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การเกษตร เป็นท่ีรับรู้ จูงใจ  และตระหนักเป็นเป้าหมายของการพฒันาการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
และการอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื ของสงัคมเกษตรกรไทยต่อไป 
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Abstract 
 
  The  study  purpose are : 1)  A  study   the Community Operation .  2)  To  study  the  Economic  
farming  system  and  to analyze  the  suitability on  the Sufficiency Economy  to  the  farming  system  (3)  
To  Study of The Community Social and  the  community  relationship Operation Thinking and the way of 
The Extension Economics Sufficiency .  
  The  Method :  To  Heavy  The  Demonstrative  farms,  the agricultural  learning  center  and  100  
Demonstrative  farming  development  programs  under  the  king  catenae in Klonghoechang community   
Aumphur Wihandang Saraburi Province    for  descriptive  statistical  analyze.   
             The  study  found :  (1) The most significant factors underlying the strength of participated farm 
communities include the people unity and the leadership of community leaders, followed by good 
cooperation spirits of member farmers. The weaknesses of the communities are inadequate knowledge on 
sustainable development and undeceive character of most farmers. (2) The  Demonstrative  farming  
model  is  a  mixed  farming  of  agricultures, community enterprises and   Agriculture Traveling   (3) The 
factor attributable to the success of the Farmer  is the technical assistances provided by related 
government agencies. These include an introduction of the new cultural practices as well as appropriate 
technology. At the meantime, farmers mutual help and cooperation also enhance improving their 
occupation motivation (4) The Extension of Economic Technology   Social  Resource and spirit 
Expanding are The most significant factors underlying the strength of participated farm communities 
include  
            Suggestions   for  Development  the  relation  creation  of  the  community  and  the Sufficiency   
Economy  production  : (1) The establishment the demonstration site of the new theory by promoting 
success cases as learning centers of the  communities, regions, and among geographic regions of the 
country; (2) Setting up networking among farmer groups /farm visit programs throughout the kingdom; 
(3) Establishing the extension units to provide technical assistances and knowledge dissemination through 
mass media such as radio and television programs; (4) Expanding and strengthening the public extension 
activities towards the advanced stage of development of the Sufficiency  Economy  using successful cares 
as key catalysts (5) Reformulating the current agricultural development plan to integrate the Sufficiency   
Economy philosophy up to national agenda; and (6) Setting up the exhibition fairs and contests of 
successful cares for prizes and awards for greater awareness and wider practices among farm communities 
in the country. 
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                        เศรษฐกิจพอเพียงจ าแนกตามดา้นต่างๆ      

DPU



สารบัญภาพ 
 

  หนา้ 

ภาพท่ี 2.1 สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    6 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงพระกรุณาปรับปรุงพระราชทาน 
เป็นท่ีมาของ นิยาม "3 ห่วง 2 เง่ือนไข" ท่ีคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง  ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ น ามาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่านช่องทางต่างๆ อยู่ในปัจจุบัน  ซ่ึงประกอบดว้ยความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนั บน
เง่ือนไข ความรู้ และคุณธรรม การพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพฒันา  ท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของทางสายกลาง และความไม่ประมาท  ประกอบการวางแผน การตดัสินใจ และการกระท าของประชาชน
ในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศใหด้  าเนิน
ไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์   ผลกระทบใดๆ อนั
เกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบระมดัระวงัอยา่ง
ยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกนัจะตอ้ง
เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดบัให้มี
ส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความ
เพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี  
 การพฒันาประเทศตามกระแสการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมสมยัใหม่ ท่ีเน้นการเรียนรู้แบบแบ่งแยก
เฉพาะดา้น ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา หมอเฉพาะโรค   ระบบการเกษตรแบบพืชเด่ียวหรือการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ  เป็นรูปแบบของเกษตรกรรมแผนใหม่ ซ่ึงเหมาะกบัพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ ท่ีด  าเนินการโดยใชเ้งินลงทุน
ละเลยคุณค่าของสงัคมไทยในอดีต ความรู้และค่านิยมแบบใหม่ซ่ึงมิไดพ้ฒันามาจากรากฐานท่ีเป็นจริงของ
สังคมไทย สอนให้คนรู้จกัค  าว่า "ทุน"  แต่ไม่สอนให้คนเรียนรู้การจดัการทุน หาเงินให้ไดม้าก ไดเ้ท่าไร
น ามาซ้ือกิน ซ้ือใช ้คนส่วนใหญ่จึงเป็นผูบ้ริโภคมากกว่าเป็นผูผ้ลิต ไม่สามารถเรียนรู้และจดัความสัมพนัธ์
ของชีวิตกบัระบบเศรษฐกิจแบบทุนและค่านิยมแบบใหม่ ก่อใหเ้กิดปัญหามากมายทั้งปัญหาหน้ีสิน  สูญเสีย
ท่ีดิน พ้ืนท่ีเกษตรกรรมถกูท้ิงว่างเปล่า ครอบครัวแตกแยก ยาเสพติด อาชญากรรม เอดส์ มลภาวะ สุขภาพทั้ง
กายใจอ่อนแอ ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ชุมชนมีความขดัแยง้และขาดความสงบสุข 
                แมว้่าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง ขยายตวัเป็นกระแสการพฒันาในหมู่
ประชาชนทุกรระดบั     แต่การรับรู้อย่างเดียวโดยไม่น าไปปฏิบติัหรือขาดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง   ไม่มีการ
ประยุกต์ทักษะในการใช้หลกัการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องอาจท าให้การตีความท่ีไม่ครอบคลุม
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ครบถว้น  หรือการเผยแพร่ความเขา้ใจผิดใหก้วา้งขวางยอ่มท าให้ผลสัมฤทธ์ิของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ท่ีควรจะไดเ้ป็นประโยชน์สูงสุด ผูว้ิจยัเคยส ารวจชุมชน  พบว่าระบบเศรษฐกิจของชุมชนมีพ้ืนฐานแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสมบูรณ์   มีประสิทธิผลของแนวคิดใหก้บักลุ่มชุมชนท่ีเป็นรากแกว้ของสงัคมไทย พวก
เขาขานรับกระแสเศรษฐกิจพอเพียงเร็วกว่าประชาชนในภาคส่วนอ่ืนๆ  ปัจจัยส าคัญเป็นเช่นน้ีเพราะ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานแนวทาง "ทฤษฎีใหม่" ให้กบัประชาชนมาก่อนหน้านั้นแลว้ 
และประสานเขา้กบัองคค์วามรู้ในการพฒันาวิสาหกิจชุมชนท่ีผูน้  าชุมชนน าเสนอเป็นนโยบายระดบัชาติ ทั้ง
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ และวิสาหกิจชุมชน มีหลกัปฏิบติัท่ีส าคญัและเป้าหมายท่ีใกลเ้คียงกนั  ความ
พอเพียงในระดบัชุมชนและระดบัองคก์รเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 
2 เป็นเร่ืองของการสนบัสนุนใหเ้กษตรกรรวมพลงักนัในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ หรือการท่ีกิจกรรมเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ รวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายวิสาหกิจ  การรวมกลุ่มกนั เพื่อร่วมมือกนัสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่ม
และส่วนรวม บนพ้ืนฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซ่ึงกนัและกันตามก าลงัและ
ความสามารถของตนซ่ึงจะสามารถท าให ้ชุมชนโดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียงใน
วิถีปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง      

