่าวทําให้เกษตรกรคิดหาวิธีการในการแก้ป๎ญหาให้กับกลุ่มโดยการจําหน่ายตรง
ให้กับผู้บริโภค หลังจากการแก้ป๎ญหาเกษตรกรได้มีการจัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านปลักไม้ลายขึ้นใน
วันท่ี 24 มกราคม 2553 มี สมาชิกจํานวน 15 ราย มีการรวมหุ้นได้ 60 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 6,000 บาท 
และในปี พ.ศ. 2554 มีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 30 ราย มีประธานและปราชญ์ชาวบ้านศูนย์เรียนรู้
ชุมชนปลักไม้ลาย จังหวัดนครปฐม เป็นที่ปรึกษากลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านปลักไม้ลายในการพัฒนา
กิจกรรมทางด้านการเกษตร โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม  

พื้นที่ศูนย์ 17 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 แปลง โดยมีคลองชลประทานผ่านกลางที่ดิน จัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ ท้ังนี้ศูนย์ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตร 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2551 หมอดินอาสาดีเด่นประจําปี พ.ศ. 2551 อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และยังมี
ตําแหน่งปราชญ์ชาวบ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเป็นผู้ดูแล
ศูนย์เรียนรู ้การพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ ่งสามารถนํามาเป็นตัวอย่างให้กับ
เกษตรกรท่ีต้องการหวนกลับมายึดอาชีพเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ลดการพึ่งพาสารเคมีเพื่อ
ชีวิตที่เป็นสุข ตั ้งแต่สมัยปูุย่าตายายถึงรุ ่นพ่อแม่ก็ทําการเกษตรแบบพอเพียง ไม่ได้พึ ่งพาสารเคมี
เหมือนสมัยนี้แต่ก็อยู่กันได้ดี แต่มาสมัยป๎จจุบันที่กระแสสังคมนําพาสารเคมีเข้ามาก็หลงทางไปกับสิ่ง
นั้นอยู่นานจนกระท่ังมารู้ตัวอีกทีเมื่อประมาณ 10 ปีท่ีแล้ว ที่เริ่มหันมามองว่าสารเคมีได้ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ ท่ีสําคัญพื้นดินท่ีเป็นท่ีทํามาหากินก็เสื่อมโทรมลงจากการสะสมของสารเคมี มิหนําซํ้าต้นทุน
การผลิตก็เพิ่มสูงขึ้นเพราะป๎จจัยต่าง ๆ ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง 

5.1 จุดแข็ง (Strength) 
5.1.1 ผู้นํากลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ และยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นตัวอย่างท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ทําให้ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับนับถือจากคนในชุมชนและสังคม 

5.1.2 มีการลงแปลงสาธิตจริง สามารถนํากลับไปทําเองได้ เน้นการพึ่งพาตนเอง
อย่างเป็นระบบ 

5.1.3 ผู้นํากลุ่มเกษตรกรมีความเป็นกันเองไม่ถือสา ผู้ฝึกอบรมทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ มีใจรักท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฝึกอบรม ส่งผลให้การอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1.4 เกษตรกรส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเอง เมื่อการอบรมเสร็จสิ้นสามารถนํา
ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การปรับปรุงบํารุงดิน การทําปุ๋ยหมัก ฯลฯ 

5.1.5 การดําเนินงานของศูนย์ คอยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้และ
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นไปยังพื้นท่ีต่าง ๆ ซึ่งมีทีมงานท่ีเข้มแข็ง พร้อมทํางานให้กับศูนย์อย่างเต็มท่ี   
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5.2 จุดอ่อน (Weakness) 
5.2.1 ผู้นํากลุ่มเกษตรกรยังไม่มีตัวแทนองค์กร ยังขาดการสร้างตัวแทนในองค์กร 
5.2.2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ยังขาดขั้นตอนของการศึกษาดูงานในสถานที่

จริง เช่น สวนหรือแปลงสาธิตของวิทยากร ทําให้กระบวนการถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์
เท่าท่ีควร 

5.3 โอกาส (Opportunity) 
5.3.1 รัฐบาลมีการผลักดันนโยบายการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   

ทําให้เกษตรกรสามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างท่ัวถึงและกว้างขวางขึ้น 
5.3.2 ป๎จจุบันมีความต้องการอาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้น ทําให้มี

ผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากขึ้นตามมา 
5.3.3 การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายของศูนย์เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ทําให้เกิดความ

เข้มแข็ง  
5.4 อุปสรรค (Threat) 

5.4.1 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ส่งผลต่อการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ท่ีเข้ารับการอบรมท่ีไม่สามารถจัดอบรมตามแผนที่
วางไว้ได้ 

5.4.2 เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจท่ีจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะเป็นงาน
ท่ีเหนื่อยและได้รับผลตอบแทนน้อย ทําให้การอบรมในอนาคตจะมีจํานวนลดลง 

5.4.3 พื้นท่ีเกษตรกรรมมีแนวโน้มท่ีจะลดลงเรื่อย ๆ เพราะมีการขยายตัวของชุมชน
เมืองมากขึ้น 

5.4.4 การประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ยมีจํานวนมากในสื่อ
ต่าง ๆ ท้ังทางโทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ ทําให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่
สนใจจะเข้ารับการอบรม 
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ตารางท่ี 4 ตารางสรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของชุมชนต้นแบบ 5 ชุมชน 
 

ประเด็นพัฒนาใน
การจัดการตนเอง 

การวิเคราะห ์ 
SWOT Analysis 

รายละเอียดการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT Analysis 

ความรู้เก่ียวกับ
ศาสตร์พระราชา 

1. จุดแข็ง 
 

1. ผู้นํากลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ และยึดมั่นในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีการลงแปลงสาธิตจริง สามารถนํากลับไปทําเองได้ เน้นการ
พ่ึงพาตนเองอย่างเป็นระบบ 
3. ผู้นํากลุ่มเกษตรกรมีความเป็นกันเองผู้ฝึกอบรมทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ มีใจรักที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฝึกอบรม ส่งผลให้การ
อบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เกษตรกรส่วนใหญ่มีท่ีดินเป็นของตนเองเมื่อการอบรมเสร็จ
สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน  
5. การดําเนินงานของศูนย์มีทีมงานที่เข้มแข็ง พร้อมทํางานให้กับ
ศูนย์อย่างเต็มที่   
6. มีผลผลิตหลากหลายตามฤดูกาล 
7. ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่มีหน้ีสิน 

การพ่ึงพาตนเอง 2. จุดอ่อน 
 

1. ทักษะการผลิต เทคโนโลยีที่เหมาะสมยังมีน้อย 
2. ทุนและแรงงานน้อย 
3. ขาดความกระตือรือร้น 
4. คนทั่วไปยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริง 
5. คนอาจไม่เช่ือมั่นว่าทําให้เศรษฐกิจเติบโตจริง 
6. ทําให้การลงทุนไม่พัฒนา 

ความอยู่ดีมีสุข
เป็นที่ต้ัง 

3. โอกาส 
  

1. กระแสเกษตรอินทรีย์ที่เพ่ิมข้ึนตลอดเวลา 
2. คนรักษาสุขภาพมากย่ิงข้ึน 
3. ระบบขนส่งและเทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่ายข้ึน 
4. ขาดความกระตือรือร้น เพ่ือชีวิตที่ดีกว่า 
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ตารางท่ี 4 ตารางสรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของชุมชนต้นแบบ 5 ชุมชน (ต่อ) 
 

ประเด็นพัฒนาใน
การจัดการตนเอง 

การวิเคราะห ์ 
SWOT Analysis 

รายละเอียดการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT Analysis 

เห็นคุณค่าของ
ศาสตร์พระราชา 
 

4. อุปสรรค 
 

1. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ส่งผลต่อการดําเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ที่เข้ารับการอบรมที่ไม่
สามารถจัดอบรมตามแผนที่วางไว้ได้ 
2. เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมทํา
ให้การอบรมในอนาคตจะมีจํานวนลดลง 
3. พ้ืนที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มที่จะลดลงเร่ือย ๆ เพราะมีการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองมากข้ึน 
4. การประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ยมี
จํานวนมากในสื่อต่าง ๆ ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ ซึ่งจะสร้าง
แรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ ทําให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สนใจจะเข้า
รับการอบรม 
5. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทําให้ผลผลิตไม่แน่นอน 

 
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดี
มีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

การสร้างรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อความอยู่ดีมีสุข ของเกษตรกร
ในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ที ่มาของรูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู ้ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “5’S Model” ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและงานวิจัยและข้อมูลในพื้นที่ 
ประกอบด้วย ดังนี้ 

1.1 แนวคิดเรื่องศาสตร์พระราชา คือ ศาสตร์การจัดการและการอนุรักษ์ดิน นํ้า ปุา 
ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษา 
คิดค้น และวิจัย แล้วพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อใช้ในการจัดการลุ่มนํ้า ต้ังแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า 
สู่ปลายนํ้า จากภูผาสู่มหานที เมื ่อนําองค์ความรู้นี้มาปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะ
นําไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุข หมายถึง “สมรรถภาพ” ของบุคคลในการบรรลุ 
“ภารกิจ” และมีการพัฒนาเครื่องช้ีวัดต่าง ๆ ข้ึน เพื่อวัดความอยู่ดีมีสุขโดยมีองค์ประกอบหลักรวม 7 
ด้าน ได้แก่ สุขภาพ การศึกษาการทํางาน ครอบครัว เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และประชารัฐ 
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1.3 แนวคิดเกี่ยวกับป๎จจัยที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุข มีป๎จจัยอยู่ 7 ประการซึ่งมีความ
ครอบคลุมทุกมิติของการดํารงชีวิต ดังนี้ 

1.3.1 ด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ ซึ่งยังประกอบด้วย องค์ประกอบย่อยอีก 
4 ด้าน คือความยืนยาวของอายุการปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ โภชนาการและการให้บริการสาธารณสุข 

1.3.2 การศึกษาซึ่งครอบคลุมสาระต่าง ๆ ในกระบวนการเรียนรู้ความรู้พื้นฐาน และ
ทักษะต่าง ๆ รวมทั่งการเข้าถึงบริการและคุณภาพการศึกษา 

1.3.3 ชีวิตการทํางาน เนื่องจากประชาชนจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการทํางาน 
การพิจารณาสภาพแวดล้อม การทํางานจึงเป็นส่วนประกอบที่สําคัญมาก และชีวิตการทํางานที่มี
คุณภาพก็จะเกี่ยวข้องกับการจ้างงานและความพอใจในค่าจ้างที่ได้รับ องค์ประกอบด้านนี้ยังรวมถึง
ป๎จจัยองค์ประกอบย่อยในด้านการใช้แรงงานเด็ก ผู้หญิง และระบบประกันสังคมด้วย 

1.4 ชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวถือเป็นประเด็นสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อ 
“ความอยู่ดีมีสุข” โครงสร้างและขนาดของครอบครัวเป็นตัวกําหนดระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกแต่
ละคน ครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่น ต้องรับรู้ความต้องการของสมาชิกแต่ละคน และดูแลสมาชิก
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1.5 การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความยากจน การกระจายรายได้และสวัสดิการ เป็น
เครื่องมือสําคัญที่นํา ไปสู่การบรรลุเปูาหมายความอยู่ดีมีสุข ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นป๎จจัย
สําคัญของความอยู่ดีมีสุข การมีป๎ญหาความยากจนที่รุนแรง และความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้
ระดับสูงสะท้อน “การอยู่อย่างมีทุกข์” ในสังคม ประเด็นเหล่านี้จึงนับเป็นองค์ประกอบที่จําเป็นของ
เครื่องช้ีวัด “ความอยู่ดีมีสุข” ด้วย 

1.6 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นสิ่งจําเป็นต่อ “ความอยู่ดีมีสุข” เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั ่งยืนองค์ประกอบนี้รวมถึงประเด็น
สภาพแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัย การอนามัยแวดล้อม ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยเฉพาะจากป๎ญหาอาชญากรรม 

1.7 ด้านประชารัฐ หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันจะนํามาซึ่ง “ความอยู่มีสุข” การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นการเพิ่มพูนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มขีดความสามารถเป็นเครื่องมือ
ของการยกระดับความอยู่ดีมีสุข องค์ประกอบนี้จะรวมประเด็นเรื่องความยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและ
สิทธิเสรีภาพทางการเมือง รวมทั้งการกระจายอํานาจการบริหารจัดการความอยู่ดีมีสุขในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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2. องค์ประกอบรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดี
มีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

ผลจากการลงพื้นท่ีศึกษา การสังเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม พื้นที่ต้นแบบ  การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้นํามาสร้างและนําเสนอรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้
ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 คือ 
5’S Model ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ทําขึ้นเพื่อเป็นโมเดลในการทดลอง ได้แก่ 

1. S = Self-development (การพัฒนาตนเอง) 
2. S = Self-management (จัดการตนเอง)  
3. S = Social economy (เศรษฐศาสตร์เชิงสังคม)  
4. S = Satisfaction (ความพอใจ) 
5. S = Sustainable (ยั่งยืน)    
คํานิยาม 5’S Model 
1. S = Self-development (การพัฒนาตนเอง) หมายถึง การอ่าน การฟ๎ง การพูด การคิด 

เพื่อทําความเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวคิดพฤติกรรม มี
คุณภาพมากขึ้น 

2. S = Self-management (จัดการตนเอง) หมายถึง การพึ่งพาตนเองได้ของเกษตรกร 
โดยมีเปูาหมายท่ี การสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข 

3. S = Social economics (เศรษฐศาสตร์เชิงสังคม) หมายถึง การเอาหลักเกณฑ์เศรษฐศาสตร์
ไปใช้ในการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับ สุขภาพ การศึกษา อาชญากรรม บริการและ
สวัสดิการทางสังคม 

4. S = Satisfaction (ความพอใจ) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือทัศนคติของเกษตรกรที่มี
ต่อศาสตร์พระราชาเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี ด้านบวกหรือด้านลบ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ ่งนั ้น
สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้ 

5. S = Sustainable (ยั่งยืน) หมายถึง กิจกรรมที่ทําให้คนรุ่นหลังเราไม่เดือดร้อน  
อยู่อย่างมีความสุขในอนาคต สามารถใช้ชีวิตด้วยคุณภาพชีวิตท่ีไม่ด้อยกว่าคนรุ่นพ่อแม่ มองประโยชน์
ของคนรุ่นหลังเป็นหลัก 

โดยมีป๎จจัยแห่งการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้สําเร็จ ประกอบไปด้วย 4 ป๎จจัย คือ 1) เกษตรกร
มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 2) มีการพึ่งพาตนเอง 3) มีความอยู่ดีมีสุขเป็นที่ตั้ง 4) เห็นคุณค่า
ของศาสตร์พระราชา 
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1. เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกับศาสตร์พระราชา 
เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์พระราชา ท่ี “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ทรงคิดค้นขึ ้นและมอบให้กับปวงชนชาวไทย 
โดยเฉพาะเกษตรกรได้ใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิต จนเกษตรกรมีความรู้ที่กว้างไกล และนําความรู้
นั้นผ่านการปฏิบัติพัฒนาให้ตรงกับบริบทของท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อสังคมและส่วนรวม 
ประกอบกับมีความมุ่งมั่นและอดทน ทําให้ประสบความสําเร็จในอาชีพการเกษตร  พึ่งพาตนเองได้ 
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างมั่นคงยั่งยืน 

2. มีการพึ่งพาตนเอง 
การพึ่งพาตนเองของเกษตรกร ต้องเสริมสร้างอาชีพให้เกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้ ควร

คํานึงถึงแนวทางการพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่อย่างพอเพียง อย่างไรก็ตามการสร้าง
อาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเปูาหมายในการประกอบอาชีพ แต่ส่ิงท่ีได้อย่างแท้จริงก็คือความภูมิใจในความ
เป็นเกษตรกรท่ีเข้มแข็ง และอยู่ดีมีสุขอย่างแท้จริง 

3. มีความอยู่ดีมีสุขเป็นที่ต้ัง 
เกษตรกรมีความอยู่ดีมีสุขด้วยการนําเอาศาสตร์พระราชามาใช้ เพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข

จากการทําเกษตรท่ีได้สืบสานวิถีชีวิต ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น มีความสุขที่ได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ศาสตร์พระราชาให้กับเกษตรกรและผู้ท่ีมีความสนใจ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อมุ่งที่จะให้เกิด
ความอยู่ดีมีสุข นอกจากนี้ยังมีการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดํารงชีวิต 
เกษตรกรในพื้นท่ีจะอยู่แบบเรียบง่าย มีการพึ่งพาอาศัยกันสูงมาก ฐานะของคนในชุมชนจึงมีลักษณะ
แบบพออยู่พอกิน 

4. เห็นคุณค่า 
การเห็นคุณค่าของศาสตร์พระราชา ซึ่งเกิดขึ้นและประสบผลสําเร็จได้นั ้นก็ต่อเมื ่อมีการ

จัดการตนเองโดยนําศาสตร์พระราชามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสอดคล้องกับวิถีของเกษตรกรใน
ชุมชน ดังนั้นการส่งเสริมการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา จึงควรใช้กับสถานการณ์จริงในชีวิต 
รวมไปถึงองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชาต้องสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง 
เกษตรกรจึงจะเห็นคุณค่าความสําคัญและประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
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แผนภูมิท่ี 4 (ร่าง) การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข 
ของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

          องค์ประกอบของการจัดการตนเองเพ่ือ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร“5’S Model” 
1. S = Self-development (การพัฒนาตนเอง) 
2. S = Self-management (จัดการตนเอง) 
3. S = Social economics (เศรษฐศาสตร์เชิงสังคม) 
4. S = Satisfaction (ความพอใจ) 
5. S = Sustainable (ความย่ังยืน) 

วัตถุประสงค์ :  เกิดการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร 

 

หลักการ  :  การจัดการตนเองเพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรโดยใช้ศาสตร์พระราชา 

 

(ร่าง) รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข 

ของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

5’S Model 

ป๎จจยัสนับสนุน 

- ผู้นํา 

- ความตระหนัก 

- ความรับผิเดชอบตอ่สังคม 

- การสนับสนุนทางสงัคม 

การจัดการ
ตนเองโดยใช้
ศาสตร์
พระราชา 
 

การมีส่วน
ร่วมของ 
1.เกษตรกร
ในพ้ืนที่ 
2.ปราชญ์
ชาวบ้าน 
3.ผู้นําชุมชน 

ผลที่ได้ : เกิดการจัดการ
ตนเองของเกษตรกร สร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
และความอยู่ดีมีสุข 

ประเมินผล 
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เงื่อนไขการใช้โมเดล “5’S Model” ที่ได้นี้เป็นเพียงแบบจําลอง ซึ่งต้องนําไปจัดทําเป็น
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การจัดทําคู ่มือการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการจัดการตนเองโดยใช้
ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 อย่างต่อเนื่อง
สู่การวิจัยในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพและความก้าวหน้าในชุมชนให้เกิดเป็น
รูปธรรม รวมถึงกําหนดประเด็นรายละเอียดของการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ให้คนในชุมชนได้พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  

ผลการรับรองรูปแบบ  
จากร่างรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของ

เกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ผู้ว ิจัยได้นําไปรับรองรูปแบบโดยการจัดประชุมสัมมนา
ผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) จํานวน  5 คน เพื่อรับรองรูปแบบมีรายละเอียด ดังนี้  
 
ตารางท่ี 5 จํานวนและร้อยละของลักษณะส่วนบุคคลของผู้เช่ียวชาญ 
 

ข้อ ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 เพศ   
              ชาย 4 80.00 

              หญิง 1 20.00 

2 อายุ   
               31 - 40 ปี         - - 

               41- 50 ปี      5 100.00 

               51-60 ป ี - - 
3 ระยะเวลาในการทํางาน   

                10-14 ปี - - 

                15-19 ปี 5 100.00 
                20 ปี ข้ึนไป  - - 

4 5. ระดับการศึกษา   

                ปริญญาเอก 5 100.00 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่า ผู้เช่ียวชาญ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 4 คน ร้อยละ 80.00  และเพศหญิง 

จํานวน 1 คน ร้อยละ 20.00 ส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปี จํานวน 5 คน ร้อยละ 100.00 มีระยะเวลาการทํางาน 
15-19 ปี จํานวน 5 คน ร้อยละ 100.00 มีการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน ร้อยละ 100.00  
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ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการตนเองโดย

ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 
(n = 5) 

รูปแบบการการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อ 
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ 
ล าดับ

ที่ 

1. การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ 
4.59 .52 มาก

ที่สุด 
1 

   1.1  การกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมครอบคลุม  
4.65 .53 มาก

ที่สุด 
 

   1.2  องค์ประกอบของรูปแบบแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์
สอดคล้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน 

4.79 .48 มาก
ที่สุด 

 

2. องค์ประกอบของรูปแบบ 4.15 .51 มาก 2 

   2.1  องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ 4.50 .50 มาก  
       2.1.1  หลักการของรูปแบบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิด
และทฤษฎีพ้ืนฐาน สามารถใช้เป็นกรอบในการกําหนดการจัดการตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

4.61 .51 มาก
ที่สุด 

 

       2.1.2  วัตถุประสงค์มีความเหมาะสมชัดเจนสามารถแสดงถึงสิ่งที่
มุ่งหวังให้เกิดข้ึนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.58 .52 มาก
ที่สุด 

 

       2.1.3  หลักการและวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกัน 4.32 .48 มาก  
   2.2  องค์ประกอบเชิงกระบวนการ 4.39,  .50 มาก 3 

       2.2.1  กระบวนการจัดการตนเองมีข้ันตอนครบถ้วน  เหมาะสม
และสอดคล้องต่อเน่ืองกัน 

4.19 .51 มาก  

       2.2.2  ข้ันตอนการจัดการตนเองมีความเหมาะสม  สามารถทําให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

4.52 .52 มาก
ที่สุด 

 

       2.2.3  ข้ันตอนการจัดการตนเองอย่างต่อเน่ืองมีความสอดคล้อง
กับหลักการและวัตถุประสงค์ 

4.46 .54 มาก  
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ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้

ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1  (ต่อ) 
(n = 5) 

รูปแบบการการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อ 
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ 
ล าดับ

ที่ 

   2.3  องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้ 4.36 .49 มาก 4 

        2.3.1  ป๎จจัยเอ้ือต่อการจัดการตนเองมีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับหลักการและวัตถุประสงค์ 

4.48 .50 มาก  

       2.3.2  ป๎จจัยสนับสนุนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการ
ตนเอง 

4.58 .51 มาก  

รวม 4.42 .50 มาก  

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์

พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขในภาพรวม อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.50) 
เมื่อพิจารณารายด้านของรูปแบบด้านท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ การกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบ 

( X  = 4.59, S.D. = 0.52) รองลงมา องค์ประกอบของรูปแบบ ( X  = 4.15, S.D. = .51) ส่วน
องค์ประกอบของรูปแบบ ด้านท่ีมีค่าสูงท่ีสุด คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์  

( X  = 4.50, S.D. = .50) รองลงมาเป็นองค์ประกอบเชิงกระบวนการ ( X  = 4.39, S.D. = .50) และ

ลําดับต่ําสุด คือ ด้านองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช้ ( X  = 4.36, S.D. = .49)  
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ตารางท่ี 7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบจําแนกตามรายข้อ  

(n = 5) 

รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา  
เพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ 
ล าดับ

ที่ 

S = Self-development (การพัฒนาตนเอง)     
1. สามารถนําความรู้ตามหลักศาสตร์พระราชาท่ีได้รับ น้อมนําไปปฏิบัติและ
ปรับใช้ในชีวิตประจําวันและครอบครัวได้ 

3.71 .07 มาก 1 

2.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทําการเกษตรที่ย่ังยืนตามศาสตร์
พระราชาสามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้ 

3.53 .99 มาก 2 

3.สามารถผลิตและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นสินค้าส่งออกขายใน
ท้องตลาดได้ 

3.49 .02 มาก 3 

4.การพัฒนาสินค้าชุมชนเป็นสินค้าโอทอป (OTOP) ให้เป็นที่รู้จัก สามารถทํา
ให้เศรษฐกิจชุมชนดีข้ึน 

3.48 .03 ปาน
กลาง 

4 

5.การพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุน และสนับสนุน
ให้เกิดผู้ประกอบการเพ่ิมมากข้ึน 

3.44 .09 ปาน
กลาง 

5 

รวม 4.84 .61 มาก
ที่สุด 

 

S = Self-management (จัดการตนเอง)     

1. มีการวางแผนโดยคํานึงถึงการประหยัด งบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 3.50 .08 มาก 3 

2.ดําเนินงานตามแผนการที่ได้วางไว้อย่างสมํ่าเสมอ 3.56 .01 มาก 2 
3.นําความรู้ความสามารถมาใช้พัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ 3.49 .10 ปาน

กลาง 
4 

4.มีการติดตามการดําเนินโครงการต่างๆ เพ่ือให้สามารถรับมือกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันการณ์ 

3.45 .09 ปาน
กลาง 

5 

5.มีการให้คําแนะนํา ให้ความช่วยเหลือคนอื่นในชุมชนเพ่ือการพัฒนา 3.56 .80 มาก 1 

S = Social economy (เศรษฐศาสตร์เชิงสังคม)     
1. ฐานคิดที่สําคัญของศาสตร์พระราชา คือ พัฒนาคนในชุมชนในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ควบคู่กับคุณธรรม 

3.44 .04 ปาน
กลาง 

5 

2.การพ่ึงตนเองให้มากที่สุดถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีตามศาสตร์พระราชา 3.64 .07 มาก 1 

3.ศาสตร์พระราชาเป็นหลักที่ปฏิเสธระบบทุนนิยม เพราะทุนนิยมทํา ให้คน
ฟูุงเฟูอ 

3.58 .13 มาก 2 
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ตารางท่ี 7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบจําแนกตามรายข้อ (ต่อ) 

(n = 5) 

รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา  
เพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ 
ล าดับ

ที่ 

4.ศาสตร์พระราชาจัดเป็นรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติสามารถ
แก้ป๎ญหาทุจริตคอรัปช่ันได้ 

3.51 .04 มาก 4 

5.ศาสตร์พระราชามุ่งให้เกิดวัฒนธรรมการประหยัดอดออม 3.54 .05 มาก 3 
S = Satisfaction (ความพอใจ)     

1. มีความพอใจในการจัดการตนเองและการวางแผนการผลิต 4.20 .44 มาก 3 

2. มีการเพ่ิมช่องทางการตลาด 3.40 .54 ปาน
กลาง 

2 

3. ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง 4.80 .44 มาก 1 

4. มีความพอใจในผลผลิตที่ได้ตามศาสตร์พระราชา 3.20 .44 ปาน
กลาง 

4 

5. ศาสตร์พระราชาสามารถช่วยลดต้นทุนในการทําการเกษตรได้ 3.20 .44 ปาน
กลาง 

5 

S = Sustainable (ยั่งยืน)     

1. การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า 3.50 .09 มาก 4 
2. พ้ืนที่เพาะปลูกเป็นของเกษตรกร 3.47 .97 ปาน

กลาง 
5 

3. แรงงานในครัวเรือนมีความพึงพอใจต่ออาชีพเกษตรกร 3.80 .87 มาก 2 

4. ผลกระทบที่เกษตรกรได้รับ 3.73 .82 มาก 3 
5. การพัฒนาให้เกิดความย่ังยืนต้องอาศัยหลักคุณธรรม 3.90 .85 มาก 1 

รวม 3.75 .75 มาก  

 
จากตารางท่ี 7 พบว่า ผู้เช่ียวชาญ มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์

พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข ดังนี้ 

ด้านการพัฒนาตนเองในภาพรวม ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 3.84, S.D. = .61) 
เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 1) สามารถนําความรู้ตามหลักศาสตร์พระราชาที่

ได้รับ น้อมนําไปปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจําวันและครอบครัวได้  ( X = 3.71, S.D. = .07) 
รองลงมาได้แก่ ข้อ 2) การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทําการเกษตรท่ียั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้  ( X = 3.53, S.D. = .99) และ
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ข้อที่มีค่าน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 5) การพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุน และ

สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น ( X = 3.44, S.D. = .09) 

ด้านจัดการตนเอง ในภาพรวม ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 3.68, S.D. = .68) 
เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 5) มีการให้คําแนะนํา ให้ความช่วยเหลือคนอื่นใน

ชุมชนเพื่อการพัฒนา ( X = 3.56, S.D. = .80) รองลงมาได้แก่ ข้อ 2) ดําเนินงานตามแผนการท่ีได้วาง

ไว้อย่างสมํ่าเสมอ ( X = 3.56, S.D. = .01) และข้อที่มีค่าน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 4) มีการติดตามการ
ดําเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันการณ์  

( X = 3.45, S.D. = .09) 
 ด้านเศรษฐศาสตร์ เ ชิง สังคม  ในภาพรวม ความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  

( X = 4.78, S.D. = .86) เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 2) การพึ่งตนเองให้มากที่สุด 

ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีตามศาสตร์พระราชา ( X = 3.64, S.D. = .06) รองลงมาได้แก่ ข้อ 3) ศาสตร์

พระราชาเป็นหลักที่ปฏิเสธระบบทุนนิยม เพราะทุนนิยมทํา ให้คนฟุูงเฟูอ ( X = 3.58, S.D. = .13) 
และข้อท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อ 1) ฐานคิดที่สําคัญของศาสตร์พระราชา คือ พัฒนาคนในชุมชนใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ควบคู่กับคุณธรรม ( X = 3.44, S.D. = .04) 

 ด้านความพอใจ ในภาพรวม ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.88, S.D. = .68) 
เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อท่ีมีค่าสูงท่ีสุด ได้แก่ ข้อ 3) ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง 

( X = 4.80, S.D. = .44) รองลงมาได้แก่ ข้อ 2) มีการเพิ่มช่องทางการตลาด ( X = 3.40, S.D. = .54) 
และข้อท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อ 5) ศาสตร์พระราชาสามารถช่วยลดต้นทุนในการทําการเกษตร

ได้ ( X = 3.20, S.D. = .44) 

 ด้านความยั่งยืน ในภาพรวม ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.92, S.D. = .79) 
เมื ่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 5) การพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต้องอาศัยหลัก

คุณธรรม ( X = 3.90, S.D. = .85) รองลงมาได้แก่ ข้อ 3) แรงงานในครัวเรือนมีความพึงพอใจต่อ

อาชีพเกษตรกร ( X = 3.80, S.D. = .87) และข้อที่มีค่าน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 2) พื้นที่เพาะปลูกเป็น

ของเกษตรกร ( X = 3.47, S.D. = .97) 
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ตารางท่ี 8 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบจําแนกตามรายด้าน 

(n = 5) 

รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา  
เพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ 
ล าดับ

ที่ 

1. S = Self-development (การพัฒนาตนเอง) 4.84 .61 มาก
ที่สุด 

3 

2. S = Self-management (จัดการตนเอง) 4.68 .68 มาก
ที่สุด 

2 

3. S = Social economy (เศรษฐศาสตร์เชิงสังคม) 4.78 .86 มาก
ที่สุด 

2 

4. S = Satisfaction (ความพอใจ) 4.88 .68 มาก
ที่สุด 

2 

5. S = Sustainable (ย่ังยืน) 4.92 .79 มาก
ที่สุด 

1 

รวม 4.88 .47 
มาก
ที่สุด 

 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์

พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.88, S.D. = 0.47) 

เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อท่ีมีค่าความเหมาะสมสูงท่ีสุด คือ 5) Sustainable (ยั่งยืน) ( X = 4.92, S.D. = 0.79) 
รองลงมามีค่าความเหมาะสมมากสุด 3 ด้าน ได้แก่ ข้อ 2) Self-management (จัดการตนเอง) 

( X  = 4.68, S.D. = 0.68) ข้อ 3) Social economy (เศรษฐศาสตร์เชิงสังคม) ( X  = 3. 78, S.D. = 0.86) 

ข้อ 4) Satisfaction (ความพอใจ) ( X  = 3.88, S.D. = 0.68) และข้อท่ีมีค่าความเหมาะสมต่ําท่ีสุด 

คือ 1) Self-development (การพัฒนาตนเอง) ( X  = 3.84, S.D. = 0.61) 
ส่วนคําถามปลายเปิดมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีมีต่อรูปแบบฯ นั้นทางผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเป็นรูปแบบ 

ที่มีความเหมาะสม รวมถึงการนําไปใช้ได้จริง เนื ่องจากบ่งบอกรายละเอียดของแต่ละส่วน  มี
หลักการ วัตถุประสงค์ และโครงสร้างของรูปแบบ และผลที่จะได้จากรูปแบบมีความชัดเจนและ
สอดคล้อง   

ดังนั้นผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการจัดการตนเอง
โดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข และรับรองรูปแบบฯ ด้วยการประเมินความ

เหมาะสมของรูปแบบฯ ซึ่งมีความเหมาะสมในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.88, S.D. = 0.47) 
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จึงเห็นได้ว่ารูปแบบดังกล่าวสามารถนําไปใช้ในการทดลองต่อไปได้ ขั้นตอนนี้จึงตอบวัตถุประสงค์
การวิจัยข้อ 2  
 
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความ
อยู่ดีมีสุข 

การทอดลองใช้รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข 
โดยคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ได้แก ่ชุมชนวัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี ขังหวัดนครปฐม ผู้ให้ข้อมูล
สําคัญประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําชุมชน สมาชิกเกษตรกรในชุมชน กําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินการทดลอง ดังนี้  

1. การจัดอบรมความรู้ร ูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้าง  
ความอยู่ดีมีสุข จากข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการวิเคราะห์ สถิติและข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามผู้วิจัยได้วิเคราะห์ส่วนขาดและนําผลมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อขับเคลื่อน การจัดเวที
การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ผู้เกี่ยวข้อง จึงได้กําหนดหัวข้อและจัดทําเอกสารการอบรม เครื่องมือที่ใช้ 
ได้แก่ แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม แบบประเมินผลหลังการอบรม สําหรับกลุ่มเปูาหมายใน
การอบรม ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําชุมชน สมาชิกเกษตรกรในชุมชน ก่อนการอบรมให้
ผู้รับการอบรมจัดทําแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) และหลังเสร็จส้ินการอบรมให้ผู้เข้ารับการ
อบรมจัดทําแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test) และประเมินผลหลังการอบรมในการจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ผลเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังอบรม 
ผลการเปรียบเทียบความรู้ของผู้เข้าอบรมก่อนและหลังการอบรม จํานวน 30 คน โดยใช้

แบบทดสอบวัดความรู้ (ก่อนการอบรม-หลังการอบรม) จํานวน 1 ชุด จํานวน 20 คะแนน ผู้วิจัย
ทดสอบโดยใช้สถิติ Dependent Sample t-test ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังอบรมเกี่ยวกับการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์

พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 
 

การทดสอบ จ านวน คะแนนเต็ม X  S.D. t sig 
ก่อนการอบรม 30 20 10.72 .75 2.94 .000* 

หลังการอบรม 30 20 15.17 .41   

    *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 9 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรมเท่ากับ 10.72 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมเท่ากับ 15.17 จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าที พบว่า 
คะแนนความรู้หลังการอบรมสูงกว่าคะแนนความรู้ก่อนการอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ่
ระดับ .05  

ผลประเมินความพึงพอใจการอบรมการทดลองใช้รูปแบบ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลป๎จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 10 จํานวนและร้อยละของข้อมูลป๎จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n= 30) 
ข้อ สถานภาพพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

1 เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
9 
21 

 
30.00 
70.00 

2 อายุ      
     ต่ํากว่า20 ปี 
     21-30 ปี  
     31-40 ปี 
     41-50 ปี   
     50 ปีข้ึนไป  

 
3 
2 
4 
15 
6 

 
10.00 
6.70 
20.00 
50.00 
13.30 

3 วุฒิการศึกษา        
     ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  
     ปวช/ปวส/อนุปริญญา 
     ปริญญาตรี   
     สูงกว่าปริญญาตรี 

 
24 
5 
1 
0 

 
80.00 
16.70 
3.30 
0.00 

4 รายได้  
     ต่ํากว่าห้าพันบาท 
     5,000-10,000 บาท   
     10,001-15,000 บาท 
     สูงกว่า 15,000 บาท 

 
15 
15 
0 
0 

 
50.00 
50.00 
0.00 
0.00 
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จากตารางท่ี 10 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 เพศหญิง 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีอายุมากสุด 41-50 ปี 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 รองลงมามีอายุ 50 ปีขึ้นไป 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และตํ่าสุด 20-29 ปี 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.70 และมีวุฒิการศึกษามากสุด ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.00 รองลงมา ปวช/ปวส/อนุปริญญา 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 และต่ําสุด ปริญญาตรี 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.30 มีรายได้มากสุด ตํ่ากว่าห้าพันบาท และ 5,000-10,000 บาท อย่างละ 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.00  

การวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรม 
จํานวน 30 คน ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏดังนี้ 
 
ตารางท่ี 11 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจหลังการอบรมรายด้าน 

(n=30) 
ข้อที ่ รายการ X  S.D. แปลผล 

 ด้านวิทยากร    

1 การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 4.72 0.45 มากท่ีสุด 
2 การถ่ายทอดของวิทยากร 4.36 0.48 มาก 

3 ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.34 0.47 มาก 

                      รวม 4.18 0.52 มาก 
 ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร    

4 สถานที่มีความเหมาะสม 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

5 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.50 0.50 มากท่ีสุด 
6 อาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม 4.94 0.24 มากท่ีสุด 

                      รวม 4.46 0.49 มากที่สุด 

 ด้านความรู้ความเขา้ใจ    
7 ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองน้ีก่อนการอบรม 1.67 0.62 น้อย 

8 ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองน้ีหลังการอบรม 4.16 0.42 มาก 

9 สามารถอธิบายรายละเอียดได้ 4.38 0.49 มาก 
 รวม 4.28 0.45 มาก 
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ตารางท่ี 11 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจหลังการอบรมรายด้าน  (ต่อ) 

(n=30) 

ข้อที ่ รายการ X  S.D. แปลผล 

 ด้านการน าความรู้ไปใช ้    
10 เน้ือหาในการอบรมเป็นความรู้ที่สามารถนําไปใช้ได้ 4.34 0.47 มาก 

11 สามารถนําความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ 4.52 0.50 มากท่ีสุด 

12 ผลของการอบรมสามารถนําไปใช้ปฏิบัติงานได้ 4.46 0.50 มาก 

                      รวม 4.27 0.15 มาก 
 รวมทั้งหมด 4.45 0.31 มาก 

 
จากตารางท่ี 11 แสดงให้เห็นข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลังการอบรม โดยมี

ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
ด้านวิทยากร พบว่า ในภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

( X  = 4.45, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร ( X  = 4.72, S.D. = 0.45) 
รองลงมาผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การถ่ายทอดของวิทยากร 

( X  = 4.36, S.D. = 0.48) และใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย ( X  = 4.35, S.D. = 0.47) 
ด้านสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร พบว่า ในภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ( X  = 4.46, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มมีความ

เหมาะสม ( X  = 4.94, S.D. = 0.24) สถานที่มีความเหมาะสม ( X  = 4.60, S.D. = 0.49) และ

ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ( X  = 4.50, S.D. = 0.50) 
ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ในภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก ( X  = 4.28, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับน้อย 1 ข้อ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม ( X  = 1.67, S.D. = 0.62) 

นอกนั้นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สามารถอธิบายรายละเอียดได้ ( X  = 4.38, S.D. = 0.49) และความรู้

ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม ( X  = 4.16, S.D. = 0.42) 
ด้านการนําความรู้ไปใช้ พบว่า ในภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก ( X  = 4.27, S.D. = 0.15) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ สามารถนําความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ ( X  = 4.52, S.D. = 0.50) 
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นอกนั้นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผลของการอบรมสามารถนําไปใช้ปฏิบัติงานได้ ( X  = 4.46, S.D. = 0.50)  

และเนื้อหาในการอบรมเป็นความรู้ท่ีสามารถนําไปใช้ได้ ( X  = 4.34, S.D. = 0.47) 
 
ตารางท่ี 12 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจหลังการอบรมในภาพรวมและรายด้าน  

(n = 30) 
ด้านที่ รายการ X  S.D. การแปลผล 

1 ด้านวิทยากร 4.11 .64 มาก 

2 ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 4.13 .81 มาก 
3 ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.05 .46 มาก 

4 ด้านการนําความรู้ไปใช้ 3.89 .74 มาก 

 รวม 4.10 .65 มาก 

 
จากตารางท่ี 12 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการอบรมในภาพรวมผู้เข้ารับการ

อบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.10, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมมีความพึงพอใจในมากที่สุด ได้แก่ ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ( X  = 4.13, S.D. = 0.81) 

รองลงมา ด้านวิทยากร ( X  = 4.11, S.D. = 0.64) ด้านความรู้ความเข้าใจ ( X  = 4.05, S.D. = 0.46) 

และน้อยสุด ด้านการนําความรู้ไปใช้ ( X  = 3.89, S.D. = 0.74) 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการติดตามผลการดําเนินงานตามรูปแบบการ

จัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข “5’S Model” ในรูปแบบเวที
สาธารณะ มีผู้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม จํานวน 30 คน ผู้วิจัยทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการ (Facilitator) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จ สามารถจําแนกได้ดังนี้ 

แนวคิดศาสตร์พระราชาเป็นการสืบทอดทางป๎ญญาของคนรุ่นเก่าสู่รุ่นป๎จจุบันตามวัฒนธรรม
สังคมของเกษตรกรชุมชนวัดสําโรง ตลอดจนการประกอบอาชีพที่สอดคล้องตามภูมิประเทศและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ตามวิถีของชุมชน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวถึงการประกอบอาชีพ การดํารงชีพของพ่อแม่
ต้ังแต่ยังเป็นเด็กและได้สืบทอดกันต่อมาจนถึงป๎จจุบัน ดังคํากล่าวของผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 1 กล่าวว่า 
 

“ ผมเกิดท่ีชุมชนวัดสําโรง ลืมตาดูโลกมาก็เห็นพ่อแม่ทํานา ทําสวนขายแล้ว ชุมชน
ท่ีนี่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ทุกครัวเรือนมีอาชีพเกี่ยวพันกับการทําสวน ทํานา ซึ่งเป็นวิถี
ของท่ีนี่มายาวนาน” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 1 
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การย้ายถิ่นฐานของครอบครัวเกษตรกรมีส่วนทําให้การดําเนินชีวิตเปลี่ยนไปในบางส่วน 
แต่ส่ิงท่ีสามารถถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลังได้รับทราบและถูกสานต่อมายังรุ่นลูกหลานได้บางส่วน ได้แก่ 
คนรุ่นพ่อแม่ท่ียังดําเนินวิถีชีวิตตามศาสตร์พระราชามาใช้ ดังท่ี ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 2 กล่าวว่า 
 

“ชุมชนวัดสําโรง เป็นชุมชนท่ีมีความสําคัญทางเกษตรกรรม ทําสวน มีทรัพยากรที่มี
ความหลากหลาย แสดงถึงความอุคมสมบูรณ์ของท้องถิ่น” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 2 
 

การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา แม้ว่าจะต้องพบกับความล้มเหลวในการดําเนินชีวิต เช่น 
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีไม่ประสบผลสําเร็จ มีหนี้สินล้นพ้นตัวและมีป๎ญหาครอบครัวตามมา 
เมื่อได้น้อมนําแนวคิดศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ใช้ จะเห็นได้ว่าศาสตร์พระราชานั้นสามารถเป็น
แผนท่ีนําทางชีวิตได้ ดังท่ี ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 3 กล่าวว่า 
 

“ผมหลุดพ้นจากการเป็นหนี้สินได้เพราะการน้อมนําศาสตร์พระราชามาใช้ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2545 หลังจากชดใช้หนี้สินที่เกิดจากการทํานากุ้งที่ล่มไปเพราะความโลภ ความไม่
พอประมาณของตัวเอง หลังจากนั้นก็ทําการเกษตรโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีว่า ทุกส่ิงทุกอย่างที่นํามาลงทุน ใช้วิธีการพึ่งป๎จจัยภายในทั้งหมด ไม่ต้องไปซื้อหาจาก
ข้างนอก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากการเดินทางไปหาป๎จจัยจากข้างนอกมา แต่เป็นการนํา
ป๎จจัยภายในท่ีมีอยู่มาใช้ หลักการคิดของผมก็คือการน้อมนําหลักตามศาสตร์พระราชามาใช้”  

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 3 
 
 บทบาทของเกษตรกรท่ีจะช่วยพัฒนาชุมชน ในมิติด้านการดํารงชีพ ตลอดจนการใช้ทุนทาง
สังคม ทุนทางวัฒนธรรม อย่างคุ้มค่าผ่านเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีสืบทอดกันมาโดยปราชญ์ชาวบ้านและศูนย์
รวมจิตใจของคนในชุมชน ตามท่ี ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 4 กล่าวถึงศูนย์กลางของชุมชน คือ วัด ที่สามารถ
ส่งเสริมบทบาทได้ว่า 
 

“วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง ทั้งที่เป็น
กิจกรรมทางศาสนา ศาสนพิธี พิธีกรรมต่าง ๆ เราจะเห็นได้จากหลาย ๆ วัดที่ทําหน้าที่เป็น
สุขศาลารวมท้ังวัดสําโรงท่ีทําหน้าท่ีหลายอย่าง เป็นศูนย์กลางการพบของสมาชิกเกษตร
ในชุมชน” 

ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 4 
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 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่าแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตตามแนวศาสตร์
พระราชา การพัฒนาจะต้องดําเนินควบคู่ไปกับภูมิป๎ญญาที่เป็นความรู้ดั้งเดิม สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ด้ังเดิมของชาวบ้าน ไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วน ๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันกับการทํามาหาเลี้ยงชีพ 
การทํางานร่วมกันในชุมชน เป็นแนวทาง เป็นหลักเกณฑ์ เป็นวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
เกษตรกรกับชุมชน ซึ่งในป๎จจุบันการทํามาหากินเปล่ียนจากการทําเพื่อยังชีพไปเป็นการผลิตเพื่อการขาย 
ผู้คนต้องการเงินเพื่อซื้อเครื่องบริโภคต่าง ๆ ทําให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป ทรัพยากรต่าง ๆ ก็เริ่มหมดไป 
ดังนั้นการที่เกษตรกรหันมาใช้แนวทางตามศาสตร์พระราชาทําให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรเริ่มดีขึ้น
เรื่อย ๆ ทําให้เกษตรกรเริ่มมีความสุขในการใช้ชีวิตประจําวัน นั่นคือ การอยู่แบบพอเพียง 
 
ตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1  

จากการดําเนินการวิจัย “5’S Model” ในการจัดการชุมชนวัดสําโรงมาระยะหนึ่ง  (4 เดือน) 
ผู้วิจัยจึงได้ประเมินผลและปรับปรุงด้วยการใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกษตรท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาโดยใช้ชุมชน
วัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ผู้นําชุมชน ปราชญ์ และเกษตรกร จํานวน 7 คน ใช้
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ส่วนการประเมินและปรับปรุงจากการสนทนากลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้อง พบว่า รูปแบบ “5’S Model” มีความเหมาะสมในการนําไปใช้ มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่  

1. S = Self-development (การพัฒนาตนเอง)  
2. S = Self-management (จัดการตนเอง)  
3. S = Social economy (เศรษฐศาสตร์เชิงสังคม)  
4. S = Satisfaction (ความพอใจ)  
5. S = Sustainable (ยั่งยืน) 
โดยมีป๎จจัยแห่งการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้สําเร็จ ประกอบไปด้วย 4 ป๎จจัย คือ 1) เกษตรกรมี

ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 2) มีการพึ่งพาตนเอง 3) มีความอยู่ดีมีสุขเป็นที่ตั้ง 4) เห็นคุณค่าของ
ศาสตร์พระราชา ดังคํากล่าวของผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 1 กล่าวว่า 
 

“การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเป็นพลวัตไม่หยุดนิ่งปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
มีความเชื่อมโยงมีการสะสมความรู้ด้านการจัดการตนเองมาแต่ในอดีตมีการกระจายความรู้
ด้านการจัดการตนเองเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข มีการถ่ายทอดและมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การปรับสมดุลในการนํารูปแบบไปใช้ในอนาคต”  

ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 1 
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นอกจากนี้ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 2 กล่าวเสริมเกี่ยวกับโมเดล 5’S Model กล่าวว่า 
 

“5’S Model มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ครอบคลุมทุกประเด็น 
มีความสมบูรณ์ครบถ้วน แต่จะทําให้สําเร็จและสมบูรณ์ได้ พวกเราต้องช่วยกันทําให้โมเดลนี้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทุกฝุาย” 

ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 2 
 

ดังนั้นความโดดเด่นของศาสตร์พระราชา คือ แนวปฏิบัติท่ีมีกระบวนการท่ีมีเอกลักษณ์ คํานึงถึง
บริบททางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละพื้นที่ แก้ป๎ญหาแบบองค์รวม ให้ความสําคัญกับ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการของคนในพื้นท่ี หลักการจัดการตนเองเป็นคําสอนให้พึ่งตนเองซึ่งสอดคล้อง
กับศาสตร์พระราชา เป็นแนวทางที่มุ่งเน้นให้พึ่งตนเองในการทํามาหาเลี้ยงชีพในการสร้างฐานะและการ
เก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้เพื่อจับจ่ายใช้สอยในยามจําเป็น พิจารณาได้จากชุมชนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง
และมีจิตใจพร้อมที่จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิต แนวทางพัฒนาศาสตร์พระราชา คือ พัฒนาแนวทางความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนมีความพอมีพอกิน รู้จักจัดการตนเองด้วยตนเองได้ทุกขั้นตอน รู้จักความพออยู่
พอกินการประหยัดอดออมเป็นหนทางสู่รากฐานแห่งความสําเร็จ การรูจั้กคุณค่าเพื่อความยั่งยืน  

ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 3 กล่าวเกี่ยวกับโมเดล “5’S Model” กล่าวว่า 
 

“5’S Model เป็นโมเดลที่ง่ายไม่ซับซ้อนแต่มีความลุ่มลึก โดยดําเนินการตามเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน การทําเกษตรอินทรีย์ การทําไร่นาปุาผสม 
การเล้ียงไส้เดือน ทุกอย่างได้นํามาใช้หมด” 

ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 3 
 

ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 4 กล่าวถึงแนวคิดของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กล่าวว่า 
 

“แนวทางการปฏิบัติของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน คือ พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ที่นําความ
พอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการปลูกพืชและต้นไม้ที่สามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่าง
ดี แนวคิดของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีความสอดคล้องกับแนวคิดศาสตร์พระราชาในด้านการ
นําเอาหลักความพอเพียง การจัดการตนเองตนเองมาปรับใช้อย่างมีคุณค่า และเกิดประโยชน์
ได้เป็นอย่างมาก” 

ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 4 
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ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 5 กล่าวเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาท่ีเกษตรกรนําโมเดลไปใช้ กล่าวว่า 
 

“การทําเกษตร การนําเอาหลักความพอเพียงการพึ่งพากันและกัน สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ แนวคิดศาสตร์พระราชาสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนวัดสําโรง
ในด้านการดําเนินชีวิต สังคม ความเป็นอยู่ การอยู่ร่วมกันกับสังคม แนวคิดศาสตร์พระราชา
สามารถนํามาสู่การพึ่งพาตนเองได้” 

         ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 5 
 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ภายหลังจากการนํารูปแบบไปทดลองใช้โดยการขับเคลื่อนการ
จัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา ที่ประชุมเห็นว่าภาพรวมของรูปแบบ “5’S Model” อยู่ใน
เกณฑ์ดี ครอบคลุมในทุกประเด็น มีความเหมาะสมในการทํามาหาเลี้ยงชีพ การสร้างฐานะ การเก็บ
รักษาทรัพย์ท่ีหามาได้ และจับจ่ายใช้สอยในยามจําเป็น สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นที่พึ่งแห่งบุคคลอื่น
และมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติ ให้เป็นไปในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนต้องเรียนรู้
ด้วยตนเอง และมีจิตใจท่ีพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความ

อยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development : R & D) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ 
1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพการณ์การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความ
อยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้
ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 3) เพื่อ
ทดลองใช้รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
ในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์
พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพการณ์การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา 
พบว่า 1) สภาพการณ์ของศาสตร์พระราชาเป็นการปฏิบัติตามคําสอน ถ้าทุกคนช่วยกันทํา 

ช่วยกันปฏิบัติ และขยายผลการปฏิบัติให้กว้างขวางก็จะเกิดผลสําเร็จ 2) ศาสตร์พระราชาเน้นการ
ผลิตให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก เหลือจากการบริโภคจึงนําไปขาย 
3) ป๎ญหาต่าง ๆ ท่ีพบในการเกษตรทําให้แกนนําชุมชนร่วมกันหาทางออก โดยเกษตรกรกลับมาใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งมีราคาถูก และยังช่วยปรับปรุงบํารุงดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์เหมือนสภาพเดิม และยังช่วยทําให้ลดต้นทุนในการผลิตลงได้ 4) คนในชุมชนให้
ความร่วมมือในการแก้ป๎ญหาทุกป๎ญหา คน คือ กลไกสําคัญในการพัฒนาทุกด้าน การสอนคนให้แสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ ส่งเสริมความคิดของทุกคน พยายามทําด้วยตัวเองก่อน มุ่งเน้นการสร้าง
ระบบ กําหนดบทบาทและหน้าที่ให้เกิดขึ้น ประกอบกับแกนนําเน้นการทํางานด้วยใจ ทําให้การ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ 5) เกษตรกรรมตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
เน้นในพื้นท่ีขนาดเล็ก จัดการท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปรับปรุงและฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างความ
มั่นคงทางอาหารในครัวเรือน เงื่อนไขความสําเร็จประกอบด้วย บุคคล การตลาด การสืบทอด  
การถ่ายทอดความรู้ เครือข่าย และการพึ่งตนเอง สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ทําให้ลดหนี้สิน
ของเกษตรกรลงได้มาก 
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ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากเกษตรกรในพื้นที่เปูาหมาย ปราชญ์
ชาวบ้าน และผู้นําชุมชน  พบว่า ชุมชนได้นําเอาศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครัวเรือนและชุมชน โดยในระดับบุคคลได้ดําเนินกิจกรรม การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดํารงชีวิต การปลูกจิตสํานึกตามศาสตร์พระราชา การจัดทําแผนชีวิตเพื่อการพัฒนา
ตนเอง การจัดทําบัญชีครัวเรือนและการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการออมโดยการเริ่มต้นในระดับครัวเรือน 
กิจกรรมเพิ่มรายได้ เช่น การลดต้นทุนทางการผลิตในภาคการเกษตรโดยใช้ปุ ๋ยอินทรีย์ นํ ้าหมัก
ชีวภาพและนํ้าส้มควันไม้ท่ีผลิตขึ้นใช้เอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังไม่ก่อเกิด
ผลกระทบด้านสุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการเรียนรู้เกิดขึ้นโดยผู้นําชุมชนได้เข้ามาอบรม 
ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ในเรื่องของศาสตร์พระราชา กิจกรรมเสริมอาชีพ การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานในชุมชน เช่น กลุ่มออกทรัพย์ 
กลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน กลุ่มเกษตร กลุ่มแปรรูปผลผลิตภายในชุมชน อีกทั้งยังมีการออกแบบกิจกรรม
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนนําไปสู่การแก้ไขป๎ญหาเพื่อการพัฒนารูปแบบการ
จัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

การวิเคราะห์การประเมินระดับความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเกษตรกรผู้ตอบ
แบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ความต้องการในการจัดการ
ตนเองของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การ
จัดการตนเองของเกษตรกรส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เกษตรกรมีความพอใจกับเงิน
ออมท่ีเหลือจากกําไรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาได้แก่ เกษตรกรมีหนี้สินลดลงอย่าง
เห็นได้ชัดเมื่อนําเอาศาสตร์พระราชามาใช้ เกษตรกรมีความมุ่งมั่นและอุดมการณ์ที่จะนําความรู้จาก
ศาสตร์พระราชา ท่ีได้บ่มเพาะจนเป็นของตนเองมอบให้แก่บุคคลทั่วไป และเกษตรกรมีความพอใจที่
จะส่งต่อและให้ความรู้ศาสตร์พระราชาไปยังเกษตรกรชุมชนอื่น ๆ นอกนั้นอยู่ในระดับมาก  

ผลจากการศึกษาเกษตรกรต้นแบบ (Best practice)  พบว่า เกษตรกรรมตามแนวทางนี้มี
ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นกสิกรรมในพื้นที่ขนาดเล็ก จัดการที่ดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปรับปรุงและฟื ้นฟูระบบนิเวศเกษตร สร้างความมั่นคงทางอาหารใน
ครัวเรือน เงื่อนไขความสําเร็จประกอบด้วย บุคคล การตลาด การสืบทอด ถ่ายทอดความรู้ เครือข่าย
และการพึ่งตนเองของเกษตรกร  
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2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ 
ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความ
อยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ทําขึ ้นเพื่อเป็น
โมเดลในการทดลอง ได้แก่ 

1. S = Self-development (การพัฒนาตนเอง) 
2. S = Self-management (จัดการตนเอง)  
3. S = Social economy (เศรษฐศาสตร์เชิงสังคม)  
4. S = Satisfaction (ความพอใจ) 
5. S = Sustainable (ยั่งยืน)   
คํานิยาม “5’S Model” 
1. S = Self-development (การพัฒนาตนเอง) หมายถึง การอ่าน การฟ๎ง การพูด การคิด 

เพื่อทําความเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวคิดพฤติกรรมมีคุณภาพ
มากขึ้น 

2. S = Self-management (จัดการตนเอง) คือการพึ่งพาตนเองได้ของเกษตรกรโดยมี
เปูาหมายท่ีการสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข 

3. S = Social economics (เศรษฐศาสตร์เชิงสังคม) หมายถึง การเอาหลักเกณฑ์
เศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา พฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับ สุขภาพ การศึกษา อาชญากรรม 
บริการและสวัสดิการทางสังคม 

4. S = Satisfaction (ความพอใจ) หมายถึง คือความรู้สึกนึกคิด หรือ ทัศนคติของเกษตรกร
ท่ีมีต่อศาสตร์พระราชาสามารถเป็นไปในทางท่ีดีหรือไม่ดี หรือในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้ 

5. S = Sustainable (ยั่งยืน) หมายถึง กิจกรรมท่ีทําให้คนรุ่นหลังเราไม่เดือดร้อน อยู่อย่างมี
ความสุขในอนาคตสามารถใช้ชีวิตด้วยคุณภาพชีวิตท่ีไม่ด้อยกว่าคนรุ่นพ่อแม่ มองประโยชน์ของคนรุ่น
หลัง ๆ เป็นหลัก 

โดยมีป๎จจัยแห่งการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้สําเร็จ ประกอบไปด้วย 4 ป๎จจัย คือ 1) เกษตรกร
มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 2) มีการพึ่งพาตนเอง 3) มีความอยู่ดีมีสุขเป็นที่ตั้ง 4) เห็นคุณค่า
ของศาสตร์พระราชา 
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3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความ
อยู่ดีมีสุข 
 ผลเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการ
อบรมเท่ากับ 10.72 และคะแนนเฉล่ียหลังการอบรมเท่ากับ 15.17 จากการทดสอบทางสถิติโดยการ
ทดสอบค่าที พบว่า คะแนนความรู้หลังการอบรมสูงกว่าคะแนนความรู้ก่อนการอบรมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ผลประเมินความพึงพอใจการอบรมการทดลองใช้รูปแบบ  พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 

4. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

พบว่า การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อรูปแบบการจัดการตนเองโดย
ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับจากมากสุด 
ได้แก่ รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาสามารถนําผลการวิจัยมาสู่การพัฒนาได้ 
รองลงมา ได้แก่ ช่วงเวลาในการทดลองมีความเหมาะสม และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ 
รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชานี้สามารถทําให้ท่านคิดริเริ่มสิ่งแปลกใหม่ได้ ผลการ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
ในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ภายหลังจากนํารูปแบบไปทดลองใช้โดยการขับเคลื่อนการจัดการตนเอง
โดยใช้ศาสตร์พระราชา ที ่ประชุมเห็นว่าภาพรวมของรูปแบบ “5’S Model” อยู ่ในเกณฑ์ดี 
ครอบคลุมในทุกประเด็น มีความเหมาะสมเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
โดยรูปแบบมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ต้องแก้ไขส่วนใดเพิ่มเติม 
 
อภิปรายผล 

1. ข้อมูลพื้นฐาน สภาพการณ์การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

