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บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่องนี้ไดกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาคือ  1)เพ่ือ ศึกษาสภาพการใช
ประโยชน  ปจจัยดินและน้ําในไรนาของเกษตรกร  เพ่ือวิเคราะหความเหมาะสมในเชิงหลักการ
เกษตรทฤษฎีใหม   2)  เพ่ือศึกษาระบบการทําฟารมของเกษตรกรในเชิงเศรษฐกิจ และวิเคราะห
ความเหมาะสมของระบบการทําฟารมท่ีสอดคลองกับหลักการในแนวเกษตรทฤษฎีใหม      3) เพ่ือ
ศึกษาสภาพทางสังคม  ความสัมพันธของเกษตรกรกับชุมชน และแนวคิดท่ีเกี่ยวของ  กับการ
ดําเนินการผลิตทางการเกษตร  ตามหลักการเกษตรทฤษฎีใหม  เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง  
แนวทางการดําเนินงานของโครงการเกษตรทฤษฎีใหมใหเหมาะสมขึ้น วิธีศึกษาใชการสํารวจ
ฟารมตัวอยางของเกษตรกร   ศูนยการเรียนรู    ศูนยการพัฒนาโครงการในพระราชดําริ ของ
เกษตรกรตัวอยางท้ัง  4  จังหวัด  จํานวน  100  ราย  นําขอมูลมาประมวลผลเพ่ือใหไดคาสถิติเชิง
พรรณนา  และรายงานเปนคาเฉล่ียรอยละ   
                 ผลการศึกษาพบวาจากการศึกษาดานระบบการทําฟารม  1)   รูปแบบกิจกรรมการเกษตร
ของเกษตรกรตัวอยาง  เปนการเกษตรแบบไรนาสวนผสมท่ีมีระบบการผลิตในรูปแบบ  พืช-
ประมง-ปศุสัตว  โดยเนนในรูปแบบ ขาว-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว  และมีสัดสวนการดําเนิน
กิจกรรมการเกษตรแตกตางกันโดยขึ้นกับสภาพแวดลอม  วัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน  ซ่ึงแตกตาง
กับสัดสวนทางทฤษฎี  อยางไรก็ตามสัดสวนตาง ๆ สามารถยืดหยุนได  จึงถือวาสัดสวนการใชพ้ืนท่ี
ของเกษตรกรแตละรายมีความเหมาะสม และสอดคลองกับพ้ืนท่ีของตนเอง 2)   การดําเนินกิจกรรม
การเกษตร  มีมาก  และหลากหลาย  นอกจากนี้เกษตรกรยังไดรับความรูในดําเนินการเกษตร    3)  
เกษตรกรมีกิจกรรมในการประกอบอาชีพของตนเองมากขึ้น  มีผลผลิตของพืชหลายหลายออกมา
ในระยะเวลาท่ีตางกัน  ทําใหลดความเส่ียงในการดําเนินการท้ังจากสภาพแวดลอมโดยเฉพาะ
ปริมาณน้ําฝนท่ีแปรเปล่ียนไปตลอดเวลา  อีกท้ังยังลดความเส่ียงจากโรคและแมลง  ตลอดจนใน
เรื่องของราคา  4)  สามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางท่ัวถึง  ทําใหเกิดการรายไดจากการเกษตร
เพ่ิมขึ้นท้ังจากการเพ่ิมผลผลิตและมีผลผลิตอยางหลากหลาย สงผลใหเกิดความคุมคามากกวาความ
คุมทุน เพราะนอกจาก จะทําใหมีอาหารอยางพอเพียงแลว  ยังเปนผลทําใหเกษตรกรมีงานทําตลอด
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ท้ังปมีรายไดตอเนื่อง  ลดการอพยพถ่ินฐาน  คุณภาพชีวิตและครอบครัวมีความอบอุน  ส่ิงแวดลอม
ดีขึ้นเปนผลทําใหตนทุนทางสังคมลดลง       
                   ขอเสนอแนะการสรางความสัมพันธกับชุมชนและเครือขายการผลิตตามการเกษตร
ทฤษฎีใหม  จากสรางแผนแมบทชุมชน 1) กําหนดกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
ของภูมิปญญาและเทคโนโลยีท่ีมีอยู ทรัพยากร วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม 2) สราง
กระบวนการเรียนรูรวมกันท่ีช้ีใหเห็นถึงจุดออนและจุดแข็งรวมศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา
ของชุมชน 3)แผนกิจกรรมตางๆ ท่ีเกื้อกูลและสัมพันธกันอันไดแกการผลิต การใชทรัพยากร การ
ลงทุนและการตลาด ตลอดจนการสรางความสัมพันธและเครือขายกับกลุม หรือองคกรตางๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกชุมชน  
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Abstract 
 
  The  study  purpose ARE: 1)  A  study   the  land  and  water  utilization  of  famer for  
the new  agricultural  theory  suitability  2)  To  study  the  Economic  farming  system  and  to 
analyze  the  suitability  of  the  new  agricultural  theory  to  the  farming  system  3)  To  study  
the  social  affair  on  the  farmers  and  the  community  relationship for  the  improvement  of  
the  new  agricultural  theory  suitability. 
  The  Method :  To  Heavy  The  Demonstrative  farms,  the agricultural  learning  centre  
and  100  Demonstrative  farming  development  programs  under  the  king  catenae in 4  
provinces  for  descriptive  statistical  analyze.   
 The  study  found :  1)  The  Demonstrative  farming  model  is  a  mixed  farming  of  
agricultures, fishery  and  husbandry  but  emphasizes  on  rice,  horticulture,  fishery  and  
husbandry  in  different  proportion  depending  on  the  land  availability.  1)  There  are  several  
varieties  of  farming  activities  besides  the  farmers  get  some  knowledge  farm  of  activities  
3)  The  farmers  are  able  to  created  more  activities  for  themselves  and  are  able  to produce  
the  product  in  various  seasons  for  leas  risk  of  uncertainty  environment  and  better  product  
price.  4)  To maximize  The  resource  utilization  for  sufficient  foods,  better  income  better  
riving  standard,  warm  family  relationship,  incretion  reduction  and  social  cost  reduction.   
 Suggestions   for  the  relation  creation  of  the  community  and  the  new  agricultural  
theory  production  network  from  the  community  planning :  1)  Deffitional  framework  
creation  and  A  basic  standard  development  of  available  knowledge  and  technology,  
resources,  culture  and  society.   2)  SWOT analysis learning process for community  
development.  3)  Activity  supporting  plans  as  production,  resource   utilization,  meeting,  
investment  network  creation  and  the  relation  to  with  in  and  outside  the  community  
 

DPU



กิตติกรรมประกาศ 
 

               การศึกษาวิธีการดําเนินการผลิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกรภาคกลางได
ดําเนินการจนแลวเสร็จ  โดยไดรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย และไดรับการสงเสริมดานเวลาและส่ิง
อํานวยความสะดวก จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รวมท้ังไดรับความอนุเคราะหขอมูลจากสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัด อีกท้ัง มูลนิธิชัยพัฒนา  เจาหนาท่ีหนวยงานเกษตรและสหกรณจังหวัด  
อําเภอ   ท่ีอํานวยความสะดวกใหสัมภาษณเกษตรกรและ ปราชญชาวบาน ในจังหวัด  นนทบุรี 
ปทุมธานี สระบุรี  สระแกว    

 ในโอกาสนี้คณะผูวิจัยขอกราบขอบคุณอยางสูงตอสถาบันและบุคคลท่ีใหความเมตตาและ
กรุณา ตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังงานวิจัยเรื่องนี้ไดลุลวงไปดวยด ีไดแก   รองศาสตราจารย ดร. สรชัย  
พิศาลบุตร    อาจารยดร.ชัยวัฒน  คนจริง รองศาสตราจารยรุจิพัชร  กิตติวิวัฒนพงษ  ท่ีกรุณาตรวจสอบ
ความถูกตองและประเมิณความเหมาะสมทางวิชาการ   อาจารยวันเพ็ญ พิณเผือกรองผูอํานวยการ
ศูนยวิจัย และคุณกุลทิพย  อนันตรักษ   ผูประสานงานศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยรวมท้ังทุก
ทานท่ีใหความชวยเหลือสนับสนุนใหขอคิดเห็นในการคนควาวิจัยอันเปนประโยชนและวิทยาทานแก
ผูวิจัย 
 
 
 
 
 
                                                                                                           (นายสุเทพ   พันประสิทธ์ิ) 
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บทที่ 1 บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม เปนแนวทางการพัฒนาท่ีนําไปสู
ความสามารถในการพ่ึงตนเองในระดับตาง ๆ อยางเปนขั้นตอน โดยลดความเส่ียงเกี่ยวกับความผันแปร
ของธรรมชาติหรือการเปล่ียนแปลงจากปจจัยตาง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การ
สรางภูมิคุมกันท่ีดี มีความรู ความเพียรและความอดทน สติและปญญา การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และ
ความสามัคคี เศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความหมายกวางกวาทฤษฎีใหม โดยท่ีเศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบ
แนวคิดท่ีช้ีบอกหลักการ และแนวทางปฏิบัตขิองทฤษฎีใหมในขณะท่ีแนวพระราชดําริเกี่ยวกับทฤษฎี
ใหมเปนแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอยางเปนขั้นตอน เปนตัวอยางการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในทางปฏิบัติ ท่ีเปนรูปธรรมเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม    ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริเปรียบเทียบ
กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีอยู 2 แบบ คือ แบบพ้ืนฐานกับแบบกาวหนา ไดดั้งนี้ 

ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร เปนเศรษฐกิจพอเพียง
แบบพ้ืนฐานเทียบไดกับทฤษฎีใหมขั้นท่ี 1 ท่ีมุงแกปญหาของเกษตรกรท่ีอยูหางไกลแหลงน้ํา ตองพ่ึง
น้ําฝนและประสบความเส่ียงจากการท่ีน้ําไมพอเพียง แมกระท่ังสําหรับการปลูกขาวเพ่ือบริโภค และมี
ขอสมมติวา มีท่ีดินพอเพียงในการขุดบอเพ่ือแกปญหาในเรื่องดังกลาวจากการแกปญหาความเส่ียงเรื่อง
น้ํา จะทําใหเกษตรกรสามารถมีขาวเพ่ือการบริโภคยังชีพในระดับหนึ่งได และใชท่ีดินสวนอ่ืน ๆ สนอง
ความตองการพ้ืนฐานของครอบครัว รวมท้ังขายในสวนท่ีเหลือเพ่ือมีรายไดท่ีจะใชเปนคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี
ไมสามารถผลิตเองได ท้ังหมดนี้เปนการสรางภูมิคุมกันในตัวใหเกิดขึ้นในระดับครอบครัว 

อยางไรก็ตามแมกระท่ังในทฤษฎีใหมขั้นท่ี 1 เกษตรกรจําเปนตองไดรับความชวยเหลือ
จากชุมชน ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม   ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับ
องคกรเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหมขั้นท่ี 2 เปนเรื่องของการสนับสนุน
ใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณ หรือการท่ีการเกษตรตาง ๆ รวมตัวกันในลักษณะ
เครือขายวิสาหกิจ  กลาวคือ เม่ือสมาชิกในแตละครอบครัวหรือองคกรตาง ๆ มีความพอเพียงขั้นพ้ืนฐาน
เปนเบ้ืองตนแลวก็จะรวมกลุมกัน เพ่ือรวมมือกันสรางประโยชนใหแกกลุมและสวนรวม บนพ้ืนฐาน
ของการไมเบียดเบียนกัน การแบงปนชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามกําลังและความสามารถของตนซ่ึงจะ
สามารถทําให ชุมชนโดยรวมหรือเครือขายวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอยางแทจริง 
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บทท่ี 1.บทนํา 

โครงการวิจัยเรื่อง: การศึกษาวิธีการดําเนินการผลิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกรภาคกลาง 
   
 

2

ความพอเพียงในระดับประเทศ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซ่ึงครอบคลุม
ทฤษฎีใหมขั้นท่ี 3 ซ่ึงสงเสริมใหชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจสรางความรวมมือกับองคกรอ่ืนๆ ใน
ประเทศ เชน บริษัทขนาดใหญ ธนาคาร สถาบันวิจัย เปนตน 

การสรางเครือขายความรวมมือในลักษณะเชนนี้จะเปนประโยชนในการสืบทอดภูมิ
ปญญา แลกเปล่ียนความรู เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือรวมมือกันพัฒนา ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ทําใหประเทศอันเปนสังคมใหญอันประกอบดวยชุมชน องคกรและการเกษตรตาง ๆ 
ท่ีดําเนินชีวิตอยางพอเพียงกลายเปนเครือขายชุมชนพอเพียงท่ีเช่ือมโยงกันดวยหลัก  ไมเบียดเบียน 
แบงปน และชวยเหลือซ่ึงกันและกันไดในท่ีสุด 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางปฏิบัติตน  โดยคํานึงถึง  1.ความ
พอประมาณ  2. ความมีเหตุผล  และ  3. การสรางภูมิคุมกันท่ีดี เพ่ือพรอมรับตอความเส่ียงบนพ้ืนฐาน
ของความรอบรู ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใชความรูอยางถูกหลักวิชาการ ดวยความ
รอบคอบและระมัดระวัง ควบคูไปกับการกระทําท่ีไมเบียดเบียนกัน การแบงปน ชวยเหลือซ่ึงกันและ
กัน ความรวมมือปรองดองกันในสังคม จะสรางสายใยเช่ือมโยงคนในภาคสวนตางๆ ของสังคมเขา
ดวยกัน สรางสรรคพลังในทางบวก นําไปสูความสามัคคี การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน และการพรอม
รับตอการเปล่ียนแปลงตางๆ ภายใตกระแสโลกาภิวัตน   การผลิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลง
ดังกลาวจึงทวีความสําคัญขึ้น  ดังจะเห็นไดจากการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตของการเกษตรในประเทศของ
ไทย มีมูลคาและอัตราการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด  ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของภาค
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตอเศรษฐกิจของประเทศ  จึงไดกําหนดภารกิจดานการสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรองรับภารกิจดังกลาว  โดยมีเปาหมายเพ่ือสงเสริม
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ใหเปนท่ียอมรับของประชาชนทุกระดับและมีมาตรฐานสากล       
นอกจากนี้ยังไดวางแนวทางในการพัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใหมีศักยภาพ สามารถ
แขงขันในตลาดได ดวยความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับ
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
             ผลการศึกษาครั้งนี้จะนําไปขยายผลสูเกษตรกรรายอ่ืนใหมีประสิทธิผลการผลิตท่ีสรางรายไดให
เกษตรกรไดอยางพอเพียงตอการใชจายในการลงทุนอยางตอเนื่องและการดํารงชีพ  รวมท้ังมีความ
ม่ันคงดานอาหาร  ท่ีสามารถเปนแนวทางในการพัฒนาเกษตรกรตอไป 
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ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกัน

เง่ือนไขความรู

เง่ือนไขคุณธรรม 

ทฤษฎีใหม  ขั้นที ่ 1

รูปที่ 1.1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

ทฤษฎีใหมข้ันที่
  
1

ทําตามกําลังความสามารถที่มีในครัวเรือน 

ปริมาณนํ้าเพียงพอเพาะปลูกพืชในฤดูแลง 
ความเปนอยูไมขัดสน 

นําเงินไปใชในส่ิงที่จําเปน 

ในฤดูแลงไมใชนํ้าทํานาปรัง 

ระบบการผลิตหลากหลาย 

ประสิทธิภาพในการจัดแบงพ้ืนที่ 

ลดการใชสารเคมี 

ปลูกพืชที่เปนอาหารหลัก คือ ขาว 

ชนิดของพืชที่ปลูก ดูตามภูมิประเทศ 
นําดินที่ไดจากการขุดสระมาใชประโยชน 

เพิ่มรายไดดวยการลดรายจาย โดยเก็บผลผลิต สวนหน่ึงไวบริโภค 

มีแหลงนํ้าเพื่อทําการเกษตรไดตลอดป 

ในปที่ฝนตกดี สรางรายไดเพิ่มจากการขายพืชผัก 

ใชเงินลงทุนจากเงินออม 
ปลูกพืชผสมผสาน เพื่อลดโรค/แมลง และสรางภูมิคุมกัน         

ซ่ึงกันและกัน 

ประหยัดการใชทรัพยากร 
   

 
                                          

ไดรับความรู จากเจาหนาที่รัฐ และหนวยงานภายนอก 

นําความรูมาปรับใช 

รับการนําความรูหลักวิชาการ 

ยินดีรับความรูใหมๆ ตลอดเวลา 

แนวทางเกษตรทฤษฎีใหมทําใหชีวิตดีข้ึน 

 รักและสามัคคี 

เดินสายกลาง 

ชวยเหลือเก้ือกูล 

ซ่ือสัตย / อดทน / ขยัน / ประหยัด 
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2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย  และสามารถตอบปญหาดังกลาวไดอยางชัดเจน  

ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้ 

 1)เพ่ือ ศึกษาสภาพการใชประโยชน  ปจจัยดินและน้ําในไรนาของเกษตรกร  เพ่ือวิเคราะห
ความเหมาะสมในเชิงหลักการเกษตรทฤษฎีใหม 
      2)  เพ่ือศึกษาระบบการทําฟารมของเกษตรกรในเชิงเศรษฐกิจ และวเิคราะหความเหมาะสม
ของระบบการทําฟารมท่ีสอดคลองกับหลักการในแนวเกษตรทฤษฎีใหม  
      3) เพ่ือศึกษาสภาพทางสังคม  ความสัมพันธของเกษตรกรกับชุมชน และแนวคิดท่ีเกี่ยวของ  
กับการดําเนินการผลิตทางการเกษตร  ตามหลักการเกษตรทฤษฎีใหม  เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง  
แนวทางการดําเนินงานของโครงการเกษตรทฤษฎีใหมใหเหมาะสมขึ้น 
 

3.  สมมุติฐานการวิจัย :  การขยายผลตามแนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหมไปสูเกษตรกรอ่ืน ๆ  ไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิผล  ผูวิจัยจึงไดกําหนดเปนสมมุติฐานเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการวิจัยไว  ดังนี ้
        1)  รูปแบบการผลิต  สถานท่ีตั้ง  ขนาด  และรูปแบบของสระน้ํา  จะตองสัมพันธกับ
คุณสมบัติของดินและความตองการการใชน้ํา  ตลอดจนลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศของพ้ืนท่ี 
      2)  เกษตรกรท่ีมีท่ีดินนอยท่ีทําตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม  มีความเปนอยูท่ีพอเพียงเล้ียงตนเอง
ได 
      3)  การสรางเครือขายและความสัมพันธของเกษตรกรกับชุมชน  จะมีสวนกําหนดรูปแบบ
การดําเนินงานเกษตรทฤษฎีใหมในขั้นตอ ๆ ไป 
   

4.  ขอบเขตการวิจัย  
(1)  ดานเนื้อหา  เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีช้ี

ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคํานึงถึง  1. ความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผล และ 3. การสรางภูมิคุมกันท่ีด ี     
(2) ดานสถานที่  ศึกษาเกษตรทฤษฎีใหมท่ีเขาขายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 

พ้ืนท่ีทําการศึกษาจังหวัดภาคกลาง :   นนทบุรี   ปทุมธานี    สระบุรี    สระแกว 
 

5.  นิยามศัพท  
(1 ) เศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy)  

เปนปรัชญาท่ีช้ีแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดําเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 
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(2) ทฤษฎีใหม 
 ทฤษฎีใหม เปนกระบวนแนวความคิดของการจัดการและพัฒนาผสมผสานปจจัย
การผลิตทางการเกษตร และงานหัตถกรรม งานอุตสาหกรรมในครอบครัวและชุมชนเขาดวยกันอยาง
ประสานสอดคลองในของปจจัยในการดําเนินการ โดยมีแนวการปฏิเสธท่ีวาประหยัดเงินทุน ประหยัด
ทรัพยากร ประหยัดพ้ืนท่ี ประหยัดแรงงาน แตใชคนทํางานอยางจริงจังและเสริมภูมิปญญาชาวบาน 
ปจจัยการดําเนินการท่ีนําเขามาสูกระบวนการและวิธีการจัดการนี้ เปนกรณีของการดําเนินกิจกรรมดาน
การเกษตรเปนตนแบบ โดยหยิบเอาปจจัยท่ีจําเปนของการทําการเกษตรมาทําการจัดการอยางไดผล 

(3 ) ทฤษฎีใหมขั้นที1่ 
พ้ืนฐานท่ีสําคัญของเกษตรกรท่ีจะปฏิบัติทฤษฎีใหมขั้นท่ีหนึ่ง ไดแก  มีพ้ืนท่ี

คอนขางนอย ประมาณ 15 ไร คอนขางยากจน จํานวนสมาชิกปานกลาง (ไมเกิน 6 คน) อยูในเขตใช
น้ําฝนธรรมชาติ ฝนไมชุกมากนัก ดินมีสภาพขุดสระเก็บกักน้ําได ในระยะแรกจะผลิตพอเพียงเล้ียงตัว
ได แตจะตองกินอยูอยางประหยัด มีความขยันหม่ันเพียร มีความสามัคคี และชวยเหลือเกื้อกูลกันกับเพ่ือ
บาน  หลักการท่ีสําคัญของการปฏิบัติคือรู จักการบริหารและจัดการดินและน้ํ า  ซ่ึงเปน
ทรัพยากรธรรมชาติรวมกับการบริหารเวลา บริหารเงินทุน และกําลังคน  เพ่ือใหบังเกิดผลผลิตเปน
อาหารและรายไดตลอดป และผลจากการท่ีไดทรงคิดและคํานวณ พระองคไดทรงแนะนําใหแบงพ้ืนท่ี
ออกเปนสัดสวนรอยละ 30 : 30 : 30 : 10  

(3) ทฤษฎีใหมขั้นกาวหนา(ทฤษฎีใหมขั้นที่สอง ) คือ ใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูป 
กลุม หรือ สหกรณ  หมายถึง ชุมชนท่ีมีระบบธุรกิจชุมชนท่ีเขมแข็ง มีกระบวนการดําเนินงาน   (1) มี
เปาหมายของกิจการ  (2) ครอบครองและจัดการปจจัยการผลิต  (3) การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
พอท่ีจะเปนตัวอยางแกชุมชนอ่ืนได   ทฤษฎีใหมขั้นท่ีสองก็คือ การเกษตรกาวหนา หรือเกษตรออม
ทรัพย ซ่ึงเปนขั้นท่ีครอบครัวเกษตรกร ชุมชนเกษตรกรทุกระดับรวมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีทําการเกษตรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ดวยเกษตรกร บุคลากร ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม รวมคิด รวมทํา และประสานงาน เพ่ือมุงสูการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน มี
การรวมแรง รวมใจกันดําเนินการในดานตางๆคือ 

(1)  การผลิต (พันธุพืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ) เกษตรกรจะตองรวมมือใน
การผลิตโดยเริ่มตั้งแต ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุพืช ปุย การหาน้ํา และอ่ืน ๆ เพ่ือการเพาะปลูก  

(2)  การตลาด (ลานตากขาว ยุง เครื่องสีขาว การจําหนายผลผลิต) เม่ือมีผลผลิต
แลว จะตองเตรียมการตาง ๆ เพ่ือการขายผลผลิตใหไดประโยชนสูงสุด เชน  การเตรียมลานตากขาว
รวมกัน จัดหายุงรวบรวมขาว เตรียมหาเครื่องสีขาว ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตใหไดราคาดี และ
ลดคาใชจายลงดวย 
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(3)  ความเปนอยู (กะป น้ําปลา อาหาร เครื่องนุงหม ฯลฯ) ในขณะเดียวกัน
เกษตรกรตองมีความเปนอยูท่ีดีพอสมควร โดยมีปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต เชน อาหารการกินตาง ๆ  
กะป น้ําปลา เส้ือผา ท่ีพอเพียง  

(4)  สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู) แตละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการท่ี
จําเปน เชน มีสถานีอนามัยเม่ือยามปวยไข หรือมีกองทุนไวกูยืมเพ่ือประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชน  

(5)  การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา) ชุมชนควรมีบทบาทในการสงเสริม
การศึกษา เชน มีกองทุนเพ่ือการศึกษาเลาเรียนใหแกเยาวชนของชุมชนเอง  

(6)  สังคมและศาสนา 
(4)  ทฤษฎีใหมขั้นพัฒนา (Development )  (ทฤษฎีใหมขั้นที่สาม ) 

หมายถึง   ทําใหม่ันคง  ทําใหกาวหนา   การพัฒนาประเทศก็ทําใหบานเมืองม่ันคงมี
ความเจริญ ความหมายของการพัฒนาประเทศนี้ก็เทากับตั้งใจท่ีจะทําใหชีวิตของแตละคนมีความ
ปลอดภัย มีความเจริญ มีความสุข เม่ือดําเนินการผานพนขั้นท่ีสองแลว เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรก็
ควรพัฒนากาวหนาไปสูขั้น ท่ีสามตอไป คือ ติดตอประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหลงเงิน เชน 
ธนาคาร หรือบริษัท หางรานเอกชน มาชวยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังนี้ ท้ังฝายเกษตรกร
และฝายธนาคารกับบริษัท จะไดรับประโยชนรวมกัน กลาวคือ  

-  เกษตรกรขายขาวไดในราคาสูง (ไมถูกกดราคา)  
-  ธนาคารกับบริษัทสามารถซ้ือขาวบริโภคในราคาต่ํา (ซ้ือขาวเปลือกโดยตรง

จากเกษตรกรและมาสีเอง)  
- เกษตรกรซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภคไดในราคาต่ํา เพราะรวมกันซ้ือเปน

จํานวนมาก (เปนรานสหกรณ ราคาขายสง) 
- ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร (เพ่ือไปดําเนินการในกิจกรรม

ตางๆ ใหเกิดผลดียิ่งขึ้น) 
-  ชุมชนควรเปนท่ีรวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเปนท่ียึด

เหนี่ยว กิจกรรมท้ังหมดดังกลาวขางตน จะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  ไมวาสวน
ราชการ องคกรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเปนสําคัญ คือการรวมตัวกันของชาวบานเพ่ือ
ลงทุนทําธุรกิจในชุมชน  ท้ังนี้ โดยอาจเปนการระดมทุนโดยการซ้ือหุนเพ่ือทําธุรกิจเปาหมายโดย
สมาชิกกลุมเทานั้น  หรือเปนการรวมลงทุนระหวางชาวบานกับหนวยงานภายนอกบริหารจัดการกลุม
โดยสมาชิก ใชทรัพยากรทองถ่ินในการผลิตและจัดการกลุม (วัตถุดิบ ความรูและแรงงาน) และการทํา
กิจกรรมจะคํานึงถึงความเหมาะสมตอสภาพแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนท่ีดําเนินงานอยู 
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6 . ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ส่ิงสําคัญท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  รูปแบบระบบการบริหารการจัดการของเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีงายตอการปฏิบัต ิ

2.  แนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานของเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของทฤษฎีใหม 

3.  แนวทางในการสงเสริม และเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
เพ่ือท่ีกลุมเกษตรอ่ืนๆ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะไดนําไปปฏิบัต ิ       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
  บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

2.1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

             เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ  ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน 
ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตนความพอเพียง          
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดี
พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน   ท้ังนี้จะตอง
อาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการ
วางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย
สุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความ
รอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางท้ังดานวัตถุ 
สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี  

2.2.หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  

         การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและ
ความไมประมาท    โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว       
ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ   และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา  มี
หลักพิจารณาอยู 5 สวน ดังนี้  

(1)  กรอบแนวคิด   เปนปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ี ควรจะเปน โดยมี
พ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมอง
โลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และวิกฤต เพ่ือ ความม่ันคง 
และ ความยั่งยืน ของการพัฒนา 
(2) คุณลักษณะ   เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนน
การปฏิบัติ  บนทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 
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(3)   คํานิยาม   ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ กัน   คือ  ความพอประมาณ   
ความมีเหตุผล    การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว  
(4) เงื่อนไข    การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น     ตองอาศัยท้ัง
ความรู   และคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน กลาวคือ     
 (5)  แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ   
การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน      พรอมรับตอการเปล่ียนแปลงในทุกดาน  ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอม ความรูและเทคโนโลย ี 
2.3.   การเกษตรยั่งยืน 
    ระบบเกษตรยั่งยืนควรมีลักษณะการจัดการทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรท่ีเลียนแบบระบบนิเวศ
ของปาธรรมชาต ิคือมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีกลไกควบคุมตัวเอง มีการพ่ึงพาปจจัยการผลิตจาก
ภายนอกนอยท่ีสุดตามความจําเปน สําหรับการปองกันและกําจัดศัตรูพืชพยายามลดการใชสารเคมี โดย
การใชวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน กลาวคือควรใหความสําคัญกับระบบการปลูกพืชท่ีเกื้อกูล
กันเพ่ือสรางความสมดุลตามธรรมชาติในระบบการเกษตร (.   www.sufficiencyeconomy.org)  

ในปจจุบัน มีการทดลองวีธีการเกษตรยั่งยืนในพ้ืนท่ีศูนยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ีจังหวัดเพชรบุร ี
 ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ เปนตน  
มีกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนไปตามแนวพระราชดําริและสอดคลองกับหลักการของเกษตรยั่งยืน ท่ีสําคัญไดแก ระบบการ 
ปลูกพืชหมุนเวียน ระบบการเกษตรแบบผสมผสาน ระบบวนเกษตร และระบบเกษตรธรรมชาต ิ 

                จากการเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมเยียนพสกนิกรนับตั้งแตทรงขึ้นครองราชย ทําใหทรงตระหนักวาภัยแลง 
และน้ําเพ่ือการเกษตรและบริโภคอุปโภคเปนปญหาท่ีรุนแรงและสําคัญท่ีสุด การจัดการทรัพยากรน้ําและการพัฒนา 
แหลงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกและบริโภคอุปโภค นับวาเปนงานท่ีมีความสําคัญ และมีประโยชนอยางยิ่งสําหรับประชาชน 
สวนใหญของประเทศในการชวยใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกไดอยางสมบูรณตลอดป ในปจจุบันพ้ืนท่ีการเพาะ 
ปลูกสวนใหญทุกภาคของประเทศเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ซ่ึงตองอาศัยเพียงน้ําฝน และน้ําจาก 
แหลงน้ําธรรมชาติเปนหลัก ทําใหพืชไดรับน้ําไมสมํ่าเสมอตามท่ีตองการ เปนผลใหผลผลิตท่ีไดรับไมดีเทาท่ีควร 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใฝพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาแหลงน้ําเปนอยางยิ่ง มีพระราชดําริวา 
น้ําคือปจจัยสําคัญตอมนุษยและบรรดาส่ิงมีชีวิตอยางถองแท ดังพระราชดํารัส ณ สวนจิตรลดา เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม 
พ.ศ.2529  ความตอนหนึ่งวา "...หลักสําคัญวาตองมีน้ําบริโภค น้ําใชน้ําเพ่ือการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูท่ีนั่น  
ถามีน้ําคนอยูได ถาไมมีน้ํา คนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟาไมมีน้ําคนอยูไมได..." ในการจัดการทรัพยากร 
น้ํานั้นทรงมุงขจัดปญหาความแหงแลงอันเนื่องมาจากสภาพของปาไมตนน้ําเส่ือมโทรม ลักษณะดินเปนดินปนทราย  
หรือการขาดแหลงน้ําจืด การจัดการทรัพยากรน้ําโดยการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น มีหลักและ 
วิธีการท่ีสําคัญ ๆ คือ การพัฒนาแหลงน้ําจะเปนรูปแบบใด ตองเหมาะสมกับรายละเอียดสภาพภูมิประเทศแตละทองท่ี 
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เสมอ และการพัฒนาแหลงน้ําตองพิจารณาถึงความเหมาะสมในดานเศรษฐกิจ และสังคมของทองถ่ิน หลีกเล่ียงการเขา 
ไปสรางปญหาความเดือดรอนใหกับคนกลุมหนึ่ง โดยสรางประโยชนใหกับคนอีกกลุมหนึ่ง ไมวาประโยชนทางดาน 
เศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนนั้นจะมีความเหมาะสมเพียงใดก็ตาม ดวยเหตุนี้การทํางานโครงการพัฒนาแหลงน้ําทุกแหง 
จึงพระราชทานพระราชดําริไววา ราษฎรในหมูบาน ซ่ึงไดรับประโยชนจะตองดําเนินการแกไขปญหาเรื่องท่ีดิน โดย 
จัดการชวยเหลือผูท่ีเสียประโยชนตามความเหมาะสมท่ีจะตกลงกันเอง เพ่ือใหทางราชการสามารถเขาไปใชท่ีดินทํา 
การกอสรางได โดยไมตองจัดซ้ือท่ีดิน ซ่ึงเปนพระบรมราโชบายท่ีมุงหวังใหราษฎรมีสวนรวมกับรัฐบาล และชวย 
เหลือเกื้อกูลกันภายในสังคมของตนเอง และมีความหวงแหน ท่ีจะตองดูแลบํารุงรักษาส่ิงกอสรางนั้นตอไปดวย 
              พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเนนความสําคัญในการจัดการทรัพยากรระดับไรนาในลักษณะท่ีจะมุงใช 
ประโยชนจากธรรมชาต ิซ่ึงจะมีความสอดคลองกับวิธีการท่ีสําคัญของพระองคอีกประการหนึ่งคือ การประหยัด 
 ทรงเนนความจําเปนท่ีจะลดคาใชจายในการทํามาหากินของเกษตรกรลงใหเหลือนอยท่ีสุด โดยอาศัยพ่ึงพิงธรรมชาต ิ
เปนปจจัยสําคัญ วิธีการของพระองคมีตั้งแตการสนับสนุนใหเกษตรกรใชโคกระบือในการทํานามากกวาการใช 
เครื่องจักร ใหมีการปลูกพืชหมุนเวียน โดยเฉพาะพืชตระกูลถ่ัว เพ่ือลดคาใชจายเรื่องปุย หรือกรณีท่ีจําเปนตองใชปุย 
ก็ทรงสนับสนุนใหเกษตรกรใชปุยธรรมชาติแทนปุยเคมีซ่ึงมีราคาแพง รวมท้ังใหหลีกเล่ียงการใชสารเคมีตางๆ 
 ท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และคุณภาพของดินในระยะยาว ทําใหราษฎรอยูในชุมชนและสภาพส่ิงแวดลอมท่ี 
ดีและมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น ซ่ึงเปนหลักการสําคัญของ "การเกษตรยั่งยืน"(.   www.sufficiencyeconomy.org) 
 