การพฒันาให้เป็นระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีการ ท่ีจะเกิดความเข้มแข็ง มัน่คง ไม่ลม้ง่าย 
เพราะโครงการต่างๆ จะเกาะเก่ียวและเก้ือกลูกนั และมีประสิทธิภาพ  จะสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัชุมชนไดเ้ป็น
อยา่งดี แบบจ าลองระบบเศรษฐกิจพอเพียง   จะเกิดไดเ้พราะใชค้วามรู้เป็นฐาน คน้หาและพฒันาเป็นทุนทาง
ปัญญาท่ีส าคัญท่ีสุดของชุมชน   ท่ีส่วนหน่ึงสั่งสมมาจากบรรพบุรุษ แต่ต้องเรียนรู้เพ่ือสืบทอดและ
ประยุกต์ใช้ให้เป็น  เรียนรู้เพ่ือค้นหาทุนอ่ืนๆ ในท้องถ่ิน บวกกับความรู้สากล ผสานกับความคิด
สร้างสรรค ์นอกจากน้ียงัจะช่วยวางแนวทางในการพฒันากิจกรรมเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้
ชุมชนมีระบบพฒันาหลาย ดา้นหลายมิติ มีกรอบดี มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้ง ระบบเศรษฐกิจสังคม
ทอ้งถ่ินท่ีพ่ึงตนเองจะอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงย ัง่ยนื ผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของภาคกิจกรรมเศรษฐกิจตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงไดก้  าหนดการศึกษาเพื่อพฒันาระบบเศรษฐกิจของชุมชนบน
พ้ืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก  าหนดแนวทางการพฒันาให้เป็นระบบเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต  
ใหเ้ป็นท่ียอมรับและน าไปปฏิบติัของประชาชนทุกระดบั   และมีการพิสูจน์สมมติฐานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 

การศึกษาการขยายผลทางเศรษฐกิจของชุมชนบนพ้ืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีวตัถุประสงค์
ของการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

 (1) เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานท่ีผ่านมาของชุมชนท่ีด าเนินการ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อก  าหนดแนวทางการพฒันาใหเ้ป็นระบบเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต  

     (2)   เพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตของชุมชนอนัไดแ้ก่ ปัจจยัการผลิตและผลผลิตของระบบการ
ผลิตทางดา้นการเกษตร  วิสาหกิจชุมชน   และทุนชุมชน 
     (3) เพ่ือศึกษาสภาพทางสงัคม  ความสมัพนัธข์องเกษตรกรกบัชุมชน และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานการผลิต  และ แนวทางการด าเนินงานของโครงการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้หมาะสมข้ึน 
 
 
1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 

(1)  ด้ำนเนือ้หำ ใช้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีช้ีถึงแนวทางการปฏิบัติตน โดย
ค านึงถึง  1.  ความพอประมาณ   2.  ความมีเหตุผล  และ3.  การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี 