ข้อค้นพบท่ีได้จากการเก็บข้อมูลจากงานวิจัย พบว่า  สภาพการณ์ของศาสตร์พระราชาเป็นการ
ปฏิบัติตามคําสอน ถ้าทุกคนช่วยกันทํา ช่วยกันปฏิบัติและขยายผล การปฏิบัติให้กว้างขวางก็จะเกิด
ผลสําเร็จ การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข ความโดดเด่นของ
ศาสตร์พระราชา คือ แนวปฏิบัติที ่ม ีกระบวนการที ่มีเอกลักษณ์ คํานึงถึงบริบททางภูมิศาสตร์ 
เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่ แก้ป๎ญหาแบบองค์รวม สภาพความคิดเห็นที่เป็นจริงด้านการ
ปฏิบัติจริงของการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรใน
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เขตภาคกลางตอนล่าง 1 ในภาพรวมปฏิบัติจริงทําให้เกิดการขยายเครือข่ายได้มาก ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของศาสตร์ของพระราชา คือ การลงไปศึกษาเรียนรู้จากชุมชน ให้ชุมชนบอกว่า ป๎ญหาคืออะไร 
ความต้องการของชาวบ้านคืออะไร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงทําให้เห็นมาตลอด ทรงไปนั่งคุยกับชาวบ้าน  เรียนรู้จากชุมชนแล้วนํามาศึกษาจน
ได้หนทางแก้ไข ศึกษาว่าป๎ญหาคืออะไร ความต้องการคืออะไร แล้วดูว่ามีโครงการพระราชดําริไหน
ของพระองค์ที่นําไปแก้ไขได้  และสอดคล้องกับ พระมหาสง่า พลสงคราม (2542: 57) กล่าวว่า 
การดํารงชีวิตของคนไทยในอดีตมีความเป็นอยู่เครือญาติอย่างร่มเย็นเป็นสุข ด้วยการพึ่งพิงธรรมชาติ 
และเครือข่ายสังคม วิถีชนบท มีอิสระในการดําเนินชีว ิตของตนเอง เป็นศักยภาพพื้นฐานของ
สังคมไทยทุกภูมิภาคท่ีมีมาแต่เดิม ถูกระบบจากกระแสโลกาภิวัตน์ทําให้สังคมเกิดความเสื่อมถอยและ
เปราะบาง เนื่องจากระบบทุนนิยมมีรกรากยึดติดกับการแสวงหาความมั่งคั ่งทางวัตถุจึงสร้างความ
เดือดร้อนให้เกิดข้ึนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และระบบนิเวศของ
ไทย มีการนําการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข ไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ เช่น การประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว กินเองเพื่อลด
รายจ่าย และการนําไปเป็นแนวทางในการประหยัด อดออม ไม่ฟุ ุมเฟือยไม่ใช้จ่ายเกินตัว คนมี
ความสัมพันธ์กับชุมชนในแง่ของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งป๎นสิ่งของ การมีนํ้าใจต่อกัน มีความ
สามัคคีกัน เมื ่อนํามาประยุกต์ใช้แล้วทําให้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น การประยุกต์ใช้จะเป็นการ
รวมกลุ่มกันในชุมชนเพื่อทํากิจกรรม เพิ่มรายได ให้ กับชุมชน เช่น การรวมกลุ่มอาชีพต่า ง ๆ 
การรวมกลุ่มออมทรัพย์ และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

ผลจากการศึกษายังพบว่า ศาสตร์พระราชาเน้นการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคใน
ครัวเรือนเป็นหลัก เหลือจากการบริโภคจึงนําไปขาย การรวมตัวของกลุ่มมาจากป๎ญหาด้านเศรษฐกิจ
เป็นหลัก การไม่มีท่ีทํากิน เมื่อผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า ทําให้ประชาชนขาดรายได้ ทําให้สมาชิก
เกิดการรวมตัวกันจัดตั้งศูนย์ โดยผู้นําศูนย์มีความตั้งใจที่จะพยายามพลิกฟื้นผืนดินและสร้างอาชีพ
ให้แก่ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้ตามแบบฉบับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสร้างจิตสํานึก 
สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับคน ขยายแนวคิดการพึ่งพิงตนเอง ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง สนับสนุนให้ชุมชนทําการเกษตรที่ลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีหันมาหาเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ 
ซึ่งเป็นการผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้  ซึ่งชุมชนเป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ 
การถ่ายทอด การแลกเปล่ียนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิป๎ญญา วัฒนธรรม ค่านิยม นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วงษ์ศิริ เรืองศรี (2558) ที่กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ พบว่า สถานที่นี้ทํา
การเกษตรแบบผสมผสาน ผักปลอดสารพิษ เล้ียงสัตว์ ไว้สําหรับเป็นแปลงสาธิตอยู่แล้ว ประชาชนได้
เข้ามาเรียนรู้ใช้สถานที่นี้เป็นที่ประชุมกลุ่ม การรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้ให้
ครอบครัว เน้นการพึ่งพาตนเองในชุมชนจนมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น 
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สําหรับป๎ญหาต่าง ๆ ที่พบในการเกษตรทําให้แกนนําชุมชนร่วมกันหาทางออก โดยเกษตรกร
กลับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งมีราคาถูก และยังช่วยปรับปรุงบํารุง
ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนสภาพเดิม และยังช่วยทําให้ลดต้นทุนในการผลิตลงได้ แนวทางการ
ทํางานเริ่มทํางานจากจุดเล็ก ๆ จากนั้นก้าวมาสู่การจัดการชุมชนและสังคมเป็นผู้ที่รู้จักความพอเพียง
ในชีวิตไม่ฟุูงเฟูอในการดํารงชีวิต และรู้จักเกื้อกูลต่อผู้อื่นและได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนให้รู้จักพึ่งพิงตนเอง มีกระบวนการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากส่ิงรุกเร้าภายนอกให้ชุมชนสามารถดําเนินชีวิตที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติ เน้นการเรียนรู้ผ่านเวทีชาวบ้านเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง 
ชาวบ้านต้องรู้จัก “คิดเป็น ทําเป็น และแก้ป๎ญหาเป็น” ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองในครอบครัวและชุมชน หรือเป็นการดํารงชีวิตบนพื้นฐานของความพอมีพอกิน นอกจากนี้ยัง
เกิดเครือข่ายองค์กรการอนุรักษ์ท่ีขับเคล่ือนการทํางานเช่ือมโยงในมิติการพัฒนาชุมชนมากขึ้นเรื่อย ๆ 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วงษ์ศิริ เรืองศรี (2558) ที่กล่าวว่า หลักการดําเนินงานของ
ศูนย์มีการสร้างกิจกรรมให้สมาชิกพึ่งพาตนเองได้โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเน้น
การมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง มีการเชื ่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับวิถีชีว ิตผู ้เร ียน โดยเน้นการศึกษาหาความรู ้ด้วยตนเองและ
ปฏิบัติการสื ่อการเรียนรู้จากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ และทรัพยากรในชุมชน มีการแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์ ระหว่างผู้เรียนและบุคคลในชุมชน เน้นการพึ่งพาตนเอง นอกจากนี้เครือข่ายของชุมชน
เกษตรอินทรีย์เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เกษตรอินทรีย์มีการขยายสู่ชุมชนต่าง ๆ อีกมาก พร้อมทั้งต้องมี
ความสามารถยืนหยัดอยู่ได้ตลอดไป มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วงษ์ศิริ เรืองศรี (2558) ท่ีกล่าวว่า เครือข่ายเป็นการเช่ือมโยงของกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กรท่ีสมัคร
ใจท่ีจะแลกเปล่ียนข่าวสารหรือทํากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่าย
ด้วยความเป็นอิสระเท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 
โดยการประสานความร่วมมือทั ้งเครือข่ายภายในภายนอกชุมชนและภาครัฐ/เอกชน รวมถึง
สถาบันการศึกษาที่เข้ามาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นชุมชนต้นแบบที่มีการส่งเสริมอาชีพตาม
แนวทางของศาสตร์พระราชา  กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการ
ทําการเกษตรแบบยั่งยืน ได้แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ฐานเกษตรธรรมชาติ ฐานปุ๋ยชีวภาพ ฐานสมุนไพรไล่แมลง ฐานก๊าซชีวภาพ ฐานนํ้าส้มควันไม้ เป็นต้น 
โดยเน้นการใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุดโดยยึดหลักธรรมชาติท่ีระบบนิเวศเกื้อกูลกัน การแบ่งที่ดิน
ปลูกพืชหลายชนิดต้ังแต่ต้นไม้ระดับเรือนยอดสูง ประเภทไม้ใช้สอยรองลงมาเป็นเรือนยอดไม้ชั้นกลาง 
ประเภทผลไม้ เช่น ขนุน มะม่วง ส้มโอ เป็นต้น จนถึงช้ันเรี่ยดินประเภทผักใบต่าง ๆ จนถึงประเภทใต้
ดิน เช่น มัน กระชาย ขม้ิน ซึ่งท้ังหมดสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและเจริญงอกงามดี 
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นอกจากนั้นยังพบว่า คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการแก้ป๎ญหาทุกป๎ญหา คน คือ กลไกสําคัญ
ในการพัฒนาทุกด้าน การสอนคนให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ส่งเสริมความคิดของทุกคน พยายามทํา
ด้วยตัวเองก่อน มุ่งเน้นการสร้างระบบ กําหนดบทบาท และหน้าที่ให้เกิดขึ้น ประกอบกับแกนนําเน้นการ
ทํางานด้วยใจ ทําให้การดําเนินงานพัฒนาชุมชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การนําแนวคิดด้านศาสตร์
พระราชาเข้ามาใช้กับเกษตรกรภายในหมู่บ้านจนสามารถพัฒนาให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์สามารถเปิด
เป็นชุมชนการเรียนรู้ให้กับผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษาดูงานแล้วได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดให้เป็นชุมชนเรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมีครัวเรือนตัวอย่างท่ีพร้อมจะให้ผู้ที่สนใจ
เข้ามาชมเพื่อให้ได้เห็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง นอกจากนี้ ในเรื ่องของพลังงาน
ทดแทนด้วยการทดลองผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพโดยนํามูลหมูมาเป็นวัตถุดิบในการทํา ถือเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกทางหนึ่ง สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยไม่พึ่งพาสารเคมี โดยหันมาเน้น
การใช้วัสดุจากธรรมชาติแทน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วงษ์ศิริ เรืองศรี (2558) ที่กล่าวว่า 
กิจกรรมที่ทําภายในศูนย์เรียนรู้ วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกให้สามารถพึ่งพา
ตนเองและเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิกได้นําไปปรับใช้
ในอนาคต โดยมีเนื้อหาหลักสูตรการทําการเกษตรแบบครบวงจร เน้นการใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบสําคัญ สามารถประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับท้องถิ่น โดยใช้
เทคโนโลยีชาวบ้านและภูมิป๎ญญาท้องถิ่นเป็นหลัก ไม่มีสารเคมีเจือปน เน้นให้เกษตรกรสามารถพึ่งพา
ตนเอง 

ผลจากการศึกษาพบว่า เกษตรกรรมตามแนวทางศาสตร์พระราชา เน้นกสิกรรมในพื้นที่ขนาดเล็ก 
จัดการท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปรับปรุงและฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตร สร้างความมั่นคงทางอาหารใน
ครัวเรือน เงื่อนไขความสําเร็จ ประกอบด้วย บุคคล การตลาด การสืบทอด ถ่ายทอดความรู้ เครือข่าย และ
การพึ่งตนเองนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ทําให้ลดหนี้สินของเกษตรกรลงได้มาก มีความเจริญและมีการต่อ
ยอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ มีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้มีความทันสมัย 
สะดวกต่อผู้พบเห็น จากการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทําให้ศูนย์การ
เรียนรู้ต้องพัฒนารูปแบบกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาศึกษา
ดูงานอยู่ตลอดเวลา ทําให้ทางศูนย์ต้องเพิ่มหรือส่งเสริมความรู้ พร้อมทั้งแกนนําต้องคัดเลือกคนที่มี
เวลาและความร่วมมือดีจะช่วยให้สําเร็จมากขึ้นสามารถขยายผลให้กับชุมชนอื่นได้และมีการสร้างการ
ต่อยอดองค์ความรู้เดิมท่ีมีอยู่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ มีพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ มี
การจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ เน้นการกําหนดแนวทางการดําเนินให้เป็น
รูปธรรมและมีความชัดเจนด้วยการจัดทําเป็นแผนพัฒนาชุมชน โดยมีกําหนดยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ 
และกลยุทธ์ในการดําเนินงาน มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารงาน และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
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2. รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของ
เกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมี
สุข เรียกว่า “5’S Model” ประกอบด้วย 1) S = Self-development (การพัฒนาตนเอง) 
2) S = Self-management (จัดการตนเอง) 3) S = Social economy (เศรษฐศาสตร์เชิงสังคม) 
4) S = Satisfaction (ความพอใจ) 5) S = Sustainable (ยั่งยืน)  

1. การพัฒนาตนเอง (S = Self-development) การสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน เป็นกระบวนการนําศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล นําความรู้ในศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน 
การสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นกระบวนการนําศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผล หรือเรียกง่าย ๆ ว่าการนําความรู้ในศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน หรือ 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาประเทศให้มั่นคง ยั่งยืน ไปสู่การปฏิบัติจริง หรือเดินตาม
รอยเท้าพ่อในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การนําองค์
ความรู้ ด้านการกําหนดเปูาหมายของการเรียนรู้หรือการพัฒนางาน องค์ความรู้ด้านเนื้อหา ความรู้
จากโครงการพระราชดําริ และอื่น ๆ รวมทั้งการนําองค์ความรู้ในวิธีทรงงานมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
การทํางานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน หรือขององค์กร มูลนิธิ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ดําเนินชีวิตดําเนินงานในหน้าที่ความรับผิดชอบด้วย
องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา 

2. การจัดการตนเอง (S = Self-management) เป็นการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรโดยมี
เปูาหมายที่การสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข  ผลของการใช้ศาสตร์ของพระราชา คือ 
สามารถช่วยเหลือปลดแอกความทุกข์ยากและสร้างความสุขท่ียั่งยืนให้กับประชาชน และที่สําคัญเกิด
ธุรกิจเพื่อสังคมที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับประชาชนในด้านสังคมได้  ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อม 
ประชาชนภายในพื้นที่เป็นผู้คิดเองทําเองและสามารถอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน ทั้งยัง
สามารถรักษามรดกทางวัฒนธรรม ได้รับศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในตนเองกลับคืนมา ต้นแบบของ
การใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่เพียงปรากฏผลสัมฤทธิ์เท่านั้น หากยังมีการ
นําไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ โดยยังคงยึดหลักการและแนวทางในการปฏิบัติแบบเดียวกัน 
เพียงแต่ปรับให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง ด้วยแนวคิดการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกวิทย์ พวงงาม (2553: 293) ได้กล่าวถึงการจัดการตนเองเองของชุมชน
ว่า เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีนํามาพิจารณาว่าชุมชนและท้องถิ่นได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองได้อย่างไรบ้าง ท้ังในแง่ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ในการจัดการชุมชนการใช้แผน
เป็นเครื่องมือในการแก้ป๎ญหาและเสริมในการจัดกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้เอื้อกับชุมชนและรู้จัก
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การจัดการตัวเองได้ มีการนํานโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่มีแนวทางหรือหลักการ เพื่อเป็น
ทิศทางกําหนดการดําเนินการของชุมชนควบคู่กับการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ด้วยกัน นําไปสู่ “ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเอง” การสร้างจิตสํานึกใหม่ เปล่ียนวิธีคิด เกิดความสมานฉันท์ 
ร่วมกันแก้ไขป๎ญหาสังคม และลดป๎ญหาความยากจนของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางของ
ศาสตร์พระราชาสอดคล้องกับวิถีชุมชน และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ จากท้ังภายในและภายนอกประเทศได้ และนําไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน 
ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ท่ีว่า “แผนแม่บท เป็นกลไกลหลักในการขับเคล่ือนการจัดการตนเองของ
ชุมชนท่ีสามารถสร้างแผนชุมชนขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับป๎ญหา จนนําไปสู่การสร้างโอกาส
ให้กับคนในชุมชน พัฒนาชุมชน” การพัฒนาตนเองและชุมชน การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ มีความสุข ด้านชุมชนมีความ
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ไม่ละทิ้งท้องถิ่นของตนเองและเกิดความรักความผูกพันในชุมชน เช่น การ
ปลูกผักปลอดสารพิษ การเล้ียงสัตว์ ปลูกพืชสมุนไพร การทําเตาแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ และการทํา
บัญชีครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีงานประดิษฐ์ งานศิลปะ การแปรรูป และงานหัตถกรรม เป็นสิ่งที่คนใน
ชุมชนต้องเรียนรู้และจัดการตนเอง  