 
2.4.  การเกษตรพ่ึงตนเอง  

                พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริในการจัดการทรัพยากรระดับ
ไรนาเพ่ือการพัฒนาการเกษตรแบบพ่ีงตนเอง (Self Reliance) มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยทรงเนนให
เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองและชวยเหลือตนเองเปนหลักสําคัญ และมีพระราชประสงคเปนประการ
แรก คือ การทําใหเกษตรกร สามารถพ่ึงตนเองไดในดานอาหาร กอน เปนอันดับแรก เชน ขาว พืชผัก 
ผลไม ฯลฯ แนวพระราชดําริท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การท่ีทรงพยายามเนนมิใหเกษตรกรพ่ึงพาอยู
กับพืชเกษตรแตเพียงชนิดเดียว เพราะมีความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายสูง เนื่องจากความแปรปรวน
ของราคา และความไมแนนอน ของธรรมชาต ิทางออกก็คือ นอกจากจะปลูกพืชหลายชนิดแลว 
เกษตรกรควรจะตองมีรายไดเพ่ิมขึ้นนอกเหนือไปจากภาคเกษตร เชน การสงเสริมอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซ่ึง
ดําเนินงานสนับสนุนงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในปจจุบัน ( www.sufficiencyeconomy.org) 
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  แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรมุงท่ีจะพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรภายใตขอจํากัดของสภาพภูมิศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติรวม
ท้ังตัวเกษตรกรเองดวย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตาง  ๆไมวาจะเปนปาไม ท่ีดิน แหลงน้ํา ฯลฯ มุง
ใหอยูในสภาพท่ีจะมีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหมากท่ีสุด แนวพระราชดําริท่ีสําคัญ คือ การ
ท่ีทรงเนนในเรื่องของ การทดลอง คนควา และวิจัยหาพันธุพืชใหม ๆ ท้ัง พืชเศรษฐกิจ และพืชเพ่ือการ
ปรับปรุงบํารุงดิน รวมถึงพืชสมุนไพร ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับการปองกันและกําจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืช และแนวทางการจัดการทรัพยากรระดับไรนา เพ่ือแนะนําใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติได ราคาถูก 
และใชเทคโนโลยีท่ีงายและไมสลับซับซอน ซ่ึงเกษตรกรจะสามารถรับไปดําเนินการเองได และท่ี
สําคัญ คือจะตองเหมาะสมกับสภาพสังคมและสภาพแวดลอมของทองถ่ิน นั้นๆ ดวย อยางไรก็ตามการ
ทําใหเกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองไดโดยเฉพาะในดานอาหาร กอน เปนพระราชประสงคอันดับแรก 
พระราชดําริและพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญและสมควรไดรับการกลาวถึงเกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตร 
ไดแกปญหาการขาดแคลนท่ีดินทํากินของเกษตรกร เปนปญหาสําคัญยิ่งในปจจุบัน และการประกอบ
อาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะในเขตท่ีใชน้ําฝนทํานาเปนหลัก เกษตรกรจะมีความเส่ียงสูง เปนเหตุให
ผลผลิตขาวอยูในระดับต่ํา ไมเพียงพอตอการบริโภค ดวยพระอัจฉริยะในการแกปญหา จึงได
พระราชทาน "ทฤษฎีใหม" ใหดําเนินการในพ้ืนท่ีทํากินท่ีมีขนาดเล็ก ประมาณ ๑๕ ไร ดวยวิธีการ
จัดการทรัพยากรระดับไรนาอยางเหมาะสม ดวยการจัดสรรการใชประโยชนในท่ีดินโดยใหมีการ
จัดสรางแหลงน้ําในท่ีดินสําหรับการทําการเกษตรแบบผสมผสานอยางไดผล เพ่ือใหเกษตรกรสามารถ
เล้ียงตัวเองได ใหมีรายไดใวใชจายและมีอาหารใวบริโภคตลอดป (กรมวิชาการ, ๒๕๓๙: ๗๗) ซ่ึงได
ดําเนินการอยางแพรหลายในปจจุบัน เพ่ือการผลิตทางเกษตรกรรมท่ียั่งยืนสําหรับเกษตรกรชาวไทย 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดํารัสวา "…ถึงบอกวาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม
สองอยางนี้จะทําความเจริญแกประเทศได แตตองมีความเพียร แลวตองอดทน ตองไมใจรอน…"  
(สํานักพระราชวัง, ๒๕๔๒: ๓๑) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงทําการศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัต ิ
เกี่ยวกับทฤษฎีใหมมาเปนเวลานานตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๒ ในพ้ืนท่ีสวนพระองคขนาด ๑๖ ไร ๒ งาน 
๒๓ ตารางวาใกลวัดมงคล ตําบลหวยบง อําเภอเมือง จังหวัดสระบุร ีและทรงมอบใหมูลนธิิชัยพัฒนาท่ี
ทรงจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือเสริมโครงการของรัฐ ท้ังนี้กอนท่ีจะทรงนําเอกสารออกเผยแพรอยางเปนทางการใน
ป พ.ศ. ๒๕๓๗ นั้น ทรงใหจัดตั้ง "ศูนยบริหารพัฒนา" ตามแนวพระราชดําร ิอยูในความรับผิดชอบของ
มูลนิธิชัยพัฒนา เพ่ือเปนตนแบบสาธิตการพัฒนาดานการเกษตรโดยประสานความรวมมือระหวาง วัด 
ราษฎรและรัฐ ทําการเผยแพรอาชีพการเกษตรและจริยธรรมแกประชาชนในชนบท โดยทรงหวังวาหาก
ประสบความสําเร็จก็จะใชเปนแนวทางสาธิตในทองท่ีอ่ืนๆ ตอไปท้ังนี้ในสวนของการพัฒนาดาน
การเกษตรนั้น ก็คือแนวคิดและมรรควิธีท่ีรูจักกันในนาม 
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"เกษตรทฤษฎีใหม"(  www.sufficiencyeconomy.org)  
 พระราชดําริ "ทฤษฎีใหม" เปนแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไรนาคือ
ท่ีดินและน้ํา เพ่ือการเกษตรในท่ีดินขนาดเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการดําเนินการทฤษฎีใหม ได
พระราชทานขั้นตอนดําเนินงาน ดังนี้  

ขั้นที่ ๑ ทฤษฎีใหมขั้นตน สถานะพ้ืนฐานของเกษตรกร คือ มีพ้ืนท่ีนอย คอนขางยากจน อยูใน 
เขตเกษตรน้ําฝนเปนหลัก โดยในขั้นท่ี ๑ นี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพ 
ดานอาหารประจําวัน ความม่ันคงของรายได ความม่ันคงของชีวิต และความม่ันคงของชุมชนชนบท 
 เปนเศรษฐกิจพ่ึงตนเองมากขึ้น มีการจัดสรรพ้ืนท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัย ใหแบงพ้ืนท่ี ออกเปน ๔ สวน 
 ตามอัตราสวน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซ่ึงหมายถึง พ้ืนท่ีสวนท่ีหนึ่งประมาณ ๓๐% ใหขุดสระเก็บกักน้ํา 
 เพ่ือใชเก็บกักน้ําฝนในฤดูฝนและ ใชเสริมการปลูกพืชในฤดูแลง ตลอดจนการเล้ียงสัตวน้ําและพืชน้ําตาง ๆ  
(สามารถเล้ียงปลา ปลูกพืชน้ํา เชน ผักบุง ผักกะเฉด ฯ ไดดวย) พ้ืนท่ีสวนท่ีสองประมาณ ๓๐% 
 ใหปลูกขาวในฤดูฝน เพ่ือใชเปนอาหารประจําวันในครัวเรือนใหเพียงพอตลอดป เพ่ือตัดคาใชจายและสามารถ 
พ่ึงตนเองได พ้ืนท่ีสวนท่ีสามประมาณ ๓๐% ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ  
เพ่ือใชเปนอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย และพ้ืนท่ีสวนท่ีส่ีประมาณ ๑๐% ใชเปนท่ีอยูอาศัย  
เล้ียงสัตว และโรงเรือนอ่ืน ๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว ไมดอก 
ไมประดับ พืชผักสวนครัวหลังบาน เปนตน)  
ทฤษฎีใหมขั้นกาวหนา เม่ือเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดลงมือปฏิบัติตามขั้นท่ีหนึ่งในท่ีดินของตนเปนระยะ 
เวลาพอสมควรจนไดผลแลว เกษตรกรก็จะพัฒนาตนเองจากขั้น "พออยูพอกิน" ไปสูขั้น "พอมีอันจะกิน"  
เพ่ือใหมีผลสมบูรณยิ่งขึ้น จึงควรท่ีจะตองดําเนินการตามขั้นท่ีสองและขั้นท่ีสามตอไปตามลําดับ 
 (มูลนิธิชัยพัฒนา, ๒๕๔๒)  
 (๑) การผลิต เกษตรกรจะตองรวมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแต ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุพืช ปุย การหาน้ํา และอ่ืน ๆ  
เพ่ือการเพาะปลูก  
(๒) การตลาด เม่ือมีผลผลิตแลว จะตองเตรียมการตาง ๆ เพ่ือการขายผลผลิตใหไดประโยชนสูงสุด เชน การเตรียม 
ลานตากขาวรวมกัน การจัดหายุงรวบรวมขาว เตรียมหาเครื่องสีขาว ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตใหไดราคาด ี
 และลดคาใชจายลงดวย  
(๓) ความเปนอยู ในขณะเดียวกันเกษตรกรตองมีความเปนอยูท่ีดีพอสมควร โดยมีปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต  
เชน อาหารการกินตาง ๆ กะป น้ําปลา เส้ือผา ท่ีพอเพียง  
(๔) สวัสดิการแตละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการท่ีจําเปนเชนมีสถานีอนามัยเม่ือยามปวยไขหรือมีกองทุนไวให 
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กูยืมเพ่ือประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ  
(๕) การศึกษา มีโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา เชน มีกองทุนเพ่ือการศึกษาเลาเรียนใหแก 
เยาวชนของชุมชนเอง  
(๖) สังคมและศาสนา ชุมชนควรเปนศูนยกลางในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเปนท่ียึดเหนี่ยว 

กิจกรรมท้ังหมดดังกลาวขางตน จะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ไมวาสวนราชการ องคกร 

เอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเปนสําคัญ  

ขั้นที่ ๓ ทฤษฎีใหมขั้นกาวหนา เม่ือดําเนินการผานพนขั้นท่ีสองแลว เกษตรกรจะมีรายไดดีขึ้น ฐานะม่ันคงขึ้น 
 เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรก็ควรพัฒนากาวหนาไปสูขัน้ท่ีสามตอไป คือ ติดตอประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหลง 
เงิน เชน ธนาคารหรือบริษัทหางรานเอกชน มาชวยในการทําธุระกิจ การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังนี ้ 
ท้ังฝายเกษตรกรและฝายธนาคารกับบริษัท จะไดรับประโยชนรวมกัน กลาวคือ เกษตรกรขายขาวไดในราคาสูง  
(ไมถูกกดราคา) ธนาคารกับบริษัทสามารถซ้ือขาวบริโภคในราคาต่ํา (ซ้ือขาวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง)  

 เกษตรกรซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภคไดในราคาต่ํา เพราะรวมกันซ้ือเปนจํานวนมาก (เปนรานสหกรณ  

ซ้ือในราคาขายสง)  

 ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร (เพ่ือไปดําเนนิการในกิจกรรมตางๆ ใหเกิดผลดียิ่งขึ้น)  

ในปจจุบันนี้ไดมีการนําเอาเกษตรทฤษฎีใหมไปทําการทดลองขยายผล ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาและโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิรวมท้ังกรมวิชาการเกษตรไดดําเนินการจัดทําแปลงสาธิต จํานวน ๒๕ แหง 
กระจายอยูท่ัวประเทศ นอกจากนี ้กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพภาค กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการดําเนินงานให 
มีการนําเอาทฤษฎีใหมนี้ไปใชอยางกวางขวางขึ้น  

 
2.5. ขอควรทําและไมควรทําในเกษตรทฤษฎีใหม 

       (1) ขอควรทํา : 1) ปรับอัตราสวนท่ีกําหนดไว ใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และสภาพแวดลอม 
(30:30:30:10) ตองปลูกขาวใหเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือนตลอดท้ังป  

2) ควรศึกษาสภาพดินกอนดําเนินการขุดสระ วาจะสามารถเก็บกักน้ําไดหรือไม โดยปรึกษากับเจาหนาท่ี  
3) ควรนําหนาดินจากการขุดสระน้ํา ไปถมไวในบริเวณท่ีจะทําการเพาะปลูก  
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4) ควรปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร บริเวณท่ีวางรอบบาน เพ่ือลดคาใชจายดานอาหารในครัวเรือน  
5) ควรเล้ียงสัตวท่ีเกื้อกูลตอกันและกัน เชน ไก เปด หรือหมู บริเวณขอบสระน้ํา หรือบริเวณบาน  
6) ควรเล้ียงปลาในสระน้ํา เพ่ือการบริโภคอาหารโปรตีนแลวยงัสามารถขายเปนรายไดเสริมของครอบครัว  
7) ควรปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการพังทลายรอบคันขอบสระน้ํา  
8) ควรมีความสามัคคีในทองถ่ิน โดยชวยกันทําแบบ "ลงแขก" จะทําใหประสบผลสําเร็จ  
9) ควรปรึกษาเจาหนาท่ีจากกรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมสงเสริมการเกษตร  
10) ควรปรึกษาตลอดจนนายอําเภอ เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล และเจาหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  

 

(2)  ขอไมควรทํา : 1) อยาคิดวาถามีพ้ืนท่ีเกษตรนอยกวาหรือมากกวา 15 ไร จะทําทฤษฎีใหมไมได  

2) ไมควรเสียดายท่ีดินสวนหนึ่งท่ีจะตองนํามาขุดเปนสระน้ํา และถามีสระน้ําอยูแลวไมจําเปนตองขุดสระใหม  
3)  อยาทําลายหนาดินท่ีมีความอุดมสมบูรณในขณะ ขุดสระน้ํา  
4) ไมควรปลูกพืชหรือไมยืนตนท่ีตองการน้ํามากบริเวณคันขอบสระน้ํา  
5) ไมควรปลูกพืชเพียงชนิดเดียว  
6) หากดําเนินการดานการเกษตรกรรมอ่ืนใดไดผลอยูแลว ไมควรปรับเปล่ียนมาทําทฤษฎีใหม เพราะไมจําเปน 
7) หากสภาพภูมิประเทศไมเหมาะสม ทําทฤษฎีใหมไมได ก็ตองหาหนทางอ่ืนท่ีเหมาะสมตอไป  
8) อยาทอถอยและเกียจคราน (ขอมูลจากมูลนิธิชัยพัฒนา www.chaipat.or.th/chaipat/journal/aug99/thai/self.html) 

2.5.   เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ  
            เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม เปนแนวทางในการพัฒนาท่ีนําไปสู
ความสามารถ   ในการพ่ึงตนเอง ในระดับตาง ๆ อยางเปนขั้นตอน โดยลดความเส่ียงเกี่ยวกับความผัน
แปรของธรรมชาติ หรือการเปล่ียนแปลงจากปจจัยตาง ๆ  โดยอาศัยความพอประมาณและความมี
เหตุผล   การสรางภูมิคุมกันท่ีดี   มีความรู ความเพียรและความอดทน ใชสติและปญญา การชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน และความสามัคคี เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวางกวาทฤษฎีใหมโดยท่ีเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนกรอบแนวคิดท่ีช้ีบอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหมในขณะท่ี แนว
พระราชดําริเกี่ยวกับทฤษฎีใหมหรือเกษตรทฤษฎีใหม ซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอยางเปน
ขั้นตอนนั้น เปนตัวอยางการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ท่ีเปนรูปธรรมเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสม  
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ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีอยู 2 แบบ คือ แบบ
พ้ืนฐานกับแบบกาวหนา ไดดั้งนี้  
 ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
พ้ืนฐาน เทียบไดกับทฤษฎีใหมขั้นท่ี 1 ท่ีมุงแกปญหาของเกษตรกรท่ีอยูหางไกลแหลงน้ํา ตองพ่ึงน้ําฝน
และประสบความเส่ียงจากการท่ีน้ําไมพอเพียง แมกระท่ังสําหรับการปลูกขาวเพ่ือบริโภค และมีขอ
สมมติวา มีท่ีดินพอเพียงในการขุดบอเพ่ือแกปญหาในเรื่องดังกลาวจากการแกปญหาความเส่ียงเรื่องน้ํา 
จะทําใหเกษตรกรสามารถมีขาวเพ่ือการบริโภคยังชีพในระดับหนึ่งได และใชท่ีดินสวนอ่ืน ๆ สนอง
ความตองการพ้ืนฐานของครอบครัว รวมท้ังขายในสวนท่ีเหลือเพ่ือมีรายไดท่ีจะใชเปนคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี
ไมสามารถผลิตเองได ท้ังหมดนี้เปนการสรางภูมิคุมกันในตัวใหเกิดขึ้นในระดับครอบครัว  อยางไรก็
ตาม แมกระท่ัง ในทฤษฎีใหมขั้นท่ี 1 ก็จําเปนท่ีเกษตรกรจะตองไดรับความชวยเหลือจากชุมชนราชการ 
มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองคกรเปนเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบกาวหนา ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหมขั้นท่ี 2 เปนเรื่องของการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลัง
กันในรูปกลุมหรือสหกรณ หรือการท่ีธุรกิจตาง ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ กลาวคือ   
เม่ือสมาชิกในแตละครอบครัวหรือองคกรตาง ๆ มีความพอเพียงขั้นพ้ืนฐานเปนเบ้ืองตนแลวก็จะ
รวมกลุมกันเพ่ือรวมมือกันสรางประโยชนใหแกกลุมและสวนรวมบนพ้ืนฐานของการไมเบียดเบียนกัน   
การแบงปนชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามกําลังและความสามารถของตน  ซ่ึงจะสามารถทําใหชุมชน
โดยรวมหรือเครือขายวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอยางแทจริง  ความพอเพียงใน
ระดับประเทศ    เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหมขั้นท่ี 3 ซ่ึงสงเสริมให
ชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจสรางความรวมมือกับองคกรอ่ืน ๆ ในประเทศ   เชน   บริษัทขนาดใหญ 
ธนาคาร สถาบันวิจัย เปนตน  
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  3 สวนดังกลาวขางตน สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือแกไขปญหาความยากจน 
ของประชาชนสวนใหญในประเทศไดเปนอยางดี 
2.6.    การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแกไขปญหาความยากจน 
 ในปจจุบันปญหาความยากจนไดแพรกระจายไปสูบุคคลทุกกลุมในสังคมไทย ซ่ึงความยากจนในท่ีนี้หมายถึง 
 การมีรายไดไมพอกับรายจาย จนถึงขั้นตองกูหนี้ยืมสินจากผูอ่ืนมาใชจายในการดําเนินชีวิตประจําวัน อันเนื่องมา 
จากการตกเปนเหยื่อของลัทธิบริโภคนิยม วัตถุนิยมอยางไรขอบเขตจํากัด (ประเวศ วะสี, 2530, หนา 35)  
ฉะนั้นเพ่ือแกไขปญหาความยากจนดังกลาว จึงควรใชแนวความคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาแกไขปญหาดวยการรูจัก 
คําวา “พอ” ใน 3 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นท่ี 1 พอมีพอกิน เปนการผลิตเพ่ือตนเอง เพ่ือครอบครัวเปนอันดับแรก ดังขอความท่ีวา “กินทุกอยางท่ีปลูก  
และปลูกทุกอยางท่ีกิน” (เสรี พงศพิศ, 2549, หนา 119-120) พ่ึงเงินใหนอยท่ีสุด เพราะเปนส่ิงหายาก โดยเริ่มจากการ 
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ทําบัญชีรายรับ รายจายของครัวเรือน ซ่ึงจะทําใหรูวาอะไรเปนรายจายท่ีฟุมเฟอย อะไรเปนส่ิงท่ีเกินความพอดี เปน 
ส่ิงท่ีเกินความตองการ อะไรเปนส่ิงท่ีสามารถลดลงได และอะไรเปนส่ิงท่ีสามารถผลิตเองได ซ่ึงก็คือ การพ่ึงตนเองได 
 โดยคอย ๆ พิจารณาทําทีละอยาง ลดรายจายลง ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก เชน ปลูกผักสวนครัวไวกินในบาน เล้ียงเปด  
เล้ียงไกไวกินไข          ทําน้ํายาซักผา น้ํายาลางจาน แชมพูสระผม สบูเหลวไวใชเอง ใชปุยชีวภาพท่ีทําจาก 
วัสดุเหลือใชในบานแทนการซ้ือปุยวิทยาศาสตร เปนตน กําหนดแผนชีวิตดวยตนเอง           ซ่ึงหลักการและแนวทางดัง 
กลาวใชไดกับบุคคลทุกกลุมอาชีพ แตหากเปนเกษตรกร  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีการเกษตรอยูแลว ก็ควรบริหารจัดการพ้ืนท่ีตาม 
แนวทฤษฎีใหมเปนหลัก โดยปลูกขาวในจํานวนท่ีเพียงพอตอการบริโภคของทุกคนในครอบครัว กําหนดพ้ืนท่ีให 
เหมาะสมกับแหลงน้ํา วางแผนการปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกผลไมไวตามแนวรั้ว ปลูกไมยืนตนไวสรางบานทําเฟอรนิเจอร 
เศษกิ่งไมท่ีเหลือใชนํามาเผาถานสําหรับหุงตม          ซ่ึงในขณะเผาถานยังไดน้ําสมควันไวรักษาโรคผิวหนัง  
ทําสารไลแมลง โคนตนไมยืนตนยังสามารถปลูกพืชสมุนไพรไวทํายารักษาโรค เปนอาหาร และของใชในบานไดดวย  
ตลอดจนสามารถแจกจาย แบงปนใหกับเพ่ือนบาน รวมถึงจําหนายเพ่ือหารายไดใหแกตนเองและครอบครัวอีกดวย  
การกระทําเชนนี้กอใหเกิดความสุขใจ รูจักอดทน ซ่ึงก็คือการฝกธรรมะใหกับตนเอง รูจักคําวา “พอ”      ไมโลภมาก 
 ชีวิตก็มีความสุข ซ่ึงอยางนอยก็เปนความสุขจากการไมสรางหนี้เพ่ิม และมีความสุขจากการผูกมิตรไมตรีกับเพ่ือน 
บานใกลเคียง 
     ขั้นท่ี 2 อยูดีกินดี เปนขั้นของการรวมกลุมสมาชิกในชุมชนและในสังคมใกลเคียงเขาดวยกันเพ่ือกอใหเกิดพลัง 
 เพ่ือกอใหเกิดการผลิต เพ่ือมุงไปสูเศรษฐกิจชุมชน ดวยการรวบรวมขอมูลดานการตลาด การแปรรูปวัตถุดิบของ 
ชุมชนใหเปนสินคา และบรกิาร เพ่ือหารายไดเพ่ิมขึ้น เชน ผลผลิตของขาวแปรรูปเปนโจกซองสําเร็จรูป  
การนําสมุนไพรท่ีปลูกไดมาอบแหงบรรจุแคปซูล การทําปุยอัดเม็ดชีวภาพ ปุยน้ํา และสารไลแมลงบรรจุขวด  
เปนตน ซ่ึงจําเปนตองมีการรวมกลุมใหเขมแข็ง การสรางเครือขายของการพัฒนา และเครือขายวิสาหกิจชุมชน   
  เพ่ือเพ่ิมมูลคา (value added) ของผลิตภัณฑท่ีเกิดขึ้นจากภูมิปญญาชาวบานใหสูงขึ้น 
   ขั้นท่ี 3 ม่ังมี ศรีสุข เปนขั้นการดําเนินธุรกิจชุมชน โดยเกิดพลังสรางสรรคจากเครือขายสหกรณท่ีมีกิจกรรม 
คลายคลึงกัน รวมมือกันทํากิจกรรมผลิต และการจําหนายเพ่ือกอใหเกิดอํานาจในการตอรองในทุก ๆ เรื่อง  
โดยท่ีประชาชนในชุมชนและในสังคมตองเปนเจาของปจจัยการผลิตเอง เชน เปนเจาของโรงงานผลิตปุยชีวภาพ   
 โรงสีกลาง กิจการขนสง เจาของตลาดกลางการเกษตร เปนตน เพ่ือใหสามารถกําหนดราคาสินคา และบริการไดเอง 
 ซ่ึงกอใหเกิดความม่ังมี ศรีสุขขึ้นได 
 
2.7. งานวิจัยที่เกี่ยว 
 จากการศึกษาสามารถจําแนกไดดังนี้  
 
 2.7.1.  พระมหาประทีป พรมสิทธิ์ “การศึกษาวิเคราะหเชิงปรัชญาเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง.”   
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 ในการศึกษาวิเคราะหเชิงปรัชญาผูศึกษานําเสนอบทวิเคราะหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช
ปรัชญาประสบการณนิยม ปฏิบัตินิยมและพุทธเศรษฐสาสตร 
 นอกจากนี้ผูศึกษายังกลาวถึงสถานการณของประเทศไทยในป พ.ศ.2540 ขณะนั้นประเทศไทย
ตกอยูในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  สถาบันการเงินและธุรกิจจํานวนมากลมละลาย  สงผลกระทบใหคนไทย
จํานวนนับลานวางงาน หลายคนแสวงหาวิธีการตางๆ เพ่ือปรับตัวรับมือวิกฤตเศรษฐกิจ คนไทยหลาย
คนพยายามทุกวิถีทางเพ่ือความอยูรอดในภาวะฟองสบูแตกทามกลางความระสํ่าระสายเหลานี้ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีใหม” ตามแนวพระราชดําริคือหนึ่งทางแหงความรอด 
 ทฤษฎีใหมเปนแนวทางในการบริหารการจัดการท่ีดินและน้ําเพ่ือการเกษตรในท่ีดินทํานาขนาด
เล็กเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการปลูกขาวเปนพืชหลักและมีแหลงน้ําเปนปจจัยสําคัญ  เปนระบบ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเกษตรกรสามารถเล้ียงตนเองไดในระดับประหยัดกอน  โดชุมชนตองมีความสามัคคี
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพ่ือลดคาใชจาย   
 การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ในความหมายท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ไดทรงพระราชทาน หมายถึงความพอประมาณ ซ่ือตรง ไมโลภอยางมากและไม
เบียดเบียนผูอ่ืนหรือกลาวอยางยอๆ วา คือความพอประมาณ และมีความมีเหตุผลคือซ่ือตรงและไม
เบียดเบียนผูอ่ืน  
 เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเนนความพอประมาณ เนนความสมควร ซ่ึงมีรากฐานแนวความคิดมาจาก
พระพุทธศาสนาในหัวขอท่ีเรียกวา  มัชฌิมาปฏิปทาหรือรูจักกันท่ัวไปวา “ทางสายกลาง” สวนเปาหมาย
การผลิตและการบริโภคในพุทธศาสนา  ตองการท่ีจะทําใหระบบท้ังระบบดําเนินไปในลักษณะท่ียั่งยืน 
(Sustainable) โดยท่ีมนุษยสามารถลดความทุกข และเขาถึงความสุขในระดับช้ันตางๆ เปาหมายสุดทาย
อยูท่ีนิพพาน ซ่ึงเขาถึงไดดวยปญญา 
 การศึกษาของพระมหาประทีป พรมสิทธ์ิ  ท่ีศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหเชิงปรัชญาเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง”  เปนการศึกษาวิเคราะหถึงแนวคิด ปรัชญาของคําวาเศรษฐกิจพอเพียงเทานัน้ไมไดมี
การทดลองปฏิบัติ ผูศึกษาวิเคราะหตีความแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดวยปรัชญา  สามสํานักคือ
ประสบการณนิยมปฏิบัตินิยมและธรรมชาตินิยม  รวมท้ังนําพุทธธรรมและพุทธเศรษฐศาสตรมา
วิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงในท่ีสุด 
  
 2. 7.2.  กังสดาล อยูเย็น “พลวัตชุมชนบานเปร็ดในภายใตแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง.”  ผล
การศึกษาพบวา  พัฒนาการดานเศรษฐกิจของชุมชนบานเปร็ดในเริ่มจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมท่ี
ผลิตเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน  โดยจะเห็นไดจากการมีชีวิตท่ีเรียบงาย  มีการปลูกขาวไวกินเอง มี
การหาอาหารไดจากแหลงน้ําธรรมชาติ เชน หนองน้ํา มีการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  ชวยเหลือเกื้อกูล
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กัน จากนั้นจึงเริ่มมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและรูปแบบการผลิต  เปนรูปแบบการผลิตเพ่ือขาย ซ่ึงเริ่มจาก
การปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ยางพารา เงาะ ทุเรียน ท่ีเปนลักษณะพืชเชิงเดี่ยว เปนผลใหวิถีชีวิตแบบการ
พ่ึงตนเองหมดไป เปนการท่ีตองพ่ึงพาทรัพยากรจากภายนอกชุมชนท้ังส้ิน  นอกจากนี้การเขามาของ
นายทุนเพ่ือทําสัมปทานปาไมและ การปรับเปล่ียนการทํานาขาวมาเปนนากุง  กอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนท้ังทางดานระบบนิเวศของปาชายเลน ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรในชุมชน แหลงอาหารท่ี
เคยอุดมสมบูรณ และระบบความสัมพันธทางสังคมของชุมชนท่ีคอยๆ จะลมสลายลงไป พรอมๆ กับ
ความเจริญเติบโตของคานิยมแบบทันสมัย  จนกระท่ังชาวบานในชุมชนตระหนักและหาหนทางในการ
แกไขปญหาเหลานี้ไดสําเร็จในระดับหนึ่ง และชาวบานสวนหนึ่งท่ีเห็นถึงผลเสียของการพัฒนาท่ีผานมา  
มีความพยายามท่ีจะปรับเปล่ียนวิถีการดํารงชีวิตและรูปแบบการผลิตใหดําเนินรอยตาม พระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ดวยการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 การเปล่ียนไปสูระบบการผลิตแบบใหมท่ีมีการใชสารเคมี มีการพ่ึงพาเทคโนโลยีและมีการ
นําเขาของวัตถุและสารเคมีท่ีมีความจําเปนตอกระบวนการผลิตนั้น กอใหเกิดผลกระทบตอรูปแบบการ
ผลิตแบบดั้งเดิมท่ีตองพ่ึงพาและขึ้นอยูกับธรรมชาติมาเปนขึ้นอยูกับเครื่องจักร  เครื่องยนตและสารเคมี 
ท้ังปุยเคมี ยาฆาแมลง และยาปราบศัตรูพืช ซ่ึงการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตดังกลาว มีผลตอการ
เปล่ียนแปลงของธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม วิถีชีวิต ตลอดจนสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพของคนใน
ชุมชน การนําเขาเทคโนโลยี เครื่องจักร ปุย ยาฆาแมลง เปนเหตุใหระบบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมท่ีเคย
อุดมไปดวยความหลากหลายของพืชพรรณธัญญาหาร สวนครัว ผัก ขาว ไมยืนตนและสัตวเล้ียง ถูก
แทนท่ีดวยระบบการเกษตรแผนใหมท่ีเนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือการสงออก ซ่ึงการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
(Monocorp) เปนตัวทําลายความสมดุลของธรรมชาติอยางมหาศาลคือ เม่ือมีการปลูกพืชเพียงอยางเดียว
จํานวนมากๆ ตองมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกกอใหเกดิการทําลายปาและทําใหพืชท่ีปลูกออนแอ ศัตรูพืช
เบียดเบียนไดงาย และเม่ือประกอบกับเปาหมายการผลิตเพ่ือการคา ทําใหเกษตรกรตองอาศัยสารเคมีใน
การกําจัดศัตรูพืชและใชปุยเคมีในการบํารุงพืช เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเปนการตอบสนองความตองการของ
ตลาด กอใหเกิดปญหาการตกคางของสารเคมีในธรรมชาติ และยังสงผลกระทบตอปญหาสุขภาพ ไมวา
จะอยูในฐานะผูผลิตหรือผูบริโภคก็ตาม  
 จนกระท่ังผูนําไดกระตุนใหชาวบานตระหนักและเริ่มปรับเปล่ียนพฤติกรรมบางอยาง เพ่ือคืน
กลับสูธรรมชาติ เชน การใชปุยจุลินทรีย  การใชสมุนไพรแทนยาฆาแมลง  ซ่ึงแมจะไมสามารถทําได 
100% แตยังเปนความพยายามของชาวบานท่ีจะคืนกลับไปใชวิถีชีวิตแบบเดิมๆ จุดเริ่มตนของการหันมา
ทําเกษตรอินทรีย คือ ชุมชนสงตัวแทนไปเขารับการอบรมเรื่องปุยจุลินทรีย  หลังจากนั้นจึงทดลองนํามา
ปฏิบัติและเผยแพรความรูแกชาวบานท่ีสนใจ สําหรับการใชสมุนไพรเพ่ือลดปญหาเรื่องสารเคมีท่ีใชฆา
แมลงศัตรูพืช  ท่ีเม่ือใชแลวทําใหเกิดสารตกคางและเปนอันตรายตอสุขภาพ ท้ังผูผลิตและผูบริโภค จึง
เริ่มมีการใชสมุนไพรชนิดตางๆ เพ่ือลดปริมาณของแมลงศัตรูพืช เชน การปลูกตนสะเดา  ตะไคร หอม 
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และผักท่ีมีกล่ินแรงๆ เชน ผักชีปลูกแวมเพ่ือไมใหแมลงมากิน แวมตามตนไมยืนตนท่ีปลูกไวนอกจาก
ลดปริมาณแมลง ยังไมเปนอันตรายตอสุขภาพดวยและทําใหระบบนิเวศดีเหมือนเดิม  
 ผลการศึกษาครั้งนี้ช้ีใหเห็นวา ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบานเปร็ดใน คือ รูปแบบการผลิตท่ีมีการนําแนวทางเกษตรทางเลือกเข
มาปฏิบัติ  หรือแนวทางการปฏิบัติท่ีใชทรัพยากรอยางมีคุณคาและระมัดระวัง การบริโภคท่ีมีความเรียบ
งาย ประหยัดใสใจกับสุขภาพและส่ิงแวดลอม  ในสวนของการจัดสรร ผลผลิตมีการแบงสันปนสวนใน
เรื่องของปจจัยการผลิตแลว  ยังมีการแบงปนผลผลิตใหแกญาติ พ่ีนอง เพ่ือนบานและชุมชน ท้ังในรูป
ของวัตถุดิบ แรงงาน และทรัพยสิน ซ่ึงเปนการดํารงไวซ่ึงความเอ้ือเฟอเผ่ือแผชวยเหลือเกื้อกูลกันใน
ชุมชน และอาศัยท่ีเห็นไดอยางเดนชัดในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประการท่ีอยูบนพ้ืนฐาน
ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ อาชีพทําสวนผลไม การทํานากุงแบบธรรมชาติและประมงพ้ืนบาน 
 ผลการศึกษา พบวา ชุมชนบานเปร็ดในเปนหมูบานท่ีประสบปญหาท่ีเกิดขึ้นจากกระแสการ
พัฒนาแบบทันสมัย  และมีความพยายามในการหาหนทางท่ีจะปรับเปล่ียนวิถีชีวิตท้ังการประกอบอาชีพ
และการดําเนินชีวิตประจําวัน  แมจะเปนความพยายามของสมาชิกเพียงสวนหนึ่งในชุมชน  แตการ
ปรับเปล่ียนแนวคิดและการดําเนินการตามเศรษฐกิจพอเพียงไดนั้น  เปนการปรับเปล่ียนอยางคอยเปน
คอยไป 
 การปรับเปล่ียนวิถีการดํารงชีวิตและรูปแบบการผลิตดวยการทําการเกษตรทางเลือก  ทําให
ชุมชนมีความเขาใจและตระหนักถึงผลดีของทฤษฎีใหม ถือวาเปนพลวัตของการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
รวมท้ังการนําทฤษฎีใหมมาปฏิบัติภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและรูปแบการผลิตแบบเกษตร
ทางเลือก  ทําใหชุมชนสามารถสรางความม่ันคงทางรายไดดวยประการหนึ่ง สําหรับระบบของการ
แลกเปล่ียน ไดมีการรวมตัวเพ่ือสรางอํานาจตอรองกับพอคาคนกลางท่ีมาซ้ือผลิตผลในชุมชน และถือวา
เปนการรูเทาทันตอสถานการณสังคมและเศรษฐกิจ  ระบบความสัมพันธก็เปนจุดหนึ่งท่ีนาสนใจ คือ 
การมีน้ําจิต น้ําใจ ความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางผูซ้ือและผูขาย  มีความไวเนื้อเช่ือใจกัน และหากเปน
นอกฤดูซ้ือ-ขาย ผลผลิต ผูซ้ือก็ยังแวะมาคุยรวมท้ังมีของฝากชาวบานดวย ซ่ึงเปนสังคมของความเอ้ือ
อาทรท่ีมีตอกัน  
 ผลการศึกษาในสวนหนึ่งพบวา  ในอดีตไดมีวิถีชีวิตในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอยูแลวโดย
ผูวิจัยใชคําวา “เศรษฐกิจแบบดั้งเดิม”  ดังจะพบไดจากความตอนหนึ่งวา พัฒนาการดานเศรษฐกิจของ
ชุมชนบานเปร็ดในเริ่มจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมท่ีผลิตเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน  โดยจะ
เห็นไดจากการมีชีวิตท่ีเรียบงาย  มีการปลูกขาวไวกินเอง มีการหาอาหารไดจากแหลงน้ําธรรมชาติ เชน 
หนองน้ํา  มีการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน  
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2.7.3. วินัย สุปนะ. “การดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระ
เกียรติ ของกรมพัฒนาชุมชนในจังหวัดนาน.”   
 งานวิจัยนี้มุงศึกษาทัศนคติและความคาดหวังของกลุมตัวอยางท่ีมีตอโครงการ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ในระยะแรกของการดําเนินโครงการ  
  
 ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติท้ังของเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนและประธานกลุมกิจกรรมท่ีมีตอ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ สวนมากมีทัศนคติท่ีด ี
ในดานความคาดหวังของเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนและประธานกลุมกิจกรรมในผลการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรต ิ
 ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังท้ังของเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนและประธานกลุมกิจกรรม ท่ีมีตอ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเศรษฐกิจแบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ จะประสบผลสําเร็จในระดับ
มากและผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลท้ังสองกลุมมีความคาดหวังวาการดําเนินงานจะประสบ ผลสําเร็จ
มากในทุกกิจกรรม 
  
 2.7.4. พัฒนาภรณ  ฉัตรวิโรจน. “บทบาทของครูในการสงเสริมความรูเศรษฐกิจพอเพียงใน 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน.”   การวิจัยนี้มุงศึกษาบทบาทของครูในการสงเสริมความรู
เศรษฐกิจพอเพียงโดยสํารวจ ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล อาทิ เพศ อายุ การศึกษา ปจจัยดาน
แนวคิด เจตคติในการปฏิบัติกับบทบาทในการสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการสนับสนุน
จากสังคม ตลอดจนศึกษาวามีความเขาใจและสนใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยางไรบาง  สามารถ
ถายทอดความรูเศรษฐกิจพอเพียงใหกับผูเรียนมากนอยเพียงไร  เปนเพียงการศึกษาเชิงสํารวจความ
คิดเห็นทัศนะ และความสนใจและเขาใจเศรษฐกิจพอเพียงอยางไรบาง ยังไมถึงระดับการนําไป
ประยุกตใชศึกษาในกลุมวิชาชีพครู เพราะกระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายการสงเสริมความรูดานนี้ 
ผลการวิจัยพบวา  ครูสวนใหญใหความสําคัญกับบทบาทการสงเสริมความรูในระดับต่ํา 
  
 
 3. ปนัดดา  พงษนภาพิไล. “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม การเกษตรทฤษฎีใหมตาม แนว
พระราชดําริ.”  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543. 
 