(2) ด้ำนบุคลำกร/ประชำกร  โดยเลือกตัวอย่างจากท าเนียบชุมชนท่ีปฏิบัติตามท่ีอยู่ใน
โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ   เก็บรวบรวมขอ้มูลจากประธานและกรรมการชุมชน  ก  านัน นายก 
อบต  ปราชญช์าวบา้นในชุมชนตน้แบบท่ีเลือกศึกษา     
                            (3) ด้ำนสถำนที่  ศึกษาชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีอ  าเภอวิหารแดง   ท่ีมีระดบัการ
พฒันาเป็นชุมชน ( Best Practice) ท่ีเขา้ข่ายการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลในจงัหวดัสระบุรี 
 
1.4. นิยำมศัพท์  

(1)   กำรขยำยผล (Extensions)  
หมายถึง   ท าให้มัน่คง  ท าให้กา้วหน้าทั้งปริมาณและคุณภาพ การพฒันาประเทศก็ท าให้ชุมชน

บา้นเมืองมัน่คงมีความเจริญ ความหมายของการขยายการพฒันาประเทศท่ีจะท าใหชี้วิตของแต่ละคนมีความ
ปลอดภยั มีความเจริญ มีความสุขมากข้ึน ความพอเพียง ความพ่ึงตนเองท่ีเราพูดถึงข้ึนอยู่กบัการใชแ้รงงาน
เป็นอยา่งมาก  พ่ึงแรงงานในครอบครัว  พ่ึงทรัพยากรทอ้งถ่ิน  พ่ึงตนเอง  และพ่ึงกนัเองในชุมชนก่อน  และ
หากจะขาย  ก็ขายในตลาดใกลต้วั  ตลาดภูมิภาค  ตลาดภายในประเทศ ซ่ึงจะท าใหเ้ศรษฐกิจชุมชนนั้น  ฝังตวั
อยูใ่นสงัคมและวฒันธรรม 
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(2). เกษตรทฤษฎีใหม่ ( The Royal New Theory )  
 ทฤษฎีใหม่ เป็นกระบวนแนวความคิดของการจดัการและพฒันาผสมผสานปัจจยัการผลิตทาง
การเกษตร และงานหตัถกรรม งานอุตสาหกรรมในครอบครัวและชุมชนเขา้ดว้ยกนัอยา่งประสานสอดคลอ้ง
ในของปัจจยัในการด าเนินการ โดยมีแนวการปฏิเสธท่ีว่าประหยดัเงินทุน ประหยดัทรัพยากร ประหยดัพ้ืนท่ี 
ประหยดัแรงงาน แต่ใชค้นท างานอยา่งจริงจงัและเสริมภูมิปัญญาชาวบา้น ปัจจยัการด าเนินการท่ีน าเขา้มาสู่
กระบวนการและวิธีการจดัการน้ี เป็นกรณีของการด าเนินกิจกรรมดา้นการเกษตรเป็นตน้แบบ โดยหยิบเอา
ปัจจยัท่ีจ  าเป็นของการท าการเกษตรมาท าการจดัการอยา่งไดผ้ล 

 
(3) ชุมชน  (Community)  

 ประเวศ วะสี (2540) ไดใ้หค้วามหมายของ “ชุมชน” โดยเนน้ “ความเป็นชุมชน” ว่าหมายถึง การท่ี
คนจ านวนหน่ึงเท่าใดก็ได ้มีวตัถุประสงคร่์วมกนั มีการติดต่อส่ือสารหรือรวมกลุ่มกนั มีความเอ้ืออาทรต่อ
กนั มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการกระท า มีการจดัการเพื่อใหเ้กิดความส าเร็จตามวตัถุประสงคร่์วมกนั 

 

(4) ชุมชนพอเพยีง (Sufficiency Community)  