3. เศรษฐศาสตร์เชิงสังคม (S = Social economics) เป็นการจัดระเบียบชีวิตและเศรษฐกิจ
ของชุมชนดําเนินการแบบบูรณาการเช่ือมโยงกิจกรรมเป็นระบบและเกื้อกูลกันได้อย่างสร้างสรรค์เป็น
ธรรมและพึ่งตนเองเป็นเปูาหมายสูงสุด การบริหารจัดการใช้ฐานภูมิป๎ญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิ
ป๎ญญาสากล โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับผู้ที่สนใจในชุมชนมาร่วมสร้างให้เกิดผลเอื้อ
ประโยชน์ต่อชุมชน เป็นการจัดระเบียบชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนดําเนินการแบบบูรณาการ
เช่ือมโยงกิจกรรมเป็นระบบและเกื้อกูลกันได้อย่างสร้างสรรค์เป็นธรรมและพึ่งตนเองเป็นเปูาหมาย
ภายใต้ศาสตร์ของพระราชา สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราภา สิงห์ธนสาร (2558) กล่าวว่า ป๎จจัยที่
มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้านในเศรษฐกิจในมิติของรายได้ มีเพียงรายได้เฉลี่ยต่อคนของ
ครัวเรือนเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนรายได้จากอาชีพหลัก 
และรายได้จากอาชีพเสริมไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในมิติของรายจ่าย
ประกอบไปด้วยรายจ่ายประเภทต้นทุนในการประกอบอาชีพ รายจ่ายที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต และ 
รายจ่ายรวมทั้งหมด เฉลี่ยต่อคนในครัวเรือนล้วนเป็นป๎จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน และสอดคล้องกับ โฆสิต ป๎้นเปี่ยมรัษฎ์ (2536) ที่มีอาชีพทางการเพาะปลูก ตั้งบ้านเรือน
อยู่ริมคลองหรือใกล้กับแหล่งนํ้าสาธารณะ ครอบครัวประกอบด้วยพ่อแม่และลูก ๆ บางครอบครัวจะมี
ญาติพี่น้องอาศัยอยู่ด้วย ดังนั้น ผู้คนในละแวกบ้านเดียวกันจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ชีวิตใน
ชนบทจึงเป็นชีวิตท่ีอบอุ่นด้วยญาติพี่น้องท่ีอาศัยอยู่ใกล้เคียงกัน ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงาม ทุก ๆ หมู่บ้านมักมีวัดหรือสถานท่ีทางศาสนาเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่าง ๆ  ในหมู่บ้านมี
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ลูกหลายคนเพื่อจะช่วยทํานา ทําไร่ เพราะทําคนเดียวหรือสองคนไม่ไหว เด็ก ๆ จะเติบโตอยู่กับพ่อแม่
และไปโรงเรียนท่ีมีอยู่ในชนบทนั้น ๆ ส่วนใหญ่เด็กชนบทจะเรียนจบชั้นประถม 6 เด็ก ๆ ทุกคนจะได้
อ่านออกเขียนได้ 

4. ความพอใจ (S = Satisfaction) เป็นความรู้สึกนึกคิด หรือ ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อ
ศาสตร์พระราชาในทางที ่ดี สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้ ชุมชนมีระบบ
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ มีความรัก สามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือกัน สมาชิกมีส่วนร่วมทุก
กิจกรรมการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น ศูนย์การเรียนรู้ ได้ร่วมมือกับคนในชุมชนจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต และกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาให้การสนับสนุนในเรื่องของความรู้  ในด้าน
การดําเนินการของกลุ่ม เพื่อให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้านเงินทุนชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยมีวิทยากรผู้มีองค์ความรู้ประจําศูนย์การเรียนรู้ รวมถึง
วิทยากรเฉพาะทางจากปราชญ์ชาวบ้านและหน่วยงานต่าง ๆ คือ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน  มาร่วม
ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชนและพื้นท่ีใกล้เคียง ทําให้คนในชุมชนเกิดความพึงพอใจ  

ในขณะเดียวกันการเน้นการผลิตสิ่งที ่จําเป็นตอบสนองความต้องการของชุมชน ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 1) การลด
รายจ่าย เช่น การจัดทําปุ๋ยหมัก/ชีวภาพ 2) การเพิ่มรายได้โดยมีอาชีพเสริม ซึ่งปลูกผัก และเลี้ยงหมู 
วัว ไก่ ปลา เพื่อบริโภคและหากผลผลิตเหลือก็จะจําหน่าย  3) การประหยัด เช่น การทําบัญชี
ครัวเรือน 4) การเรียนรู้ มีการถ่ายทอดความรู้หลังจากอบรม ให้ชาวบ้านรู้ และมีการใช้ภูมิป๎ญญาของ
ชาวบ้าน 5) การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ 6) การเอื้ออารีต่อกัน 
โดยส่งเสริมความสัมพันธ์กัน เช่น รวมกลุ่มเพื่ออนุรักษ์ภูมิป๎ญญา ประเพณี และวัฒนธรรม 

5. ความยั่งยืน (S = Sustainable) เป็นการกระทําท่ีทําให้คนรุ่นหลังไม่เดือดร้อน อยู่อย่างมี
ความสุขในอนาคตสามารถใช้ชีวิตด้วยคุณภาพชีวิตท่ีไม่ด้อยกว่าคนรุ่นก่อน การพัฒนาชุมชนเป็นการ
พัฒนาที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยมีปรัชญา แนวความคิด หลักการและวิธีการปฏิบัติที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานดั้งเดิม คือเป็นกระบวนการให้การศึกษาแก่ประชาชน
เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิดให้มีศักยภาพและสามารถ พึ่งตนเองได้หรือช่วยตนเองได้ในทุกด้าน ดังนั้น
การพัฒนาชุมชนจึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ให้ครบถ้วนถึงความพร้อมในทุกด้าน เพื่อที่จะ
สามารถจัดการกับป๎ญหาและความต้องการต่าง ๆ ของตนเองได้  การรวมตัวของชุมชนทําให้เกิด
ทางเลือกในการดํารงชีวิตอันหลากหลาย พึ่งตนเองได้หลายรูปแบบจึงก่อให้เกิดความยั่งยืน โดย
ชาวบ้านมีทักษะในการพึ่งตนเอง ที่เกิดจากการผสมผสานความรู้ความสามารถหลาย ๆ ด้านเข้า
ด้วยกัน มีการดํารงชีวิตอยู่บนฐานของครอบครัวและเครือญาติมากขึ้น โดยชุมชนได้ใช้ระบบการ
พึ่งตนเอง และระบบการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตามกระบวนการทางภูมิป๎ญญาในสังคม ของชุมชน
จากอดีตร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการด้านต่าง ๆ ข้ึนมา 
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3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความ
อยู่ดีมีสุข 

พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรมเท่ากับ 10.72 และคะแนนเฉลี่ยหลัง
การอบรมเท่ากับ 15.17 จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าที พบว่า คะแนนความรู้หลังการ
อบรมสูงกว่าคะแนนความรู้ก่อนการอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) การประเมิน
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ทําให้ผลการเปรียบเทียบความรู้ของผู้เข้าอบรมหลังการอบรมมีความสําเร็จ  ผลการปรับปรุงรูปแบบ
การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ภายหลังจากนํารูปแบบไปทดลองใช้โดยการขับเคลื่อนการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์
พระราชา ที่ประชุมเห็นว่าภาพรวมของรูปแบบ “5’S Model” อยู่ในเกณฑ์ดี ครอบคลุมในทุก
ประเด็น มีความเหมาะสมเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยรูปแบบมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน 

รูปแบบ “5’S Model”  ท่ีมีการพัฒนาการเกษตรโดยใช้ศาสตร์ของพระราชาเป็นหลักทําให้
เกิดการพัฒนาตนเอง เกิดการจัดการตนเองจนมาถึงเกิดความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
ภคพนธ์ ศาลาทอง (2562) กล่าวว่า วิถีชีวิตและวิถีการทํานาจากอดีตและป๎จจุบันเป็นไปตามพลวัตร
ความก้าวหน้าทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีการเรียนรู้การแก้ป๎ญหาและการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต การปลูกข้าวทั้งแบบนาปีและนาปรัง โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรชาวนา
ต้นแบบท่ีต้องการแสวงหาทางเลือก เพื่อการหลุดพ้นจากป๎ญหาการทํานาภายใต้หลักคิดการพึ่งตนเอง 
ส่วนกระบวนการเรียนรู้การพึ่งตนเอง มีองค์ประกอบสําคัญ 4 ส่วน ได้แก่ การรับรู้การพึ่งตนเอง 
การทําความเข้าใจเพื่อการพึ่งตนเอง การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการทํานา และการมีความสามารถ
ในการแก้ไขป๎ญหา สอดคล้องกับ ธันวา จิตต์สงวน (2543) กล่าวว่า การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
เปรียบเสมือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชน โดยผ่านทางการสร้างความอุดมสมบูรณ์
และความสมดุลของระบบนิเวศในไร่นา แนวทางการพัฒนาเช่นนี้จึงเป็นมากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต แต่จะเกี่ยวข้องไปถึงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงจิตใจและพฤติกรรม
ของเกษตรกร ซึ่งมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
เช่นนี ้เกี ่ยวข้องโดยตรงกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ตลอดจนสภาพทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อมของพื้นท่ี เพราะเปูาหมายสุดท้ายในการส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน มิใช่อยู่ที่การค้นพบ
เทคโนโลยีหรือระบบการผลิตจากการค้นคว้าวิจัยในไร่นาเท่านั้น แต่อยู่ที่การพัฒนาระบบการเกษตร
แบบยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้เกษตรกร สามารถเรียนรู้นําไปปฏิบัติได้จริง และ
พัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในท่ีสุด 
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4. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 จากการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
พบว่า รูปแบบ “5’S Model”  มีความเหมาะสมในการนําไปใช้ มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่  
1) S = Self-development (การพัฒนาตนเอง) 2) S = Self-management (จัดการตนเอง) 
3) S = Social economy (เศรษฐศาสตร์เชิงสังคม) 4) S = Satisfaction (ความพอใจ)  
5) S = Sustainable (ยั่งยืน) พบว่า การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม (2558)  
ที่ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนปฐมอโศก 
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนปฐมอโศก 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ทรงชัย ติยานนท์ (2542: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาทัศนะ
ของเกษตรกรในการสร้างความมั่นคงทางรายได้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพึงพอใจใน
การใช้ชีวิตเกษตรกร มีความรู้ว่า หากชุมชนทําตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้เกิดความพึงพอใจ
ในชีวิต ในด้านความสามัคคีในชุมชน มีความรู้ว่าความสามัคคี จะทําให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 
และสามารถเป็นที่พึ่งของผู้ด้วยโอกาสในชุมชนได้ ในด้านการปฏิบัติกิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ทําให้เกิดทัศนะคติที ่ดีในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ในด้านการสร้างความมั่นคงทางรายได้ของครอบครัว พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีทัศนะเห็น
ด้วยมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1. เกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมให้เกิดการใช้
องค์ความรู้สู่การแก้ป๎ญหาให้ชุมชนและเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ 

2. เกษตรกรมีการทํากิจกรรมและมีความต่อเนื่องบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและ
กระบวนการทํางานส่วนใหญ่ทําเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  

3. เกษตรกรมีระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ มีความรัก สามัคคี  เอื ้อเฟื้อเผื ่อแผ่ 
ช่วยเหลือกัน สมาชิกมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 



 202 
 

4. เกษตรกรเน้นการผลิตส่ิงท่ีจําเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยยึดหลักของ
ศาสตร์พระราชา มีกิจกรรมตามศาสตร์พระราชา เช่น การลดรายจ่ายโดยการจัดทําปุ๋ยหมัก/ชีวภาพ 
หรือการเพิ่มรายได้โดยมีอาชีพเสริม ซึ่งปลูกผัก และเล้ียงหมู วัว ไก่ ปลา เพื่อบริโภคและหากผลผลิต
เหลือก็จะจําหน่าย 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้ 

1. การนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการจัดการตนเองตามศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้
กับชุมชนในพื้นท่ีอื่น ๆ นั้นจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพิจารณาดูบริบท เงื่อนไข องค์ประกอบ หรือสภาพ
ด้านต่าง ๆ ทั้งนี ้เนื ่องจากสภาพบริบทของพื้นที่ย่อมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความแตกต่างกัน
ออกไป  

2. การถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาได้ค้นพบรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เน้นการ 
พัฒนาอาชีพและเพิ่มพูนรายได้ จึงควรวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
เพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป 

3. ควรศึกษาศาสตร์พระราชากับแนวคิดทฤษฎีตามแนวทางการพัฒนากระแสหลักเพื่อนํามา 
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,") 
 



 

รายการอ้า งอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือการวิจัย 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  5 ท่าน 

1. ชื่อผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.เขวิกา สุขเอี่ยม 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
สถานที่ท างาน คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

2. ชื่อผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.ดนชิดา วาทินพุฒิพร 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
สถานที่ท างาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

  
 3. ชื่อผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.พิทักษ์ สุพรรโณภาพ 

ต าแหน่ง  อาจารย์ 
สถานที่ท างาน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ 

 
4. ชื่อผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.วสันต์ ล่ิมรัตนาภิรักษ์กุล 

ต าแหน่ง  อาจารย์ 
สถานที่ท างาน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 5. ชื่อผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล 

ต าแหน่ง  อาจารย์ 
สถานที่ท างาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือในการวิจัย 
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แบบสอบถามหาค่า IOC 
รูปแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้าง

ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 
 

ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) การพ ัฒนาร ูปแบบการจ ัดการตนเองโดยใช ้ศาสตร์
พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรใน
เขตภาคกลางตอนล่าง 1                                                                                       

ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) The development of a self-management by the 
King's Philosophy to enhance the happiness of 
farmers in the Lower Central Provincial Cluster 1 

ช่ือนักศึกษา นายนรินทร์ สุวรรณโชติ 
สาขาวิชา พัฒนศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์ รศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม 

ศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมี
สุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข
ของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมี
สุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

4. เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 
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ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อสอบถามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการจัดการ
ตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 
ซึ่งผู้วิจัยได้จัดทําขึ้น 

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอนประกอบด้วย 
ตอนท่ี 1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2. ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้าง

ความอยู่ดีมีสุข ข้อคําถามในแบบสอบถามมี 24 ข้อ 
ขอให้ท่านพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดย

ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข ในส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้ว่ามีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด โดยขอให้ท่านทําเครื่องหมาย ลงในช่องความคิดเห็นต่อไปนี้ 

พิจารณาแล้วเห็นว่า สอดคล้องให้เขียน  ที่ช่อง +1 ไม่แน่ใจ, ที่ช่อง 0 ไม่สอดคล้อง ,  
ท่ีช่อง -1  และกรุณาให้คําแนะนํา  

ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ตอบแบบสอบถามทุกข้อ คําตอบของ
ท่านทุกข้อจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้
ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขต่อไป 

 
 

นายนรินทร์  สุวรรณโชติ 
นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาพัฒนศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
 
1. เพศ  1. ชาย   2. หญิง 
2. ป๎จจุบันอายุ  1. ต่ํากว่า 20 ปี   2. 21-30 ปี  3. 31-40 ปี  
  4. 41-50 ปี      5. 50 ปีข้ึนไป  
4. การศึกษา    1. ประถมศึกษา              2. มัธยมศึกษา 
                   3. อนุปริญญา/ปวส.         4. ปริญญาตรี                     
   6. ไม่ได้เรียนหนังสือ 
5. รายได้ 

 ต่ํากว่า 5,000 บาท    5,000-10,000 บาท  
 10,001-15,000 บาท  มากกว่า15,000 บาท 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องที่มีต่อรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อ

เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 
 

ที่ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

1 เกษตรกรมีแนวความคิดและความเข้าใจ 
อุปนิสัย ความรอบรู้ ทักษะ ดีข้ึนเมื่อนําเอา
ศาสตร์พระราชามาใช้ในการดําเนินชีวิต 