สรุปผลการวิจัย   เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม : การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 
พบวา บุตรเกษตรกรมีความตองการเขารับการฝกอบรม สูงถึงรอยละ 92.5 และตองการฝกอบรมในเรื่อง
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โรคแมลงศัตรูพืชและการปองกันกําจัดศัตรูพืช และการผลิตไมผลและการผลิตพืชในการเกษตร
ผสมผสาน ตามลําดับ  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ซ่ึงประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ 

1)  หลักการ – หลักสูตรนี้มุงเนนใหบุตรเกษตรกรไดพัฒนาความรู เจตคติทักษะและ 
ประสบการณท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชในการประกอบอาชีพ  และการดํารงชีวิตในลักษณะพ่ึงตนเอง
รูจักการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเกษตรอยางสอดคลอกับสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
อยู  เพ่ือเกิดประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลในทองถ่ินอยางยั่งยืน 

2) จุดประสงค – เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกีย่วกับการเกษตรทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตธุรกิจการเกษตรรูจักใชทรัพยากรอยางมีคุณคาเกิด
ประโยชนสูงสุด  จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นในลักษณะท่ีพ่ึงตนเองได 

3)  โครงสรางและเนื้อหา – ใหความสําคัญตอภาคความรูท่ีจะนําไปปฏิบัติการทัศนศึกษา 
การวิเคราะหและการวางแผน  และสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

4)  เทคนิควิธีการ – นิยมใชรูปแบบการสอนหรือการอบรมท่ัวไป โดยมีส่ือประกอบเชน  
วีดีทัศน  สไลด  การระดมสมอง การสาธิต การจําลองสถานการณ ตลอดจนการฝกปฏิบัติและการศึกษา
ดูงาน 

5)  ระยะเวลา – ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในภาคทฤษฎี 37 ช่ัวโมง  ภาคฝกปฏิบัติ 12 ช่ัวโมง   
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 13 ช่ัวโมง รวมระยะเวลาตลอดหลักสูตร 62 ช่ัวโมง 

6)  การประเมินผล – ควรจะมีการทดสอบกอน ระหวางการและหลังการฝกอบรม รวมถึง 
มีการติดตามหลังการฝกอบรมไปแลว เพ่ือทราบถึงความเปล่ียนแปลง 
 
 2.7.6. ทรงชัย ติยานนท.  “การศึกษาทัศนะของเกษตรกรในการสรางความม่ันคงทางรายได
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง.”   งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเพ่ือการศึกษาทัศนะของเกษตรกรเรื่องการ
สรางความม่ันคงทางรายได โดยเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติกิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
ทางดานเศรษฐกิจ พบวา เกษตรกรตองซ้ืออาหารมาบริโภคเนื่องจากผลิตเองไดนอย ภาวะสุขภาพสวน
ใหญแข็งแรง  การดูแลสุขภาพสวนใหญจะไปพบแพทยก็ตอเม่ือเจ็บปวย  โดยครอบครัวมีการใชบัตร
ประกันสุขภาพ และคาใชจายในการรักษาพยาบาลสวนใหญครอบครัวละไมเกิน 5,000 บาท/ป.ในดาน
เกี่ยวกับความรูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง    จากการศึกษาพบวาครอบครัวสวนใหญ รูจักแนวคิด
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เศรษฐกิจพอเพียงถึงรอยละ 69.7 โดยรับรูจากแหลงขอมูลโทรทัศน  สวนใหญไมไดรับการอบรม
ความรูเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และไมเคยไปดูงานดานเกษตรทฤษฎีใหม ดานการบริโภค 
สวนใหญเขาใจวา  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องเกี่ยวกับการกินอยูอยางประหยัดเหมาะสมกับ
รายได ในดานส่ิงแวดลอม การผลิตดวยแรงงานคนแทนเครื่องจักรเปนการชวยลดมลภาวะทําให
ส่ิงแวดลอมในเรื่องสุขภาพอนามัย  การบริโภคอาหารท่ีปราศจากสารเคมี  ทําใหมีสุขภาพอนามัยด ี
 สรุปภาพรวม  เกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับสูง 

1.  ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาพบวา  
เกษตรกรสวนใหญไมไดรับการสนับสนุนทางดานเงินทุนอยางเพียงพอ และในการทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน  พบวาเกษตรกรสวนใหญปฏิบัติไดนอยในการปลูกพืชมากกวา 1 อยาง และในการจัดหา
พ้ืนท่ีใหมีแหลงน้ําพบวาเกษตรกรสวนใหญไมไดจัดเตรียมท่ีดินเพ่ือเปนแหลงน้ํา  และเกษตรกรสวน
ใหญไมไดใชวิธีการทางธรรมชาติในการรักษาความอุดมสมบูรณของดินและระบบนิเวศน โดยเกษตร
ยังคงใชปุยเคมี ยาฆาแมลง และไมไดรับการอบรมเพ่ือการเพ่ิมความรูในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้
เกษตรกรสวนใหญไมมีการรวมกลุมในการประกอบอาชีพเพ่ือตอรองกับระบบตลาด  กลาวโดยสรุป
เกษตรกรปฏิบัติกิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับนอย  

2.  ทัศนะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ 
เกษตรกรตอการสรางความม่ันคงทางดานรายไดของครอบครัว 
 จากการศึกษาพบวา สวนใหญมีความเห็นวาการมีแหลงน้ําเพียงพอจะทําใหมีผลผลิตตลอดป 
และสวนใหญเห็นวา การทําการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จะทําใหครอบครัว มีรายได
เพียงพอในการชําระหนี้ และทําใหสามารถอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี มีการบริโภคอาหาร ท่ีปราศจาก
สารเคมีสุขภาพแข็งแรง ในดานความพึงพอใจในชีวิต เกษตรกรเห็นวา การเพ่ิมพูนผลผลิตทางการ
เกษตรท่ีเพียงพอตอการบริโภคตลอดป จะทําใหเกษตรกรพึงพอใจในชีวิตและในดานการรวมกลุม เห็น
วาการสรางความสามัคคีในชุมชนกอใหเกิดความสุขในครอบครัว 
 สรุปภาพรวมทัศนะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง
ของเกษตรกรตอการสรางความม่ันคงทางดานรายไดของครอบครัว พบวาเกษตรสวนใหญเห็นดวยมาก 
 จากผลการวิจัยจะเห็นวา ผลของการศึกษาขัดแยงกันมาก คือ แมวาภาพรวมเกษตรกรกลุม
ตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับสูง  และมีทัศนะเห็นดวยวาการทํา
การเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะชวยสรางความม่ันคงทางดานรายไดของครอบครัว  แตการ
นําความรูไปปฏิบัตินั้นอยูในระดับต่ํา ฉะนั้นควรจะใหหนวยงานของรัฐและเอกชนมีการสงเสริม การ
จัดฝกอบรม  เพ่ิมความรู  ทักษะการปฏิบัติการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงมีแหลง
เงินทุนใหเกษตรกูยืมเพ่ือทําการเกษตรได  
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2.7.7. ศศิพร  ปาณิกบุตร. “ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธกับการดําเนินชีวิต
ของเกษตรกรในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม.”   

  
สรุปผลการวิจัย 

1.  ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุมตัวอยาง  
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีดําเนินชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ

ทฤษฎีใหมกับกลุมตัวอยางท่ีไมไดผูดําเนินชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริทฤษฎี
ใหม  ไมมีความแตกตางกันมากนักท้ังในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการประกอบอาชีพ 
สมาชิกในครัวเรือน 

สวนท่ีตางกันคือผูดําเนินชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมมี
การติดตอกับเจาหนาท่ีเกษตรอําเภอมากกวาผูไมไดผูดําเนินชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดําริทฤษฎีใหม  และผูดําเนินชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม
มีรายได/รายจายรวม  จํานวนท่ีดินถือครองมากกวาผูไมไดผูดําเนินชีวิต  ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม 

2.  การไดรับขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีใหม 
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับขอมูลจากโทรทัศน  และเขาใจเกี่ยวกับ  

“ทฤษฎีใหม”  วา จะตองแบงท่ีดินออกเปน 4 สวน ไดแก  ปลูกขาว  ขุดสระเล้ียงปลา ปลูกผลไมและ
เปนท่ีอยูอาศัยพรอมเล้ียงสัตว  และปลูกพืชสวนครัว การทําตามทฤษฎีใหมจะทําใหดินมีความอุดม
สมบูรณ  ทฤษฎีใหมเปนการเกษตรท่ีใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก ทฤษฎีใหมจะสําเร็จขึ้นอยูกับตัว
เกษตรกรเอง ซ่ึงจากการวิจัยพบวาเกษตรกรท่ีดําเนินชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนว
พระราชดําริทฤษฎีใหมไดรับขาวสารและมีความรูความเขาใจมากกวาผูไมไดผูดําเนินชีวิตในรูปแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม 

3.  ความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจกับการดําเนินชีวิตในรูปแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม 
 ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษา ขนาดครัวเรือน  การเปนสมาชิกของกลุมทางสังคม รายได 
รายจาย การถือครองท่ีดิน การไดรับขาวสาร และความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีใหม มีความสัมพันธ
หรือมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนจํานวนหนี้สินไมมีความสัมพันธหรือไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 2.7.8. สุรางคลักษณ  โรจนพานิช. “การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาน
สงเคราะห : กรณีศึกษา : ผูวิจัยศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทําความเขาใจแลวไปประยุกต ปฏิบัติใน
บริบทสถานสงเคราะห จากนั้นจึงศึกษาทัศนคติและความเขาใจของบุคลากรในสถานสงเคราะหวา
สามารถนําไปใชไดหรือไม   
 ผลการศึกษา พบวา การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถนําไปใชประโยชนไดกับทุก
เพศ ทุกวัย และระดับการศึกษา แตพบวามีขอจํากัดอยูบางในสวนของการจัดวิธีการในการนําไปใช เชน 
กิจกรรมหรือโครงการบางอยางไมใชวาทุกคนจะเขารวมไดเหมือนกัน หากยึดกิจกรรมหรือโครงการ
เปนตัวช้ีวัดการนําแนวคิดนี้ไปประยุกตใชก็ควรคํานึงถึงอุปสรรคดานเวลาและความเหมาะสมของชวง
วัยดวย  
 การทดลองปฏิบัติครั้งนี้เริ่มตนจากการช้ีนําโดยผูบริหารสถานสงเคราะหไดนําแนวคิดนี้ไป
ประยุกตใหเหมาะสมกับกิจกรรมในองคกร  และเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นภายในองคกร เปนการสอน 
สรางนิสัย ปลูกฝงคานิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 เนนการจัดการสรรทรัพยากรมากกวาการระดมทรัพยากร ซ่ึงนับวาเปนแนวทางในการ 
พ่ึงตนเอง รูจักใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน 
 
 2.7.9. ชัยรินทร  ชัยวิสิทธิ.์ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางเสริมคานิยม ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหนักเรียนและชุมชนดวย โครงงานอาชีพ. “ 
 
ผลการวิจัย 

1.  การพัฒนาใหนกัเรียนทําโครงงานอาชีพท่ีชุมชนมีสวนรวม 
พบวาแตเดิมการทําโครงงานประกอบกิจกรรมในวิชา ช 041 การปฏิบัติงานอาชีพนั้น  

ประสบปญหาในเรื่องตางๆ เชนนักเรียนมักเปนผูกําหนดโครงงานเองหรือไมก็ทําตามเพ่ือน ทําให
โครงงานท่ีปฏิบัตินั้นไมประสบความสําเร็จ ซ่ึงผูวิจัยท่ีเปนอาจารยสอน จึงไดแกปญหา โดยใหนักเรียน
ศึกษาในช้ันเรียนกอนแลวจึงคอยใหนักเรียนเขียนโครงการท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินของตน  โดยท่ี
นักเรียนจําเปนท่ีจะตองมีขอมูลเกี่ยวกับทรัยพากร  ความตองการสินคา จํานวนประชากรและอาชีพท่ี
ชุมชนยอมรับ ซ่ึงตัวนักเรียนจะไดจากการไปพูดคุย สอบถาม สัมภาษณ ชาวบานหลายๆ คน จึงจะได
ขอมูลมาตัดสินใจอันแสดงถึงการไดรับความรวมมือจากชุมชนในการทํางาน 

2.  การติดตามผลทําโครงงานอาชีพของนักเรียนท่ีนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ประยุกตใชเพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจโดยชุมชนมีสวนรวมตามกระบวนการทําวิจัยพบวา การทําโครงงาน
ของนักเรียนนั้น นักเรียนไมตระหนักถึงการใชวัสดุอุปกรณ มีการใชอยางฟุมเฟอย ส้ินเปลือง ไมมีการ
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บันทึกคาใชจายในการดําเนินงาน นักเรียนไมศึกษาคนควาดวยตนเอง การแกปญหาตองรอใหคนอ่ืนมา
ทําให รวมท้ังไมเอ้ือเฟอกันท้ังๆ ท่ีมีวัสดุเหลือใชก็ปลอยท้ิงไว เปนตน  
 แนวทางการแกปญหาของผูวิจัย  คือการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช โดยผูวิจัย
ตองรวมสงเสริมในลักษณะการนิเทศโครงงาน  พยายามใหนักเรียนทําโครงงาน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยท่ีนักเรียนจะไดรับความรวมมือจากผูปกครอง พ่ีนอง ญาติ เพ่ือนบานและหนวยงานใน
ชุมชน เชน องคการบริหารสวนตําบล เกษตรตําบล ผูใหญบาน เปนตน เม่ือทุกคนมีสวนรวมในการทํา
โครงงานอยางตอเนื่องเปนขั้นตอนก็จะเกิดเปนคานิยมปฏิบัติตอไปในท่ีสุด 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนและชุมชนในการดําเนินโครงงานอาชีพท่ีใชแนวคดิ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับผูปกครองของนักเรียน พบวาสวนใหญมีความพึง
พอใจท่ีนักเรียนไดนําเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงงาน เนื่องจากเปนการเรียนรูอาชีพดวย
ตนเอง สามารถปลูกพืชหรือเล้ียงสัตวท่ีเปนอาหารในครอบครัวขึ้นมาไดเองเปนลักษณะการพ่ึงตนเอง 
นอกจากนี้การทําโครงงานยังเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  ชวยแบงเบาภาระใหครอบครัวมี
ความรับผิดชอบในงานของตนมากขึ้น  ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นสามารถนํามารับประทานในครอบครัวได อีก
ท้ังยังเปนตัวอยางท่ีดีใหกับนองๆ และเพ่ือนบานก็ใหความช่ืนชมกับโครงงาน ท่ีนักเรียนทํา เกิดความ
รักความสามัคคีในครอบครัว 
 
2.7.10.สมศักดิ์ ลาดี. “การศึกษาการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธาน.ี”   
 
ผลการศึกษา 
 โรงเรียนในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมี 20 โรงเรียน เปนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาในระดับกอน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนใหญมีพ้ืนท่ีอยูระหวาง 21-30 ไร แหลง
เงินทุนท่ีมาดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสวนมากไดมาจากทางราชการ  
 สภาพการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  ในดานการวางแผนงานวิชาการนั้น โรงเรียนมีการจัดเตรียมและแบงพ้ืนท่ีปฏิบัต ิ
เกษตรทฤษฎีใหมผูบริหารโรงเรียนใหความสนับสนุนและใหความสําคัญโรงเรียนไดดําเนินการตาม
หลักการ “ทฤษฎีใหม” โดยการแบงพ้ืนท่ีออกเปนสัดสวน 30 : 30 : 30 : 10 ตามแนวพระราชดําร ิ

2.  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดจัดกิจกรรมเนนใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงใน 
เรื่องการผลิต  ดานแหลงเงินทุนท่ีสนับสนุนโครงการ สวนมากไดรับจากทางราชการ  
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 สภาพปญหาการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  ดานการวางแผนวิชาการนั้นมีปญหาอยูในระดับนอย เนื่องจากผูบริหารโรงเรียน 

สนับสนุนและใหความสําคัญกับการเตรียมโครงการ  การแตงตั้งคณะทํางานโครงการ ท้ังนี้โรงเรียนได
ใหความสําคัญเปนพิเศษ  เนื่องจากเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ประกอบกับกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน 
และภูมิปญญาทองถ่ินเนนการปฏิบัติจริง โดยผลผลิตและรายไดจากการปฏิบัตินําไปสนับสนุนกิจกรรม
อาหารกลางวัน 

2.  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เปนการจัดท่ีสอดคลองกับงานโครงการ 
เศรษฐกิจพอเพียง  และนโยบายปฏิรูปกรศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเนนปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
สอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน  และภูมิปญญาทองถ่ินเนนการฝกปฏิบัติจริง ผลผลิตจากการปฏิบัตินําไป
สนับสนุนกิจกรรมอาหารกลางวัน 
 สวนความตองการสนับสนุนในการดําเนินงาน พบวา กลุมตัวอยางมีความตองการอยูในระดับ
มากทุกดาน ท้ังนี้อาจเนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาการดําเนินชีวิตในอยูอยางพอประมาณตน มี
ความพอเพียงและพอดี  โดยไมใหผูอ่ืนเดือดรอน  ส่ิงสําคัญจะชวยปลูกฝงใหเยาวชนไทยรูจักพ่ึงพา
ตนเอง รูจักคิด รูจักแกปญหา มีความขยัน อดทน มีความสามัคคี สามารถทํางานเปนกลุมเปนคณะ 
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน รูจักใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธกีารวิจัย 

การดําเนินงานของโครงการศึกษา จําเเนกออกเปนกิจกรรมยอยตางๆ ตามวัตถุประสงค  ไดเเก 
  1. การศึกษาเบื้องตนและการเตรียมโครงการ    

    กิจกรรมในสวนนี้จะครอบคลุมกิจกรรมการประมวลขอมูลเกษตรกรท่ีปฏิบัติตาม
แนวเกษตรทฤษฎีใหม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดท่ีศึกษา โดยการประมวลขอมูลจาก
รายงานสถิติ  ส่ือประชาสัมพันธของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สอบถาม  สัมภาษณ  ตลอดจนศึกษาจาก
รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  2.  การสํารวจเกษตรทฤษฎีใหมขั้นปฐมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาประมวล
ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และในสวนภูมิภาค 
 สถานที่เก็บรวบรวมขอมูล       ฟารมเกษตรทฤษฎีใหมขั้นปฐม  

  
ตารางที ่3.1.  ผูใหขอมูลขอมูลองคความรูที่เกี่ยวของกับทฤษฎีใหม  

ผูทรงคุณวุฒิและปราชญชาวบาน 
1. ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
2. ผูบริหารสํานักงานราชเลขาธิการ 
3. ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

(สํานักงาน กปร.) 
4. ผูบริหารมูลนิธิชัยพัฒนา 
5. ผูบริหารผูบริหารมูลนิธิพัฒนาไท 
6. ผูบริหารสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) 
7. ผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
8. ผูบริหารเครือขายเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
9. โครงการวิจัยเพ่ือสังเคราะหงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง 
10. ผูบริหารสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา 
11. ผูบริหารเครือขายกสิกรรมไรสารพิษ 
12.ผูบริหาร เครือขายธุรกิจชุมชน 
13. ผูบริหารมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน 
14   ศ.นพ.ประเวศ วะสี. 
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ประชากรและตัวอยาง  ดานประชากร  โดยเลือกสุมตัวอยางจากทําเนียบเกษตรกรท่ี
ปฏิบัติตามแนวทฤษฎีใหม  เก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกร  ปราชญชาวบานในชุมชนท่ีเลือกศึกษา 
ศูนยการเรียนรู  และศูนยเครือขาย นักวิจัยและผูเช่ียวชาญท่ีเกี่ยวของ  เชน  เกษตรและสหกรณจังหวัด 
กรมการพัฒนาชุมชน  พัฒนาชุมชนจังหวัด  นายกสมาคมธุรกิจ  พัฒนากร  นายอําเภอ  หรือผูไดรับ
มอบหมายจากบุคคลากรขางตน 
 ประชากร  ; กลุมเกษตรทฤษฎีใหมสมาชิกโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป 2551 

รูปที่ 3.1. ภาคการเรียนรู 720 แหง / 53,500 คน 

 
 
 
 
ขนาดตัวอยางเกษตรทฤษฎีใหม   

Nd1
Nn

2
   = 7000/1+.10*.10 [7000] 

    = 7000/71 
                 = 98.59 

 
n  =   จํานวนตัวอยาง 
d  =   ระดับนัยสําคัญ(0.10)ความเช่ือม่ัน 90 % 
N =  ฐานขอมูลสมาชิกของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 53,500 คนทฤษฎีใหมขั้นท่ี 1 

จํานวน 7,000 คน (ขอมูลศูนยอํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญา

เกษตรกรยากจน 
เกษตรกรทั่วไป 

เกษตรกรทฤษฎีใหม 
เยาวชน 

เกษตรกรทฤษฎีใหม 

เปาหมาย 
53,500 คน 

40 แหง / 
 20,000 คน 

 6 แหง / 
 2,100 คน 

 74 แหง /  
7,400 คน 

 600 แหง /  
14,000 คน 

 

ปราชญชาวบาน  ศูนยพัฒนาฯ 
พระราชดําริ 

ศูนยเครือขาย  ศูนยเรียนรู 

ทฤษฎีใหม ข้ันที ่3  
1,000 คน 

รายเกา 

ทฤษฎีใหม ข้ันที่ 2 
2,000 คน 

 10,000 คน 

รายใหม  เกษตรทฤษฎีใหม 

ทฤษฎีใหม ข้ันที่ 1 
7,000 คน 

 
ภาคการปฏิบัติ 
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เศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงเกษตรและสหกรณ  (ศจพ.กษ.)ส้ินสุด ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน
2551)   

จากจํานวนประชากรตามฐานขอมูล ของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในศูนยตางๆของชุมชน 
นํามาเปนกรอบตัวอยาง  โดยวิธีเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) ตามสัดสวนของ
ประชากร  ไคแก  ศูนยการเรียนรู   ศูนยเครือขาย     ศูนยศึกษาและพัฒนาโครงการพระราชดําริ  
เกษตรกรท่ีปฏิบัติตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม  ตามแนวคิดของปราชญชาวบาน และ  เกษตรกรทฤษฎี
ใหมขั้นท่ี  1 จํานวน 100 ราย  ไดจํานวนตัวอยางดังท่ีแสดงในตารางท่ี  3.2. 

 
 
 
ตารางที่  3.2. จํานวนฟารมตัวอยางในการสํารวจ 

พ้ืนที ่ ฟารมเกษตรทฤษฎีใหม 
นนทบุร ี 16 
ปทุมธาน ี 21 
สระบุรี 28 
สระแกว 35 

รวม 100 
            

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยใชแบบสํารวจ : ประกอบดวยโครงสรางและรูปแบบขอมูลพ้ืนฐานและ
ตัวช้ีวัดเบ้ืองตนตามเกษตรทฤษฎีใหมดําเนินงาน.กิจกรรมดังตอไปนี ้

1) ภาพรวมท่ัวไปของกลุมเกษตรกร  รวมท้ังไดมีการประเมินศักยภาพ  และโอกาสใน
การพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมในลําดับขั้นตอ ๆ ไป 

2) ดานดินและน้ํา  เปนการรายงานผลเกี่ยวกับขอมูลดินและขอมูลสระน้ํา   
ท่ีไดจากการสํารวจและเก็บตัวอยางไปวิเคราะห รวมท้ังการจดบันทึกของเกษตรกร  เพ่ือประเมินสมบัติ
และคุณภาพของดิน  ความเหมาะสมของตําแหนงท่ีตั้งและขนาดของสระน้ํา  ตลอดจนการใชประโยชน
จากสระน้ําและท่ีดินเพ่ือการเกษตร 

3) ระบบการทําฟารม  เปนรายงานท่ีอาศัยขอมูลดินและน้ําเปนพ้ืนฐานของการ 
วิเคราะห ประกอบกับการติดตามสังเกตการณภาคสนามเกี่ยวกับรูปแบบการเกษตรท่ีรวมถึงการกําหนด
สัดสวนของการใชประโยชนท่ีดินและการใชปจจัยการผลิตตาง ๆ 

4) ภาวะเศรษฐกิจ  จะวิเคราะหถึงผลการทําการเกษตรของเกษตรกร  โดยพิจารณา 
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จากรายไดและรายจายท้ังในและนอกภาคการเกษตร  เงินออม  ทรัพยสินและหนี้สิน  เพ่ือประเมิน
ศักยภาพในการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ  ความม่ันคงทางดานอาหาร  และการลงทุน 

5) ภาวะสังคม  เปนการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงท้ังของตัวเกษตรกรและสังคม 
รอบตัวเกษตรกร  ซ่ึงรวมถึงความสัมพันธกับชุมชน  ทัศนคติ  ภาวะผูนํา  การสรางเครือขายและ
กระบวนการเรียนรูท่ีไดจากการทําเกษตรทฤษฎีใหม 
  สมมติฐาน 
        โดยไดกําหนดเปนสมมุติฐานเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการวิจัยไว  ดังนี้ 
        1)  รูปแบบการผลิต  สถานท่ีตั้ง  ขนาด  และรูปแบบของสระน้ํา  จะตองสัมพันธกับ
คุณสมบัติของดินและความตองการการใชน้ํา  ตลอดจนลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศของพ้ืนท่ี 
      2)  เกษตรกรท่ีมีท่ีดินนอยท่ีทําตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม  มีความเปนอยูท่ีพอเพียงเล้ียง
ตนเองได 
      3)  การสรางเครือขายและความสัมพันธของเกษตรกรกับชุมชน  จะมีสวนกําหนดรูปแบบ
การดําเนินงานเกษตรทฤษฎีใหมในขั้นตอ ๆ ไป 
 
3.  การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลเชิงปริมาณใชการวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติเชิงพรรณนาดวยคารอยละ (Percentage)  
คาเฉล่ีย (mean)  และคาสถิติอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม  สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา 
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บทที่ 4  
 ผลการวิจัย 

      การวิเคราะหในบทนี้  พิจารณาจากความคิดเห็นของ   หัวหนาครัวเรือนเกษตรกร 60  คนสมาชิกในครัวเรือน
จังหวัดในภาคกลาง: สระแกว สระบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี จํานวน   40  คนรวม 100 ตัวอยางท่ีทําการเกษตรทฤษฎี
ใหมและการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี ้
 โดยสวนท่ี 1 เปนการพรรณนาดวยคารอยละ เกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฏีใหม  
  สวนท่ี 2  เปนการแปรผลจากคาสถิติท่ีไดจากการวิเคราะห  คาเฉลี่ย และรอยละของการผลิตตามแนวทางการเกษตร

ทฤษฎีใหม 
สวนที่  1  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการทําเกษตรทฤษฏีใหม  

ตารางที่ 4.1  จํานวน และรอยละ ของจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   (คน) จํานวน รอยละ 

     1 1 1.03 

     2 6 6.21 

     3 15 15.17 

     4 34. 34.14 

     5 26 25.52 

     6 9 9.31 

มากกวา 6 คน 4. 8.48 

X = 4.4 คน                                      รวม 100 100.00 
ตารางท่ี 4.1  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนสวนใหญรอยละ 34.14  มีจํานวนสมาชิก 4 คน และ 5 คน    
โดยเฉล่ีย มีสมสมาชิก 5 คนตอครัวเรือน รอยละ 25.52 
ตารางที่  4.2   จํานวน  และรอยละ  ของสมาชิกในครัวเรือนท่ีเปนแรงงานในภาคการเกษตร 

แรงงานในภาคการเกษตร   (คน) จํานวน รอยละ 
     1 8 7.91 

     2 45 44.96 

     3 21 20.86 

     4 17 16.55 

     5 6 5.76 

     มากกวา 5 คน 5 4.36 

X  =  2.81                                      รวม 100.00 100.00 
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ตารางท่ี 4.2  ครัวเรือนของเกษตรกรทํางานในภาคการเกษตรจํานวน 2 คน ถึง 4 คนมากท่ีสุดคิดเปนรอย
ละ 82 โดยเฉล่ียมีแรงงานดานการเกษตร  3 คนตอครัวเรือน 
 
ตารางที่  4.3   จํานวน  และรอยละ  ของกิจกรรมการเกษตรท่ีทํามากอนเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม 

กิจกรรมการเกษตรที่ทานทํามากอนเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม จํานวน รอยละ 
ทํานา 46 46.29 

ทําสวน 8 8.48 

ทําไร 2 2.47 

เล้ียงสัตว 1 1.41 

ประมง 1 0.35 

อ่ืนๆ คือ ทํามากกวา 1 อยาง 41 40.99 

รวม 100.00 100.00 
ตารางท่ี 4.3  ประสบการณในการทํางานทางดานการเกษตรกอนเขามาทํางานในแบบเกษตรทฤษฎีใหม 
พบวา สมาชิกมีประสบการณในทํานามากท่ีสุด รอยละ 46.29  รองลงมาสมาชิกมีประสบการณทํา
การเกษตรหลายแบบไดแกการทําสวน ทําไร เล้ียงสัตว ประมง รอยละ 40.99 
 
ตารางที่  4.4   จํานวน  และรอยละ  ของการมีการรวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรมดานการผลิตหรือไม 

ในชุมชนของทานมีการรวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรมดานการผลิต จํานวน รอยละ 
มี 87 86.84 

ไมมี 13 13.16 

รวม 100.00 100.00 
ตารางท่ี 4.4  เกษตรกรมีการรวมกลุมดานการผลิตรอยละ 86.84  ไมมีการรวมกลุมรอยละ 13.16  
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ตารางที่  4.5    จํานวน  และรอยละ  ของกิจกรรมดานการผลิต 
ชื่อกิจกรรมดานการผลิต จํานวน รอยละ 