        ปรียานุช พิบูลสราวุธ  (ออนไลน์.www.  porpeang .or.th,2553)ชุมชนพอเพียง คือกลุ่มบุคคล/
ครอบครัวต่างๆ ท่ีมีความพอเพียงแลว้ คือมีความรู้และคุณธรรมเป็นกรอบในการด าเนินชีวิต จนสามารถ
พ่ึงตนเองได ้บุคคลเหล่าน้ีมารวมกลุ่มกนัท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานภาพ ภูมิสงัคมของ
แต่ละชุมชน โดยพยายามใชท้รัพยากรต่างๆท่ีมีอยูใ่นชุมชนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่วมแรง ร่วมใจ 
ร่วมคิด ร่วมท า แลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลหลายสถานภาพ ในส่ิงท่ีจะสร้างประโยชน์สุขของคนส่วนรวม 
และความกา้วหนา้ของชุมชน อยา่งมีเหตุผล โดยอาศยัสติ ปัญญา ความสามารถของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
บนพ้ืนฐานของความซ่ือสตัยสุ์จริต อดกลั้นต่อการกระทบกระทัง่ ขยนัหมัน่เพียร และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
ช่วยเหลือแบ่งปันกนัระหว่างสมาชิกชุมชน จนน าไปสู่ความสามคัคีของคนในชุมชน ซ่ึงเป็นภูมิคุม้กนัท่ีดี
ของชุมชน จนน าไปสู่การพฒันาของชุมชนท่ีสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ จนกระทั่ง
สามารถพฒันาไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่างๆ 
             (5) วสิำหกจิชุมชนยัง่ยนื หมายถึง การประกอบการหรือกิจการท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของคนใน
ชุมชนตั้งแต่ 7 คนข้ึนไป   ร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกับการกินการอยู่  การประกอบอาชีพ  การจัดสรร
ทรัพยากร  การจดัการชุมชน  จดัการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ในการสร้างรายได ้เพื่อประโยชน์ของ
คนในชุมชน    เกิดการพึ่งพาตนเองของครอบครัว  ชุมชน  และระหว่างชุมชน 
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            (6)ธุรกจิชุมชน หมายถึง การด าเนินกิจกรรมโดยอาศยัปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินเป็นหลกั เป็น
กิจกรรมท่ีเป็นทั้งการผลิต และการบริการท่ีเก้ือกูลกนั เหมาะสมต่อวิถีชีวิต ตลอดจนระบบนิเวศของแต่ละ
ชมชน ธุรกิจชุมชนเกิดจากการรวมตวักนัของกลุ่มชาวบา้นในชุมชนทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
1.5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ส่ิงส าคญัท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการศึกษา 
   (1) เทิดพระเกียรติพระอจัฉริยภาพของ โดยขยายผลงานวิจยัตามแนวพระราชด าริ เผยแพร่
องคค์วามรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ในการวิจยัและพฒันาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ทฤษฏี
ใหม่และทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ของประเทศไทย   สู่สากลในประเทศต่างๆ 
   (2) เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาในการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกนัของอาชีพในชุมชน
และวิทยาลยัชุมชน 
   (3) เป็นองค์ความรู้ในการวิจยัและพฒันาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ทฤษฏีใหม่และ
ทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมเผยแพร่ให้เป็นวฒันธรรมและสร้างอตัลกัษณ์แก่คนไทยรุ่นใหม่ และ
การวิจยัเพื่อพิสูจน์แนวคิดทฤษฏีใหม่   และทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ทฤษฏีเศรษฐกิจชุมชน 
พอเพียง แก่นกัวิชาการดา้นเศรษฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
  (4) รูปแบบระบบการบริหารการจดัการการผลิต การจดัการวิสาหกิจชุมชน การจดัการทุน 
ของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีง่ายต่อการปฏิบติั 
   (5) แนวทางท่ีเหมาะสมในการด าเนินงานของธุรกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   (6) แนวทางในการส่งเสริมธุรกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (7) กระตุน้ใหเ้กิดการ สร้างสรรคทุ์นทางสงัคมและการพฒันาเครือข่ายธุรกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      (8) เป็นประโยชน์ในการท า Road Show"วิธีคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเท่านั้น คือ 
ทฤษฎีท่ีสามารถสร้างความมัน่คงและท าใหชุ้มชนเอาตวัรอดไดอ้ยา่งแทจ้ริง"ในชุมชนต่างๆ 
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บทที่  2 

ทบทวนวรรณกรรม 
2.1    หลกักำร และแนวคดิเกีย่วกบัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง. 

 
ภาพท่ี 2.1. สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ที่มำ : เอกสารทฤษฎีใหม่ (กปร.) 
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หลกัคิดเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดรั้บการยอมรับว่า เป็นแนวทางหน่ึง เพ่ือการฟ้ืนคืนสู่การ

อยูดี่ มีสุขของผูค้น    กระนั้นเองในพ้ืนท่ีชุมชน  กลุ่มคนท่ีมีแนวคิดในการพึ่งตนเองอยู่ก่อนแลว้ ไดน้ าเอา
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเกษตรมาปรับใช้ในแปลง ซ่ึงเป็นรูปแบบของสวนผสม  เกษตร
ผสมผสาน   มีการปลกูพืชร่วมการเล้ียงสตัวโ์ดยใชน้ ้ าหมกัเป็นอาหาร  และน ามูลสัตวม์าเป็นปุ๋ย  สามารถมี
รายไดร้ายวนั  รายเดือน  รายปี  และบ านาญชีวิต    การปลูกพืช ท่ีเก้ือกูลระหว่างกนั และเอ้ือประโยชน์ต่อ
การด ารงชีพ  ไดแ้ก่     ไมย้ืนตน้  ไมผ้ล  ไมพุ้่ม   ไมพุ่้มเต้ีย ไมห้น้าดิน  ไมใ้ตดิ้น  พืชหัวต่าง ๆ  ไมผ้ิวน ้ า   
และไมเ้กาะเก่ียว  สามารถเติบโตแบบเก้ือกูลกนัได ้ ทั้งทางดา้นปัจจยัการผลิต การพ่ึงพาดา้นแสง  ดิน น ้ า  
พลงังานทดแทน  (ก๊าซชีวภาพมูลสัตว)์  มีผลิตก๊าซชีวภาพของมูลหมูและววัท่ีเป็นฟาร์มขนาดใหญ่    และ
การผลิตก๊าซขนาดเลก็ท่ีท าจากเศษอาหารในครัวเรือน   สามารถน ามาใช้เป็นอาหารในครัวเรือนได ้หากแต่ 
ส่ิงส าคญัของเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง มิใชเ้พียงแค่ แนวคิด หลกัการ และความพอเพียงของครอบครัวเท่านั้น   
ชุมชน สามารถท่ีจะขบัเคล่ือนไปสู่ชุมชนพอเพียงไดด้ว้ยการขยายผล 
   ประเวศ วะสี  (2542)  “เศรษฐกิจพอเพียง ไม่เน้นเอาเงินเป็นตวัตั้ง แต่เน้นท่ีความเป็นผูเ้จริญทุก
ดา้น เช่น การพึ่งตนเอง ความเพียร ความไม่ประมาท ความพอประมาณ หรือมชัฌิมาปฏิปทา การตอ้งใช้
ความรู้ การมีสติ การมีปัญญา โดยสรุป ต้องมีความถูกตอ้งในทุก ๆ ดา้น  เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เร่ือง
เศรษฐกิจอย่างเดียว แต่เป็นวิถีชีวิต แห่งความพอเพียง เป็นเศรษฐกิจธรรมะ วฒันธรรม เป็นวิถีชีวิตท่ีมี
ศีลธรรม อนัน าไปสู่สุขภาวะ ความสมดุลเป็นธรรม และความร่มเยน็ เป็นสุข”   (http://www.thaingo.org)   
หลกัการเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบดว้ย 