    

2 เกษตรกรใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

    

3 เกษตรกรม ีพฤติกรรมที ่เปลี ่ยนแปลงไปใน
แนวทางที่ดีขึ ้น จากการอ่าน การฟ๎ง แนวคิด
เร่ืองศาสตร์พระราชา 

    

4 เกษตรกรสามารถลบจุดอ่อนสร้างจุดแข็งใน
ตนเอง เมื่อนําศาสตร์พระราชามาใช้ในการ
สร้างความอยู่ดีมีสุข 

    

5 เห็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ ท่ีนําเอาศาสตร์พระราชามา
ใช้ 

    

6 เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัวจากอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินที่มีอยู่ 

    

7 สร้างงาน สร้างรายได้ บนฐานความรู้คู่
คุณธรรม 

    

8 เกษตรกรมีความสามารถสร้างความแตกต่าง
ทางด้านภูมิป๎ญญาในท้องถ่ินให้โดดเด่น 

    

9 มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ข้ึนมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว 

    

10 เกษตรกรและครอบครัวสามารถเข้าถึงระบบ
การศึกษาของรัฐได้เท่าเทียมกับคนในเมือง 

    

11 
เกษตรกรมีพฤติกรรมทางด้านเศรษฐกิจเชิง
สังคมได้แก่หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

    

12 ชุมชนที่เกษตรกรพักอาศัยอยู่มีโจรผู้ร้าย 
ป๎ญหาอาชญากรรม ลักเล็กขโมยน้อย น้อยลง 
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ที่ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

13 เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการ
ของรัฐอย่างทั่วถึง 

    

14 เกษตรกรมีความพอใจกับรายได้ที่เพ่ิมมากข้ึน
จากอาชีพเกษตรกรรม 

    

15 เกษตรกรมีความพอใจกับเงินออมท่ีเหลือจาก
กําไรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

    

16 เกษตรกรมีหน้ีสินลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อ
นําเอาศาสตร์พระราชามาใช้ 

    

17 เกษตรกรพอใจและมีความสุขเมื่อนําเอาศาสตร์
พระราชามาใช้ในการดําเนินชีวิต 

    

18 เกษตรกรมีความพอใจที่จะส่งต่อและให้ความรู้
ศาสตร์พระราชาไปยังเกษตรกรชุมชนอื่น ๆ  

    

19 เกษตรมีความพอใจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางด้านวิชาการและนวัตกรรมที่ตนคิดข้ึน 

    

20 เกษตรกรมีความมุ่งมั่น และอุดมการณ์ที่จะนํา
ความรู้จากศาสตร์พระราชา ที่ได้บ่มเพาะจน
เป็นของตนเอง มอบให้แก่บุคคลทั่วไป 

    

21 เกษตรกรกล้าท่ีจะแสดงความเป็นตัวตนออกมา
ให้ผู้อื่นได้เห็น แล้วนําไปดัดแปลงให้เข้ากับ
บริบทของชุมชนตนเอง 

    

22 เกษตรกรมีส่วนช่วยในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์และตัวตนให้กับเยาวชน
ภายในชุมชน 

    

23 เกษตรกรเห็นคุณค่าและความสําคัญของตัวตน
ที่มีอยู่ กล้าที่จะนําเสนอโดยไม่เขินอาย 

    

24 ตัวตนของเกษตรกรมีส่วนช่วยในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง 

    

 
 

.…………………………………………………………. ผู้ตรวจเครื่องมือ 
(…………………………………………………………) 
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แบบสอบถาม 
รูปแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้าง

ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 
 

ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) การพ ัฒนาร ูปแบบการจ ัดการตนเองโดยใช ้ศาสตร์
พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรใน
เขตภาคกลางตอนล่าง 1  

ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) The development of a self-management by the 
King's Philosophy to enhance the happiness of 
farmers in the Lower Central Provincial Cluster 1 

ช่ือนักศึกษา นายนรินทร์ สุวรรณโชติ 
สาขาวิชา พัฒนศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์ รศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม 

ศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมี
สุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข
ของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมี
สุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

4. เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 
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ค าช้ีแจง   

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ การจัดการ
ตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 
ซึ่งผู้วิจัยได้จัดทําขึ้น 

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอนประกอบด้วย 
ตอนท่ี 1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2. ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้าง

ความอยู่ดีมีสุข ข้อคําถามในแบบสอบถามมี 24 ข้อ 
ขอให้ท่านพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดย

ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข ในส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้ว่ามีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด โดยขอให้ท่านทําเครื่องหมาย ลงในช่องความคิดเห็นต่อไปนี้ 

ความเหมาะสมระดับ 5 หมายถึง ขั้นตอนมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
ความเหมาะสมระดับ 4 หมายถึง ขั้นตอนมีความเหมาะสมมาก 
ความเหมาะสมระดับ 3 หมายถึง ขั้นตอนมีความเหมาะสมปานกลาง 
ความเหมาะสมระดับ 1 หมายถึง ขั้นตอนมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3. เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อ
รูปการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข  

ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ตอบแบบสอบถามทุกข้อ คําตอบของ
ท่านทุกข้อจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้
ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขต่อไป 

 
 

นายนรินทร์  สุวรรณโชติ 
นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาพัฒนศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
1. เพศ  1. ชาย   2. หญิง 
2. ป๎จจุบันอายุ  1. ต่ํากว่า 20 ปี   2. 21-30 ปี  3. 31-40 ปี  
  4. 41-50 ปี      5. 50 ปีข้ึนไป  
4. การศึกษา    1. ประถมศึกษา              2. มัธยมศึกษา 
                   3. อนุปริญญา/ปวส.         4. ปริญญาตรี                     
   6. ไม่ได้เรียนหนังสือ 
5. รายได้ 

 ต่ํากว่า 5,000 บาท    5,000-10,000 บาท  
 10,001-15,000 บาท  มากกว่า15,000 บาท 

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องที่มีต่อรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อ

เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 
 

ท่ี ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1 เกษตรกรมีแนวความคิดและความเข้าใจ 
อุปนิสัย ความรอบรู้ ทักษะ ดีข้ึนเมื่อนําเอา
ศาสตร์พระราชามาใช้ในการดําเนินชีวิต 

     

2 เกษตรกรใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

     

3 เกษตรกรมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปใน
แนวทางที ่ดีขึ ้น จากการอ่าน การฟ๎ง 
แนวคิดเรื่องศาสตร์พระราชา 

     

4 เกษตรกรสามารถลบจุดอ่อนสร้างจุดแข็งใน
ตนเอง เมื่อนําศาสตร์พระราชามาใช้ในการ
สร้างความอยู่ดีมีสุข 

     

5 เห็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ ท่ีนําเอาศาสตร์พระราชามา
ใช้ 
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ท่ี ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

6 เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัวจากอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินที่มีอยู่ 

     

7 สร้างงาน สร้างรายได้ บนฐานความรู้คู่
คุณธรรม 

     

8 เกษตรกรมีความสามารถสร้างความแตกต่าง
ทางด้านภูมิป๎ญญาในท้องถ่ินให้โดดเด่น 

     

9 มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ข้ึนมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว 

     

10 เกษตรกรและครอบครัวสามารถเข้าถึงระบบ
การศึกษาของรัฐได้เท่าเทียมกับคนในเมือง 

     

11 เกษตรกรมีพฤติกรรมทางด้านเศรษฐกิจเชิง
สังคมได้แก่หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

     

12 ชุมชนที่เกษตรกรพักอาศัยอยู่มีโจรผู้ร้าย 
ป๎ญหาอาชญากรรม ลักเล็กขโมยน้อย น้อยลง 

     

13 เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการ
ของรัฐอย่างทั่วถึง 

     

14 เกษตรกรมีความพอใจกับรายได้ที่เพ่ิมมากข้ึน
จากอาชีพเกษตรกรรม 

     

15 เกษตรกรมีความพอใจกับเงินออมท่ีเหลือจาก
กําไรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

     

16 เกษตรกรมีหน้ีสินลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อ
นําเอาศาสตร์พระราชามาใช้ 

     

17 เกษตรกรพอใจและมีความสุขเมื่อนําเอาศาสตร์
พระราชามาใช้ในการดําเนินชีวิต 

     

18 เกษตรกรมีความพอใจที่จะส่งต่อและให้ความรู้
ศาสตร์พระราชาไปยังเกษตรกรชุมชนอื่น ๆ  

     

19 เกษตรมีความพอใจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางด้านวิชาการและนวัตกรรมที่ตนคิดข้ึน 
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ท่ี ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

20 เกษตรกรมีความมุ่งมั่น และอุดมการณ์ที่จะนํา
ความรู้จากศาสตร์พระราชา ที่ได้บ่มเพาะจน
เป็นของตนเอง มอบให้แก่บุคคลทั่วไป 

     

21 เกษตรกรกล้าท่ีจะแสดงความเป็นตัวตนออกมา
ให้ผู้อื่นได้เห็น แล้วนําไปดัดแปลงให้เข้ากับ
บริบทของชุมชนตนเอง 

     

22 เกษตรกรมีส่วนช่วยในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์และตัวตนให้กับเยาวชน
ภายในชุมชน 

     

23 เกษตรกรเห็นคุณค่าและความสําคัญของตัวตน
ที่มีอยู่ กล้าที่จะนําเสนอโดยไม่เขินอาย 

     

24 ตัวตนของเกษตรกรมีส่วนช่วยในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง 

     

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการจัดการการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื ่อ

เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1  
ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
รูปแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้าง

ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 
 

ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) การพ ัฒนาร ูปแบบการจ ัดการตนเองโดยใช ้ศาสตร์
พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรใน
เขตภาคกลางตอนล่าง 1 

ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) The development of a self-management by the 
King's Philosophy to enhance the happiness of 
farmers in the Lower Central Provincial Cluster 1 

ช่ือนักศึกษา นายนรินทร์ สุวรรณโชติ 
สาขาวิชา พัฒนศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์ รศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม 

ศ.ดร. นรินทร์ สังข์รักษา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมี
สุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข
ของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมี
สุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

4. เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 
  

 

นายนรินทร์  สุวรรณโชติ 
นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาพัฒนศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประเด็นการสัมภาษณ์ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมหรือสภาพการณ์ของศาสตร์พระราชา เป็นอย่างไร 
2. โดยภาพรวมการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเป็นอย่างไร 
3. เกษตรกรมีวิธีการให้ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาอย่างไร 
4. ศาสตร์พระราชามีจุดเด่นอย่างไรบ้าง 
5. การจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชามีสภาพป๎ญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง 
6. เกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง1ให้ความร่วมมือกันในเรื่องต่าง ๆ ดีหรือไม่อย่างไร 
7. การพัฒนาตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ และ

เอกชน อย่างไร 
8. เกษตรกรท่ีใช้ศาสตร์พระราชาในการจัดการตนเองมีการสร้างเครือข่ายอย่างไร 
9. ศาสตร์พระราชาตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรหรือไม่ 
10. มีเหตุการณ์อะไรท่ีเกษตรกรสามารถนําเอาศาสตร์พระราชามาต่อยอดและพัฒนา แก้ไข

ป๎ญหาในชีวิต และทําให้เกิดความอยู่ดีมีสุขได้ 
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ภาคผนวก ค 
คู่มือการอบรม 
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คู่มือการอบรม 
การพัฒนาตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข 

ของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 
 
 
 
 
 
 
 

โดย นรินทร์ สุวรรณโชติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ค าน า 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอดีตท่ีผ่านมาประเทศไทยมุ่งให้ความสําคัญกับ

แนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยม ความมั่งคั่งรํ่ารวย และรายได้ที่จะเข้ามาสู่ประเทศเป็นแกนหลัก และใช้
ความเติบโตของรายได้ต่อหัวต่อคนเป็นเครื่องมือช้ีวัดความสําเร็จจากการพัฒนา จากแนวคิดดังกล่าว
ทําให้เกิดความเหล่ือมล้ํา ความไม่สมดุล ความไมมีเสถียรภาพและความยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 จึงเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญในการปฏิรูปแนวความคิด มีการเปลี่ยนมาก
เป็นการพัฒนาอย่างมีองค์รวม เป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกฝุาย โดยมีคนเป็นศูนย์กลาง และมุ่ง
ไปสู่ความ “อยู่ดีมีสุข” ของประชาชน ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ก็คือเกษตรกรในพื้นที่ภูมิภาคภาคกลาง
ตอนล่าง 1 โดยมีจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งถือว่า
เป็นกําลังหลักในการพัฒนา โดยความอยู่ดีมีสุขยังหมายถึง “สมรรถภาพ” ของบุคคลในการปฏิบัติ
ภารกิจท่ีจะทําให้เกษตรกรอันเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีความอยู่ดีมีสุขได้นั้นจําเป็นต้อง
นําเอาศาสตร์พระราชามาเสริมสร้างความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
ตลอดจนการสร้างความสุขอย่างยั่งยืน เกษตรกรสามารถหารายได้เพิ่มจากมูลค่าทางการเกษตรพร้อม
กับปกปูองส่ิงแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน และผลของการใช้ศาสตร์พระราชาคือการช่วยเหลือปลดแอก
ความทุกข์ยากสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรได้ 

ผู้วิจัยจึงมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู ่มือการฝึกอบรมฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเป็น
แนวทางสําหรับการอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา
เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนสืบไป 

 
 
 

ผู้วิจัย 
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คู่มือการฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา 
เพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 

 
1. ชื ่อเรื ่อง การฝึกอบรมด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเอง โดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อ

เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 
2. หลักการและเหตุผล   

ตลอดระยะเวลาการพัฒนาในประเทศไทย เรามีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมกันอย่างต่อเนื่อง 
แต่การพัฒนาก็จํากัดอยู่กับบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น จึงเกิดความแตกต่างและความเหลื่อมลํ้าระหว่าง
ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรอยู่ในชนบท และกลุ่มธุรกิจใหญ่ รวมทั้งการให้ความสําคัญกับวัตถุ
นิยมเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสุขภาวะกับประชาชน จากสถานการณ์และแนวโน้มของ
ประชาชนในภาพรวมคนไทยเข้าถึงหลักประกันสุขภาพในทุกรูปแบบ แนวโน้มความเจ็บปุวย เช่น  
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเครียด โรคซึมเศร้า และอุบัติเหตุบนท้องถนนยังมี
แนวโน้มว่าจะสูงขึ ้นส่วนทางด้านการศึกษาคนไทยทุกคนได้ร ับโอกาสทางการศึกษาที ่สูงขึ ้น  
แต่คุณภาพการศึกษาท่ีสร้างป๎ญหาอย่างต่อเนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีไม่ได้สอนให้มีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์และนําไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ป๎ญหาการว่างงานแม้จะมีระบบประกันสังคมให้ความคุ้มครองแรงงานแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมแรงงานที่
อยู่นอกระบบโดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรกรรรมยังความเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทและเมือง
อย่างต่อเนื่อง ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าขาดการสืบทอดไปสู่ชนรุ่นหลัง
รวมไปถึงแนวคิดจิตสาธารณะความมีนํ้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่กลับวัดคุณค่าของคนด้วยวัตถุ 
จึงเกิดการใช้จ่ายอย่างฟุุมเฟือยต่อผลกระทบต่อชีวิตประชาชน ถึงจะมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น
แต่ความสุขในชีวิตกลับลดลงรายได้ไม่สัมพันธ์กับรายจ่ายก่อให้เกิดหนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 