กองทุนหมูบาน   กลุมอาชีพตางๆ 7 3.47 

ขนมจีน, ทอผา 5 1.86 

ขาวกลอง เล้ียงสัตว ผลิตปุยหมัก 13 6.47 

ขาวกลอง หมูหลุม เพาะพันธุไม 4 1.86 

ขาวกลอง, ทอผาไหม, ทําปุยชีวภาพ 1 0.47 

ขาวซอมมือ กลาไม 1 0.47 

ขาวปลอดสารพิษ,ปุยอินทรีย 1 0.47 

ขาวอินทรีย 10 4.65 

โครงการขาว 1 0.47 

จักสาน, ไมกวาด, ทอผา, ขาวกลอง 2 0.94 

จักสาน,เพาะเห็ด 1 0.47 

ทอผา ทอเส่ือ 23 0.47 

ทอผา ทอเส่ือ ทําปุย 2 0.94 

ทอผา ทําขนม เล้ียงโค 1 0.47 

ทอผา, ทําขนม 3 1.40 

ทอผา, ทําขนม, ขนมจีน 1 0.47 

ทอผา, เพาะเห็ด 1 0.47 

ทอผา, สายใยรัก, ปุยชีวภาพ 1 0.47 

ทอผา,ขาวกลอง,ขนมจีน 1 0.47 

ทอผา,ทําขนม,เล้ียงสัตว 1 0.47 

ทอผาฝาย 1 0.47 

ทอผาฝาย, ขาวกลอง 1 0.47 

ทอผาไหม 4 1.86 

ทอผาไหม, ขาวกลอง 1 0.47 

ทอผาไหม, ขาวกลอง, ขนมจีน 1 0.47 

ทอผาไหม, ทอผาฝาย 1 0.47 
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ชื่อกิจกรรมดานการผลิต จํานวน รอยละ 
ทอผาไหม,ผาฝาย,ขาวกลอง 1 0.47 

ทอเส่ือ 5 2.33 

ทําขนม ทอผา 1 0.47 

ทํานา 23 10.70 

ทํานา ทอผา 1 0.47 

ทํานา ปลูกฝกทอง 4 1.86 

ทํานา, โรงเหลา 1 0.47 

ทํานา,ปุย 1 0.47 

ทําปุยชีวภาพ 1 0.47 

ทําไมกวาด, จักสาน 1 0.47 

ทําราเขียว, ราขาว, ไตโคโดมา 1 0.47 

ทําสวนยางพารา 1 0.47 

ทําอิฐ, ทํานา 1 0.47 

ธ.หมูบาน 1 0.47 

ธ.หมูบาน, ทอผาไหม 1 0.47 

ธนาคารขาว 1 0.47 

น้ําฝรั่ง,ทําปุย,ผักปลอดสารพิษ 1 0.47 

ปลูกขาวโพด, จักสาน 1 0.47 

ปลูกตนไม 1 0.47 

ปลูกแฟง 1 0.47 

ปุย, ปลูกผักปลอดสารพิษ, น้ําหมักจากสมุนไพร 13 6.47 

ปุย,ขาว น้ํายาลางจาน 3 1.47 

ปุยชีวภาพ, แปรรูปปลาแหง 1 0.47 

ปุยน้ําชีวภาพ, ทอผา 10 5.41 

ปุยหมัก ปลูกผักปลอดสาร เพาะเห็ด 3 1.47 

ปุยอินทรียอัดเม็ด 11 6.93 
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ชื่อกิจกรรมดานการผลิต จํานวน รอยละ 
แปรรูปขาวกลอง 1 0.47 

แปรรูปถ่ัวลิสง 1 0.47 

ผักปลอดสารพิษ, น้ําฝรั่ง 18 8.47 

ผาลายขิด 1 0.47 

พันธุขาว   พันธุไม 2 0.94 

เพาะเห็ด, ปลูกผักปลอดสารพิษ, ปุยหมัก 5 2.93 

เล้ียงปลาดุก 10 5.41 

สหกรณ 3 0.47 

สานกลองขาว,ขาวกลอง 1 0.47 

หมูหลุม,ขาวกลอง,เพาะพันธุไม 2 0.94 

อสม.สารเคมีการเกษตร 1 0.47 

ออมทรัพย 1 0.47 

รวม 215 100.00 
ตารางท่ี 4.5  กิจกรรมดานการผลิตท่ีมีการรวมตัวกันผลิต นอกจากการทําเกษตรทฤษฎีใหม  สวนใหญ
เนนสรางมูลคาเพ่ิมใหกับขาว ไดแก การทําขาวกลอง ขาวปลอดสารพิษ รองลงมา 
 
ตารางที่  4.6   จํานวน  และรอยละ  ของสถานะของกลุม 

สถานะของกลุม จํานวน รอยละ 
นิติบุคคล 5 5.26 

สหกรณ 6 6.07 

กลุมอาชีพ 47 46.56 

กลุมแมบาน 13 13.36 

กลุมท่ีชวยเหลือกันดานการผลิต เชน ดํานา ลงแขก อ่ืนๆ 27 27.13 

อ่ืนๆ 2 1.62 

รวม 100.00 100.00 
ตารางท่ี 4.6  สถานภาพของการรวมกลุมเกษตรกรท่ีการรวมกลุมกันเปนกลุมอาชีพมากท่ีสุด รอยละ 
46.56 รองลงมาเปนการกลุมเพ่ือการวิจัยเหลือเปนรอยละ 27.13 
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ตารางที่  4.7   จํานวน  และรอยละ  ของเหตุผลในการเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร 

เหตุผลในการเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร จํานวน รอยละ 
เกษตร 1 4.35 

ชวยเหลือสมาชิก 4 17.39 

ชอบ 1 4.35 

รายได 13 56.52 

ลดคาใชจาย 1 4.35 

ลดตนทุน 1 4.35 

หาความรู 1 4.35 

อยากเขมแข็ง 1 4.35 

รวม 23 100.00 
              จากตารางท่ี 4.7  เหตุผลของการรวมกลุมกันเพ่ือเพ่ิมรายได และชวยเหลือสมาชิก 

 
 
ตารางที่  4.8   จํานวน  และรอยละ  ของกิจกรรมของกลุมท่ีทําอยูของกลุมเกษตรกร 

กิจกรรมของกลุมที่ทําอยูของกลุมเกษตรกร จํานวน รอยละ 
ขาวกลอง,เล้ียงโค 1 3.13 

ขาวอินทรีย 1 3.13 

จําหนายขาวกลอง 1 3.13 

ทอผา, เพาะเห็ด 1 3.13 

ทอเส่ือ 1 3.13 

ทํานา 1 3.13 

ทํานา, ขาวกลอง 1 3.13 

ทําปุย, ทํายางแผน 8 16.55 

ทําสินคาเพ่ือจําหนาย 1 3.13 

ปลูกผัก 4 12.50 

ผลิตปุย  ผลิตและจําหนาย 3 6.38 
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กิจกรรมของกลุมที่ทําอยูของกลุมเกษตรกร จํานวน รอยละ 
เพาะเห็ด 3 9.38 

เพาะเห็ด, ขาวกลอง 1 3.13 

ระดมทุนกูเงินทํานา 1 3.13 

ระดมทุนเพ่ือการทํานา 1 3.13 

เล้ียงโค 3 9.38 

เล้ียงสัตว 2 6.25 

รวม 32 100.00 
ตารางท่ี 4.8  กลุมเกษตรกรมีการรวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรมการผลิตปุยมากท่ีสุด รอยละ 22.18  และการ
ปลูกฝกเพ่ือจําหนายรอยละ 12.50 
 
 
 
 
ตารางที่  4.9  จํานวน  และรอยละ  ของเหตุผลในการเปนสมาชิกกลุมสหกรณ 

เหตุผลในการเปนสมาชิกกลุมสหกรณ จํานวน รอยละ 
ชวยเหลือ 1 12.50 

ผลตอบแทน 1 12.50 

รายได 4 50.00 

ใหความรวมมือแกชุมชน 1 12.50 

ออมทรัพย 1 12.50 

รวม 8 100.00 
ตารางท่ี 4.9  เหตุของการรวมกลุมเปนสหกรณ เพ่ือการเพ่ิมรายไดใหกับสมาชิก 
ตารางที่  4.10   จํานวน  และรอยละ  ของกิจกรรมของกลุมท่ีทําอยูของกลุมสหกรณ 

กิจกรรมของกลุมที่ทําอยูของกลุมสหกรณ จํานวน รอยละ 
กูเงิน  ฝากเงิน 3 33.34 

ขายของ 3 33.34 

ทอผา,เพาะเห็ด 3 33.34 

รวม 6 100.00 

DPU



บทท่ี 4 ผลการวิจัย 

โครงการวิจัยเรื่อง: การศึกษาวิธีการดําเนินการผลิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกรภาคกลาง 
   
 

38

ตารางท่ี 4.10   การรวมกลุมเปนสหกรณกิจกรรมท่ีทําคือ กูเงิน ฝากเงิน ขายสินคา ซ้ือสินคา การทอผา           
การเพาะเห็ด 
 
ตารางที่  4.11   จํานวน  และรอยละ  ของเหตุผลในการเปนสมาชิกกลุมแมบาน 

เหตุผลในการเปนสมาชิกกลุมแมบาน จํานวน รอยละ 
พัฒนาฝมือทําผลิตภัณฑ 3 20.00 

เพ่ิมรายได 12 80.00 

รวม 15 100.00 
ตารางท่ี 4.11  การรวมกลุมแมบานเพ่ือพัฒนาการทําผลิตภัณฑ และการเพ่ิมรายไดใหสมาชิก 
 
ตารางที่  4.12   จํานวน  และรอยละ  ของกิจกรรมของกลุมท่ีทําอยูของกลุมแมบาน 

กิจกรรมของกลุมที่ทําอยูของกลุมแมบาน จํานวน รอยละ 
ทอผา, ขาวกลอง 1 4.17 

ทอผาฝาย 8 33.33 

ทอผาไหม 6 25.00 

ทอเส่ือขาย 1 4.17 

ทําขนมจีนขาย 2 12.50 

ทําขนมแปรรูป 1 4.17 

ทําอาหาร 1 4.17 

แปรรูปปลา 1 4.17 

เพาะเห็ด 1 4.17 

รวบรวมการทําของโอทอป 1 4.17 

รวม 24 100.00 
ตารางท่ี 4.12  การรวมกลุมแมบานเพ่ือทํากิจกรรม คือ ทอผา แปรรูป ท้ังเปนขนมจีน อาหาร ผลิตภัณฑ
ขาว ปลา เพาะเห็ด  การพัฒนาผลิตสูการเปน OTOP  
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ตารางที่  4.13   จํานวน  และรอยละ  ของเหตุผลในการเปนสมาชิกกลุมออมทรัพย 
เหตุผลในการเปนสมาชิกกลุมออมทรัพย จํานวน รอยละ 

ใชหนี ้ 1 5.00 

ออมเงิน 19 95.00 

รวม 20 100.00 
ตารางท่ี 4.13  การรวมกล ุ มออมทรัพยเพ่ือการสงเสริมการออมเปนหลัก 
ตารางที่  4.14   จํานวน  และรอยละ  ของกิจกรรมของกลุมท่ีทําอยูของกลุมออมทรัพย 

กิจกรรมของกลุมที่ทําอยูของกลุมออมทรัพย จํานวน รอยละ 
ชวยงานหมูบาน 2 6.26 

อบรมสมาชิก 1 3.13 

ออมเงิน 29 90.63 

รวม 32 100.00 
4.14  กิจกรรมท่ีกลุมออมทรัพยทํา คือ การออมเงิน การฝกอบรมสมาชิก การชวยงานหมูบาน การ
ประชุม 
ตารางที่  4.15   จํานวน  และรอยละ  ของเหตุผลในการเปนสมาชิกกองทุนหมูบาน 

เหตุผลที่ในการเปนสมาชิกกลุมกองทุนหมูบาน จํานวน รอยละ 
กูเงิน 17 80.95 

นําเงินไปลงทุน 1 4.76 

ออมเงิน 3 14.29 

รวม 21 100.00 
ตารางท่ี 4.15  เหตุผลของการเปนสมาชิกของกองทุนหมูบาน เพ่ือกูเงินนําเงินไปลงทุนและการออมเงิน 
ตารางที่  4.16   จํานวน  และรอยละ  ของกิจกรรมของกลุมท่ีทําอยูของกลุมกองทุนหมูบาน 

กิจกรรมของกลุมที่ทําอยูของกลุมกองทุนหมูบาน จํานวน รอยละ 
กูเงิน 7 43.75 

ชวยเหลือสมาชิก 6 37.50 

ระดมทุนในการลงทุน 1 6.25 

สหกรณออมเงิน 2 12.50 

รวม 16 100.00 
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ตารางท่ี  4.16  กิจกรรมของกองทุนหมูบาน ใหกูเงิน ชวยเหลือสมาชิก ราคาทุนในการลงทุน สงเสริม
สหกรณและการออม 
 
ตารางที่  4.17   จํานวน  และรอยละ  ของสวัสดิการตางๆ ท่ีไดรับจากกลุมหรือสหกรณภายในชุมชน 

ทานไดรับสวัสดิการตางๆ จากกลุมหรือสหกรณภายในชุมชนบางหรือไม จํานวน รอยละ 
ไดรับ 78 77.73 

ไมไดรับ 22 22.27 

รวม 100.00 100.00 
ตารางท่ี 4.17 การไดรับสวัสดิการชุมชนพบวาสมาชิกไดรับสวัสดิการรอยละ 77.73  ไมไดรับรอยละ 
22.27 
ตารางที่  4.18   จํานวน  และรอยละ  ของสวัสดิการท่ีไดรับ 

สวัสดิการที่ไดรับ จํานวน รอยละ 
การยืมขาวไปใชกอน 3 2.00 

การอบรม 17 11.33 

กูเงินฌาปนกิจศพ 1 0.67 

ขาวสารตางๆ  ขาวสารทางการเกษตร 4 2.67 

ความรู 6 4.00 

ความสามัคค ี 1 0.67 

คาตอบแทน 2 1.33 

คุมครองเงินกู, เงินฝาก 1 0.67 

เงินกูยืม 1 0.67 

เงินจากการขายเนื้อไก 2 1.33 

เงินตอบแทนจากกองทุน 3 2.00 

เงินปนผล 50 33.33 

ฌาปนกิจสงเคราะห 1 0.67 

ดูงาน 1 0.67 

ไดบอและปลาดุกเล้ียงโครงการอยูดีมีสุข 4 2.67 

ไดรับคืนดอกเบ้ีย เงินปนผล 1 0.67 
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สวัสดิการที่ไดรับ จํานวน รอยละ 
ทุนการศึกษา, ทุนพัฒนาอาชีพกลุม 1 0.67 

ปนผลโรงสี 2 1.33 

ผลกําไร 3 2.00 

พันธุขาว 25 16.67 

พันธุไม 4 2.67 

พันธุพืช เครือ่งจักรการเกษตร 2 1.33 

มีรายไดจากการทอผา 2 1.33 

มีสิทธิกู 1 0.67 

ยืมขาวมาบริโภคกอน 1 0.67 

รับพันธุขาวฟร ี 2 1.33 

รายได 2 1.33 

ลดตนทุนในการใชจาย 1 0.67 

เล้ียงโคโดยมีเงินประกันโคตาย 1 0.67 

สวัสดิการสําหรับเด็กแรกเกิด 1 0.67 

ใหยืมขาว 4 2.67 

รวม 150 100.00 
 สมาชิกไดสวัสดิการในรูปของเงินปนผลรอยละ 33.33 รองลงมาไดรับพันธขาว รอยละ 16.67 
ตารางที่  4.19  จํานวน  และรอยละ  ของแหลงใหคําปรึกษาในดานการเกษตรมากท่ีสุด 

แหลงใหคําปรึกษาในดานการเกษตรมากที่สุด จํานวน รอยละ 
พ่ึงตนเอง ไมปรึกษาใคร 7 2.65 

ผูนําทองถ่ิน ไดแก  กํานัน ผูใหญบาน  อบต.  ประธานกลุม 48 18.18 

สมาชิกในครอบครัว ญาติพ่ีนอง รวมกันใหคําปรึกษา 78 29.55 

รานคาท่ีซ้ือปจจัยการผลิต 1 0.38 

ผูประสบความสําเร็จในดานนั้นๆ 15 5.68 

เจาหนาท่ีสงเสริมของรัฐ 110 41.67 

อ่ืนๆ 5 1.89 

รวม 264 100.00 
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ตารางท่ี 4.19  แหลงใหคําปรึกษาแกเกษตรกรมากท่ีสุดคือ เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรและสหกรณ
รองลงมาสมาชิกในครัวเรือนรอยละ 29.55 และ ผูนําทองถ่ิน รอยละ 18.18 
 
ตารางที่  4.20   จํานวน  และรอยละ  ของผูนําทองถ่ินท่ีใหคําปรึกษา 

ผูนําทองถิ่น จํานวน รอยละ 
กํานัน 1 3.23 

ประธานกลุม 3 9.68 

ผูใหญบาน 24 77.42 

อบต. 3 9.68 

รวม 31 100.00 
ตารางท่ี 4.20  ผูนําทองถ่ินท่ีใหคําปรึกษาคือ ผูใหญบาน ประธานกลุม อบต. และกํานัน  
 
ตารางที่  4.21   จํานวน  และรอยละ  ของเจาหนาท่ีสงเสริมของรัฐ  

เจาหนาที่สงเสริมของรัฐ จํานวน รอยละ 
กระทรวงวิทยาศาสตร 1 1.39 

กศน. , พัฒนาชุมชน 3 4.17 

เกษตร 12 16.67 

เกษตรอําเภอ 22 30.56 

เกษตรอําเภอ, กรมสงเสริมสหกรณฯ 1 1.39 

เกษตรอําเภอ, เกษตรจังหวัด 1 1.39 

เทศบาล, เกษตรจังหวัด 1 1.39 

ธ.ก.ส. 4 5.56 

นักพัฒนาชุมชน 5 6.94 

ปศุสัตว, เกษตรอําเภอ 2 2.78 

ปศุสัตว, เกษตรอําเภอ, พัฒนาชุมชน, ก.ร.ป.กลาง, หมอดินอําเภอ 1 1.39 

พัฒนาจังหวัด,สหกรณจังหวัด 1 1.39 

พัฒนาชุมชน อุตสาหกรรม เทศบาล 1 1.39 

พัฒนาชุมชน, อบต. 1 1.39 
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เจาหนาที่สงเสริมของรัฐ จํานวน รอยละ 
พัฒนาชุมชน,เกษตรอําเภอ 1 1.39 

พัฒนาชุมชน,ปศุสัตว 1 1.39 

พัฒนาชุมชน,อาสาพัฒนาชุมชน 1 1.39 

พาณิชยจังหวัด, สหกรณจังหวัด 1 1.39 

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล 3 4.17 

ศูนยฝกวิชาชีพสตรี ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม 2 2.78 

สหกรณการเกษตร 5 6.94 

หนวยงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล 1 1.39 

อําเภอ, จังหวัด 1 1.39 

รวม 72 100.00 
ตารางท่ี 4.21  เจาหนาท่ีสงเสริมของรัฐท่ีใหคําปรึกษาท่ีสําคญัมากท่ีสุด คือ เกษตรกรอําเภอ สหกรณ
การเกษตร พัฒนาชุมชน 
 
ตารางที่  4.22   จํานวน  และรอยละ  ของการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนทางการตลาด  

ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนทางการตลาดบางหรือไม จํานวน รอยละ 
เคย 75 74.90 

ไมเคย 25 25.10 

รวม 100.00 100.00 
ตารางท่ี 4.22  เกษตรกรไดรับการสงเสริมสนับสนุนทางการตลาดรอยละ 74.90 และไมเคย 25.10 
 
 
 
ตารางที่  4.23   จํานวน  และรอยละ  ของหนวยงานท่ีใหการสงเสริมและสนับสนุนทางการตลาด  

หนวยงานที่ใหการสงเสริมและสนับสนุนทางการตลาด จํานวน รอยละ 
เจาหนาท่ีรัฐ 77 77.07 

ภาคเอกชน 4 4.46 

ผูนําทองถ่ิน 18 18.47 

รวม 100.00 100.00 
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ตารางท่ี 4.23  หนวยงานท่ีใหการสงเสริมสนับสนุนทางการตลาดจากเจาหนาท่ีรฐั รอยละ 77.07 
รองลงมาผูนําทองถ่ิน รอยละ 18.47 
ตารางที่  4.24  จํานวน  และรอยละ  ของการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
ชุมชน 

การไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกชุมชน จํานวน รอยละ 
ได 195 81.93 

ไมได 43 18.07 

รวม 238 100.00 
ตารางท่ี 4.24  เกษตรกรทฤษฎีใหมขั้นการพัฒนาไดรับการสงเสริมจากภายนอกชุมชนรอยละ 81.93 
ไมไดรับ 18.07 
 
ตารางที่  4.25  จํานวน  และรอยละ  ของการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
ชุมชน 

ชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริมและสนับสนุน จํานวน รอยละ 
UNDP 1 0.59 

กรมพัฒนาท่ีดิน 1 0.59 

กรมสงเสริมสหกรณ, เกษตรและสหกรณ 9 5.33 

กระทรวงวิทยาศาสตร 7 4.14 

กศน.,พัฒนาชุมชน 3 1.77 

เกษตร เกษตรจังหวัด  เกษตรอําเภอ 35 20.65 

เกษตรอําเภอ, กระทรวงเกษตรและสหกรณจังหวัด อบต. 1 0.59 

เกษตรอําเภอ,พัฒนาชุมชน,ปศุสัตวอําเภอ 2 0.59 

เกษตรอําเภอ, พาณิชย, พัฒนาชุมชน 4 1.77 

โครงการ ร.ป.ช. 1 0.59 

เจาหนาท่ีเกษตร เกษตรอําเภอ, สํานักงานเกษตรและสหกรณ 9 5.31 

เทศบาล 1 0.59 

ธ.ก.ส. และ สหกรณการเกษตร 8 4.73 

ธกส., ปศุสัตว, พัฒนาชุมชน 1 0.59 

นพค.26 1 0.59 
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ชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริมและสนับสนุน จํานวน รอยละ 
ปศุสัตว, พาณิชย 1 0.59 

พัฒนาการอําเภอ 14 8.28 

พัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชน เทศบาล 13 7.67 

พัฒนาชุมชน, อบต. 5 2.96 

พัฒนาชุมชน,พาณิชย 1 0.59 

มีกองทุน 1 0.59 

ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน โรงเรียนชาวนาเกษตรยั่งยืน  7 4.13 

ศูนยฝกอาชีพสตรี  1 0.59 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 1 0.59 

สหกรณจังหวัด,พัฒนาชุมชน 4 2.36 

สํานักงานเกษตรและสหกรณ 2 1.18 

หนวยงานของกระทรวงเกษตร 16 9.47 

องคการปกครองสวนทองถ่ิน 1 0.59 

อบต., เกษตรจังหวัด, คลังจังหวัด 7 4.13 

อบต., สหกรณจังหวัด, ธ.ก.ส. 4 2.36 

อุตสาหกรรม, พาณิชย, อบต. 7 4.13 

รวม 169 100.00 
ตารางท่ี 4.25  เกษตรกรไดรับการสงเสร ิม และสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกชุมชนมากท่ีสุด คือ 
เกษตรและสหกรณจังหวัด อําเภอ พัฒนา ธกส.  องคการบริหารสวนตําบล 
 
ตารางที่  4.26  จํานวน  และรอยละ  ของการไดรับการประสานความรวมมือในดานตาง  ๆจากหนวยงาน
ภายนอก 

กลุม หรือสหกรณของทานเคยมีการประสานความรวมมือในดานตาง  ๆจาก
หนวยงานภายนอกบางหรือไม จํานวน รอยละ 

เคย 199 81.56 

ไมเคย 45 18.44 

รวม 244 100.00 
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ตารางท่ี 4.26  กลุมหรือสหกรณไดรับการรวมช่ือจับหนวยงานภายนอก รอยละ 81.56 ไมไดรับ 18.44 
 
ตารางที่  4.27  จํานวน และรอยละ  ของช่ือหนวยงานท่ีเคยประสานความรวมมือในดานตาง  ๆ

ชื่อหนวยงานที่เคยประสานความรวมมือในดานตาง  ๆ จํานวน รอยละ 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 1 0.60 

กรมสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 8 4.80 

กระทรวงวิทยาศาสตร 14 8.34 

กศน.,พัฒนาชุมชน 3 1.80 

เกษตรอําเภอ 25 14.88 

 เกษตรและสหกรณ 3 1.79 

ธกส. 20 12.00 

โครงการอยูดีมีสุข 2 1.20 

อําเภอ,ปศุสัตว 4 5.37 

น.พ.ค. 21 1 0.60 

ปศุสัตว, พาณิชย, อบต. 2 1.20 

พัฒนาการอําเภอ 21 12.60 

พัฒนาชุมชน 15 9.00 

เทศบาล 2 1.20 

 อบต. 10 6.00 

พาณิชย 5 3.00 

ม.เกษตรศาสตร 3 1.80 

ศูนยการเรียนรูการเกษตร 6 3.60 

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 2 1.19 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 1 0.60 

สหกรณ 4 2.40 

สหกรณการเกษตร 11 8.17 

อุตสาหกรรม,พาณิชยจังหวัด 4 2.40 

รวม 168 100.00 
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ตารางท่ี 4.27  หนวยงานท่ีใหความรวมมือสูงสุด คือ เกษตรอําเภอพัฒนาการอําเภอ พัฒนาชุมชน ธกส. 
 
ตารางที่  4.28  จํานวน  และรอยละ  ของการเคยมีหนวยงานราชการ ภาคเอกชนหรือองคกรพัฒนา
เอกชนเขามาสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม 

เคยมีหนวยงานราชการ ภาคเอกชนหรือองคกรพัฒนาเอกชนเขามาสงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมบางหรือไม จํานวน รอยละ 

เคย 218 86.17 

ไมเคย 35 13.83 

รวม 253 100.00 
ตารางท่ี 4.28  การเกษตรทฤษฎีใหมขั้นการพัฒนาไดรับการสงเสริม จากหนวยราชการ ภาคเอกชน และ 
NGO 86.17 ไมเคย 13.83 
ตารางที่  4.29  จํานวน และรอยละ  ของช่ือหนวยงานราชการ ภาคเอกชนหรือองคกรพัฒนาเอกชนเขามา
สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม 

ชื่อหนวยงานราชการ ภาคเอกชนหรือองคกรพัฒนาเอกชนเขามาสงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม 

จํานวน รอยละ 

กรมพัฒนาท่ีดิน 2 2.08 

กรมสงเสริมสหกรณ 7 3.76 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2 1.08 

กระทรวงวิทยาศาสตร 7 3.76 

กศน. 1 0.54 

เกษตร 8 4.30 

เกษตรจังหวัด 3 1.61 

เกษตรและสหกรณจังหวัด 2 1.08 

เกษตรอําเภอ 29 15.59 

พัฒนาการอําเภอ 6 3.23 

คลังจังหวัด 1 0.54 

เจาหนาของภาคการเกษตร 7 3.78 

ธ.ก.ส. 21 11.34 
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ช่ือหนวยงานราชการ ภาคเอกชนหรือองคกรพัฒนาเอกชนเขามาสงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม 

จํานวน รอยละ 

ปศุสัตว 4 4.16 

ธ.ออมสิน 1 0.54 

คลังจังหวัด 1 0.54 

พัฒนาการอําเภอ 15 8.06 

พัฒนาชุมชน 19 8.60 

เทศบาล 1 0.54 

 กศน. 1 0.54 

อบต. 13 7.02 

พาณิชยจังหวัด 3 1.62 

ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 1 0.54 

ศูนยถายทอดเทคโนโลยี ประจําตําบล 8 4.32 

สหกรณการเกษตร 3 1.62 

สหกรณจังหวัด 12 6.48 

หนวยงานของกระทรวงเกษตร 1 0.54 

หนวยงานของรัฐ 1 0.54 

อยูดีมีสุข,  1 0.54 

อุตสาหกรรม,  1 0.54 

โอทอป 1 0.54 

รวม 186 100.00 
ตารางท่ี 4.29  หนวยงานท่ีใหการสงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร ท่ีสําคัญ
ไดแก เกษตรอําเภอพัฒนาชุมชน พัฒนาอําเภอ ธกส. กรมสงเสริมสหกรณ 
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ตารางที่  4.30   จํานวน  และรอยละ  ของความตองการไดรับความชวยเหลือจากภายนอกของกลุม/ชุมชน 
ของทาน 

กลุม/ชุมชน ของทานตองการไดรับความชวยเหลือจากภายนอกบางหรือไม จํานวน รอยละ 
ตองการ 83 82.76 

ไมตองการ 17 17.24 

รวม 100.00 100.00 
ตารางท่ี 4.30  กลุมเกษตรกรท่ีความตองการความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก รอยละ 82.76 และ
ไมตองการรอยละ 17.24 
 
ตารางที่  4.31  จํานวน  และรอยละ  ของเรื่องท่ีตองการใหหนวยงานภายนอกมาชวยเหลือ 

เร่ืองที่ตองการใหหนวยงานภายนอกมาชวยเหลือ จํานวน รอยละ 
การดูงาน อบรม เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรชีวภาพ 5 3.73 

การตลาด 24 17.91 

การประกันราคาสินคาเกษตร 1 0.75 

การผลิตและการตลาด 1 0.75 

การพัฒนาคน 1 0.75 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 4 2.99 

การพัฒนาถนน 1 0.75 

การพัฒนาผลิตภัณฑ 1 0.75 

ขยายตลาดรองรับ 2 1.49 

ความรวมมือในการดําเนินงาน 1 0.75 

ความรูดานการผลิต  ดานวิชาการ เรื่องอาชีพเสริม 1 0.75 

เครื่องจักรในการผลิต 5 3.73 

โครงสรางพ้ืนฐาน 7 5.22 

งบประมาณและวิทยากร 1 0.75 

เงินทุน 50 37.31 

ดานการเกษตร 3 2.24 

ดานการแปรรูปผลิตภัณฑ 1 0.75 
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เร่ืองที่ตองการใหหนวยงานภายนอกมาชวยเหลือ จํานวน รอยละ 
ดานเศรษฐกิจพอเพียง 1 0.75 

ตองการเงินสนับสนุนในรูปแบบของการลงหุน 1 0.75 

ทุกดานท่ีชวยเหลือได 5 3.73 

ทุนในการทํารายได 1 0.75 

พัฒนาการผลิตและบรรจุภัณฑ 1 0.75 

พัฒนาสมาชิกกลุม 1 0.75 

พันธุปลา 1 0.75 

พันธุพืช 4 2.99 

ราคาของวัตถุดิบ 1 0.75 

สงเสริมดานการเกษตรพอเพียง 3 2.24 

สงเสริมดานการผลิต 2 1.49 

สถานท่ีจัดตั้งกลุม 2 1.49 

แหลงน้ํา 1 0.75 

อยากไดท่ีทําการกลุมใหม 1 0.75 

รวม 134 100.00 
ตารางท่ี 4.31 เรื่องท่ีตองการความชวยเหลือของเกษตรกรพบวามีความตองการดานเงินท ุนมากท่ีสุดรอยละ 
37.31 รองลงมาตองการใหชวยเหลือด านการตลาดรอยละ 17.91 ตองการดานโครงสรางพ้ืนฐานอันไดแก 
ถนน รอยละ 5.22 และตองการการอบรมดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง แรงงานเกษตร 
 
 

สวนที่  2  วิเคราะหผลการการสํารวจการผลิตตามแนวการเกษตรทฤษฎีใหม 
 
      การศึกษาสวนนี้มีการรายงานผลท้ัง  4  ดาน  คือ  ดานดินและน้ํา  ดานระบบการทําฟารม  
ดานเศรษฐกิจ  และดานสังคม   
 
 ดินและน้ําเปนปจจัยการผลิตขั้นพ้ืนฐาน  ท่ีมีความสําคัญและจําเปนตอการผลิตทางการเกษตร  
สภาพของทรัพยากรดินและน้ํา  การใชประโยชนตลอดจนคุณสมบัติและคุณลักษณะตาง ๆ จะเปน
องคประกอบท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  โครงการศึกษานี้จึงไดใหความสําคัญใน
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เบ้ืองตนตอการศึกษาถึงสภาพทรัพยากรดิน  สภาพของพ้ืนท่ี  การใชประโยชนท่ีดินและปญหาในสวน
ของทรัพยากรน้ํานั้น  เนื่องจากสระน้ําเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการทําเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎี
ใหม  การศึกษาเกี่ยวกับสภาพทรัพยากรน้ําและการใชประโยชนจึงไดเนนท้ังรูปแบบ  ตําแหนงสระการ
รับน้ําสงน้ํา  การมีแหลงน้ําเสริม และการใชประโยชนจากสระน้ําดวย 
 
2.1  ทรัพยากรดิน 
  จากการศึกษาสภาพทรัพยากรดินในฟารมเกษตรกรท้ัง  100  รายใน  4  จังหวัด พบวา
ลักษณะและสมบัติของดินมีความแตกตางกันตามปจจัยท่ีทําใหเกิดดินนั้น ๆ  ซ่ึงไดแกวัตถุตนกําเนิดดิน  
ระยะเวลาท่ีทําใหเกิดดิน  สภาพพ้ืนท่ี  ภูมิประเทศ  พืชพรรณท่ีขึ้นอยูและสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงสามารถ
จําแนกชนิดของดิน  สภาพพ้ืนท่ี  และสมบัติของดินไดโดยสรุปดังนี้ 
  2.1.1  สภาพพ้ืนท่ี  จากการสํารวจดินพบวา (ตารางท่ี 4.32.)  ฟารมเกษตรกรตัวอยางใน
จังหวัดสระแกวจํานวน   16 ราย  ท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีลุม ๆ ดอน ๆ ในจังหวัดสระบุรีสวนใหญก็อยูใน
พ้ืนท่ี มี  13  รายท่ีเปนท่ีลุม ๆ ดอน ๆ และอีก  3  ราย  เปนท่ีดอนแตปรับพ้ืนท่ีสวนต่ําเพ่ือทํานา  สําหรับ
จังหวัดนนทบุรี  ซ่ึงมี  14  ราย  สภาพพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีราบลุมมี  14 ราย    สวนจังหวัดปทุมธานีซ่ึงมี  14  
ราย  สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม    จากผลการสํารวจพบวาพ้ืนท่ีนาสวนใหญเปนราบลุม แตมีบางราย
สภาพพ้ืนท่ีนาเปนนาดอน  ทําใหความช้ืนในดินลดลงอยางรวดเร็ว  ซ่ึงอาจเส่ียงตอการขาดแคลนน้ําเม่ือ
ฝนท้ิงชวงนาน ๆ 
ตารางท่ี  4.32  แสดงชนิดของดิน และสภาพพ้ืนท่ีของฟารมเกษตรกร 

 จังหวัด 
ชนิดของดิน (ราย) สภาพพ้ืนท่ี (ราย) 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 
สระแกว - 6 6 2 - - - 12 2 - 
สระบุรี  - 2 7 7 5 - - 15 3 3 
นนทบุร ี 1 7 2 1 2 1 - 6 5 3 
ปทุมธาน ี - 7 - 3 - - 1 5 3 3 