1.  หลกัการ “ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
ระบบภูมิคุม้กนัในตวั การมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง ทั้งภายในและภายนอก” 

2.  วิเคราะห์สาระของหลกัการ 
แกนของหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง คือ “ความพอเพียง” ซ่ึงอธิบายว่า ไดแ้ก่ 

(1) ความพอประมาณ ไดแ้ก่ ความพอดี ไม่มาก ไม่น้อยเกิน โดยเฉพาะในการอุปโภคบริโภคปัจจัย
ต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตพอประมาณ ด่ืมพอประมาณ ใช้พอประมาณ ก็คือ กินด่ืมใช้แต่พอดี 
พอเหมาะกบัความตอ้งการของร่างกาย   กินเป็น ใชเ้ป็น อยา่งประหยดั มธัยสัถ ์

(2) ความมีเหตุผล ไดแ้ก่  การคิด  การพดู  และการท าบนฐานของความรู้ท่ีมาและท่ีไป ของเร่ือง นั้น 
ๆ  ว่าเป็นอยา่งไร อะไรเป็นตวัก่อใหเ้กิด   จะหลุดออกจากเหตุนั้นไดโ้ดยอาศยัช่องทางใด และจะ
ใชว้ิธีการใด การรู้เหตุรู้ผล ท่ีว่าน้ีจะช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้และพฒันาเร่ืองต่าง ๆ ไดส้ าเร็จมาก
ข้ึน 
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(3) การมีระบบคุม้กนัผลกระทบ ทั้งจากภายใน และภายนอก ไดแ้ก่ ความไม่ประมาทขาดสติ จะคิด 
จะท า จะพดู อะไรใหร้ะวงั  ไม่ผลีผลามด่วนได ้ตอ้งรู้เขา รู้เรา โดยเฉพาะผูน้  าทุกระดบัจะตอ้งตั้ง
ตนอยู่ในความไม่ประมาท เพราะปรากฏการณ์ทั้งทางสังคมวฒันธรรม และธรรมชาติมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอตามกฎธรรมชาติ 

จึงเห็นไดว้่า หลกัการเศรษฐกิจพอเพียง นั้น โดยแทจ้ริงแลว้ มิใช่มีวงจ ากดัอยูเ่ฉพาะดา้นเศรษฐกิจ แต่
จะครอบคลุมทุกส่วนของคนในสงัคม 
 
 
 อภิชยั  พนัธเสน (2539)  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ียึดหลกัทางสายกลาง ท่ีช้ีแนวทางการด ารง
อยูแ่ละปฏิบติัของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัวไปจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหาร
ประเทศ ให้ด  าเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมท่ีจะจัดการต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ซ่ึงจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั ในการวางแผนและ
ด าเนินการทุกขั้นตอน เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เป็นเพียงการประหยดั แต่เป็นการด าเนินชีวิตอย่างสมดุลและ
ย ัง่ยนื เพ่ือใหส้ามารถอยูไ่ดแ้มใ้นโลกโลกาภิวตัน์ท่ีมีการแข่งขนัสูง 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นท่ีมาของนิยาม “3 ห่วง 2 เง่ือนไข” ท่ี
คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
น ามาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านช่องทางต่าง ๆ อยู่ในปัจจุบัน ซ่ึง
ประกอบดว้ยความ “พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนั” บนเง่ือนไข “ความรู้ และ คุณธรรม” 
 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจดัไดว้่าเป็น “ขอ้เสนอในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางของ
พุทธธรรมอยา่งแทจ้ริง” ทั้งน้ีเน่ืองจากในพระราชด ารัสหน่ึง ไดใ้หค้  าอธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพียงว่า “คือความ
พอประมาณ ซ่ือตรง ไม่โลภมาก และตอ้งไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น” 
  