ผู้วิจัยจึงเห็นความจําเป็นในการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อ
เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 ให้กับเกษตรกรใน 4 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งศาสตร์พระราชาเป็น
ศาสตร์ท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงดําริ
ขึ้นเพื่อแก้ไขป๎ญหาท่ีเกิดขึ้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ีผ่านๆมา  
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรม แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วยการให้
ความรู้ท้ัง 4 ด้านคือ การพัฒนาตนเอง การจัดการตนเอง  เศรษฐศาสตร์เชิงสังคม  ความพอใจ และ
ความยั่งยืน 
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4. ส่ือและอุปกรณ์การฝึกอบรม 

การบรรยาย ส่ือวีดีทัศน์/สื่อ Power Point VDO และรูปภาพ การปฏิบัติจริงในการจัดการ
ตนเอง แนวคิดศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดทฤษฎีใหม่ แนวคิดการมีส่วนร่วม 
5. การประเมินผลสัมฤทธิ์ 

การวัดผลก่อนการอบรม และหลังการฝึกอบรม 
6. เนื้อหาการฝึกอบรม 

ประกอบไปด้วยภาคความรู้ โดยภาคความรู้ที ่ 1 -3 เป็นการบรรยาย ภาคความรู้ที่ 4 เป็น
การศึกษาจากวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Beat Practice) และการปฏิบัติการ (Workshop)  
 

ภาคความรู้ จ านวนชั่วโมง 
ภาคความรู้ท่ี 1.   แนวคิดการจัดการตนเอง 45 นาที 
ภาคความรู้ท่ี 2.   แนวคิดศาสตร์พระราชา 30 นาที 
ภาคความรู้ท่ี 3.   หลักเศรษฐกิจพอเพียง 1.15 ช่ัวโมง 
ภาคความรู้ท่ี 4.   การน้อมนําศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติจน

ประสบผลสําเร็จ 
1  ช่ัวโมง 

การปฏิบัติการ (Workshop)  2.30 ช่ัวโมง 
รวม 6 ช่ัวโมง 
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7. ช่ือวิชา คําอธิบายรายวิชา และระยะเวลาการฝึกอบรมของแต่ละวิชาในแต่ละภาคความรู้ 
 

ชื่อความรู้ ค าอธิบาย 
ระยะเวลาในการ

ฝึกอบรม 
ความรู้ท่ี 1 

แนวคิดการจัดการ
ตนเอง 

ความหมาย แนวคิด และความรู้การจัดการตนเองของ
เกษตรกร 

45 นาที 

ความรู้ท่ี 2 
แนวคิดศาสตร์พระราชา 

ความเป็นมาของศาสตร์พระราชา ท่ี พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแนวความคิดและการ
ปฏิบัติไว้ให้กับปวงชนชาวไทยเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น  

30 นาที 

ความรู้ท่ี 3 
เศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการอุดมการณ์ท่ีจะช่วยพัฒนาชีวิตของเกษตรกร
มุ่งไปสู่ความยั่งยืนด้วยการรู้จักตนเอง พึ่งพาตนเองได้ 
มีความพอเพียง ไม่โลภ มีเหตุผลและไม่ประมาท
ภายใต้สามห่วงสองเงื่อนไข 

1 ช่ัวโมง 

ความรู้ท่ี 4 
การน้อมนําศาสตร์

พระราชาไปปฏิบัติจน
ประสบผลสําเร็จ 

 1 ช่ัวโมง 

การปฏิบัติการ 

การฝึกภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการนําเอาภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่นมาใช้เพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวและ
ชุมชน เช่น การทํานํ้าส้มควันไม้  การหมักปุ๋ยชีวภาพ
เพื่อใช้ในไร่นา เป็นการลดพึ่งพาป๎จจัยภายนอก 

2.30 ช่ัวโมง 

 
ภาคความรู้ที 1 แนวคิดการจัดการตนเองของเกษตรกร 

การจัดการตนเอง (self-mangement) เป็นแนวคิดที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมซึ่งมีความเช่ือว่าบุคคลสามารถเรียนรู้โดยการเสริมแรงได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งแนวคิดการจัดการ
ตนเองเป็นแนวคิดท่ีมีพื้นฐานสามารถจัดการแก้ป๎ญหาของตนเองได้ และสามารถจัดความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นกับชุมชนได้ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นอิสระ ทั้งความคิดและการแสดงออก และองค์
ความรู้ท่ีถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของภูมิป๎ญญาท้องถิ่นหรือประสบการณ์ ซึ่งอาจแสดงออกมาใน
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รูปแบบของแผนการทํางานและโครงการต่างๆอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการศึกษาเรียนรู้เพื่อ
นํามาใช้ในการจัดการตนเองได้ในทุกมิติทําให้เกิดความเข้มแข็ง แต่ยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของชุมชนไว้ 
 
ภาคความรู้ท่ี 2 แนวคิดเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 

ศาสตร์พระราชา เป็นกระบวนการนําเอาศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล หรือเรียก
ง่าย ๆ ว่าการนําความรู้ในศาสตร์ทั ้ง 3 ด้าน หรือ 3 มิติ ทั ้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ส่ิงแวดล้อม สู่การพัฒนาประเทศให้มั่นคง ยั่งยืน ไปสู่การปฏิบัติจริง หรือเดินตามรอยเท้าพ่อในการ
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การนําองค์ความรู้ ด้านการ
กําหนดเปูาหมายของการเรียนรู้หรือการพัฒนางาน องค์ความรู้ด้านเนื้อหา ความรู้จากโครงการ
พระราชดําริ และอื่น ๆ รวมทั้งการนําองค์ความรู้ในวิธีทรงงานมาใช้ในการดําเนินชีวิต การทํางานของ
บุคคล ครอบครัว เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนางานดําเนินชีวิตดําเนินงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้วยองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่องานที่พ่อทํา”  
โดยการนําเอาแนวความคิดการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีโดยมีหลักการอยู่ 
23 ข้อ 1) จะทําอะไรต้องหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2) ระเบิดจากข้างใน 3) แก้ไขป๎ญหาจากจุดเล็ก  
4) ทําตามลําดับขั้น 5) ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 6) ทํางานแบบองค์รวม 7) ไม่ติดตํารา  
8) รู้จักประหยัด 9) ทําให้ง่าย 10) การมีส่วนร่วม 11) ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 12) บริการท่ีจุดเดียว 
13) ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 14) ใช้อธรรมปราบอธรรม 15) ปลูกปุาในใจคน 16) ขาดทุนคือกําไร  
17) การพึ่งพาตนเอง 18) พออยู่พอกิน 19) เศรษฐกิจพอเพียง 20) ความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน  
21) ทํางานอย่างมีความสุข 22) ความเพียร 23) รู ้จักสามัคคี การประยุกต์ศาสตร์พระราชาตาม
กระบวนจัดการอย่างเป็นระบบต้องการความรัก ความตั้งใจจริง ไม่ยึดติดกับตํารา ปรับตามบุคคล  
ภูมิสังคม สภาพพื้นท่ี และสถานการณ์  
 
ภาคความรู้ท่ี 3 แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ป๎ญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรด้วยส่วนใหญ่มีป๎ญหาเรื่องหนี้สินไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบ หรือหนี้
นอกระบบ ซึ่งสาเหตุหลักๆคือความโลภ ความไม่รู้จักพอ ซึ่งมาจากสาเหตุจากกระแสทุนนิยมที่ถาโถมเข้า
มาอย่างต่อเนื่อง จากวิถีบรรพบุรุษแต่เดิมเป็นการทําการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง พึ่งพาทรัพยากรใน
ท้องถิ่น ปลูกทุกอย่างที่กินได้ และกินทุกอย่างที่ปลูก เหลือก็นําไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่น หรือขาย
ออกไปนํารายได้มาสู่ครัวเรือน ก็กลายมาเป็นการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวที่ต้องการผลกําไรอย่างเป็นกอบเป็น
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กําหวังจะสร้างความรํ่ารวยอย่างรวดเร็วให้กับตนเอง แต่ผลสุดท้ายก็กลายเป็นภาระหนี้สินที่จะต้องแบก
รับ เนื้อหาในหลักสูตรนี้จึงเป็นเรื่องของวิธีปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากความเป็นหนี้คือ 
 1. น้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
 - ลดความโลภให้เบาบางจากจิตใจก่อน เพื่อนําไปสู่การให้ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
 - รู้จักประมาณตนในการประกอบอาชีพ 
 - สร้างภูมิคุ้มกัน โดยการพึ่งพาป๎จจัยภายใน 
 - เช่ือมโยงภูมิป๎ญญาท้องถิ่น กับเกษตรทฤษฏีใหม่ 
 2. ลดละเลิกอบายมุข ลดค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็น 
 3. รู้จักบริหารจัดการภายในครัวเรือน 

 4. มีการพัฒนาภูมิป๎ญญาท่ีมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มรายได้ 
 5. ยึดหลักธรรมมะมาใช้ในการดํารงชีวิต  
 
ภาคความรู้ท่ี 4. การน้อมนําศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จ 

ประเทศไทยของเราแม้จะมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์ในนํ้ามีปลาในนามีข้าว และมี
ป๎ญหาด้านภัยพิบัติน้อยกว่าประเทศอื่นๆ แต่ด้วยความเจริญทางด้านวัตถุที่ก้าวหน้าและลุกลามอย่าง
รวดเร็วทําให้เกษตรกรในชนบทท่ีเคยมีชีวิตแบบพอเพียงต้องผันเปลี่ยนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
เกษตรเพื่ออุตสาหกรรม ผืนปุาที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็ตกเป็นไร่เกษตรเชิงเดี่ยวที่ขาดความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ ทําให้สภาพดินเส่ือมโทรม จนกระท่ังผืนปุาถูกทําลายสิ้น พื้นที่หลายแห่งกลายสภาพ
เป็นภูเขาหัวโล้นที่แทบไม่ต่างกับทะเลทราย และเมื่อเข้าสู ่ฤดูฝนจากสภาพปุาที่โล่งเตียน จึงไม่
สามารถรับมือกับปริมาณนํ้าฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ทําให้เกิดนํ้าปุาไหลหลากทําลายบ้านเรือนของ
ชาวบ้านพังเสียหาย แต่สําหรับคนไทยนับเป็นความโชคดีอย่างยิ่งที ่ พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน “ศาสตร์พระราชา”  
องค์ความรู้อันลํ้าค่าในการจัดการดิน นํ้า ปุา ที่สามารถนําไปลงมือปฏิบัติ ให้เกิดผลสําเร็จได้จริง  
อันจะนําไปสู่การแก้ป๎ญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้ํา แก้ป๎ญหาระบบนิเวศ และรับมือกับป๎ญหา
นํ้าท่วม นํ้าแล้ง และภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน ทําให้เกษตรกรไทยและคนรุ่นใหม่ที่
สนใจทําการเกษตรและปรารถนาในการดําเนินชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง มีแนวทางปฏิบัติเสมือน
แสงสว่างส่องทางให้เดินไปสู่เปูาหมายได้เร็วขึ้น 

ศาสตร์พระราชา เป็นองค์ความรู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับชาวไทยทุกคน เพราะมีศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริกระจายอยู่ทั ่วทุกภูมิภาค เพื่อเป็นต้นแบบความรู้ในการนําศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ไม่เพียงเท่านี้ภาคเอกชนเองก็ร่วมแรงร่วมใจ
น้อมนําศาสตร์พระราชาไปเผยแพร่สู่ชุมชนอีกทาง 
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจรูปแบบ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจรูปแบบ จ านวน  5 ท่าน 
 

1. ชื่อผู้เชี่ยวชาญ ดร.พระปลัดประพจน์ อยู่สําราญ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
สถานที่ท างาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธป๎ญญาศรีทวารวดี 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
2. ชื่อผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.เขวิกา สุขเอี่ยม 

ต าแหน่ง  อาจารย์ 
สถานที่ท างาน คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   วิทยาเขตกําแพงแสน 

  
3. ชื่อผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.พิทักษ์ สุพรรโณภาพ 

ต าแหน่ง  อาจารย์ 
สถานที่ท างาน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ 

 
4. ชื่อผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.วสันต์ ล่ิมรัตนาภิรักษ์กุล 

ต าแหน่ง  อาจารย์ 
สถานที่ท างาน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
5. ชื่อผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.สราวุธ ชมบัวทอง 

ต าแหน่ง  อาจารย์ 
สถานที่ท างาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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ภาคผนวก จ 
ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรมศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียงศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม 
ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ลงพ้ืนท่ี วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 
 

 
 

นักวิจัย ฟ๎งคําบรรยายจากประธานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม 
 

     
 

พื้นท่ีทําการเกษตรแบบผสมผสานของชุมชนพอเพียง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม 
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ภาพกิจกรรมศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนบ้านสะพานด า 
ต าบลวัดแก้ว อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

ลงพ้ืนท่ี วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 
 

 
 

นักวิจัย ฟ๎งคําบรรยายจากประธานศูนย์ชุมชนบ้านสะพานดํา 
 

 
 

แปลงปลูกผักชุมชนบ้านสะพานดํา 
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ภาพกิจกรรมศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลวังหว้า 
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ลงพ้ืนท่ี วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 
 

 
 

ประธานศูนย์เกษตรอินทรีย์ตําบลวังหว้า อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
 

นักวิจัย ประธานศูนย์เกษตรอินทรีย์ตําบลวังหว้า อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ปลูกข้าวอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์ 
 

 
 

พื้นท่ีทําการเกษตรผสมผสานชุมชนเกษตรอินทรีย์ตําบลวังหว้า อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภาพกิจกรรมศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียงบ้านดอนศาลเจ้า  
ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ลงพ้ืนท่ี วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 
 

     
 

  นักวิจัย เจ้าของศูนย์เรียนรู้ชุมชนพอเพียงบ้านดอนศาลเจ้า   
 

    
 

พื้นท่ีแปลงเกษตรชุมชนพอเพียงบ้านดอนศาลเจ้า 
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พื้นท่ีเกษตรกรรมปลูกผักสลัดชุมชนพอเพียงบ้านดอนศาลเจ้า 
 

     
 

พื้นท่ีเกษตรกรรมผสมผสานชุมชนพอเพียงบ้านดอนศาลเจ้า 
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ภาพกิจกรรมศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปลักไม้ลาย 
ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ลงพ้ืนท่ี วันท่ี 15 กันยายน 2563 
 

     
 

เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปลักไม้ลาย 
 

     
 

ผลิตผลข้าวอินทรีย์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปลักไม้ลาย 
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ปลูกข้าวอินทรีย์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปลักไม้ลาย 
 

   
 

พื้นท่ีทําการเกษตรแบบผสมผสานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปลักไม้ลาย 
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ภาพกิจกรรมของชาวชุมชนต าบลวัดส าโรง 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ลงพ้ืนท่ี วันท่ี 21 ธันวาคม 2563 

 

     
 

แปลงผักสวนครัวของชุมชนตําบลวัดสําโรง 
 

  
 

ภาพคลองไส้ไก่ชุมชนตําบลวัดสําโรง 
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ผลผลิตของชุมชนตําบลวัดสําโรง 
 

  
 

พื้นท่ีทําเกษตรแบบผสมผสานชุมชนตําบลวัดสําโรง 
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ภาพกิจกรรมการท าโฟกัสกรุ๊ปท่ี วัดส าโรง ชุมชนวัดส าโรง 
ต าบลวัดส าโรง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ลงพ้ืนท่ี วันท่ี 20 มกราคม 2564 
 

 
 

โฟกัสกรุ๊ปท่ี วัดสําโรง ชุมชนวัดสําโรง 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือส าคัญ 
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ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นรินทร ์สุวรรณโชติ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2549   พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

                คณะพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  
                ราชวิทยาลัย  
พ.ศ.2551   ศึกษามหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
                คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
                วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
พ.ศ.2564   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
                คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
                วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   
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