รวม 1 22 15 13 7 1 1 38 13 9 
หมายเหตุ :          ชนิดของดิน  :     1  =  ดินเหนียวจัด           2  =  ดินเหนียว 3   =  ดิ น ท ร า ย
แปงละเอียด        4  =  ดินรวนละเอียด                5  =  ดินรวนหยาบ        6  =  ดินทราย        7  =  ดิน
เหนียวปนกรวดลูกรัง 
                             สภาพพ้ืนท่ี  :     1  =  ท่ีราบลุม         2  =  ท่ีลุม ๆ  ดอน ๆ                   3  =  ท่ีดอน 
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  2.1.2  ชนิดของดิน    จากการตรวจสอบชนิดของดินในฟารมเกษตรกรจังหวัด
สระแกว จํานวน  14  ราย  พบวา  12  ราย  เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวและดินทรายแปงละเอียดจํานวน
เทากัน  นอกนั้นอีก  2  รายเปนพวกดินรวนละเอียด  ในจังหวัดสระบุรี  ซ่ึงมี  21  ราย  เนื้อดินเปนพวก
ดินทรายแปงละเอียด  และดินรวนละเอียดพวกละ  7  ราย  ท่ีสระแกวเปนดินเหนียว และดินรวนหยาบ  
2  และ  5  ราย  ตามลําดับ  สําหรับจังหวัดนนทบุรีเปนพวกดินเหนียว  14  ราย    ท่ีเหลือเปนดินเหนียว
จัด  1  ราย  สวนจังหวัดปทุมธานีเปนพวกดินเหนียว  ดินรวนละเอียด   จํานวน 17 ราย ตามลําดับ 
(ตารางท่ี  4.33.) 
  2.1.3  ความอุดมสมบูรณของดิน  เม่ือพิจารณาถึงความอุดมสมบูรณของดินตามพ้ืนท่ี
การใชประโยชน  โดยแยกเปนท่ีนา ท่ีสําหรับปลูกไมผล พืชผักหรือพืชไร และพ้ืนท่ีคันสระ พบวาพ้ืนท่ี
นาของจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี  สวนใหญมีความอุดมสมบูรณ  ตรงกันขามกับจังหวัด
สระบุรีจังหวัดสระแกว ซ่ึงสวนใหญมีความอุดมศมบูรณต่ําในขณะท่ีท่ีนามีความอุดมสมบูรณสูงมีอยู
ในท่ีดินของเกษตรกรเพียง  1  รายในจังหวัดสระแกว  สําหรับพ้ืนท่ีท่ีปลูกไมผล  พืชผัก  หรือพืชไรก็
เชนเดียวกันสวนใหญในจังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดนนทบุรีมีความอุดมสมบูรณ แตในจังหวัด
สระบุรีและจงัหวัดสระแกว  มีความอุดมสมบูรณต่ํา  สวนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณสูงมีเพียง  1  ราย
ในจังหวัดสระแกว  ในกรณีของท่ีดินบริเวณคันสระ  ซ่ึงเกิดจากการขุดดินกนสระขึ้นมาถมเปนคันดิน
รอบสระ  เนื่องจากสมบัติโดยท่ัวไปท้ังภายภาพและทางเคมีของช้ันดินลาง ๆ มักจะไมคอยเหมาะสมกับ
การปลูกพืช  โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดธาตุอาหารและความหนาแนนรวมสูง  จึงจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองมีการปรับปรุงบํารุงดินอยางตอเนื่อง  จากการตรวจสอบพบวาในจังหวัดสระแกวและจังหวัด
นนทบุรีดินบริเวณคันสระสวนใหญมีความอุดมสมบูรณ  สวนในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดสระแกว  มี
ความอุดมสมบูรณต่ํา 
  โดยสรุป  ความอุดมสมบูรณของดินในท่ีดินทํากินของเกษตรกรตัวอยางในจังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรีสวนใหญอยูในระดับปานกลาง สวนจังหวัดสระบุรีและจังหวัดสระแกว  
สวนใหญอยูในระดับต่ํา (ตารางท่ี  4.33) 
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ตารางท่ี  4.33  แสดงความอุดมสมบูรณของดินตามพ้ืนท่ีการใชประโยชนของเกษตรกร (ราย) 

 จังหวัด 
นา ไมผล / พืชไร / ผัก คันสระ 

สูง ปาน
กลาง 

ต่ํา สูง นนท
บุรี 

ต่ํา สูง ปาน
กลาง 

ต่ํา 

สระแกว 1 10 3 - 7 1 - 10 9 
สระบุรี  - 6 15 - 3 6 - 9 12 
นนทบุร ี - 10 4 1 8 2 - 10 4 
ปทุมธาน ี - 2 9 - 2 8 - 2 9 

รวม 1 28 31 1 20 17 - 31 28 
  2.14  ความเหมาะสมของดิน  ท่ีดินของเกษตรกรตัวอยาง  เม่ือประเมินความ
เหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืช  จากขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ  ซ่ึงเปนขอมูลท้ังดานกายภาพและ
สภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีบริเวณนั้น ๆ ท่ีมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตหรือมีผลกระทบตอผลผลิต
ของพืชท่ีนํามาปลูกพบวาพ้ืนท่ีนาของเกษตรกร ในจังหวัดปทุมธานีเกือบท้ังหมดอยูในระดับเหมาะสม
ดี  มีเปนสวนนอยท่ีอยูในระดับดีมากหรือ จังหวัดนนทบุรีสวนใหญอยูในระดับเหมาะสมปานกลางถึง
เหมาะสมดี  สวนจังหวัดสระบุรีและ สวนใหญอยูในระดับปานนนทบุรี  สําหรับพ้ืนท่ีทําสวนดินมีความ
เหมาะสมดีถึงเหมาะสมปานกลางเปนสวนใหญ  ในกรณีพ้ืนท่ีบริเวณคันสระพบวาดินมักมีปญหา
สําหรับการเพาะปลูก  อันเนื่องมาจากดินมีความหนาแนนคอนขางสูงถึงสูงและมีความอุดมสมบูรณต่ํา
ถึงต่ํามาก  ทําใหความเหมาะสมอยูในระดับปานนนทบุรีถึงไมคอยเหมาะสมดังรายละเอียดในตารางท่ี  
4.34. 
ตารางท่ี  4.34  แสดงความเหมาะสมของดินตามพ้ืนท่ีการใชประโยชนของเกษตรกร  (ราย) 

 จังหวัด 
นา ไมผล / พืชไร / ผัก คันสระ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
สระแกว 1 12 1 - - 8 1 - - 2 11 1 
สระบุรี  - 3 18 - - 4 4 - - 4 14 3 

นนทบุร ี 1 5 6 2 - 8 4 1 - 5 6 2 
ปทุมธาน ี - 4 6 1 - 6 4 1 - 1 8 1 

รวม 2 24 31 3 - 26 13 2 - 12 39 7 
หมายเหตุ :    ระดับความเหมาะสม     1  =  ดีมาก    ,      2  =  ดี    , 3  =  ปานนนทบุรี    ,      4  =  ไม
คอยเหมาะสม 
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2.2  ทรัพยากรน้ํา 
  ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหมสระน้ําเปนปจจัยหลักท่ีมีความจําเปนสําหรับการเก็บกัก
น้ําฝนไวเพ่ือเสริมน้ําในฤดูฝนหรือเม่ือเกิดฝนท้ิงชวง  หรือเพ่ือการเพาะปลูกในฤดูแลง  การวางแผน
สรางสระน้ําจึงตองพิจารณาท้ังขนาดสระ  อัตราสวนของเนื้อท่ีสระ  การเลือกท่ีขุดสระ  การจัดการน้ํา
และการดูแลรักษาสระ  จากการศึกษาสภาพทรัพยากรน้ําของฟารมเกษตรกรตัวอยาง พบวา 
  2.2.1  จํานวนสระน้ํา   สวนใหญมีเพียงสระเดียวท่ีทางราชการขุดใหเชนในจังหวัด
สระแกว จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี  ซ่ึงก็เพียงพอเนื่องจากมีแหลงน้ําเสริมมีบางฟารมท่ีมี 2-3 
สระ หรือมากกวา 3 สระเพราะตองการเล้ียงปลาเพ่ิม  สวนในจังหวัดสระบุรีจํานวนสระมากท่ีสุดคือ  2  
สระรองลงมาท่ีใกลเคียงกันคือ  1  สระ  สวน  3  สระหรือมากกวา  3  สระมีจํานวนนอย  (กรณีท่ีมี
มากกวา  1  สระเนื่องจากขุดเองไวเดิม  1  สระ  แตไมเพียงพอจึงขอสนับสนุนเพ่ิม) 
 
ตารางท่ี  4.35  แสดงจํานวนสระ  และสัดสวนพ้ืนท่ีสระน้ําในฟารมของเกษตรกร (ราย) 

 จังหวัด 
จํานวนสระ สัดสวนพ้ืนท่ีสระน้ํา  (รอยละ) 

1 2 3 > 3 < 10 10-20 21-30 > 30 

สระแกว 7 13 12 2 3 6 15 1 

สระบุรี  8 10 12 1 6 9 14 2 

นนทบุร ี 8 2 - 1 4 7 - - 
ปทุมธาน ี 7 1 - 2 7 3 - - 
 
  2.2.2  สัดสวนพ้ืนท่ีสระน้ํา  เม่ือพิจารณาถึงสัดสวนของพ้ืนท่ีสระน้ํา  พบวาฟารม
เกษตรกรตัวอยางในจังหวัดสระแกวสวนใหญไมขาดน้ํา  โดยมีสัดสวนพ้ืนท่ีสระระหวางรอยละ  10-20  
แตมีบางฟารมซ่ึงมีสัดสวนคอนขางมากระหวางรอยละ  21-30  ก็เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการเล้ียงปลา  ในขณะท่ี
จังหวัดสระบุรีซ่ึงมีแหลงน้ําเสริม  เกษตรกรสวนใหญมีเนื้อท่ีสระรอยละ  10-20  หรือนอยกวารอยละ  
10  เนื่องจากพ้ืนท่ีเดิมสวนใหญเปนท่ีนาไมมีแหลงน้ํา  เม่ือไดเขาสูโครงการเกษตรทฤษฎีใหมไดสราง
แหลงน้ําตามกําลังท่ีมีหรือตามท่ีทางราชการจัดสรรให  ขณะท่ีเกษตรกรบางรายก็เสียดายพ้ืนท่ีนาและ
ไมอยากเส่ียงมาก  ขนาดของสระจึงมีน้ําไมเพียงพอกับการเพาะปลูก  ใชน้ําไดสําหรับการตกกลาและ
ไมผล  หรือพืชผักบนคันสระเทานั้น  แมจะมีพืชหลังนาบางแตก็ไดเพียงบางสวน  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
กับเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีแหลงน้ํารอยละ  21-30  หรือ  มากวารอยละ  30  พบวามีการเพาะปลูกมากกวา
อยางเห็นไดชัด  ซ่ึงนาจะเปนขอบงช้ีวาเปนอัตราสวนท่ีเหมาะสม 
  สําหรับเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีสวนใหญมีเนื้อท่ีสระอยูท่ีรอยละ 10-20  และไมมี
ปญหาการขาดแคลนน้ํา เกษตรกรสวนใหญไมไดใชน้ําจากสระแตจะใชจากคลองชลประทานโดยตรง  
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ยกเวนเกษตรกรรายท่ีตองการเล้ียงปลามากไดมีการขุดสระเพ่ิม  อยางไรก็ตามมีเกษตรกรทางฝง
ตะวันออกและฝงตะวันตกท่ีอาศัยน้ําฝนยังมีปญหาการขาดน้ํา  จึงใชประโยชนพ้ืนท่ีไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพ  จากการศึกษาพบวา  ขนาดสระน้ําประมาณรอยละ  30  จึงจะพอเพียงสามารถทําสวน
หรือปลูกพืชไร พืชผักไดพอสมควร  สวนเกษตรกรทางจังหวัดปทุมธานี สวนใหญมีสัดสวนเนื้อท่ีสระ
นอยกวารอยละ  10  และพบวาเกือบท้ังหมดมีน้ําเพียงพอเพราะมีการใชน้ํานอยใชเฉพาะบริเวณคันสระ  
นอกนั้นอาศัยน้ําฝนและใชกับไมผลบางในชวงส้ัน ๆ ท่ีฝนท้ิงชวง  และสวนใหญไมนิยมทํานาปรัง  
เนื่องจากนกหนูรบกวนมาก  รวมท้ังพืชหลังนาก็ปลูกเปนสวนนอยเนื่องจากขาดแรงงาน และอาจ
เสียหายจากฝนซ่ึงตกไมแนนอน 
  โดยสรุปอาจกลาวไดวาขนาดหรือสัดสวนของเนื้อท่ีสระตางกันแตละจังหวัดขึ้นอยูกับ
สภาพพ้ืนท่ี  ปริมาณน้ําฝน  การมีแหลงน้ําเสริมและวัตถุประสงคของการใชประโยชนเปนสําคัญ 
กลาวคือตองการใหไดน้ําเพ่ือการเพาะปลูก การเล้ียงปลาหรือตองการคันดินกวาง ๆ สําหรับการปลูกพืช
สวนสระแกวท่ีอยูอาศัยรวมท้ังขึ้นอยูกับสมบัติของดินในการเก็บกักน้ําดวย  ในกรณีศึกษากลาวไดวา 
โดยท่ัวไปมีขนาดหรือสัดสวนเนื้อท่ีสระท่ีเหมาะสม ยกเวนบางรายในจังหวัดสระบุรีท่ียังมีขนาดหรือ
สัดสวนเนื้อท่ีสระนอยเกินไป 
  2.2.3  ตําแหนงสระน้ํา การเลือกท่ีขุดสระน้ํามีความสําคัญมาก  ขุดแลวตองเก็บน้ํา
ได มีการรั่วซึมนอย อยูในตําแหนงท่ีรองรับน้ําฝนตามธรรมชาติได  และเปนตําแหนงท่ีนําไปใชกับ
แปลงอ่ืน ๆ ไดโดยสะดวกและส้ินเหลือนอย  จากการศึกษาพบวาตําแหนงสระน้ําสวนใหญอยูระดับ
เดียวกับพ้ืนท่ีนาพ้ืนท่ีรับน้ําสวนใหญเพียงพอกับขนาดสระ  สามารถรับน้ําไดเต็มในหนาฝนแตอาจจะ
ไมใชพ้ืนท่ีรับน้ําในฟารมของตนเองท้ังหมด  แตเปนน้ําท่ีไหลผานมาจากฟารมใกลเคียง  จะไมมีปญหา
ถาฝนมีมากพอแตถาฝนนอยอาจมีปญหาเนื่องจากจะถูกดักไวกอนโดยไมปลอยมา  สวนฟารมท่ีมีแหลง
น้ําชลประทานซ่ึงสามารถเปดจากคลองไดโดยตรงปญหาจากพ้ืนท่ีรับน้ําจะเปนประเด็นรอง  สวนใหญ
การรับน้ําจะรับจากนาท่ีมากเกินพอเขาเก็บไวในสระโดยผานทอน้ําเขาหรือเปดเปนทางน้ําเขาสระให
เต็มสระในชวงฤดูฝนหรือทําเปนคูเล็ก ๆ เพ่ือนําน้ําเขาสูสระโดยการยกระดับน้ําใหสูงขึ้นแลวเปดทอลง
สระหรือโดยการสูบจากคลองในกรณีท่ีระดับน้ําในคลองต่ํากวา สําหรับฟารมจังหวัดสระบุรีสวนใหญ
รับน้ําฝนท่ีไหลจากนาเขาสระโดยการทําเปนทางน้ําเขาสระแทนการฝงทอ  เนื่องจากสามารถขยายทาง
น้ําไดงายถาฝนตกมากและ เพ่ือใหน้ําลงสระไดเร็วขึ้น เม่ือน้ําเพียงพอก็จะขุดดินปดชองทางน้ําไว และมี
บางท่ีพ้ืนท่ีรับน้ําในฟารมตนเองมีนอย น้ําจะไหลผานนามาจากบริเวณใกลเคียง สวนจังหวัดนนทบุรี
ตอนบนท่ีอยูในเขตชลประทานไมมีปญหาเรื่องการรับน้ําสามารถเปดทอใหน้ําเขาไดสะดวกเม่ือ
ตองการ และมีปริมาณมากจนบางครั้งตองสูบออกหรือระบายออก แตทางฝงตะวันตกมีปญหาบาง  
เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเปนนาดอน  ตําแหนงสระคอนขางสูง น้ําในนาตองทวมสูงจึงจะเขาสระได  ทําให
ตองมีการสูบน้ําใสสระดวย  สวนทางฝงตะวันออกสวนใหญรับน้ําไดดี  ถาปไหนฝนดีเก็บน้ําไดเต็ม
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สระก็จะชวยไดมาก  สําหรับจังหวัดปทุมธานีโดยท่ัวไปไมมีปญหาเรื่องการรับน้ําเพราะเปนสระขนาด
เล็กและฝนตกชุก  สามารถรับน้ําฝนไดเต็มสระโดยไมตองมีทางน้ําเขาหรือทอน้ําเขา  ระดับน้ําไมคอย
เปล่ียนแปลง ถามีการใชน้ําไปจะมีน้ําซึมจากบริเวณรอบสระเขามาแทนท่ีเสมอ  เนื่องจากระดับน้ํา
ปทุมธานีดินตื้นและดินมีความช้ืนสูงจะไหลซึมจากท่ีสูงลงท่ีต่ํากวา 
  การสงน้ําหรือการนําน้ําจากสระไปใช  โดยท่ัวไปจะเปนการใชเครื่องสูบน้ําสูบใสนา
เพ่ือการตกลารองลงมาเปนการสูบใสนาเพ่ือการปลูกพืชไรหลังนา  สูบรดไมผลและพืชผักตาง ๆ ท้ัง
บริเวณคันสระและนอกคันสระ สวนท่ีมีทอน้ําออกหรือทางน้ําออกนั้นจะเปนการระบายน้ําออกเม่ือน้ํา
ในสระเต็มเกินปริมาณเก็บกักมากกวาเปนการนําไปใช  จะมีบางท่ีเปดลงนาเพ่ือการทํานาหวาน 
นอกจากนั้นเปนการตักรดและฉีดฝอย สําหรับไมผลพืชผักบนคันสระถาปริมาณไมมากนักและคันสระ
ไมสูงมากจะใชการตักรด แตสวนใหญจะเปนการใชเครื่องสูบเพราะประหยัดเวลาและแรงงาน สวน
ระบบฉีดฝอยปจจุบันเกษตรกรใชบางกับไมผลและพืชผักประมาณ  20  รายจากเกษตรกรตัวอยาง  100  
รายและกระจายทุกจังหวัด 
 
 
  สําหรับความเหมาะสมของตําแหนงสระกับความสะดวกในการนําน้ําไปใช พบวาไม
คอยมีปญหาเพราะการเลือกพ้ืนท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคของเกษตรกรท่ีไดวางแผนไวแลว  สระน้ํา
สวนใหญตั้งอยูใกลบาน แตกรณีท่ีมีหลายสระพบวาถาตองกาเนนการเล้ียงปลาเกษตรกรจะขุดสระไว
ใกลกัน แตถาเนนการปลูกพืชจะขุดหางกันเพ่ือสามารถกระจายการใชน้ําและการรับน้ําไดมากขึ้น 
  2.2.4  การมีแหลงน้ําเสริม  จากตารางท่ี 4.36  พบวาโอกาสของเกษตรกรในการมี
แหลงน้ําเสริมตางกันแตละจังหวัด จังหวัดสระแกวมีแหลงน้ําเสริมถึง  12  ราย จากน้ําชลประทานและ
จากเหมืองธรรมชาติ  ไมมีเพียง  2  ราย  จังหวัดสระบุรีมีแหลงน้ําเสริม  6  ราย  สวนอีก  15  รายไมมี  
จังหวัดนนทบุรีมีแหลงน้ําเสริม  9  ราย  และไมมี  5  ราย  สวนจังหวัดปทุมธานีมี  6  ราย  และไมมี  5  
ราย  ดังนั้นอาจสรุปไดวา  จากจํานวนตัวอยางท้ังหมด  100  ราย  ไมมีแหลงน้ําเสริม  67  ราย  และมี  33  
ราย  และในจํานวนเกษตรกรท่ีมีแหลงน้ําชลประทาน  81  ราย  พบวา  มีน้ําตลอดท้ังป  85  รายและแหง
ในหนาแลง  15  ราย  สวนท่ีเปนเหมือนธรรมชาติสวนใหญจะแหงในหนาแลงเกือบท้ังหมด 
  2.2.5  การซึมและการระเหยของน้ําในสระ  เม่ือพิจารณาถึงการซึมและการระเหยของ
น้ําในสระ  พบวาสระในฟารมตัวอยางจังหวัดสระแกวสวนมากอยูในท่ีลุมและเนื้อดินเปนพวกดิน
เหนียวหรือดินทรายแปงละเอียด  การลดลงของน้ําจะนอยมาก ประมาณ  0.5  เซนติเมตร / วัน  
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ตารางท่ี 4.36.  การใชน้ําในการทําการเกษตร 
 

จังหวัด น้ํา
ชลประทาน 

หวย / เหมือง
ธรรมชาติ 

น้ําซับ ไมมี 

สระแกว 16 6 - 2 

สระบุรี 13 2 1 15 
นนทบุรี 22 - - 5 
ปทุมธาน ี 40 3 - 5 

รวม 81 11 1 27 
 
มีบางสระซ่ึงอยูระหวางท่ีดอนและนาลดลงประมาณ  1.0  เซนติเมตร/วัน  ซ่ึงรวมท้ังฟารมท่ีเนื้อดินเปน
ดินรวนละเอียดบริเวณจังหวัดสระแกวตอนลางซ่ึงมีอากาศคอนขางรอนจัด  สําหรับสระในฟารมจังหวัด
สระบุรีสวนใหญลดลงประมาณ  1.0  เซนติเมตร / วัน  จะมีบางสระ  ท่ีอยูระหวางท่ีดอนและนาและบาง
สระท่ีเนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียดถึงรวนหยาบในหนาแลงอาจลดลงถึง  2  เซนติเมตร / วัน จังหวัด
นนทบุรีการลดลงของระดับน้ําจะมีความแตกตางกันตั้งแต 0.5-2 เซนติเมตร / วัน ตามสภาพพ้ืนท่ีและ
เนื้อดินท่ีแตกตางกัน สวนในจังหวัดปทุมธานีพบวาการลดลงของระดับน้ํามีตั้งแต 0.5-1.0  เซนติเมตร / 
วันในชวงฤดูแลง สําหรับฤดูฝนการซึมและการระเหยจะนอยกวาหรือไมมีการเปล่ียนแปลง 
  2.2.6  คุณภาพน้ําในสระ  จากผลการวิเคราะหน้ําจํานวน  24  ฟารม พบวาสวนใหญอยู
ในเกณฑเหมาะสมท่ีจะใชสําหรับการใหน้ําแกพืชและเล้ียงสัตวน้ํา  ท่ีเปนปญหาคือในหนาแลงมักมี
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ต่ําถึงต่ํามาก  เนื่องจากเม่ือน้ํามีปริมาณนอย ความเขมขนของสาร
แขวนลอยจะสูงขึ้นทําใหปริมาณออกซิเจนในน้ําลดลงมีผลตอการเล้ียงสัตวน้ํา และมีบางบางฟารมท่ี
เกิดจากน้ําฝนไหลบาลงสูสระทําใหน้ําขุนและ DO ต่ําลง สําหรับปญหาจากกสารเคมีไหลลงสระเกือบ
ไมมีผลกระทบ มีเพียง 1 ฟารมซ่ึงพบวามีคาฟอสเฟตสูงมากซ่ึงนาจะเกิดจากการใชปุย 
  2.2.7  การใชน้ํา   การใชประโยชนจากสระน้ํา  พบวา ฟารมตัวอยางในจังหวัดสระแกว
สวนใหญมีน้ําใชเพียงพอ  แมความตองการการใชน้ํามากกวาปริมาณเก็บกักเนื่องจากมีแหลงน้ําเสริม จะ
มีบางบางฟารมท่ีไมคอยพอเม่ือทํานาปรังเพราะไมมีน้ําเติม  จังหวัดสระบุรีซ่ึงสวนใหญไมมีแหลงน้ํา
เสริม  จําเปนตองวางแผนระบบพืชใหสมดุลระหวางความตองการการใชน้ําของพืชท่ีปลูกกับปริมาณ
น้ําท่ีมีและพบวา  การปลูกพืชหลังนาทําไดเพียงบางสวนของพ้ืนท่ีนาเทานั้น  สวนจังหวัดนนทบุรี
ตอนบนการใชน้ําจะขึ้นกับปริมาณและความสมํ่าเสมอของน้ําชลประทานเปนหลัก แตสวนใหญใชน้ํา
สําหรับเล้ียงปลาและพืชสวนบริเวณคันสระเทานั้น  จังหวัดนนทบุรีฝงตะวันออกและฝงตะวันตกมีท้ัง
ฟารมท่ีมีและไมมีแหลงน้ําเสริม  ก็เชนเดียวกันคือถามีก็จะใชน้ําไดมากกวาปริมาณเก็บกักถาไมมีก็
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ใชไดเฉพาะปริมาณเก็บกักเทานั้นหรือรอฝนท่ีอาจตกเปนครั้งคราว  สวนจังหวัดปทุมธานีระหวางฟารม
ท่ีมีและไมแหลงน้ําเสริมการใชน้ําในสระไมคอยแตกตางกันนักโดยมีการใชน้ําในสระคอนขางนอย  
สวนใหญใชกับการเล้ียงปลา  พืชท่ีปลูกใหมหรือกับไมผลเม่ือฝนท้ิงชวงหรือแลงมาก ๆ เทานั้น 
  โดยสรุปอาจกลาวไดวา  เกษตรกรสวนใหญในจังหวัดสระแกว  จังหวัดนนทบุรีและ
จังหวัดปทุมธานีมีปญหาเกี่ยวกับแหลงน้ํานอยกวาจังหวัดสระบุรี  ซ่ึงนอกสระแกวจากสภาพของแหลง
น้ําท่ีมีไมเพียงพอแลว  ยังมีปญหาจากขนาดสระท่ีเล็กเกินไปไมเพียงพอสําหรับการเก็บกักน้ําอีกดวย  
จึงมีความจําเปนท่ีจะตองพิจารณาปรับปรุงท้ังรูปแบบการเกษตรและขนาดของสระท่ีเหมาะสมตอไป 
 
 
3.   ระบบการทําฟารม 
 
  สภาพของดินและน้ําในแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกรจะเปนปจจัยเบ้ืองตนท่ีกําหนด
รูปแบบการเกษตรของเกษตรกร  ซ่ึงตองพิจารณาใชประโยชนใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเกษตรใน
แปลงท่ีดินนั้น ๆ  ในกรณีเกษตรทฤษฎีใหมจึงรวมถึงการพิจารณาสัดสวนของพ้ืนท่ีท่ีใชประโยชนตาง ๆ  
ระบบการผลิตตลอดจนการจัดการดินและน้ํา 
3.1  ขนาดพ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เกษตรกรในโครงการศึกษามีขนาดพ้ืนท่ีดําเนินการโดยเฉล่ีย  14.10  ไรตอราย (ตาราง
ท่ี  4.37.)  โดยเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานีมีขนาดพ้ืนท่ีดําเนินการเฉล่ียใหญสุดประมาณ  15.01  ไร  
รองลงมาเปนเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีขนาดประมาณ  14.58  ไร  และจังหวัดสระบุรีประมาณ  
13.96  ไร  ในขณะท่ีเกษตรกรในจังหวัดสระแกวมีขนาดพ้ืนท่ีดําเนินการเล็กท่ีสุดประมาณ  13.13  ไร 
  เม่ือพิจารณาเปนรายจังหวัดแลว พบวา เกษตรกรในจังหวัดปทุมธานีจํานวน  11  ราย  
มีขนาดพ้ืนท่ีดําเนินการเล็กท่ีสุด  9.13  ไร  และใหญท่ีสุด  40.00  ไร   สวนท่ีจังหวัดนนทบุรีเกษตรกร  
14  ราย  มีขนาดพ้ืนท่ีดําเนินการเล็กท่ีสุด  7.05  ไร    และใหญท่ีสุด  40.24  ไร   สําหรับจังหวัดสระบุรี  
เกษตรกรจํานวน  21  ราย  มีขนาดพ้ืนท่ีดําเนินการเล็กท่ีสุด  6.00  ไร    และใหญท่ีสุด  20.00  ไร    สวน
ท่ีจังหวัดสระแกว  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีดําเนินการเฉล่ียเล็กท่ีสุดนั้น  มีเกษตรกรเขารวมโครงการศึกษาจํานวน  14  
ราย  มีขนาดพ้ืนท่ีดําเนินการเล็กท่ีสุด  5.17  ไร  ใหญท่ีสุด  18.44  ไร   
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ตารางท่ี  4.37    พ้ืนท่ีดําเนินการเกษตรทฤษฎีใหมของแตละจังหวัด 
จังหวัด พ้ืนท่ีดําเนินการ  (ไร) 

 
                 สระแกว 
                 สระบุรี 
                 นนทบุรี 
                 ปทุมธาน ี

13.13 
13.96 
14.58 
15.01 

เฉล่ียท้ังประเทศ 14.10 
 
3.2  สัดสวนในการดําเนินการ 
  เกษตรกรทุกรายไดแบงพ้ืนท่ีออกเปนส่ีสวนตามหลักการของทฤษฎีใหม  โดยมี
สัดสวนการใชพ้ืนท่ีดําเนินกิจการดังแสดงในตารางท่ี  4.38.  ซ่ึงพบวา สัดสวนพ้ืนท่ีสระน้ํา : นาขาว : 
ไมผลและการเกษตรดานอ่ืน : ท่ีอยูอาศัย ของเกษตรกรท้ังส่ีจังหวัดโดยเฉล่ียอยูท่ี  15 :  44  :  35  :  6  
(ภาพท่ี 3.1)  โดยเกษตรกรจังหวัดสระแกวมีสัดสวน  18  :  49  :  28  :  5  จังหวัดสระบุรี  16  :  49  :  29  :  
6  จังหวัดนนทบุรีมีสัดสวน  15  :  43  :  35  :  7  และจังหวัดปทุมธานีมีสัดสวน  9  :  29  :  56  :  6  (ภาพท่ี 
3.2)   

 
 
 
 
รูปท่ี  4.1  สัดสวนการดําเนินกิจกรรมการเกษตรเฉล่ียจากเกษตรกรตัวอยางจํานวน  100  ราย 
 
 
 
 

ไมผลและ
การ 
เกษตรดาน

ท่ีอยูอาศัย 
     6% 

สระน้ํา 
   15% 

นาขาว 
  44% 
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                               จังหวัดสระแกว                                                                              จังหวัดสระบุรี 
 
 
 
 

                         
 
                               จังหวัดนนทบุรี                                                                                            จังหวัดปทุมธานี 
 
 

รูปท่ี  4.2  สัดสวนการดําเนินกิจกรรมการเกษตรเฉล่ียรายจังหวัด 
ในขณะท่ีทฤษฎีไดกําหนดสัดสวนไว  30  :  30  :  30  :  10   และแปลงทฤษฎีใหมตนแบบท่ีวัดมงคลชัย
พัฒนาก็ดําเนินการในสัดสวน  16 : 35 : 25 : 24   จากสัดสวนดังกลาว  ดังแสดงไวในตารางท่ี  4.38 
 
 
 
 
 
 

ไมผลและ
การ 
เกษตรดาน

ท่ีอยูอาศัย 
     5% 

สระน้ํา 
   18% 

นาขาว 
  49% 

ไมผลและ
การ 
   เกษตรดาน 
       อ่ืน 

ท่ีอยูอาศัย 
     6% 

สระน้ํา 
   16% 

นาขาว 
  49% 

ไมผลและ
การ 
เกษตรดาน
อ่ืนๆ 49% 

ท่ีอยูอาศัย 
     7% 

สระน้ํา 
   15% 

นาขาว 
 29% 

ไมผลและ
การ 
เกษตรดาน

ท่ีอยูอาศัย 
     6% 

สระน้ํา 
   9% 

นาขาว 
  43% 
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ตารางท่ี  4.38    เปรียบเทียบสัดสวนการใชท่ีดินในแตละจังหวัด กับสัดสวนในทางทฤษฎี และสัดสวน
ท่ีวัดมงคลชัยพัฒนา 