2.2 ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีงควำมเช่ือมโยงกบัควำมเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2550)  ชุมชนเข้มแข็ง  คือชุมชนท่ีมีจิตส านึก
สาธารณะ มีความเอ้ืออาทร มีผูน้  าท่ีดี มีคุณธรรม เมตตาธรรม  รู้จกัวิเคราะห์ขอ้มลูของตนเอง มีกระบวนการ
เรียนรู้  พัฒนากิจกรรมบนพ้ืนฐานของศักยภาพชุมชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและมี
กระบวนการพฒันาและติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง 
 ดงันั้น ชุมชนเขม้แข็งจึงเป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แข็งดา้นความคิด ท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของการคิดท่ีจะ
พ่ึงตนเองให้ไดก่้อน ในเบ้ืองตน้ คิดท่ีจะแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กนัและกนัตลอดจนตั้งอยู่บนเหตุผล และ
ความสมดุลของแต่ละชุมชน 
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 จากลกัษณะท่ีกล่าวมาขา้งตน้  จะเห็นว่า แนวทางการพฒันาชุมชนเขม้แข็งสอดคลอ้งกบัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ การประยกุตใ์ชป้รัชญาฯ ในระดบัครอบครัวและชุมชนนั้น ส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตของครอบครัวและชุมชนท่ีพอกินพอใชเ้ป็นพ้ืนฐาน  โดยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น  ขณะเดียวกนัผูท่ี้ฐานะเพียง
พอท่ีจะพ่ึงตนเองไดแ้ลว้นั้นยอ่มสามารถสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหก้บัชุมชนและสงัคมได ้บนพ้ืนฐานของ
การแบ่งปัน ร่วมมือ และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงทา้ยท่ีสุดแลว้ก็จะน าไปสู่การเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง และ
การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนื 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแก่นของแนวความคิดในการสร้างเศรษฐกิจชุมชน และความ
เข้มแข็งของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี  2  คือการ
รวมกลุ่มและขั้นท่ี  3  มีการขยายผลเป็นเครือข่ายท่ีกวา้งข้ึนในสงัคม 
 นอกจากน้ีแลว้  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยงัเน้นการสร้างฐานรากของประเทศทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจและสงัคมใหเ้กิดความเขม้แข็งและมีความสมดุล  ซ่ึงท าไดด้ว้ยการพฒันาคน  สร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ของชุมชน สร้างองคค์วามรู้ภายในเครือข่าย และพฒันาระบบ/ส่งเสริมการบริหารจดัการทอ้งถ่ินท่ีดี  
ซ่ึงทั้งหมดน้ีลว้นมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาชุมชนเขม้แข็งทั้งส้ิน 
 