จังหวัด 
รอยละ 

สระน้ํา นาขาว ไมผลและการ 
เกษตรดานอ่ืน 

ท่ีอยูอาศัย 

สระแกว 
สระบุรี 
นนทบุรี 
ปทุมธาน ี

18 
16 
15 
9 

49 
49 
43 
29 

28 
29 
35 
56 

5 
6 
7 
6 

เฉล่ีย 15 44 35 6 
ทฤษฎี 

วัดมงคลฯ 
30 
16 

30 
35 

30 
25 

10 
24 

 
  3.2.1  พ้ืนท่ีสวนท่ีหนึ่ง  พ้ืนท่ีสระน้ํา  เกษตรกรใชพ้ืนท่ีสําหรับกักเก็บน้ําในสัดสวน 
โดยเฉล่ียรอยละ  15  ในขณะท่ีทฤษฎีกําหนดไวรอยละ  30  และเม่ือเปรียบเทียบท้ังส่ีจังหวัดแลว  พบวา
เกษตรกรในจังหวัดสระแกวใชพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําสูงท่ีสุดในสัดสวนรอยละ  18  รองลงมาไดแก  จังหวัด
สระบุรี  จังหวัดนนทบุรีรอยละ  16  และ  15  ตามลําดับ  ในขณะท่ีเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีใชพ้ืนท่ี
สําหรับกักเก็บน้ํานอยท่ีสุดเพียงรอยละ  9  ซ่ึงพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําของเกษตรกรท้ังสามจังหวัดท่ีอยูในระดับ
เดียวกันนั้นใกลเคียงกับพ้ืนท่ีของแปลงตนแบบทฤษฎีใหมท่ีวัดมงคลชัยพัฒนา ซ่ึงมีสัดสวนรอยละ  16 
  3.2.2  พ้ืนท่ีสวนท่ีสอง  พ้ืนท่ีปลูกขาว  เกษตรกรท่ีอยูในโครงการศึกษาท่ีใชพ้ืนท่ีปลูก
ขาวโดยเฉล่ียรอยละ  44  สูงกวาสัดสวนตามทฤษฎี (30)  และท่ีวัดมงคลฯ  (35)  โดยเกษตรกรจังหวัด
สระแกวและจังหวัดสระบุรี  จัดสัดสวนพ้ืนท่ีปลูกขาวเทากันคือรอยละ  49  ในขณะท่ีเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรีใชพ้ืนท่ีในสัดสวนรอยละ  43  และจังหวัดปทุมธานีรอยละ  29  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเกษตรกรใน
จังหวัดสระแกว จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนนทบุรีตางใหความสําคัญตอการปลูกขาวเปนอยางยิ่ง  
เพราะนอกจากจะปลูกไวเพ่ือบริโภคแลวยังมีจุดประสงคไวเพ่ือขายอีกดวย  ในขณะท่ีเกษตรกรใน
จังหวัดปทุมธานีจะมุงไปท่ีการบริโภคอยางเดียว 
  3.2.3  พ้ืนท่ีสวนท่ีสาม  พ้ืนท่ีไมผลและการเกษตรทางดานอ่ืน  เกษตรกรไดจัดสัดสวน
นี้ไวโดยเฉล่ียท้ังส่ีจังหวัดรอยละ  35  ซ่ึงใกลเคียงกับสัดสวนท่ีทฤษฎีกําหนดไวรอยละ  30  โดย
เกษตรกรจังหวัดสระแกวจัดไวท่ีรอยละ  28  ในขณะท่ีจังหวัดสระบุรี  จังหวัดนนทบุรี  และจังหวัด
ปทุมธานี  จัดไวท่ีรอยละ  29  35  และ  56  ตามลําดับ  ซ่ึงสวนใหญแลวเกษตรกรทุกจังหวัดจัดสวนนี้ไว
เพ่ือการปลูกไมผล 
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  3.2.4  พ้ืนท่ีสวนท่ีส่ี  พ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัย  ตามทฤษฎีแลวไดกําหนดไวรอยละ  10  ของ
พ้ืนท่ีแตในความเปนจริงแลวเกษตรกรทุกรายมีสัดสวนนอยกวาสัดสวนตามทฤษฎีท้ังนั้น  โดยใน
จังหวัดสระแกวมีสัดสวนรอยละ  5  ในขณะท่ีจังหวัดสระบุรี  จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี  มี
สัดสวนท่ีรอยละ  6  7  และ  6  ตามลําดับ 
  จากสัดสวนการใชท่ีดินของเกษตรกรท่ีไดศึกษา  สามารถจะกลาวในภาพรวมไววา
เกษตรกรในเขตจังหวัดสระแกวและจังหวัดสระบุรี  มีสัดสวนในการดําเนินกิจกรรมใกลเคียงกันมาก
ท่ีสุด  สําหรับจังหวัดนนทบุรีนั้นถึงจะไมใกลเคียงกับท้ังสองจังหวัดแตะก็ไมแตกตางกันมากนักมีเพียง
สัดสวน  การปลุกขาวท่ีนอยกวาสองจังหวัดดังกลาวอยูรอยละ  6  แตขณะเดียวกันสัดสวนท่ีอยูอาศัย
ของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีกลับสูงกวารอยละ  2  และ  1  ตามลําดับ  ในขณะท่ีจังหวัดปทุมธานีมี
สัดสวนคอนขางตางจากสามจังหวัดดังกลาวอยางเห็นไดชัด  โดยสัดสวนของสระกักเก็บน้ํานอยกวา
จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดสระบุรี  และจังหวัดสระแกวรอยละ  6  7  และ  9  ตามลําดับ  และสัดสวนพ้ืนท่ี
นาขาวก็นอยกวาสามจังหวัดดังกลาวรอยละ  14  20  และ  20  ตามลําดับ  แตพ้ืนท่ีสวนท่ีสามอันเปน
พ้ืนท่ีการเกษตรดานอ่ืน  ซ่ึงใชปลูกไมผลเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานีกลับสูงกวาจังหวัดสระแกว  
จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนนทบุรีรอยละ  27  26  และ  20  ตามลําดับ  มีเพียงสัดสวนท่ีอยูอาศัยเทานั้น  
ท่ีเกษตรกรท้ังส่ีจังหวัดจัดไวในสัดสวนท่ีใกลเคียงกันระหวางรอยละ  5-7  (ตารางท่ี  4.37)  จากสัดสวน
การใชประโยชนท่ีดินดังกลาวจึงช้ีใหเห็นไดวารูปแบบการเกษตรของจังหวัดปทุมธานีแตกตางจาก
จังหวัดอ่ืน ๆ  โดยใหความสําคัญกับไมผลและการเกษตรอ่ืน ๆ  มากกวาขาวซ่ึงปลูกไวสําหรับการ
บริโภคเปนหลักตรงกันขามกับอีก  3  จังหวัด  ท่ีขาวปลูกไวสําหรับการบริโภคและการคา  โดยมีไมผล
และเกษตรอ่ืน ๆ เปนสวนท่ีเสริม 
  อยางไรก็ตามสัดสวนในการดําเนินการนั้น  ไมใชเปนส่ิงท่ีกําหนดตายตัวสามารถ
ยืดหยุนไดขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม   และความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ีดังจะเห็นไดจาก  แปลงสาธิต
ทฤษฎีใหมท่ีวัดมงคลชัยพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนา  ซ่ึงเปนแปลงตนแบบแหงแรกในประเทศไทยก็มี
สัดสวน  16  :  35  :  25  :  24  แตกตางไปจากสัดสวนท่ีกําหนดไวในทฤษฎี  30  :  30  :  30  10  เชนกัน 
 
4.ระบบการผลิต 
  ระบบการผลิตของเกษตรกรตัวอยางเปนแบบไรนาสวนผสมในระบบพืช-ประมง-ปศุ
สัตว (ตารางท่ี  4.38.)  มีเพียง  9  รายเทานั้นท่ีผลิตในระบบ  พืช-ประมง  ซ่ึงเปนเกษตรกรในจังหวัด
สระแกว  10  ราย  จังหวัดสระบุรี  16  ราย  และจังหวัดนนทบุรี 12  ราย 
  การผลิตในระบบ  พืช-ประมง-ปศุสัตว  นั้น  สวนใหญจะเปนกิจกรรมในรูปแบบ ขาว-
พืชสวน-ประมงและปศุสัตว  ซ่ึงชนิดของพืชท่ีปลูกจะแตกตางกันออกไปตามแตละจังหวัดขึ้นอยูกับ
ความตองการของตลาดในแตละทองถ่ิน  เกษตรกรบางรายในจังหวัดสระแกวและจังหวัดนนทบุรีมี
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กิจกรรมการผลิตในรูปแบบขาว-ขาว-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว  เปนการเนนไปท่ีการปลูกขาว ท้ังป
เพราะมีพ้ืนท่ีอยูในเขตชลประทานท่ีมีน้ําอยางอุดมสมบูรณ  เกษตรกรเหลานี้จึงนาจะกาวหนาเกิน
แนวคิดในการดําเนินการตามทฤษฎีใหมช้ันท่ี  1  ไปแลว  อยางไรก็ตามระบบการผลิตพืชของแตละ
จังหวัดไมแตกตางกันมากนักมีเพียงจังหวัดปทุมธานีเทานั้นท่ีเนนในเรื่องของไมผลและประมง  โดยจัด
สัดสวนนี้ไวมากกวาจังหวัดอ่ืน ๆ 
  สําหรับกิจกรรมดานประมงนั้น  เกษตรกรทุกรายไดเล้ียงปลากินพืชในสระน้ํา  โดย
ปลาท้ังหมดรับแจกจากกรมประมง  สวนการปศุสัตวนั้น  ไดมีการเล้ียงโคและไกอยางแพรหลาย และมี
บางรายท่ีมีการเล้ียงสุกร 
 
ตารางท่ี  4.39.  แสดงระบบการผลิตของเกษตรกรตัวอยาง แยกรายจังหวัด 

จังหวัด ระบบการผลิต 
                  สระแกว      ขาว-พืชหลังนา-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 

      ขาว-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาว-พืชสวน-ประมง  

                  สระบุรี       ขาว-พืชหลังนา-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาว-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาว-พืชสวน-ประมง  

                  นนทบุรี       ขาว-พืชหลังนา-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาวนาป-ขาวนาปรัง-พืชสวน-ประมง-ปศุ
สัตว 
      ขาว-พืชสวน-ประมง  

                  ปทุมธาน ี    ขาว-พืชหลังนา-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาว-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว 
      ขาวนาป-ขาวนาปรัง-พืชสวน-ประมง 
      ขาวนาป-ขาวนาปรัง-พืชสวน-ประมง-ปศุ
สัตว    

 
  ในสวนของกิจกรรมดานพืช  เกษตรกรทุกรายตางปลูกขาวเปนพืชหลัก  ซ่ึงพันธุท่ีใช
ปลูกและผลผลิตท่ีไดแตกตางกันออกไปในแตละจังหวัด  (ตารางท่ี 4.38.)  ในจังหวัดสระแกวจะใชพันธุ
ขาวขาวดอกมะลิ 105  ชัยนาท1  สุพรรณบุรี1 , 2  และ  ก.ข.6  ในขณะท่ีจังหวัดสระบุรีนิยมปลูกขาว
พันธุ  ขาวดอกมะลิ  105  ก.ข.6  และ  ก.ข.15   สวนจังหวัดนนทบุรีใชพันธุขาวดอกมะลิ105  ชัยนาท 1 
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สุพรรณบุรี1  ปทุมธานี1  ก.ข.23  ในขณะทีจังหวัดปทุมธานีใชพันธุ ก .ข.9  จึงเห็นไดวาเกษตรกร
จังหวัดสระแกว  จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนนทบุรี  ตางใชพันธุแนะนําของทางราชการเปนหลัก  แต
จังหวัดสระแกวกับจังหวัดนนทบุรีพันธุของทางราชการจะแพรหลายมากกวา   
  สําหรับการผลิตขาว  จากตารางท่ี4.40.  พบวาผลผลิตขาวอยูระหวาง  230-800  
กิโลกรัมตอไร  โดยในจังหวัดนนทบุรีมีผลผลิตขาวสูงสุดเฉล่ียท้ัง  3  ปเพาะปลูกเทากับ  704  กิโลกรัม
ตอไร  รองลงมาไดแกจังหวัดสระแกว  จังหวัดสระบุรี  621  และ  571  กิโลกรัมตอไร  ตามลําดับ  ซ่ึง
สูงกวา ผลผลิตเฉล่ียระดับประเทศของท้ัง  3  จังหวัดท่ีอยูระหวางประมาณ  300-500  กิโลกรัมตอไร  
ในขณะท่ีจังหวัดปทุมธานีผลผลิตไดเพียง  288  กิโลกรัมตอไร  ซ่ึงคาผลผลิตเฉล่ียระดับจังหวัดคือ
ประมาณ  350  กิโลกรัมตอไร  โดยเฉพาะอยางยิ่งในอนุจังหวัดท่ี  7  ซ่ึงอยูในเขตจังหวัดสิงหบุรี  
สระบุรี  ชัยนาท  และสุพรรณบุรี  มีผลผลิตขาว สูงสุด  964  กิโลกรัมตอไร  รองลงมาไดแกอนุจังหวัดท่ี  
3  และ  4  ซ่ึงอยูในเขตจังหวัดสระแกว  และจังหวัดสระบุรี  ใหผลผลิตขาว  777  และ  720  กิโลกรัมตอ
ไร  ตามลําดับ  ซ่ึงท้ัง  3  จังหวัดขางตน  เปนพ้ืนท่ีท่ีมีแหลงน้ําอุดมสมบูรณโดยเฉพาะในอนุจังหวัดท่ี  7  
พ้ืนท่ีสวนใหญอยูในเขตชลประทานมีน้ําเพียงพอตอการผลิตขาวตลอดท้ังป  จึงทําใหเกษตรกรใน
จังหวัดนี้ผลิตขาวเพ่ือจําหนายเปนรายไดหลัก  ซ่ึงแตกตางจากจังหวดัอ่ืน ๆ  ท่ีใชขาวเพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรืองกอนเม่ือเหลือจึงจําหนาย  ในกรณีผลผลิตขาวของเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานีท่ีต่ํานั้น  
เนื่องจากเกษตรกรในโครงการศึกษาฯ  นี้มักประสบกับการขาดแคลนแรงงาน  และเกษตรกรใหความ
สนใจตอการผลิตไมผลและสวนซ่ึงใหผลตอบแทนท่ีดีกวาเกษตรกรจึงไมไดใหเวลาดูแลแปลงขาว
เทาใดนัก  และหันไปซ้ือขาวจากตลาดมาบริโภคแทน 
 
ตารางท่ี  4.40.  ผลผลิตขาว และพันธุขาว ของเกษตรกรตัวอยางแยกเปนรายจังหวัด 

จังหวัด ผลผลิต (กิโลกรัมตอไร) เฉล่ีย 3 ป พันธุขาว 
2549/5
0 

2550/5
1 

2551/5
2 

 

สระแกว 653 626 585 621 กข.6   ขาวดอกมะลิ105 ชัยนาท1   
สุพรรณบุรี1   

สระบุรี 627 516 มข. 571 กข.6  กข.15  ขาวดอกมะลิ105 
นนทบุรี 770 543 800 704 ชัยนาท1  สุพรรณบุรี1  กข.23   ขาว

ดอกมะลิ105  ปทุมธาน1ี 
ปทุมธาน ี 230 345 มข. 288   กข.9   

เฉล่ียท้ังหมด 659 544 646 617  
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หมายเหต ุ  มข.  =  ไมมีขอมูล 
 
  สําหรับการผลิตพืชอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีนาหลังการเก็บเกี่ยวขาวนั้นแตละจังหวัดก็จะมีการ
ปลูกพืชท่ีแตกตางกันออกไป  อยางไรก็ตามการปลุกพืชหลังนานี้จะมีเฉพาะจังหวัดสระแกว  และ
จังหวัดสระบุรีเทานั้น  ท่ีเกษตรกรเกือบท้ังหมดนิยมทํากัน  ในขณะท่ีในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัด
ปทุมธานีมีการทํากันนอยมาก 
  ในจังหวัดสระแกว  จากเกษตรกรในโครงการฯ  14  ราย  มีเพียง  1  ราย  ท่ีไมมี
กิจกรรมใด ๆ ในพ้ืนท่ีนาหลังเก็บเกี่ยวขาว  สวนท่ีเหลืออีก  13  ราย  ไดปลูกพืชท่ีแตกตางกันออกไป  
จํานวน  16  ชนิด  เชน  ถ่ัวเหลือง  ถ่ัวเขียว  ขาวโพดหวาน  ถ่ัวลิสง  ถ่ัวแดง  ถ่ัวพุม  หอม  กระเทียมและ
ผักชี  เปนตน  แตจะมีเกษตรกรบางราย  ท่ีปลูกขาวท้ังป 
  สวนเกษตรในจังหวัดสระบุรีมีเกษตรกร  18  ราย  ปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวขาว  
จํานวน  17  ชนิด  เชน ขาวโพดหวาน ถ่ัวลิสง  ถ่ัวแดง ถ่ัวพุม หอม กระเทียม ผักชี  แตกวา  ถ่ัวฝกยาว  
มะเขือเทศ  ถ่ัวพรา  และปอเทือง เปนตน  สวนท่ีเหลืออีก  3  ราย ไมมีการปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวขาว  
โดยเกษตรกร ปลูกขาวนาปรัง  และเกษตรกรท่ี ปลูกถ่ัวลิสง  ท่ีเหลืออีก  12  ราย  ไมมีการปลูกพืชใด ๆ 
สําหรับจังหวัดปทุมธานีมีเกษตรกรเพียงรายเดียวเทานั้นท่ีใชพ้ืนท่ีนาปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวขาว  โดย
ไดปลูกมันเทศเพียงเล็กนอยเทานั้น 
  อยางไรก็ตามมีส่ิงท่ีนาสังเกตคือ การผลิตพืชในท่ีนาหลังการเก็บเกี่ยวขาวนี้ เปนการ
ผลิตท่ีดูเหมือนวาไมไดหวังผลเต็มท่ี เพราะขาดการดูแลเอาใจใสเทาท่ีควรเนื่องจากมีแรงงานไมเพียงพอ
ทําใหผลผลิตท่ีไดอยูในระดับต่ํา  มีเพียงเกษตรกรทท่ีปลูกขาวโพดหวาน  ไดผลผลิตเฉล่ียไรละ
ประมาณ  1,700  กิโลกรัม  และถ่ัวเหลืองอยูระหวาง  80-110  กิโลกรัมตอไร 
  สําหรับการปลูกไมผลและพืชอ่ืนในพ้ืนท่ีสวนท่ีสามนั้น  เกษตรกรในจังหวัดสระแกว
มีการปลูกพืชท้ังส้ิน  38  ชนิด  รองลงมาไดแก  จังหวัดสระบุรี  และจังหวัดปทุมธานี  ปลูกพืช  22  
ชนิด  สวนจังหวัดนนทบุรีนั้นมีการปลุกพืช  14  ชนิด  โดยพืชท่ีนิยมปลูกท้ัง  4  จังหวัด  ไดแก  สมโอ  
ขนุน  กลวย  มะละกอ  มะพราว  รองลงมาไดแก  กระทอน  มะกอกน้ํา  ซ่ึงปลูกใน  3  จังหวัด  ไดแก  
จังหวัดสระแกว  จังหวัดสระบุรีและจังหวัดปทุมธานี  และนอกจากนี้แลวยังมีละมุดและชมพูท่ีนิยม
ปลูกในจังหวัดสระแกว  จังหวัดสระบุรี  และจังหวัดนนทบุรี 
  สวนการปลูกพืชในพ้ืนท่ีสวนท่ี  4  ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัยนั้น  จังหวัดนนทบุรีมีการ
ปลุกพืชหลากหลายท่ีสุด  27  ชนิด  รองลงมาไดแก  จังหวัดสระบุรี  17  ชนิด  จังหวัดปทุมธานี  และ
จังหวัดสระแกวมีชนิดของพืชปลูกนอยท่ีสุด  17  ชนิด  โดยพืชท่ีนิยมปลุกมากท่ีสุดท้ัง  4  จังหวัด  
ไดแก  ขา  มะเขือ  ตะไคร  กระเพรา  พิรก  และถ่ัวฝกยาว  รองลงมาท่ีปลูกใน  3  จังหวัด  ยกเวนจังหวัด
สระแกว  ไดแก  มะนาว  มะกรูด 
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4.1. การจัดการดิน 

  จากผลการศึกษาพบวาเกษตรกรในจังหวัดสระแกว  และจังหวัดสระบุรีมีการ 
ปรับปรุงบํารุงดินหลังเก็บเกี่ยวขาวดวยการปลูกพืชตระกูลถ่ัวไดแก  ถ่ัวเหลือง  ถ่ัวเขียว  ถ่ัวพุม  ถ่ัวแดง  
ถ่ัวลิสง  และปอเทือง  ในพ้ืนท่ีเล็ก ๆ เพียง  4-5  รายเทานั้น  สวนในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัด
ปทุมธานี  ไมมีการปลูกพืชบํารุงดิน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในจังหวัดนนทบุรีปริมาณน้ํามีอยางอุดม
สมบูรณเกษตรกรจึงหันไปปลุกขาวนาปรัง  และเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานีจะเนนไปท่ีไมผล 
  อยางไรก็ตามการท่ีเกษตรกรปลูกพืชตระกูลถ่ัวนั้นเปนการปลูกโดยการช้ีนําของ
การตลาด และเปนพืชวัฒนธรรมของจังหวัดหรือทองถ่ิน  เชนการปลูกถ่ัวเหลืองในจังหวัดสระแกว
ตอนบน หรือ ถ่ัวเขียวในเขตจังหวัดสระแกวตอนลาง  ยกเวนรายท่ีปลูกปอเทือง  ซ่ึงไดรับการ
สนับสนุนและอธิบายจากเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน  และนอกจากนั้นยังพบวาเกษตรใชปุยคอก  และปุย
ชีวภาพกันอยางแพรหลายทุกจังหวัด  อยางไรก็ตามแนวโนมการใชปุยเคมีสูตรตาง ๆ ก็ยังเพ่ิมขึ้น  ท้ังนี้
เนื่องจากมีกิจกรรมการเกษตรท้ังในฤดูแลงและฤดูปกติเพ่ิมขึ้น 
 
4.2.  การจัดการน้ํา 
  พ้ืนท่ีสระน้ําของจังหวัดสระแกว  จังหวัดสระบุรี มีขนาดใกลเคียงกันอยูระหวาง  2.21-
2.41  ไร  สวนทางจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีสระน้ํามีขนาดเล็กกวา  เฉล่ีย  1.47  ไร  ท้ังนี้
เนื่องจากปริมาณฝนท่ีตกคอนขางชุกกวาทางจังหวัดอ่ืน ๆ พ้ืนท่ีทํานามีขนาดเล็ก  ประกอบกับเกษตรกร
ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีนิยมปลูกไมยืนตน  และไมผลโตเร็ว  จึงทําใหเกษตรกรไมเห็น
ความจําเปนท่ีจะตองมีสระน้ําขนาดใหญ 
  เกษตรกรสวนใหญ  ใชน้ําในสระสําหรับเล้ียงปลาและพ้ืนท่ีไมผล  ตลอดจนพืชผักซ่ึง
เกษตรกรไดปลูกหมุนเวียนตลอดท้ังป มีเพียงบางรายเทานั้นท่ีใชน้ําท่ีกักเก็บไวในสระใหกับการปลุก
ขาว  ในยามท่ีฝนท้ิงชวงประกอบกับมีแหลงน้ําอ่ืนอยูใกลเคียง  จึงสามารถกลาวไดวาปริมาณน้ําในสระ
ของเกษตรกรตัวอยางมีความเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีดําเนินการอยู  แตหากมีปริมาณน้ํามากกวาท่ีเปนอยู  
เกษตรกรก็สามารถเพ่ิมกิจกรรมทางการเกษตรขึ้นได 
 
4.3.  การใชสารเคมี 
  การใชปุยเคมี  พบวา  เกษตรกรในเขตจังหวัดนนทบุรีมีการใชปุยในนาขาวอยาง
หลากหลายและมีปริมาณมากกวาจังหวัดอ่ืน ๆ โดยปุยท่ีใช  ไดแก  ปุยสูตร  15-15-15,  16-20-0 , 46-0-0  
20-20-0  , 16-16-8 , 16-16-0,  8-24-24 , 21-0-0  ในอัตราตั้งแต  0.5-62.5  กิโลกรัมตอไร  นอกจากนี้ยัง
ใชปุยคอกและปุยชีวภาพรวมดวย  รองลงมาคือจังหวัดสระแกว  จังหวัดสระบุรี  และจังหวัดปทุมธานีท่ี
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มีการใชปุยในนาขาวนอยท่ีสุด  แตถึงจะมีการใชปุยแกขาวทุกจังหวัด  อัตราการใชตอไรก็ยังไมสูงนัก
สําหรับพืชท่ีปลูกหลังการทํานาเชนถ่ัวเหลือง  ถ่ัวเขียว  เปนตน พบวาเกษตรกรในจังหวัดสระแกวมีการ
ใชปุยกับพืชดังกลาวมากกวาจังหวัดอ่ืน ๆ ปุยท่ีใชไดแก  15-15-15  12-24-12  16-20-0  และ  46-0-0  
อัตรา  8-50  กิโลกรัมตอไร  และมีเกษตรกรบางรายใชปุยคอก  และปุยชีวภาพรวมดวย  สวนเกษตรกร
ในจังหวัดสระบุรีมีเพียง  2  รายในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีรอยเอ็ด  ท่ีมีการใชปุยพืชสดเพ่ือ
บํารุงดินในชวงหลังการทํานา 
  ในพ้ืนท่ีการปลูกไมผล  เกษตรกรทุกจังหวัดนิยมใชปุยสูตร  15-15-15 ,  46-0-0,  13-
13-21,  8-24-24 ,  14-14-21  อัตราตั้งแต  1-125  กิโลกรัมตอไร  และสวนใหญทุกรายท่ีมีการปลูกไมผล
มักใชปุยคอก  ปุยหมัก  และปุยชีวภาพรวมดวย 
  เม่ือพิจารณาในภาพรวมแลวปรากฏวาเกษตรกรมีการใชปุยกันมากขึ้นกวากอนดําเนิน
กิจกรรมทฤษฎีใหม  ซ่ึงเปนเพราะวามีการปลูกพืชมากขึ้น  อันอาจเนื่องมาจากมีสระกักเก็บน้ํา 
  สําหรับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  ซ่ึงไดแกสารปองกันกําจัดวัชพืช  แมลงศัตรูพืช
และโรคพืช  โดยพบวาเกษตรกรรทุกรายใชสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช  โดยเกษตรกรในจังหวัด
สระแกวใชสารเคมี  กําจัดศัตรูพืชในสวนไมผลและการปลุกขาวมากท่ีสุด  รองลงมาไดแกจังหวัด
นนทบุรีใชสารเคมีกําจัดแมลงในนาขาวมากท่ีสุด  รองลงมาก็ใชกับไมผล  สวนเกษตรกรในจังหวัด
สระบุรี  และจังหวัดปทุมธานีนั้น  มีการใชท่ีใกลเคียงกันโดยจังหวัดสระบุรีใชในนาขาว  สวนจังหวัด
ปทุมธานีใชมากในสวนไมผล 
  แตอยางไรก็ตาม  การศึกษานี้พบวาการใชสารเคมีท้ังปุยและสารกําจัดศัตรูพืชยังไม
ถูกตอง และเหมาะสมนัก  เพราะเกษตรกรยังใชไมถูกกับชนิด เวลา และความตองการของพืช  สาเหตุ
หลักมาจากเกษตรกรไมมีเวลา  โดยมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เขามาแทรกแซงในชวงท่ีจะตองดําเนินการแต
อยางไรก็ตามเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี  และจังหวัดสระบุรีไดเริ่มนิยมใชสมุนไพรในการปองกัน
กําจัดแมลงศัตรูพืช  4-5  ราย 
 
4.4.  การเช่ือมโยงการใชปจจัยการผลิต 
  จากการวิเคราะหขอมูลจึงกลาวไดวา  เกษตรกรท่ีดําเนินกิจกรรมในลักษณะเกษตร
ผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม  มีผลไดสูงกวาการดําเนินกิจกรรมในเชิงเดี่ยว  หรือการปลูกขาวแตเพียง
อยางเดียว  ซ่ึงเปนผลทําใหคุณภาพชีวิตของครอบครัวตนเองดีขึ้น  จะเห็นไดวาเกษตรกรมีกิจกรรม 
เพ่ิมขึ้น  โดยสามารถนําน้ําจากสระมาใชในการเกษตรไดตลอดท้ังป  ถึงแมจะไมไดใหแกขาวก็ตาม  
โดยเฉพาะในเขตจังหวัดสระแกวและจังหวัดสระบุรีทําใหมีการปลูกพืชมากขึ้น  สวนจังหวัดนนทบุรี
และจังหวัดปทุมธานี  ถึงแมวาการปลูกพืชจะไมหลากหลายเชนกับสองจังหวัดดังกลาว แตก็ยังมี
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กิจกรรมเพ่ิมขึ้นเชนกัน  โดยจังหวัดนนทบุรีใชน้ํากับสวนไมผลและปลูกขาวนาปรัง  และจังหวัด
ปทุมธานีใชน้ํากับขาวนาปรัง   
  สวนการใชปจจัยการผลิตนั้นในเขตจังหวัดสระแกวมีการใชปุย และสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชเพ่ิมขึ้น  ท้ังนี้เพราะมีการปลูกพืชมากชนิดขึ้น  แตการใชปจจัยการผลิตเหลานั้นยังไม
ถูกตองและเหมาะสมนัก  กลาวคือเกษตรกรใชปจจัยการผลิตนั่นไมถูกกับชนิด  เวลา  ความตองการของ
พืช  อยางไรก็ตามปจจุบันเกษตรกรไดเริ่มหันมาใชสมุนไพร  ปุยหมักและปุยชีวภาพ  หรือการปลูกพืช
บํารุงดิน  มากขึ้นโดยเฉพาะพ้ืนท่ีนาขาวโดยเปนการปลูกพืชหลังการทํานา  ซ่ึงพืชบํารุงดินท่ีใชปลูก
ไดแกพืชตระกูลถ่ัว  เชน  ถ่ัวเขียว  ถ่ัวเหลือง  โสน  ปอเทือง  เปนตน  จะพบไดในเขตจังหวัดสระแกว
และจังหวัดสระบุรี  ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมขางตนเปนการปลูกพืชท่ีเกื้อกูลกัน  นอกจากจะเปนการ
ปรับปรุง  ดินแลว  เกษตรกรยังสามารถลดคาใชจายในการจัดซ้ือปุยลงได 
 
   
5.  ภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

 
 ระบบฟารมท่ีเกษตรกรดําเนินการสวนหนึ่งไดกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงศักยภาพของทรัพยากร
ดินและน้ํา อีกสวนหนึ่งไดพิจารณาถึงผลตอบแทนเศรษฐกิจ ซ่ึงจะมีผลตอรายไดและความเปนอยูของ
เกษตรกร นอกจากนี้พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมสังคม ความสัมพันธในครัวเรือน และชุมชนก็มีสวนในการ
กําหนดระบบฟารมดวย  การศึกษาภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรในโครงการจะชวยให
สามารถประเมินศักยภาพการพ่ึงตนเองท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรได โดยไดคํานึงถึง
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ รายได ซ่ึงจะวิเคราะหจากการเปล่ียนแปลงของรายไดและองคประกอบ
ของคาใชจาย  การมีหนี้สินและทรัพยสิน จะวิเคราะหจากการเปล่ียนภาวะหนี้สินและประเภทของ
ทรัพยสินท่ีมีอยู การพ่ึงตนเองทางดานอาหาร จะพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของคาใชจายประเภท
อาหารและการบริโภคผลผลิตในฟารม การเรียนรูจะพิจารณาถึงโอกาสในการพัฒนาและแลกเปล่ียน
ขอมูลความรู รวมท้ังประสบการณกับเกษตรกรและเจาหนาท่ีของรัฐ การมีสวนรวมจะวิเคราะหถึง
บทบาทและความสัมพันธของเกษตรกร การเรียนรูจะพิจารณาถึงโอกาสในการพัฒนาและแลกเปล่ียน
ขอมูลความรูรวมท้ังประสบการณกับเกษตรกรและเจาหนาท่ีของรัฐ เพราะสมาชิกท่ีมีตอครัวเรือน
ตนเอง เพราะชุมชน และประการสุดทายจะเปนทัศนคติของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการเกษตรทฤษฎีใหม
และเจาหนาท่ีจังหวัดรัฐ  
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5.1  สภาพทั่วไปของหมูบาน  
 หมูบานท่ีเกษตรกรในโครงการทําการเกษตรสวนใหญมีสภาพเปนท่ีลุม ถนนในหมูบานมีท้ังท่ี
เปนถนนลูกรัง ลาดยาง และคอนกรีต  ในจํานวนท่ีใกลเคียงกัน การคมนาคมติดตอกับอําเภอสะดวก 
ระยะทางในหมูบานถึงอําเภอประมาณ 10 กิโลเมตร ลักษณะการตั้งบานเรือนบางหมูบานอยูกันเปน
กลุม โดยหมูบานท่ีศึกษามีจํานวนครัวเรือนเฉล่ียประมาณ 200.98 ครัวเรือนประกอบอาชีพการเกษตร 
โดยเฉล่ียประมาณ 146.81 ครัวเรือน หรือประมาณรอยละ 73 แตละหมูบานมีประชากร โดยเฉล่ีย
ประมาณ 883.32  คน หรือประมาณ 4 คนตอครัวเรือน วัดหรือศูนยรวมของศาสนา โดยเฉล่ียมีประมาณ 
1 แหงตอหมูบาน โรงเรียนระดับประถมศึกษาและตลาดรวมถึงแมจะไมมีในทุกหมูบาน  แตก็อยูในรัศมี
ท่ีใชบริการได ในกรณีของการรวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ อยางนอยท่ีสุดแตละหมูบานจะมีกลุม
สงเสริมอาชีพ และกลุมกองทุนประเภทตางๆ ประมาณ 1 กลุม ซ่ึงสวนใหญแลวจะเปนองคกรท่ีไมเปน
นิติบุคคล 
 
5.2 รายได 
 ในสวนของรายไดจะพิจารณาจากรายไดท้ังหมด อันประกอบดวยรายไดจากการเกษตรและ
นอกการเกษตร ตลอดจนรายจายท้ังในและนอกการเกษตร ซ่ึงจะใชในการวิเคราะหรายไดสุทธิตอไป 
จากตารางท่ี 4.1  เห็นไดวารายไดเงินสดการเกษตรเฉล่ีย 3 ปท่ีศึกษามี 63,429 บาทตอครัวเรือน  รายได
ดังกลาวสวนใหญมาจากทางพืช รองลงมา คือ จากสัตว คิดเปนรอยละ 61.19 และ 38.81 ของรายไดเงิน
สดการเกษตรท้ังหมด ตามลําดับ รายไดดานพืชสวนใหญ คือขาว รองลงมา คือ ไมผล พืชผัก ไมยืนตน
และพืชไร คิดเปนรอยละ 20.71 13.65 13.33  5.43  และ  4.22  ตามลําดับ รายไดดานสัตวมาจาก โค 
กระบือ สัตวน้ํา  และสัตวปก คิดเปนรอยละ 9.08  7.02  และ 6.90  ของรายไดเงินสดการเกษตรท้ังหมด
ตามลําดับ  เม่ือพิจารณาเปนรายจังหวัด พบวา จังหวัดนนทบุรีมีรายไดดังกลาวมากท่ีสุด (จากขาวและ
พืชผัก) รองลงมา  จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแกว และจังหวัดสระบุรี อยางไรก็ตามเฉพาะจังหวัด
สระบุรีสัดสวนของรายไดจากพืชและสัตวใกลเคียงกันมีประมาณ 54:46  ชวงเดือนท่ีมีรายไดมาก คือ 
ธันวาคม  เมษายน เฉล่ีย 5,000-6,000 บาทตอเดือน แนวโนมการเปล่ียนแปลงรายไดดังกลาวมีทิศทางท่ี
เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยปสุดทายมีรายไดดังกลาว มากกวาปแรก 17,285 บาทตอครัวเรือน หรือ
เพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 31.49 โดยท่ีจังหวัดปทุมธานีมีรายไดเพ่ิมมากท่ีสุดถึง 53,991 บาท ซ่ึงสวนท่ี
เพ่ิมมากคือ รายไดจากพืชอ่ืนๆ ซ่ึงสวนใหญไดแก เศษยางพารา รองลงมา คือ จังหวัดสระแกวและ
จังหวัดนนทบุรีมีประมาณ 18,054 และ 14,138 บาทตอครัวเรือนตามลําดับสวนจังหวัดสระบุรี เปนเพียง
จังหวัดเดียวท่ีเกษตรกรมีรายไดการเกษตรลดลงประมาณ 357 บาทตอครัวเรือน  ซ่ึงสวนใหญเกิดจาก
รายไดจากสัตวอ่ืนๆ ท่ีลดลงอยางมากจากประมาณ 12,608  บาท เปนประมาณ 5,615 บาทตอครัวเรือน  
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นอกจากนี้มีส่ิงท่ีนาสังเกตคือ ในจังหวัดสระแกว จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี  ไดเพ่ิมขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.41   
 
ตารางที่ 4.41  รายไดเงินสดการเกษตร รายจังหวัด เฉล่ีย 3 ป และมูลคาการเปล่ียนแปลง  

(หนวย : บาทตอครัวเรือน) 

จังหวัด ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
เฉล่ีย 3 

ป 
มูลคาเปล่ียนแปลง (ปตอป) 

ป 2 : ป 1 ป 3 : ป 2 ป 3 : ป 1 
สระแกว 
สระบุรี 
นนทบุร ี
ปทุมธาน ี

54,124 
51,245 
70,277 
43,220 

59,390 
48,174 
82,664 
72,121 

72,178 
50,887 
84,415 
97,211 

61,897 
50,102 
79,119 
70,850 

5,266 
-3,071 
12,387 
28,901 

12,789 
2,713 
1,751 
25,090 

18,054 
-358 

14,138 
53,991 

เฉล่ีย 54,886 63,229 72,171 63,429 8,343 8,942 17,285 
ท่ีมา : คํานวณจากแบบบันทึกรายได รายจายเกษตรกร (บัญชีฟารม) ป 2550/51 – ป 2551/52 
  
 เม่ือพิจารณาทางดานรายจายการเกษตรจากตารางท่ี 4.3  เห็นไดวารายจายเงินสดการเกษตรของ
เกษตรกรเฉล่ีย 3 ป ท่ีศึกษามี 37,092  บาท ตอครัวเรือน รายจายดังกลาวสวนใหญมาจากทางสัตว 
รองลงมา คือ ทางพืช คิดเปนรอยละ 47.06 และ 29.37 ของรายจายเงินสดการเกษตรท้ังหมดตามลําดับ  
อยางไรก็ตามเฉพาะจังหวัดสระแกวรายจายอ่ืนๆ ซ่ึงไดแก คาจางแรงงานเกษตร และคาเครื่องมือ
อุปกรณการเกษตร คอนขางสูงประมาณรอยละ 44 ของรายจายในจังหวัดสระแกว รายจายทางสัตว สวน
ใหญมาจากโค กระบือ สัตวน้ํา และสัตวปก คิดเปนรอยละ 9.56  6.03  และ 3.41  อยางไรก็ตามรายจาย
ของสัตวอ่ืนๆ สูงมากประมาณรอยละ 36.73  ซ่ึงไดแก คาอาหารสัตว และคายาสัตว  รายจายทางพืช 
สวนใหญมาจากขาว รองลงมาคอนขางสูงประมาณรอยละ 4.4  ของรายจายในจังหวัดสระแกว คอื ไม
ผล พืชผัก และพืชไร ประมาณรอยละ 8.87  3.62  3.48 และ 1.72 ของรายจายเงินสดการเกษตรท้ังหมด 
ตามลําดับ เชนเดียวกับกรณีสัตวรายจายพืชอ่ืนๆ สูงถึงประมาณรอยละ 15.30 
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ตารางที่ 4.42  รายจายเงินสดการเกษตร  รายจังหวัด  
(หนวย : บาทตอครัวเรือน) 

จังหวัด 
 

ชนิดพืช ชนิดสัตว 

อ่ืนๆ 
รวม
ท้ังห
มด 

ขาว ไม
ผล 

ผัก พืชไร อ่ืนๆ รวม สัตว
น้ํา 

สัตว
ปก 

โค
กระบื

อ 

อ่ืนๆ รวม 

สระแ
กว 

1,76
2 

358 387 1,509 6,039 10,05
5 

1,961 1,360 838 6,444 10,60
3 

15,91
2 

36,57
0 

สระบุ
รี 

1,51
1 

575 647 188 4,135 7,056 1,335 1,278 3,868 4,723 11,40
4 

8,687 27,14
7 

นนทบุ
รี 

9,18
2 

2,44
4 

3,9
43 

835 3,176 19,58
0 

4,314 1,906 8,060 3,498 17,77
9 

4,530 41,88
9 

ปทุมธ
านี 

1,12
9 

2,65
7 

293 132 4,030 8,242 1,273 295 631 35,12
5 

37,32
4 

5,055 50,63
7 

รวม
เฉล่ีย 

3,28
9 

1,34
2 

1,2
91 

637 4,336 10,89
6 

2,235 1,263 3,545 10,41
3 

17,45
6 

8,737 37,09
2 

ท่ีมา : คํานวณจากแบบบันทึกรายได รายจายเกษตรกร (บัญชีฟารม) ป 2550/51 – ป 2551/52 
 
ตารางที่ 4.43  รายจายเงินสดการเกษตร รายจังหวัด เฉล่ีย 3 ป และมูลคาการเปล่ียนแปลง  

(หนวย : บาทตอครัวเรือน) 

จังหวัด ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
เฉล่ีย 3 

ป 
มูลคาเปล่ียนแปลง (ปตอป) 

ป 2 : ป 1 ป 3 : ป 2 ป 3 : ป 1 
สระแกว 
สระบุรี 
นนทบุรี 
ปทุมธานี 

34,666 
27,208 
35,614 
24,872 

37,306 
25,752 
51,098 
63,993 

37,737 
28,480 
38,955 
63,047 

36,570 
27,147 
41,889 
50,637 

2,640 
-1,456 
15,484 
39,121 

432 
2,728 

-12,143 
-919 

3,071 
1,272 
3,341 
38,175 

เฉล่ีย 30,481 41,373 39,421 37,092 10,892 -1,952 8,940 
ท่ีมา : คํานวณจากแบบบันทึกรายได รายจายเกษตรกร (บัญชีฟารม) ป 2550/51 - ป 2551/52 
 
 เม่ือพิจารณาเปนรายจังหวัดพบวาจังหวัดปทุมธานีมีรายจายการเกษตรมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสระแกว และจังหวัดสระบุรี ตามลําดับ ชวงเดือนท่ีมีรายจายดังกลาวมากคือ 
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ธันวาคม มีนาคม  และกรกฎาคม โดยภาพรวมรายจายดังกลาวมีแนวโนมเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ี
เพ่ิมขึ้นแลวลดลง จากตารางท่ี 4.42 เม่ือทําการเปรียบเทียบรายจายดังกลาวปแรกกับปสุดทายท่ี
ทําการศึกษา พบวา เพ่ิมขึ้นประมาณ 8,940  บาทตอครัวเรือนหรือประมาณ รอยละ 29.33 โดยท่ีจังหวัด
ปทุมธานีมีรายจายเงินสดการเกษตรเพ่ิมมากท่ีสุด ประมาณ 50,637 บาทตอครัวเรือน ซ่ึงสวนใหญเปน
การเพ่ิมขึ้นทางดานรายจายทางดานสัตวอ่ืนๆ ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากประมาณ 11,155 บาท เปน 46,056 บาทตอ
ครัวเรือน รองลงมาคือจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสระแกว มีประมาณ 41,889 และ 36,570 บาทตอ
ครัวเรือน ตามลําดับ สวนจังหวัดสระบุรี เกษตรกรมีรายจายการเกษตรต่ําท่ีสุดประมาณ 27,147 บาทตอ
ครัวเรือน  
 เม่ือพิจารณาโดยรวมแลวอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายจายการเกษตรมีนอยกวารายไดการเกษตร 
ตารางท่ี 4.43.  ไดแสดงใหเห็นวาเกษตรกรมีรายไดจากการทําการเกษตรมากกวาคาใชจายเงินสดจาก
การทําการเกษตร โดยเฉล่ียแลวเกษตรกรมีรายไดเงินสดการเกษตรสุทธิเฉล่ีย 3 ป ประมาณ 32,369 บาท
ตอครัวเรือน  โดยท่ีเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีมีรายไดดังกลาวมากท่ีสุด รองลงมาคือ จังหวัดสระแกว 
จังหวัดสระบุรีและจังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ยังมีแนวโนม ท่ีเพ่ิมขึ้นตลอด ยกเวนกรณีจังหวัดสระบุรี
ท่ีมีแนวโนมลดลงดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.44. 
 
ตารางที่ 4.44  รายไดเงินสดการเกษตรสุทธิ รายจังหวัด  

(หนวย : บาทตอครัวเรือน) 

จังหวัด 
เดือน (บาท) 

เฉล่ีย 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม 

สระแกว 5,387 1,273 1,137 3,668 4,518 340 1,056 1,975 1,729 1,247 1,868 3,965 28,162 2,347 
สระบุรี 2,855 989 1,234 1,044 2,029 177 298 2,470 4,060 3,278 2,049 2,421 23,065 1,922 
นนทบุร ี 3,906 772 3,987 5,535 3,861 3,737 5,763 7,406 2,385 6,239 9,440 6,991 60,017 5,001 
ปทุมธาน ี 2,202 1,915 67 2,480 2,132 1,838 3,030 2,080 -184 1,742 5,934 898 20,298 1,691 
รวม
เฉล่ีย 

3,571 472 1,637 2,967 3,056 1,350 2,251 3,435 2,347 3,263 4,444 3,568 32,369 2,697 

ท่ีมา : คํานวณจากแบบบันทึกรายได รายจายเกษตรกร (บัญชีฟารม) ป 2550/51 – ป 2551/52 
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ตารางที่ 4..45  รายไดเงินสดการเกษตรสุทธิ รายจังหวัด เฉล่ีย 3 ป และมูลคาการเปล่ียนแปลง  
(หนวย : บาทตอครัวเรือน)  

จังหวัด ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
เฉล่ีย 3 

ป 
มูลคาเปล่ียนแปลง (ปตอป) 

ป 2 : ป 1 ป 3 : ป 2 ป 3 : ป 1 
สระแกว 
สระบุรี 
นนทบุร ี
ปทุมธาน ี

19,315 
24,035 
34,663 
18,348 

29,968 
22,266 
53,255 
8,127 

35,202 
22,894 
92,131 
34,419 

28,162 
23,065 
60,017 
20,298 

10,653 
-1,769 
18,592 

  -10,221 

5,234 
628 

38,876 
26,292 

15,887 
-1,141 
57,468 
16,071 

เฉล่ีย 24,371 28,702 44,034 32,369 4,331 15,332 19,663 
ท่ีมา : คํานวณจากแบบบันทึกรายได รายจายเกษตรกร (บัญชีฟารม) ป 2550/51- ป 2551/52  
  
 เกษตรกรยังมีรายไดเงินสดนอกฟารมโดยเฉล่ีย 3 ปท่ีศึกษาประมาณ 85,602 บาทตอครัวเรือน 
โดยสวนใหญไดมาจากการคาขาย รอยละ 25.48 รองลงมา คือ รายไดจากการรับจางนอกการเกษตร จาก
ลูกให และจากการรับจางทางการเกษตร มีรอยละ 25.28  5.57 และ 3.35  ของรายไดเงินสดนอกฟารม
ท้ังหมด ตามลําดับ ดังจะเห็นไดจากตารางท่ี 4.46 เม่ือพิจารณาเปนรายจังหวัด พบวา เกษตรกรจังหวัด
นนทบุรีมีรายไดดังกลาวมากท่ีสุด (รับจางนอกการเกษตร, คาขาย) รองลงมา คือ จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดสระแกว และจังหวัดสระบุรี เดือนท่ีมีรายไดมาก คือ มกราคม และ มีนาคม เฉล่ีย 9,000-9,500 
บาทตอครัวเรือน  สวนเดือนท่ีมีรายไดคอนขางนอย คือ กรกฎาคม กันยายน  และตุลาคม เฉล่ีย 6,000-
6,500 บาทตอเดือน  
ตารางที่ 4.46.  รายไดเงินสดนอกฟารม รายจังหวัด 

(หนวย : บาทตอครัวเรือน) 
จังหวัด รับจางทาง

การเกษตร 
รับจางนอก
การเกษตร 

คาขาย ลูกให อ่ืนๆ รวมท้ังหมด 

สระแกว 0 23,261 8,654 1,833 43,347 77,096 
สระบุรี 250 13,871 9,621 10,442 21,347 55,530 
นนทบุร ี 10,648 39,584 48,358 1,574 26,036 126,200 
ปทุมธาน ี 1,608 11,590 28,022 1,712 59,234 102,165 

รวมเฉล่ีย 2,867 21,643 21,807 4,764 34,520 85,602 
รอยละ 3.35 25.28 25.48 5.56 40.33 100.00 

ท่ีมา : คํานวณมาจากแบบบันทึกรายได รายจายเกษตรกร (บัญชีฟารม) ป 2550/51 – ป 2551/52 
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ตารางที่ 4.47 รายไดเงินสดนอกฟารม รายจังหวัด เฉล่ีย 3 ป และมูลคาการเปล่ียนแปลง  
(หนวย : บาทตอครัวเรือน) 

จังหวัด ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
เฉล่ีย 3 

ป 
มูลคาเปล่ียนแปลง (ปตอป) 

ป 2 : ป 1 ป 3 : ป 2 ป 3 : ป 1 
สระแกว 
สระบุรี 
นนทบุร ี
ปทุมธาน ี

62,360 
39,888 
71,195 
73,809 

82,024 
59,026 
119,811 
131,910 

86,903 
67,678 
187,594 
100,777 

77,096 
55,530 
126,200 
102,165 

19,664 
19,138 
48,617 
58,101 

4,879 
8,652 

67,783 
-31,133 

24,543 
27,790 
116,400 
26,968 

เฉล่ีย 58,655 91,937 106,212 85,602 33,282 14,275 47,557 
ท่ีมา : คํานวณจากแบบบันทึกรายได รายจายเกษตรกร (บัญชีฟารม) ป 2550/51 – ป 2551/52 
 
 แนวโนมการเปล่ียนแปลงรายไดเงินสดดังกลาวมีทิศทาง ท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจากตารางท่ี 
4.47. เม่ือเปรียบเทียบรายไดดังกลาวปแรกกับปสุดทายท่ีเขารวมศึกษา พบวา เพ่ิมขึ้นทุกจังหวัด
ประมาณ 47,557 บาทตอครัวเรือน หรือประมาณรอยละ 81.08 โดยจังหวัดนนทบุรีมีรายไดดังกลาว
เพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด รองลงมาคือ จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแกว 
 นอกจากนี้ยังมีรายจายเงินสดนอกการเกษตรซ่ึงโดยเฉล่ีย 3 ปท่ีศึกษามีประมาณ 70,121 บาทตอ
ครัวเรือน สวนใหญเปนรายจายคาอาหาร ประมาณรอยละ 42.90 รองลงมา คือ รายจายดานการศึกษา 
ดานพิธีกรรม ดานเช้ือเพลิง ดานสุขภัณฑ ดานเครื่องนุงหม ดานเครื่องดื่ม และดานรักษาโรคประมาณ
รอยละ 9.65 3.44 2.72 1.98 1.83 และ 1.78 ของรายจายเงินสด นอกการเกษตรท้ังหมดตามลําดับ ทุกภา
จะมีคาใชจายดานอาหารและการศึกษามากท่ีสุด  โดยจงัหวัดนนทบุรี มีรายจายเงินสดดังกลาว
คอนขางมาก รองลงมา คือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแกว และจังหวัดสระบุรี เม่ือพิจารณารายจาย
ดังกลาวเฉพาะส่ิงจําเปน พบวา มีประมาณรอยละ 33.89 ของรายจายเงินสดนอกการเกษตร และชวง
เดือนมีนาคมกับมกราคมเกษตรกรจะมีรายจายดังกลาวคอนขางมาก  สวนเดือนท่ีมีรายจายดังกลาวนอย
คือ กันยายน และพฤษภาคม ดังแสดงไวในตารางท่ี 4.9 แนวโนมของการเปล่ียนแปลงรายจายดังกลาว
จากตารางท่ี 4.48. เห็นไดวามีทิศทางเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องเปรียบเทียบรายจายดังกลาวปแรกกับปสุดทาย
ท่ีทําการศึกษา พบวา เพ่ิมขึ้นทุกจังหวัดประมาณ 37,278 บาท หรือประมาณรอยละ 75.71 โดยจังหวัด
นนทบุรีเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด รองลงมา คือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสระแกว ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.48  รายจายเงินสดนอกการเกษตร รายจังหวัด  
(หนวย : บาทตอครัวเรือน)  

จังหวัด 
ประเภทคาใชจาย (บาท) 

อาหาร เคร่ือง 
นุงหม 

รักษาฯ สุข 
ภัณฑ 

การ 
ศึกษา 

เช้ือ 
เพลิงฯ 

เคร่ือง 
ดื่มฯ 

บุหร่ีฯ พิธี 
กรรม 

อื่นๆ รวม
ทั้งหมด 

รวมสิ่ง 
จําเปน 

สระแกว 14321 1,448 1,370 1,286 5,002 1,736 578 1,288 609 44,458 72,094 25,161 
สระบุรีฯ 8,066 993 1,032 1,684 3,743 1,972 975 591 2,794 17,873 39,723 17,489 
นนทบุรี 14054 1,388 1,416 3,187 10447 4,238 2,793 1,435 3,362 69,154 111474 34,730 
ปทุมธานี 20605 2,058 1,292 1,509 5,915 1,542 842 789 2,787 35,673 73,012 32,921 
รวมเฉลี่ย 13222 1,386 1,248 1,910 5,999 2,367 1,282 987 2,415 39,305 70,121 26,131 
รอยละ  18.86 1.98 1.78 2.72 8.56 3.38 1.83 1.41 3.44 56.05 100.00 37.27 

ท่ีมา : คํานวณจากแบบบันทึกรายได รายจายเกษตรกร (บัญชีฟารม) ป 2550/51 -  ป 2551/52 
หมายเหตุ : ประเภทคาใชจายประเภทอ่ืนๆ สวนใหญเปน คารถเดินทาง คาโทรศัพทมือถือ คาประกัน
ชีวิต เปนตน 
 
 
ตารางที่ 4.49 รายจายเงินสดนอกการเกษตร รายจังหวัด เฉล่ีย 3 ป และมูลคาการเปล่ียนแปลง  

(หนวย : บาทตอครัวเรือน)  

จังหวัด ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
เฉล่ีย 3 

ป 
มูลคาเปล่ียนแปลง (ปตอป) 

ป 2 : ป 1 ป 3 : ป 2 ป 3 : ป 1 
สระแกว 
สระบุรี 
นนทบุร ี
ปทุมธาน ี

64,656 
29,813 
60,225 
52,728 

80,439 
38,931 
111,471 
88,366 

71,188 
50,424 
162,728 
77,942 

72,094 
39,723 
111,474 
73,012 

15,782 
9,118 

51,246 
35,639 

-9251 
11,493 
51,257 
-10,424 

6,532 
20,611 
102,503 
25,214 

เฉล่ีย 49,240 74,605 86,518 25,365 25,365 11,913 37,278 

ท่ีมา : คํานวณจากแบบบันทึกรายได รายจายเกษตรกร (บัญชีฟารม) ป 2550/51 – ป 2551/52 
 
 โดยรวมแลวเกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิครัวเรือนเฉล่ีย 3 ปท่ีศึกษาประมาณ 108,647 บาทตอ
ครัวเรือน โดยทุกเดือนทุกอนุจังหวัดมีคาดังกลาวเปนบวก ตารางท่ี 4.49.ไดแสดงใหเห็นวารายได
ท้ังหมดของฟารมเกษตรกรมีมากกวา คาใชจายท้ังหมดของฟารม เดือนท่ีมีรายไดดังกลาวคอนขางมาก 
คือ มกราคม ถึง เมษายน เฉล่ีย 10,000-12,000 บาทตอเดือน สวนเดือนท่ีคอนขางนอย คือ  กันยายน  
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และตุลาคม เฉล่ีย 7,000-8,000 บาทตอครัวเรือน เกษตรกรจังหวัดนนทบุรีมีรายไดดังกลาวมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแกว และจังหวัดสระบุรี แนวโนมการ 
เปล่ียนแปลงรายไดเงินสดครัวเรือนสุทธิตั้งแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 3 มีทิศทางท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจากตาราง
ท่ี 4.50. เม่ือเปรียบเทียบรายไดดังกลาวปแรกท่ีเขารวมการศึกษากับปสุดทาย พบวา เพ่ิมขึ้นทุกจังหวัด
ประมาณ 45,526 บาทตอครัวเรือนหรือประมาณรอยละ 54.83 โดยจังหวัดนนทบุรี เพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแกว และจังหวัดสระบุรี ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4.50 รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน รายจังหวัด  

(หนวย : บาทตอครัวเรือน) 

จังหวัด 
เดือน (บาท) 

เฉลี่ย 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม 

สระแกว 13,089 8,789 6,197 8,962 11,184 7,691 6,185 8,300 6,857 7,352 8,659 10,775 104,039 8,670 
สระบุรี 6,708 5,975 5,600 5,735 5,607 5,261 3,993 7,317 9,533 10,626 5,861 6,239 78,456 6,538 
นนทบุรี 14,112 7,525 13,424 10,073 10,391 8,463 13,362 13,891 10,714 15,566 17,412 19,074 154,005 12,834 
ปทุมธานี 3,272 5,276 7,455 8,905 12,005 9,092 10,596 8,777 9,040 15,438 12,414 6,156 114,424 9,535 
รวม
เฉลี่ย 

10,394 6,865 7,905 8,081 9,197 7,278 7,901 9,348 9,094 11,897 10,411 10,277 108,647 9,054 

ท่ีมา : คํานวณจากแบบบันทึกรายได รายจายเกษตรกร (บัญชีฟารม) ป 2550/51 -  ป 2551/52 
รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน = (รายไดเงินสดในฟารม-รายจายเงินสดในฟารม)+(รายไดเงินสดนอก
เกษตร) 
ตารางที่ 4.51 รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน รายจังหวัด เฉล่ีย 3 ป และมูลคาการเปล่ียนแปลง 

(หนวย : บาทตอครัวเรือน) 

จังหวัด ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
เฉล่ีย 3 

ป 
มูลคาเปล่ียนแปลง (ปตอป) 

ป 2 : ป 1 ป 3 : ป 2 ป 3 : ป 1 
สระแกว 
สระบุรี 
นนทบุร ี
ปทุมธาน ี

81,718 
63,923 
105,858 
92,157 

108,238 
81,358 
168,691 
115,920 

122,161 
90,085 
187,465 
135,196 

104,039 
78,456 
154,005 
114,424 

26,520 
17,435 
62,834 
23,763 

13,923 
8,727 

18,773 
19,276 

40,444 
26,162 
81,607 
43,039 

เฉล่ีย 83,036 114,344 128,562 108,647 31,308 14,218 45,526 

ท่ีมา : คํานวณจากแบบบันทึกรายได รายจายเกษตรกร (บัญชีฟารม) ป 2550/51 – ป 2551/52 
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ตารางที่ 4.52  เงินสดออม เฉลี่ยตอครัวเรือนรายจังหวัด  

จังหวัด 
เดือน (บาท) 

เฉลี่ย 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม 

สระแกว 4150 2500 3070 3200 3556 2550 2650 3580 3700 4950 5580 4350 43839 3653 
สระบุรี 4077 2140 3050 3080 3050 2410 2080 3130 3450 4450 4780 3985 39682 3307 
นนทบุรี 4050 2080 3008 3042 3150 2490 2135 3232 3645 4250 4595 3455 39132 3261 
ปทุมธานี 4030 2800 3110 3122 3115 2350 2522 3450 3780 4780 4680 4785 35072 2923 
รวม
เฉลี่ย 

16307 
4076 

9520 
2380 

12238 
3059 

12434 
3108 

12871 
3217 

9800 
2450 

9387 
2346 

13392 
3448 

14575 
3644 

18430 
4608 

19635 
4909 

16575 
4144 

165164 
41389 

13763 
3449 

ท่ีมา : คํานวณจากแบบบันทึกรายได รายจายเกษตรกร (บัญชีฟารม) ป 2550/51 – ป 2551/52 
เงินสดออม = รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน – รายจายเงินสดนอกการเกษตร  
 ดังนั้น จึงเห็นไดวาเกษตรกรท่ีเปนตัวอยางศึกษาจะมีเงินสดออมเฉล่ีย 3 ป 40,424 บาทตอ
ครัวเรือน โดยทุกเดือนมีคาดังกลาวเปนบวก ตารางท่ี 4.52. แสดงใหเห็นวารายไดสุทธิของเกษตรกรมี
คามากกวาคาใชจายท้ังหมด ชวงเดือนท่ีมีเงินออมคอนขางมาก คือ เมษายน กุมภาพันธ และมกราคม 
เฉล่ีย 4,000-5,000 บาทตอเดือน สวนเดือนท่ีมีคอนขางนอย คือ พฤษภาคม ตุลาคม และกันยายน เฉล่ีย 
2,000-3,000 บาทตอเดือน จังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัดท่ีมีเงินออมมากท่ีสุด รองลงมา คือ จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดสระบุรีและจังหวัดสระแกว โดยเงินออมมีแนวโนมเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเพ่ิมขึ้น
อยางตอเนื่อง จากตารางท่ี 4.53. เม่ือเปรียบเทียบเงินสดออมปแรกกับปสุดทายท่ีทําการศึกษา พบวา
เพ่ิมขึ้นทุกจังหวัดประมาณ 15,539 บาทตอครัวเรือน หรือประมาณรอยละ 46.14 โดยจังหวัดสระแกว
เพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด รองลงมา คือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสระบุร ี
ตารางที่ 4.53  เงินสดออม รายจังหวัด เฉล่ีย 3 ป และมูลคาการเปล่ียนแปลง  

(หนวย : บาทตอครัวเรือน) 

จังหวัด ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
เฉล่ีย 3 

ป 
มูลคาเปล่ียนแปลง (ปตอป) 

ป 2 : ป 1 ป 3 : ป 2 ป 3 : ป 1 
สระแกว 
สระบุรี 
นนทบุรี 
ปทุมธานี 

17,019 
33,810 
45,633 
39,429 

29,002 
42,497 
31,146 
51,671 

50,796 
39,796 
55,570 
57,122 

32,272 
38,701 
44,116 
49,407 

11,983 
8,687 

-14,487 
12,242 

21,795 
-2,701 
24,423 
5,452 

33,777 
5,986 
9,937 

17,693 

เฉล่ีย 33,681 38,381 49,220 40,427 4,700 10,838 15,539 

ท่ีมา : คํานวณจากแบบบันทึกรายได รายจายเกษตรกร (บัญชีฟารม) ป 2550/51 - ป 2551/52 
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 อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเฉล่ียจากรายไดเงินสดสุทธิเกษตรคงเหลือจากการใชจายใน
ครัวเรือนซ่ึงโดยเฉล่ีย 3 ปท่ีศึกษามี -37,223 บาทตอครัวเรือน ชวงเดือนท่ีมีคาดังกลาวติดลบคือ มีนาคม 
มกราคม และพฤษคม เม่ือพิจารณาเปนรายจังหวัดจากตารางท่ี 4.53  พบวา จังหวัดนนทบุรีมีรายได
ดังกลาวนอยท่ีสุด ประมาณ -57,953 บาทตอครัวเรือน รองลงมาคือจังหวัดปทุมธานี มีประมาณ -52,375 
บาทตอครัวเรือน  จังหวัดสระแกวมีประมาณ -38,593  บาทตอครัวเรือน  สวนจังหวัดสระบุรีมีประมาณ 
-14,553  บาทตอครัวเรือน โดยคาดังกลาวมีแนวโนมเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีลดลงอยางตอเนื่อง 
แสดงใหเห็นวาการประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียว   ทําแนวโนมเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง เม่ือเปรยีบเทียบดังแสดงในตารางท่ี 4.54มูลคาทรัพยสินเกษตรปแรกกับป
สุดทายท่ีศึกษาพบวา เพ่ิมขึ้นประมาณ 49,526 บาทตอครัวเรือนหรือประมาณรอยละ 5.23   
ตารางที่ 4.54 ทรัพยสินการเกษตร รายจังหวัด  

(หนวย : บาทตอครัวเรือน) 

จังหวัด 

มูลคาทรัพยสินการเกษตร (บาท) 
คงที ่ ในการดําเนินงาน หมุนเวียน รวม 

ที่ดิน โรงเรือน 
และอื่นๆ 

รวม อุปกรณ 
เกษตร 

สัตว
พันธุ 
และ
อื่นๆ 

รวม ปจจัย 
คงเหลือ 

ผลผลิต 
คงเหลือ 

อื่นๆ ทั้งหมด ยกเวน 
ที่ดิน 

สระแกว 1,218,786 21,383 1,240,169 41,845 6,454 48,299 2,885 29,814 13,203 1,334,430 115,645 
สระบุรี 545,597 24,156 569,753 39,952 29,744 69,697 5,034 12,235 10,241 666,960 121,364 
นนทบุรี 1,106,752 10,175 1,116,927 42,41 13,621 56,041 1,087 31,684 3,848 1,209,587 102,835 
ปทุมธาน ี 659,187 6,567 665,755 20,227 29,206 49,433 668 23,086 14,128 753,070 93,883 
รวมเฉลี่ย 854,435 17,022 871,458 37,35 20,449 57,803 2,811 22,864 10,167 965,103 110,668 
รอยละ 88.53 1.76 90.30 3.87 2.12 5.99 0.29 2.37 1.05 100.00 11.47 

ที่มา : คํานวณจากแบบสํารวจทรัพยสินและหนี้สินเกษตรกร ป 2549, ป 2550, ป 2551 
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ตารางที่ 4.55.  ทรัพยสินการเกษตร รายจังหวัด เฉล่ีย 3 ป และมูลคาการเปล่ียนแปลง (หนวย : บาทตอ
ครัวเรือน) 

จังหวัด ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
เฉล่ีย 3 

ป 
มูลคาเปล่ียนแปลง (ปตอป) 

ป 2 : ป 1 ป 3 : ป 2 ป 3 : ป 1 
สระแกว 
สระบุรี 
นนทบุร ี
ปทุมธาน ี

1,415,004 
594,501 

1,182,777 
727,615 

1,240,147 
685,797 

1,209,949 
757,221 

1,348,140 
720,583 

1,236,035 
774,374 

1,334,430 
666,960 

1,209,587 
753,070 

-174,857 
91,296 
27,171 
29,606 

107,993 
34,786 
26,086 
17,152 

-66,864 
126,082 
53,257 
46,758 

เฉล่ีย 947,620 950,542 997,147 965,103 2,922 46,605 49,526 

ท่ีมา : คํานวณจากแบบสํารวจทรัพยสินและหนี้สินเกษตรกร ป 2549, ป 2550, ป 2551 
 
 
 หนี้สินเกษตรกรเฉล่ีย 3 ปท่ีศึกษามี ประมาณ 91,172  บาทตอครัวเรือน สวนใหญเปนหนี้สิน
กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) รองลงมา คือ กองทุนหมูบาน ธนาคารออมสินสหกรณ
และกองทุนการศึกษา ประมาณรอยละ 60.14  7.36  5.64  4.92  และ 4.57  ของมูลคาหนี้สินท้ังหมด 
ตามลําดับ  อยางไรก็ตามการกูเงินกองทุนหมูบานและธนาคารออมสินมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นมาตลอด  เม่ือ
พิจารณาเปนรายจังหวัด พบวา จังหวัดนนทบุรีมีหนี้สินมากท่ีสุด รองลงมา คือ จังหวัดสระแกว จังหวัด
สระบุรี และจังหวัดปทุมธานี ดังแสดงใชในตารางท่ี 4.55. โดยหนี้สินมีแนวโนมการเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีเพ่ิมขึ้นแลวลดลง  เปรียบเทียบมูลคาหนี้สินปแรกกับปสุดทายท่ีศึกษา พบวา เพ่ิมขึ้นประมาณ 
10,406  บาทตอครัวเรือน หรือประมาณรอยละ 13.02  รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 4.56. ซ่ึงเพ่ิมสูง
กวาอัตราการเพ่ิมของทรัพยสินคอนขางมาก  อันจะมีผลตอฐานะความม่ันคงของครัวเรือนซ่ึงจะ
กลาวถึงตอไป 
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ตารางที่ 4.56.  หนี้สินการเกษตร รายจังหวัด 
(หนวย : บาทตอครัวเรือน) 

จังหวัด แหลงเงินกู 
 ธกส. สหกรณ ธ.