 
2.3  หลกักำรและแนวคดิเกีย่วกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2542 : 1-5) ให้ความหมายของเกษตรทฤษฎีใหม่ หมายถึง การท า
การเกษตรของเกษตรกรรายย่อยท่ีมีพ้ืนท่ีท ากินน้อย ประมาณ 15 ไม่ ตามแนวทางท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัทรงคิดและค านวณตามหลกัวิชา มีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่ง
พ้ืนท่ีออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแรกร้อยละ 30 ใชเ้ป็นนาขา้ว  ส่วนท่ีสองร้อยละ 30 ใชป้ลูกพืชยืนตน้  พืชไร่ 
และสมุนไพร  ส่วนท่ีสามร้อยละ 30 ใชส้ร้างสระเก็บน ้ า และส่วนทีส่ี 10 จดัเป็นท่ีอยู่อาศยั ถนน และคนัดิน
หรือคูคลอง ซ่ึงสดัส่วนน้ีอาจสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสภาพแต่ละพ้ืนท่ี 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2542 : 1-5) หลักส าคัญของ “เกษตรทฤษฎีใหม่”  กล่าวถึง 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงพระราชทานแนวเกษตรกรรมซ่ึงต่อมาทรงใชช่ื้อว่า “ทฤษฎีใหม่” ซ่ึงเป็น
แนวทางท่ีไดท้รงคิดและค านวณตามหลกัวิชา ถึงวิธีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยก าหนดส่ิงท่ีเกษตรกรหรือชาวนาควรปฏิบติั เพ่ือแกปั้ญหาหรืออุปสรรคท่ีเดข้ึนแก่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
ประจ า เช่น ฝนแลง้ น ้ าท่วม เป็นหน้ีสินและยากจน แต่การจะปฏิบัติให้บังเกิดผลจะต้องมีสมมติฐาน 
(Hypothesis)  เบ้ืองตน้ของเกษตรกร เช่น มีพ้ืนท่ีนอ้ย ประมาณ 15 ไร่ (นอ้ยกว่าอตัราการถือครองท่ีดินเฉล่ียซ่ึง
ประมาณ 25 ไร่) อยูใ่นเขตเกษตรใชน้ ้ าฝน ฝนตกไม่ชุกนกั (ภาคกลาง อีสานและเหนือ) ท่ีดินมีสภาพท่ีสามารถ
ขุดบ่อเก็บกกัน ้ าได ้ฐานะค่อนขา้งยากจน  เทียบกบัคนอ่ืน ๆ มีสมาชิกครอบครัวปานกลาง (ประมาณ 5-6 คน) 
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ในระยะแรกจะมีความเพียงพอตามอตัภาพ พอเล้ียงตวัเองได ้ไม่รวยแต่ไม่อดอยาก ไม่มีอาชีพหรือแหล่งรายได้
อ่ืนท่ีดีกว่าบริเวณใกลเ้คียง ตอ้งประหยดัและมีความสามคัคีกนักบัเพื่อนบา้น 
 ศูนยศ์ึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ม.ป.ป. : 3) กล่าวว่าหลกัส าคัญ 
“เกษตรทฤษฎีใหม่” คือ 
  1)  มีความพอเพียง เล้ียงตวัเองได ้(self sufficiency) ในระดบัชีวิตท่ีประหยดัก่อน ทั้งน้ีตอ้งมี
ความสามคัคีในทอ้งถ่ิน 
  2)  มีอาหารเพียงพอแก่การบริโภคตลอดปี มีส่ิงแวดลอ้มดี มสุีขภาพดี มีรายไดเ้พียงพอ มีท่ีอยู่
อาศยัและส่ิงจ  าเป็นส าหรับชีวิตเพียงพอมีความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่คลา้ยคลึงกนั มีความสามคัคีใน
ชุมชน 
  3)  มีการผลิตขา้วบริโภคเพียงพอตลอดปี คนไทยบริโภคขา้วเฉล่ียคนละ 200 กิโลกรัมต่อปี 
(ขา้วเปลือก) หากมีสมาชิก 6 คน จะบริโภคขา้วไม่ต  ่ากว่า 1,200 กิโลกรัม หากท านาปี 5 ไร่ จะไดผ้ลผลิตเฉล่ีย 
325 กิโลกรัมต่อไร่ รวม 1,625 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉล่ียทัว่ประเทศปี 2535 – 2536)  
  4)  ต้องมีน ้ า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ท านา 5 ไร่ พืชสวนและพืชไร่ 5 ไร่ จะต้องมีน ้ า 
10,000  ลกูบาศกเ์มตร 
 อ าพล  เสนาณรงค ์(2542 : 35)  กล่าวว่า การปฏิบติัตามทฤษฎีน้ีคือ แบ่งแปลงเพาะปลกู พ้ืนท่ี     15 ไร่ 
ออกเป็น  4  ส่วน  ตามอตัราส่วน  5:5:3:2  หรือ ร้อยละ 33.3 : 33.3 : 20 : 13.3  ซ่ึงต่อมาไดป้รับปรุงเป็น
อตัราส่วน 30 : 30 : 30 :10  เพื่อใหต้วัเลขลงตวัและจ าง่าย 
 พ้ืนท่ีร้อยละ 30 ใชป้ลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจ าวนัของครอบครัวเพื่อให้เพียงพอ
บริโภคตลอดปี ในฤดูแลง้ถา้มีน ้ าเพียงพออาจปลกูพืชราคาดี เพื่อใชเ้ป็นอาหารประจ าวนัและเพื่อจ  าหน่าย 
 พ้ืนท่ีร้อยละ 30 ใชป้ลกูพืชยนืตน้  พืชไร่  และพืชสมุนไพร 
 พ้ืนท่ีร้อยละ 30 ใชขุ้ดสระเก็บกกัน ้ าเพ่ือเสริมน ้ าฝนในฤดูฝน ปลกูพืชในฤดูแลง้ ตลอดจนเล้ียงสัตวน์ ้ า
และอุปโภค บริโภค 
 พ้ืนท่ีร้อยละ 10 ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ถนน คนัดินและส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ 
 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดมี้พระราชกระแสรับสัง่ในพระวโรกาสต่าง ๆ กนั สรุปได ้ดงัน้ี 
ทฤษฎีใหม่ มี 3 ขั้น  
 ขั้นท่ี  1  การผลิตเป็นการผลิตใหพ่ึ้งตนเองได ้ดว้ยวิธีง่าย ค่อยเป็นค่อยไปตามก าลงั ใหพ้อมีพอกิน ไม่
อดอยาก (15 มีนาคม 2537) 
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 ขั้นท่ี  2  เกษตรกรรวมพลงักันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงในการผลิต  การตลาด การเป็นอยู ่
สวสัดิการ การศึกษา สงัคมและศาสนา เพ่ือใหพ้อมีพอกิน มีใช ้ช่วยชุมชนและสังคมดีข้ึนไปพร้อม ๆ กนั ไม่
รวยคนเดียว (12 กุมภาพนัธ ์2538) 
 ขั้นท่ี  3  ร่วมมือกบัแหล่งเงิน และแหล่งพลงังาน ตั้งแต่บริการโรงสี  ตั้งและบริการร้านสหกรณ์  
ช่วยกนัลงทุน ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท  ซ่ึงไม่ใช่ท าอาชีพเกษตรอยา่งเดียว 
 ส านัก กายาผาด (2547 : 11)  สรุปหลกัการและแนวทางส าคัญของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่      
มีดงัน้ี 
 1)  เป็นระบบการผลิตแบบพอเพียง  ท่ีเกษตรกรสามารถเล้ียงตวัเองไดใ้นระดบัท่ีประหยดัก่อน ทั้งน้ี
ชุมชน ตอ้งมีความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัท านองเดียวกบัการ “ลงแขก” แบบ
ดั้งเดิม เพ่ือลดค่าใชจ่้าย 
 2)  เน่ืองจากขา้วเป็นปัจจยัหลกัท่ีทุกครัวเรือนจะตอ้งบริโภค ดงันั้นจึงประมาณว่าครอบครัวหน่ึงท านา 
5 ไร่ จะท าใหมี้ขา้วพอกินตลอดปีโดยไม่ตอ้งซ้ือหาในราคาแพง เพื่อยดืหลกัพึ่งตนเองไดอ้ยา่งมีอิสรภาพ 
 3)  ต้องมีน ้ าเพ่ือการเพาะปลูกส ารองไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ หรือระยะฝนท้ิงช่วงได้อย่างพอเพียง ดังนั้น  
จึงจ าเป็นตอ้งกนัท่ีดินส่วนหน่ึงไวขุ้ดสระน ้ า โดยมีหลกัว่าตอ้งมีน ้ าเพียงพอ ท่ีจะท าการเพาะปลูกไดต้ลอดปี 
ทั้งน้ีได้พระราชทานพระราชด าริเป็นแนวทางว่า ต้องมีน ้ า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อการเพาะปลูก 1 ไร่  
โดยประมาณ ฉะนั้น เม่ือท านา  5  ไร่ ท าพืชไร่หรือไมผ้ลอีก 5 ไร่ จะตอ้งมีน ้ า 10,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อปี 
  4)  การจดัแบ่งแปลงท่ีดินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดน้ี พระบาทสมเด็จ พระเจา้อยู่หัว ทรงค านวณ
และคิดจากอตัราถือครองท่ีดินถวัเฉล่ียครัวเรือนละ 15 ไร่ อยา่งไรก็ตามหากเกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครองน้อยกว่า
หรือมากกว่าน้ี ก็สามารถใชอ้ตัราส่วน 30:30:30:10  ไปเป็นเกณฑป์รับใชไ้ด ้
 