ออม
สิน 

ธ.
อ่ืนๆ 

กขคจ. กองทุน
หมูบาน 

บริษัท กลุม
ออม
ทรัยพ 

กลุม
อาชีพ 

กองทุน 
ศึกษา 

อ่ืนๆ รวม 

สระแกว 
สระบุรี 
นนทบุร ี
ปทุมธาน ี

48,095 
59,553 
75,119 
28,545 

2,905 
1,111 

13,214 
1,818 

0 
4,365 

0 
19,697 

1,667 
6,156 

0 
0 

762 
1,219 

0 
0 

9,271 
7,660 
5,464 
3,198 

457 
0 

13,890 
0 

6,048 
0 
0 
0 

643 
24 
48 

0 

17,857 
0 
0 
0 

4,429 
10,544 
8,083 
6,348 

92,134 
90,633 

115,819 
59,607 

รวม
เฉล่ีย 

4,483 5,139 2,543 604 6,706 3,348 1,411 169 4,167 7,774 91,172 91,172 

รอยละ 4.92 5.64 2.79 0.66 7.36 3.67 1.55 0.19 4.57 8.53 100.00 100.00 
ท่ีมา : คํานวณจากแบบสํารวจทรัพยสินและหนี้สินเกษตรกร ป 2549, ป 2550, ป 2551  
 
ตารางที่ 4.57  หนี้สินการเกษตร รายจังหวัด เฉล่ีย 3 ป  และมูลคาการเปล่ียนแปลง 

(หนวย : บาทตอครัวเรือน) 

จังหวัด ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
เฉล่ีย 3 

ป 
มูลคาเปล่ียนแปลง (ปตอป) 

ป 2 : ป 1 ป 3 : ป 2 ป 3 : ป 1 
สระแกว 
สระบุรี 
นนทบุร ี
ปทุมธาน ี

99,044 
80,819 
94,357 
35,548 

95,914 
100,579 
139,636 
71,364 

81,443 
90,500 
113,464 
71,909 

92,134 
90,633 
115,819 
59,607 

-3,130 
19,760 
45,279 
35,815 

-17,611 
-45,301 
-26172 

545 

-35,222 
9,681 

19,107 
36,361 

เฉล่ีย 79,931 103,248 90,337 91,172 23,317 -12,911 10,406 

ท่ีมา :คํานวณจากแบบสํารวจทรัพยสินและหนี้สินเกษตรกร ป 2549, ป 2550, ป 2551   
 
 อยางไรก็ตามเม่ือวิเคราะหฐานะความม่ันคงของครัวเรือนเกษตร จากตารางท่ี 4.57  โดย
พิจารณาจากคาอัตราสวนทรัพยสินท้ังหมดตอหนี้สินท้ังหมด (Net Capital ratio : NCR) อัตราสวนนี้จะเปน
ตัววัดท่ีสําคัญมาก ซ่ึงหากคา NCR นอยกวาหนึ่งแสดงถึงฐานะและความม่ันคงของครัวเรือนเกษตรกร
ไมม่ันคงและจะตองเพ่ิมความระมัดระวังเปนพิเศษไมควรกอหนี้เพ่ิมมากขึ้น  และจากผลการศึกษา
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พบวาโดยเฉล่ียเกษตรกร 100 ราย มีคาดังกลาวเฉล่ีย 10.59  ซ่ึงถือวาดีเพราะมีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน
ถึง 10.59 เทา โดยจังหวัดสระแกวมีฐานะความม่ันคงของครัวเรือนเกษตรมีมากวาจังหวัดอ่ืน รองลงมา 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสระบุรี ตามลําดับ จากตารางท่ี 4.58. เม่ือเปรียบเทียบคา
ดังกลาวปแรกกับปสุดทายท่ีศึกษาพบวา จังหวัดสระแกวและจังหวัดสระบุรีมีคาดังกลาวเพ่ิมขึ้นแสดงวา
มีฐานะความม่ันคงดีขึ้น สวนจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี  มีคาอัตราดังกลาวลดลงแสดงถึงวา
ฐานะความม่ันคงของครัวเรือนเกษตรเริ่มไมดี ดังนั้น หากเกษตรกรตองการท่ีจะมีฐานะความม่ันคงของ
ครัวเรือนสูงขึ้น เกษตรกรควรระมัดระวังหรือควรลดการกูยืมในสวนท่ีไมเกี่ยวของกับการผลผลิต
ทางการเกษตรหรืองดกอหนี้สินท่ีไมจําเปนขึ้นมาใหมก็จะทําใหมีฐานะม่ันคงมากขึ้น 
 
ตารางที่ 4.58.  อัตราสวนทรัพยสินตอหนี้สินการเกษตร รายจังหวัด  
 

จังหวัด ทรัพยสินทั้งหมด หนี้สินทั้งหมด อัตราสวนทรัพยสิน
ตอหนี้สิน 

(Net  Capital : NCR) 
สระแกว 
สระบุรี 
นนทบุร ี
ปทุมธาน ี

1,334,430 
666,960 

1,209,587 
753,070 

92,134 
90,633 
115,819 
59,607 

14.48 
7.36 

10.44 
12.63 

รวมเฉล่ีย 965,103 91,172 10.59 

ท่ีมา : คํานวณจากแบบบันทึกรายได รายจายเกษตรกร (บัญชีฟารม) ป 2550/51 – ป 2551/52    
          อัตราสวนทรัพยสินตอหนี้สินการเกษตร = ทรัพยสินท้ังหมด ? หนี้สินท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



บทท่ี 4 ผลการวิจัย 

โครงการวิจัยเรื่อง: การศึกษาวิธีการดําเนินการผลิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกรภาคกลาง 
   
 

82

ตารางที่ 4.59  อัตราสวนทรัพยสินตอหนี้สินการเกษตร รายจังหวัด เฉล่ีย 3 ป และมูลคาการ
เปล่ียนแปลง  
 

จังหวัด ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
เฉล่ีย 3 

ป 
มูลคาเปล่ียนแปลง (ปตอป) 

ป 2 : ป 1 ป 3 : ป 2 ป 3 : ป 1 
สระแกว 
สระบุรี 
นนทบุรี 
ปทุมธานี 

14.29 
7.36 

12.54 
20.47 

12.93 
6.82 
8.67 

10.61 

16.55 
7.96 

10.89 
10.77 

14.48 
7.36 

10.44 
12.63 

-1.36 
-0.54 
-3.87 
-9.86 

3.62 
1.14 
2.23 
0.16 

2.27 
0.61 

-1.86 
-9.7 

เฉล่ีย 12.59 9.37 11.17 10.59 -3.22 1.79 -1.42 
ท่ีมา : คํานวณจากแบบบันทึกรายได รายจายเกษตรกร (บัญชีฟารม) ป 2550/51  - ป 2551/52 
 
5.3  ความม่ันคงทางดานอาหาร  
 มูลคาผลผลิตในฟารมท่ีนํามาบริโภคเฉล่ีย 3 ปท่ีศึกษา จากตารางท่ี 4.60  พบวามีประมาณ 
11,821  บาทตอครัวเรือน  ผลผลิตบริโภคสวนใหญ คือ ขาว ปลา พืชผัก ผลไม ไก และพืชไร คิดเปน
รอยละ 47.71  12.27  10.67  10.53 และ 1.21  ของมูลคาผลผลิตในฟารมท่ีนํามาบริโภคท้ังหมด 
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปนรายจังหวัด พบวา จังหวัดสระบุรีมีมูลคาดังกลาวมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
จังหวัดสระแกว จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี เม่ือพิจารณาเปนรายเดือน พบวา เดือนธันวาคม 
เมษายน มกราคม และมิถุนายน มีมูลคาผลผลิตดังกลาวมากท่ีสุดเฉล่ีย 1,000 บาทตอเดือน สวนเดือนท่ีมี
มูลคาดังกลาวนอย คือ กุมภาพันธ ตุลาคม และ กันยายน เฉล่ีย 800 บาทตอเดือน โดยมีแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงมูลคาดังกลาวไปในทิศทางท่ีลดลงแลวเพ่ิมขึ้น  ดังแสดงไวในตารางท่ี 4.60. ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบมูลคาดังกลาวปแรกกับปสุดทาย ท่ีศึกษา พบวาลดลงประมาณ 1,068  บาทตอครัวเรือน โดย
มีเพียงเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีเทานั้นท่ีมีมูลคาผลผลิตฯ ดังกลาวลดลง  
 เม่ือพิจารณาความม่ันคงดานอาหารจากอัตราการใชผลผลิตในฟารมบริโภค  ท่ีไดมาจากการนํา
มูลคาผลผลิตในฟารมท่ีนํามาบริโภค หารดวย ผลรวมและมูลคาผลผลิตในฟารมท่ีนํามาบริโภคกับ
คาใชจายดานอาหารคาเฉล่ีย 3 ปท่ีศึกษามีประมาณรอยละ 49.32 ดังปรากฏในตารางท่ี 4.60.เม่ือพิจารณา
เปนรายจังหวัด พบวา จังหวัดสระบุรีมีอัตราการใชผลผลิตในฟารมบริโภคมากท่ีสุดประมาณรอยละ 
64.88 รองลงมาคือ จังหวัดสระแกว จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี มีรอยละ 49.05 40.45 และ 
31.23 ตามลําดับ ตารางท่ี 4.61  แสดงใหเห็นวาแนวโนมการเปล่ียนแปลงอัตราดังกลาวมีทิศทางท่ีลดลง
อยางตอเนื่อง เปรียบเทียบอัตราดังกลาวปแรกกับปสุดทายท่ีศึกษาพบวามีคา ลดลงรอยละ 5.96 โดย
จังหวัดปทุมธานีมีอัตราดังกลาวเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 1.00 สวนจังหวัดอ่ืนๆ มีอัตราดังกลาวลดลง  
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 เม่ือพิจารณาความม่ันคงดานอาหารจากอัตราการใชผลผลิตในฟารมมาบริโภค ท่ีไดมาจากการ
นํามูลคาผลผลิตในฟารมท่ีนํามาบริโค หารดวย ผลรวมของมูลคาผลผลิตในฟารมท่ีนํามาบริโภคกับ
คาใชจายดานอาหารคาเฉล่ีย 3 ปท่ีศึกษามีประมาณรอยละ 49.32 ดังปรากฏในตารางท่ี 4.62. เม่ือ
พิจารณาเปนรายจังหวัด พบวา จังหวัดสระบุรีมีอัตราการใชผลผลิตในฟารมบริโภคมากท่ีสุดประมาณ
รอยละ 64.88 รองลงมาคือ จังหวัดสระแกว จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี มีรอยละ 49.05  40.45  
และ 31.23  ตามลําดับ ตารางท่ี 4.63. แสดงใหเห็นวาแนวโนมการเปล่ียนแปลงอัตราดังกลาวมีทิศทางท่ี
ลดลงอยางตอเนื่อง เปรียบเทียบอัตราดังกลาวปแรกกับปสุดทายท่ีศึกษาพบวามีคา ลดลงรอยละ 5.96 
โดยจังหวัดปทุมธานีมีอัตราดังกลาวเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 1.00 สวนจังหวัดอ่ืนๆ มีอัตราดังกลาว
ลดลง  
  
 
 
ตารางที่ 4.60  มูลคาผลผลิตในฟารมท่ีนํามาบริโภค รายจังหวัด  

(หนวย : บาทตอครัวเรือน) 

จังหวัด 
ประเภทผลผลิต (บาท) 

ขาว ผลไม ผัก ปลา ไก เปด ไขไก ไขเปด พืชไร อ่ืนๆ รวม 
สระแกว 
สระบุรี 
นนทบุร ี
ปทุมธาน ี

6,343 
7,084 
4,911 
2,918 

1,083 
1,495 
1,004 
1,276 

1,427 
1,514 

850 
1,090 

1,060 
2,208 
1,227 

787 

289 
1,272 

759 
611 

0 
226 
32 
13 

23 
268 
35 
89 

52 
113 
91 
22 

60 
208 
53 

237 

1,969 
1,310 

214 
122 

12,306 
15,698 
9,177 
7,166 

รวมเฉล่ีย 5,640 1,244 1,267 1,451 802 89 123 77 143 990 11,821 

รอยละ 47.71 10.53 10.67 12.27 6.78 0.75 1.04 0.65 1.21 8.38 100.00 

ท่ีมา : คํานวณจากแบบบันทึกรายได รายจายเกษตรกร (บัญชีฟารม) ป 2550/51 -  ป 2551/52  
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ตารางที่ 4.61.  มูลคาผลผลิตในฟารมท่ีนํามาบริโภค รายจังหวัด เฉล่ีย 3 ป และมูลคาการเปล่ียนแปลง  
(หนวย : บาทตอครัวเรือน) 

จังหวัด ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
เฉล่ีย 3 

ป 
มูลคาเปล่ียนแปลง (ปตอป) 

ป 2 : ป 1 ป 3 : ป 2 ป 3 : ป 1 
สระแกว 
สระบุรี 
นนทบุรี 
ปทุมธานี 

12,645 
17,583 
8,864 
7,773 

13,313 
14,080 
8,698 
6,930 

10,962 
15,432 
9,967 
6,793 

12,306 
15,698 
9,177 
7,166 

668 
-3,503 
-166 
-843 

-2,351 
1,351 
1,269 
-137 

-1,683 
-2,151 
1,103 
-980 

เฉล่ีย 12,598 11,335 11,530 11,821 -1,263 195 -1,068 

ท่ีมา : คํานวณจากแบบบันทึกรายได รายจายเกษตรกร (บัญชีฟารม) ป 2550/51 – ป 2551/52 
 
 
ตารางที่ 4.62. อัตราใชผลผลิตในฟารมบริโภค รายจังหวัด  
 

จังหวัด อัตราใชผลผลิตในฟารมบริโภค 
(รอยละ) 

สระแกว 
สระบุรี 
นนทบุร ี
ปทุมธาน ี

49.05 
64.88 
40.45 
31.23 

รวมเฉล่ีย 49.32 
ท่ีมา : คํานวณจากแบบบันทึกรายได รายจายเกษตรกร (บัญชีฟารม) ป 2550/51 -  ป 2551/52   
          อัตราการใชผลผลิตในฟารมบริโภค = (มูลคาผลผลิตในฟารมท่ีนํามาบริโภค) ?  
                         (มูลคาผลผลิตในฟารมท่ีนํามาบริโภค + คาใชจายดานอาหาร) 
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ตารางท่ี 4.63. อัตราใชผลผลิตในฟารมบริโภค รายจังหวัด เฉล่ีย 3 ป และมูลคาการเปล่ียนแปลง 
(หนวย : รอยละ) 

จังหวัด ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
เฉล่ีย 3 

ป 
มูลคาเปล่ียนแปลง (ปตอป) 

ป 2 : ป 1 ป 3 : ป 2 ป 3 : ป 1 
สระแกว 
สระบุรี 
นนทบุร ี
ปทุมธาน ี

50.93 
70.93 
42.66 
31.29 

49.11 
63.71 
42.16 
30.12 

47.10 
60.01 
36.53 
32.29 

49.05 
64.88 
40.45 
31.23 

-1.82 
-7.22 
-0.50 
-1.17 

-2.01 
-3.70 
-5.63 
2.17 

-3.83 
-10.92 
-6.13 
1.00 

เฉล่ีย 52.40 49.12 46.44 49.32 -3.28 -2.68 -5.96 

ท่ีมา : คํานวณจากแบบบันทึกรายได รายจายเกษตรกร (บัญชีฟารม) ป 2550/51 -  ป 2551/52 
 
 
5.4.  การเรียนรูและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  
 เกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนมีโอกาสไดเรียนรูมากขึ้นกวาเดิม  รวมท้ังไดรับขอมูลขาวสาร
การผลิตการตลาดมากขึ้น เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการประมาณ รอยละ 50 เปนวิทยากรในการบรรยาย
และถายทอดวชิาการและเทคนิคการปฏิบัติกิจกรรมการเกษตรในไรนา  แปลงเกษตรทฤษฎีใหมของ
เกษตรกรมากกวา รอยละ 70 ใชเปนจุดศึกษาดูงาน เรียนรู และถายทอดวิชาการเกษตรกรไดรับ
คําแนะนําและเยี่ยมเยียนจากเจาหนาท่ีจังหวัดรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และไดรับการ
ฝกอบรม ถายทอด เรียนรู ทัศนศึกษาและดูงานเกษตรทฤษฎีใหมหรือการสัมมนาหลังจากเขารวม
โครงการ  
 
5.5.   การมีสวนรวม 
 เกษตรกรสวนใหญถึงแมวาจะตองใชเวลาท้ังปในไรนาของตนแตก็ยังมีสวนรวมใยทองถ่ินและ
ชุมชน ดานสาธารณสุข ดานศาสนา ดานอนามัย ดานการเกษตร และดานการพัฒนาชุมชน โดยรวมคิด 
รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติดําเนินงาน รวมรับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ  
 เกษตรกรมากกวาครึ่งมีบทบาทหนาท่ีสัมพันธกับชุมชน สวนใหญมีหนาท่ีเปนสมาชิก
คณะกรรมการหมูบาน เกษตรกรเขารวมกิจกรรมชุมชนเกือบทุกราย สวนใหญเขารวมเปนกรรมการใน
กิจกรรมดานศาสนา  รองลงมาเปนกิจกรรมในเทศกาลตางๆ เกษตรกรและสมาชิกในครัวเรือนเปน
สมาชิกในกลุมตางๆ โดยสวนใหญจะเปนกลุมท่ีไมเปนนิติบุคคล  
 สําหรับในระดับครัวเรือนท้ังในดานท่ีเกี่ยวของกับการทําการเกษตรท้ังดานการผลิตการตลาด
และการแปรรูป  สวนใหญเปนการตัดสินใจรวมกันระหวางเกษตรกรและคูสมรส โดยมีสมาชิกใน
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ครัวเรือนบางคนมีสวนรวมดวย สวนการดํารงชีวิตท่ัวไปนั้น เกษตรกรเกือบทุกรายยังมีสวนในการ
อบรมส่ังสอนและใหคําปรึกษากับลูกหลาน รวมท้ังการดูแลผูสูงอายุในครอบครัวดวย  
 
5.6. ทัศนคติตอโครงการเกษตรทฤษฎีใหมและเจาหนาที่จังหวัดรัฐ 
 เกษตรกรมีทัศนคติท่ีดีตอโครงการเกษตรทฤษฎีใหม โดยใหความเห็นวาการผลิตตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหมเปนแนวทางท่ีทําใหเกษตรกรมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น และเกษตรกรอ่ืนควรเปล่ียนแนว
ทางการผลิตโดยใชแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรกรท่ีรวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ
คอนขางมากท่ีสวนราชการไดใหการสนับสนุนการจัดทําโครงการและการไดมีสวนรวมทํางานตาม
ขั้นตอนตางๆ รวมกับเจาหนาท่ีจังหวัดรัฐ 
 สรุป 
 (1)  เกษตรกรถึงแมจะมีรายไดจากการเกษตรเพ่ิมขึ้นทุกป แตรายจายนอกการเกษตรก็ได
เพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีสูงมาก ทําใหรายไดจากการเกษตรเพียงอยางเดียวไมสามารถครอบคลุมรายจาย
ท้ังหมดได เกษตรกรมีรายไดนอกฟารมมาชวยเปนสวนท่ีเพ่ิมใหรายไดโดยรวมมีมากเพียงพอตอการใช
จายท้ังหมด และมีเงินออมดวย  
 (2)  เม่ือพิจารณาถึงฐานะความม่ันคงของครัวเรือนเกษตรกรแลว ถึงแมวาเกษตรกรจะมี
ทรัพยสินเพ่ิมขึ้น แตในขณะเดียวกันมูลคาหนี้สินก็เพ่ิมขึ้นดวยในอัตราท่ีสูงกวา ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอ
ฐานะความม่ันคงในอนาคตไดหากหนี้สินนั้นไมกอใหเกิดผลทางเศรษฐกิจ  
 (3)  ถึงแมวาผลผลิตทางการเกษตรสวนหนึ่งจะนํามาบริโภคภายในครัวเรือน แตก็มีแนวโนม
ลดลง ในขณะท่ีคาใชจายทางดานอาหารมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ซ่ึงอาจมีผลตอความม่ันคงทางดานอาหารใน
อนาคต  หากการใชจายเพ่ืออาหารไมพิจารณาใหเหมาะสม 
 (4)   เกษตรกรมีโอกาสเรียนรูและแลกเปล่ียนขอมูล รวมท้ังประสบการณกับผูเกี่ยวของตางๆ 
ตลอดจนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน สําหรับในครัวเรือนเกษตรกรเองสมาชิกในครัวเรือนก็
มีโอกาสรวมการตัดสินใจกิจกรรมตางๆ โดยรวมแลวเกษตรกรจึงมีทัศนคติท่ีดีตอโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม 
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บทที่ 5    
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
ตามแนวปฏิบัติของเกษตรทฤษฎีใหม ซ่ึงประกอบดวย 3 ขั้นตอนนั้น จากผลการวิเคราะหท่ี

ผานมาเห็นไดวา เกษตรกรไดดําเนินการผานกระบวนการในขั้นท่ี 1 อันไดแกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินและน้ํา  เพ่ือใหเกิดระบบการผลิตทางการเกษตรพ่ึงพาตนเองและมีความม่ันคงดานอาหาร
ในระดับครัวเรือน สําหรับในขั้นท่ี 2 และ 3 ซ่ึงเกี่ยวของกับการรวมกลุมในระดับชุมชน  และการสราง
เครือขายความสัมพันธกับองคกรภายในนอกนั้น  เกษตรกรบางรายไดมีสวนรวมหรือไดดําเนินการไป
บาง  โอกาสในการพิจารณาขั้นตอๆ ไป ในเบ้ืองตนจงึขึ้นอยูกับระดับความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
ของเกษตรกรและการสรางความสัมพันธกับชุมชนและเครือขาย ซ่ึงเปนปจจัยท่ีกําหนดแนวทางการ
พัฒนาตอไป 

5.1  การพ่ึงพาตนเอง 
ตามท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 2  ทรัพยากรดินและน้ํา และบทท่ี 3 ระบบการทําฟารมเกษตรกรได

กําหนดสัดสวนการใชประโยชนจากทรัพยากรดินและน้ํา  เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับรูปแบบ
การเกษตรในพ้ืนท่ีของตนเอง  ซ่ึงผลการดําเนินงานดังกลาวไดแสดงใหเห็นวาเกษตรกรสามารถ
พ่ึงตนเองไดระดับหนึ่งในทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง มีความม่ันคงดานอาหารดวย ผลดังกลาว มี
แนวโนมท่ีช้ีใหเห็นวานาจะมีอยูในระดับท่ีดีกวาเกษตรกร โดยเฉล่ียของประเทศ 
ตารางที่ 5.1  เปรียบเทียบคาใชจายและรายไดของเกษตรกร 

รายการ โครงการทฤษฎีใหม ผลการสํารวจSES 
คาใชจายนอกการเกษตร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม 
มูลคาผลผลิตท่ีนํามาบริโภค 
รายไดเงินสุทธิ 
หนี้สิน 

86,518 
16,024 
11,530 
128,562 
90,337 

97,609 
35,020 
5,847 

111,541 
57,045 

ท่ีมา : 1/คํานวณจากรายงานผลเบ้ืองตนการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2551 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร  

 
ตารางท่ี 5.1  ไดแสดงใหเห็นวาเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหมมีคาใชจายท่ีไม

เกี่ยวของกับการเกษตรรวมท้ังคาอาหารและเครื่องดื่มนอยกวาเกษตรกรโดยเฉล่ียของประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคาอาหารและเครื่องดื่ม  เกษตรกรทฤษฎีใหมมีคาใชจายนอยกวาโดยเฉล่ียกวาเทาตัว
ในขณะเดียวกันเกษตรกรทฤษฎีใหมไดมีการบริโภคผลผลิตในฟารมของตนเองมากกวาโดยเฉล่ียกวา
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เทาตัว ซ่ึงมีผลสวนหนึ่งทําใหรายไดเงินสดสุทธิของเกษตรกรทฤษฎีใหมสูงกวารายไดโดยเฉล่ียของ
เกษตรกรท่ัวไป  อยางไรก็ตามเกษตรกรทฤษฎีใหมก็มีหนี้สินมากกวาดวย  โดยเฉล่ียเกือบถึงหนึ่งเทาตัว  
ซ่ึงอาจมีผลตอความม่ันคงในอนาคตได หากหนี้สินนั้นไมกอใหเกิดผลตอการผลิต  แมกระนั้นก็ตาม  
โดยท่ัวไปอาจกลาวไดวาเกษตรกรท่ีเปนตัวอยางศึกษานาจะมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ
และความพอเพียงดานอาหารในระดับท่ีนาพอใจเพียงแตวาจะตองมีการระมัดระวังไมใหคาใชจายมี
แนวโนมสูงขึ้นเกินความจําเปน ซ่ึงหากเกษตรกรไดมีโอกาสเห็นและเขาใจถึงมูลคาของคาใชจายท่ีเสีย
ไปแลวก็อาจจะชวยใหมีการพิจารณารายการคาใชจายตางๆ ท่ีรอบคอบยิ่งขึ้น  ในกรณีนี้หากมี “ระบบ
บัญชีชาวบาน” ท่ีงายและสะดวกตอการบันทึก และจดรายการรวมท้ังสามารถจําแนกเปนประเภท
คาใชจายตางๆ ไดอยางเหมาะสมกับภาวะของครัวเรือนเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรสามารถทําความเขาใจกับ
รายการประเภทตางๆ ไดก็จะมีสวนชวยใหเกษตรกรพิจารณาการใชจายไดรอบคอบยิ่งขึ้น 

การศึกษาระบบการทําฟารมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม ถึงแมวาจะใหเกษตรกรมีการจัดทํา
บัญชีฟารมก็ตาม แตวัตถุประสงคหลักก็เพ่ือการเก็บขอมูลเชิงสถิติซ่ึงรูปแบบและวิธีการจดบันทึกยังไม
เอ้ือตอการนําไปจัดทําเปน “บัญชีชาวบาน” ท่ีเกษตรกรสามารถทําเอง และทําความเขาใจไดงาย ซ่ึงตอง
มีการปรับปรุงและพัฒนา โดยใหเกษตรกรเขามามีสวนรวมในการพิจารณากําหนดรูปแบบและวิธีการ
ในการจดบันทึกรวมท้ังแนวทางในการจําแนกประเภทคาใชจาย และการเสนอผลท่ีสามารถพิจารณา 
และวิเคราะหไดอยางเหมาะสมกับวิถีชีวิตและภาวะของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากนี้หากไดมีการ
เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปดวยจะชวย
สนับสนุนใหเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
5.2.การศึกษาดานระบบการทําฟารม   
  จากการศึกษาดานระบบการทําฟารม  ตามโครงการศึกษาระบบการทําฟารมตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม  ของเกษตรกรตัวอยางท้ัง  4  จังหวัด  จํานวน  100  ราย  สรุปไดดังนี้ 
  1)   รูปแบบกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรตัวอยาง  เปนการเกษตรแบบไรนา
สวนผสมท่ีมีระบบการผลิตในรูปแบบ  พืช-ประมง-ปศุสัตว  โดยเนนในรูปแบบ ขาว-พืชสวน-ประมง-
ปศุสัตว  และมีสัดสวนการดําเนินกิจกรรมการเกษตรแตกตางกันโดยขึ้นกับสภาพแวดลอม  วัฒนธรรม
ของแตละทองถ่ิน  ซ่ึงแตกตางกับสัดสวนทางทฤษฎี  อยางไรก็ตามสัดสวนตาง ๆ สามารถยืดหยุนได  
จึงถือวาสัดสวนการใชพ้ืนท่ีของเกษตรกรแตละรายมีความเหมาะสม และสอดคลองกับพ้ืนท่ีของตนเอง 
  2)   การดําเนินกิจกรรมการเกษตรหลังทําเกษตรทฤษฎีใหม    มีมาก  และหลากหลาย
ขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับกอนทําเกษตรทฤษฎีใหม  โดยเกษตรกรสามารถนําน้ําจากสระน้ําท่ีทาง
โครงการฯ  ขุดใหมาใชประโยชนไดมากขึ้น  นอกจากนี้เกษตรกรยังไดรับความรูในดําเนินการเกษตร  
เชน  การปลูกพืชชนิดใหมท่ีแตกตางไปจากเดิม  ทําใหจําหนายไดราคาดี  การทําปุยหมักและการใชน้ํา
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หมักชีวภาพ  ซ่ึงไดจากเศษพืชผลมาใชกับการปลูกพืช  ซ่ึงอาจจะชวยใหลดการใชสารเคมี  เชนปุยเคมี  
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชลง  ซ่ึงนอกจากจะทําใหเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมียังชวยรักษาสภาพแวดลอม  
อีกดวย 
  3)  เกษตรกรมีกิจกรรมในการประกอบอาชีพของตนเองมากขึ้น  มีผลผลิตของพืช
หลายหลายออกมาในระยะเวลาท่ีตางกัน  ทําใหลดความเส่ียงในการดําเนินการท้ังจากสภาพแวดลอม
โดยเฉพาะปริมาณน้ําฝนท่ีแปรเปล่ียนไปตลอดเวลา  อีกท้ังยังลดความเส่ียงจากโรคและแมลง  ตลอดจน
ในเรื่องของราคา 
  4)  สามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางท่ัวถึง  ทําใหเกิดการรายไดจากการเกษตรเพ่ิมขึ้น
ท้ังจากการเพ่ิมผลผลิตและมีผลผลิตอยางหลากหลาย สงผลใหเกิดความคุมคามากกวาความคุมทุน 
เพราะนอกจาก จะทําใหมีอาหารอยางพอเพียงแลว  ยังเปนผลทําใหเกษตรกรมีงานทําตลอดท้ังปมี
รายไดตอเนื่อง  ลดการอพยพถ่ินฐาน  คุณภาพชีวิตและครอบครัวมีความอบอุน  ส่ิงแวดลอมดีขึ้นเปน
ผลทําใหตนทุนทางสังคมลดลง   

 
5.3. ขอเสนอแนะการสรางความสัมพันธกับชุมชนและเครือขาย  

ตามท่ีไดรายงานไวในบทท่ี 4  เกษตรกรท่ีทําเกษตรทฤษฎีใหม  จํานวนหนึ่งไดเปนวิทยากร
ถายทอดความรูและวิธีปฏิบัติทางการเกษตร รวมท้ังแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกรก็ไดใชเปนแปลงดู
งาน  เรียนรูและถายทอดความรูเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหมดวย เกษตรกรจึงมีโอกาสไดเรียนรูและ
แลกเปล่ียนขอมูลตลอดจนประสบการณกับเกษตรกรจากท่ีตางๆ ดวย  ภายในชุมชนเกษตรกรก็ไดเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน สวนในระดับครัวเรือนนั้นสมาชิกในครัวเรือนตางก็มีบทบาทและสวน
รวมในการพิจารณาตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ ท้ังท่ีเกี่ยวของกับการเกษตรและการดํารงชีพ  ปจจัยตางๆ 
เหลานี้จึงเปนส่ิงท่ีสามารถเอ้ือใหเกิดการพัฒนาและสรางเครือขายความสัมพันธไดท้ังภายในชุมชนและ
ระหวางชุมชน 
 ในขั้นแรกจะตองคัดเลือกเกษตรกรจากท่ีเขารวมโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือเขามาเปนศูนยเครือขายในการเช่ือมโยงและพัฒนาความสัมพันธรวมท้ังการสรางเครือขาย โดยเริ่ม
จากเกษตรกรท่ีเปนวิทยากรหรือแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกรท่ีเปนแปลงดูงานและถายทอดความรู  
เกษตรกรจะอาศัยพ้ืนฐานความสัมพันธและเครือขายท่ีมีอยูเปนจุดเริ่มตนในการขยายผลตอไป  ใน
ขณะเดียวกันจะตองมีการศึกษาชุมชนประกอบดวย เพ่ือแสวงหาผูนํา ดานตางๆ เพ่ิมเติม ตลอดจนการ
ช้ีใหเห็นในเบ้ืองตนถึงศักยภาพของชุมชน  รวมท้ังเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับชุมชนในการสราง
เครือขายความสัมพันธและ การจัดทําแผนแมบทชุมชนตอไป 
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 แผนแมบทชุมชนจะกําหนดกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาและ
เทคโนโลยีท่ีมีอยู ทรัพยากร วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม แผนแมบทชุมชนเกิดจากการสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกันท่ีช้ีใหเห็นถึงจุดออนและจุดแข็งรวมศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของ
ชุมชน แผนแมบทชุมชนอยางนอยท่ีสุดจึงตองประกอบดวยแผนกิจกรรมตางๆ ท่ีเกื้อกูลและสัมพันธกัน
อันไดแกการผลิต การใชทรัพยากร การลงทุนและการตลาด ตลอดจนการสรางความสัมพันธและ
เครือขายกับกลุม หรือองคกรตางๆ ท้ังภายในและภายนอกชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 5.1  กระบวนการสรางแผนแมบทชุมชน 
 ในโอกาสปจจุบันท่ีรัฐบาลไดมีโครงการและแหลงเงินทุนสนับสนุนใหกับจังหวัดในชนบท
เปนจํานวนมาก แผนแมบทชุมชนจึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหชุมชนสามารถคัดเลือกโครงการท่ี
จะเขารวมแหลงทุนท่ีจะใหการสนับสนุน  รวมท้ังเกษตรกรท่ีจะเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 

กลุม/เครือขายเดิม เกษตรกรทฤษฎี
ใหม 

กลุม/เครือขายใหม 

กระบวน 
การเรียนรู 

แผนแมบทชุมชน 

การผลิต เครือขาย การใช
ทรัพยากร 

การลงทุน การตลาด 
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5.4.  ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  
 แผนแมบทชุมชนจะเปนเครื่องมอในการดําเนินงานพัฒนาตามกระบวนการ 3 ขั้นของเกษตร
ทฤษฎีใหม อันไดแก การพ่ึงตนเองระดับครัวเรือน การรวมกลุมหรือพลังชุมชน และการติดตอรวมมือ
กับแหลงเงินรวมท้ังองคกรภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึงตามกระบวนการดังกลาวประกอบกับกฎหมายท่ีสนับสนุน
การดําเนินงานของวิสาหกจิชุมชนไดมีผลใชบังคับแลว  เปาหมายการพัฒนาจึงอาจมุงไปท่ีการสราง
วิสาหกิจชุมชน  
 การดําเนินงานชุมชนจะเปนผูเคล่ือนกิจกรรมเองโดยท่ีจังหวัดรัฐจะใหการสนับสนุนเฉพาะ
กิจกรรมท่ีสําคัญและจําเปน ซ่ึงมีดังนี้  
 5.4.1  การเรียนรูและกระบวนการทํางาน  เพ่ือใหเปนพ้ืนฐานแกเกษตรกรและชุมชนในการท่ี
จะพัฒนาตนเองไดตอไป ซ่ึงมีเรื่องท่ีสําคัญและจําเปน ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.2  แนวคิดการพัฒนา 

 

กรอบความ 
รวมมือ 

แผนแมบทชุมชน 
 

บัญชีชาวบาน 
 

วิสาหกิจชุมชน 
 

เศรษฐกิจพอเพียง 

การรวมมือกับ 
องคกรภายนอก 

การรวมกลุมพลัง
ในชุมชน 

การพ่ึงตนเอง
ระดับครัวเรือน 
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  1)  เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหแนวทางในการดําเนินชีวิตของเกษตรกรท่ีสามารถนําไป
ประยุกตใชไดในการดําเนินการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีสัมพันธกับเกษตรทฤษฎีใหม  
  2)  บัญชีชาวบาน  เพ่ือใหเปนเครื่องมือของครัวเรือนเกษตรกรในการพิจารณารายรับ 
และรายจายใหเหมาะสมกับการดํารงชีพของครัวเรือน 
  3)   แผนแมบทชุมชน เพ่ือเปนเครื่องมือของชุมชนในการกําหนดกรอบแนวคิดและทิศ
ทางการพัฒนาท่ีสอดคลองและสัมพันธกับวิถีชีวิต และศักยภาพของชุมชนอันจะนําไปสูกระบวนการ
ตามขั้นของการพัฒนาของเกษตรทฤษฎีใหม  
  4)  การบริหารจัดการ (โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากร ทุนและตลาด) เพ่ือใหชุมชน
สามารถพิจารณาใชประโยชนปจจัยตางๆ ของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  5)  การสรางเครือขายเพ่ือสรางกลไกในการแลกเปล่ียนขอมูลความรูและประสบการณ
ตลอดจนการสรางกิจกรรมท่ีเกื้อกูลสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะชวยใหขยายผลในขอบเขตท่ี
กวางขวางขึ้นได 
 5.4.2 การเสริมสรางความสัมพันธระหวางองคกร ในการดําเนินงานตามขัน้ท่ี 2  และ 3 ซ่ึง
จะตองมีการสรางพลังรวมกับกลุมภายในชุมชน และองคกรภายนอก ท้ังนี้รัฐจะตองเขามามีสวนรวมใน
การสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมและการพัฒนารวมกัน ซ่ึงนอกสระแกวจากการใหการเรียนรูดังท่ี
กลาวมากอนแลวอาจตองชวยประสานงาน การเจรจา การดําเนินงาน และการทําขอตกลงรวมกันอีกดวย  
 5.4.3  การติดตามผล  เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาและผลการดําเนินงานซ่ึงหากมีปญหา และ
อุปสรรคเกิดขึ้นจะไดชวยพิจารณาแกไขรวมท้ังการใหการสนับสนุนในส่ิงท่ีจําเปน  
 แนวทางการพัฒนาขางตน พิจารณาบนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง โดยคํานึงถึงบทบาทของ
เกษตรกรในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง ตามกระบวนการพัฒนาท่ีจะนําไปสูการพัฒนาชุมชน
รวมกันตามลําดับขั้นของเกษตรทฤษฎีใหม ในการดําเนินงานกระทรวงเกษตรและสหกรณอาจ
กําหนดใหเปนโครงการภายปทุมธานีสํานักปลัดกระทรวงและสหกรณ โดยแตงตั้งคณะทํางานชุดหนึ่ง
ขึ้นมาดําเนินการ หรืออาจมอบหมายใหคณะทํางานศึกษาระบบการทําฟารมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม
ดําเนินการตอไปก็ได  
 โครงการนี้ควรดําเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการซ่ึงอาจอยูภายในจังหวัดสระแกว 
สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ตามยุทธศาสตรการแกไขความยากจน ท่ีอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะ
พัฒนาชุมชนการเกษตรใหเขาสูระบบวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลตอการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของ
เกษตรกรท่ีสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของรัฐบาล  
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