 
 
เกษตรทฤษฎีใหม่ใช้ได้ทั่วประเทศหรือไม่ 
 สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550)  เกษตรทฤษฎีใหม่  เป็นการจดัสรรทรัพยากร  ดิน  น ้ า  
ในไร่นา  ซ่ึงจะน าไปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีใดก็ได ้ หากเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยูห่่างไกลและมีปัญหาเร่ืองน ้ า  ขาดแคลน
น ้ า เป็นพ้ืนท่ีเกษตรน ้ าฝน  และมีพ้ืนท่ีขนาดเล็ก  เช่น  10-15  ไร่  ก็จะสามารถเห็นสัมฤทธ์ิผลของเกษตร
ทฤษฎีใหม่ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
 หวัใจส าคญัของแนวพระราชด าริเก่ียวกบัเกษตรทฤษฎีใหม่  คือ  การส่งเสริมการพฒันาตามล าดบั
ขั้น  โดยเร่ิมตน้จากการสร้างความมัน่คงให้เกษตรกรและครอบครัวก่อน  เม่ือเกษตรกรสามารถด ารงชีวิต
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อย่างพออยู่ พอกินแลว้  จึงรวมตวักันท ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นการสร้างความสามคัคีในชุมชน  ซ่ึงทา้ยสุด
น าไปสู่การเป็นชุมชนเขม้แข็ง  ท่ีสามารถลดการพึ่งพาความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 
 การประยกุตใ์ชเ้กษตรทฤษฎีใหม่ในแต่ละพ้ืนท่ีดูผวิเผนิแลว้อาจจะง่าย แต่ในทางปฏิบติั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่  ในขั้นท่ี  1  นั้น  จ  าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัส าคญั  2  ประการ ดงัน้ี 
 
 1.  ความพร้อมของพ้ืนท่ี  การขุดสระนั้น  จะตอ้งพิจารณาโครงสร้างของสระอย่างรอบคอบ ตอ้งดู
สภาพพ้ืนท่ี ดูสภาพดิน ซ่ึงตอ้งมีการเตรียมการเพ่ือให้ดินอยู่ในสภาพท่ีจะสามารถอุม้น ้ าเอาไวไ้ด ้การปรับ
ภูมิประเทศต้องมีความระมดัระวงัเร่ืองน้ีเป็นอย่างมาก  ดงันั้น การจะน าทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช ้ตอ้ง
พิจารณาความสอดคลอ้งสมดุลกบัแต่ละภูมิสงัคมดว้ยความรอบคอบ 
 2.  การจดัการท่ีดี  ถา้ไม่มีการจดัการท่ีดี  อาจท าให้การใชน้ ้ าไม่มีประสิทธิภาพ  ถา้มีสระใหญ่หรือ
สระกลางประคองไวข้า้ง ๆ ก็จะสามารถอยูร่อดได ้
 โดยสรุปแลว้ แนวพระราชด าริเก่ียวกบัเกษตรทฤษฎีใหม่จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรประยุกต์ใช้
ความรู้ภูมิปัญญา  และความคิดสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในแต่ละทอ้งถ่ิน  โดยเน้นการ
ผสมผสานการจดัการแบบทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาดั้งเดิมกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ และท่ีส าคญั คือ เน้นการ
ประยกุตใ์ชท่ี้มีความยดืหยุน่ ปรับเปล่ียนไดอ้ยา่งมีเหตุผลและส่ิงน้ีถือเป็นแก่นแทข้องการประยุกต์ใชเ้กษตร
ทฤษฎีใหม ่
 

(1)  ทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริ  
           ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางปฏิบตัิของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางในการพฒันาที่น าไปสู่  
ความสามารถ ในการพ่ึงตนเอง ในระดบัต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยลดความเส่ียงเกี่ยวกบัความ 
ผนัแปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจยัต่าง ๆ  โดยอาศยัความพอประมาณและความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี   มีความรู้ ความเพียรและความอดทน ใชส้ติและปัญญา การช่วยเหลือ  
ซ่ึงกนัและกนั และความสามคัคี เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวา้งกว่าทฤษฎีใหม่โดยท่ีเศรษฐกิจ
พอ เพ ีย ง เ ป็นก รอบแนวค ิด ที ่ชี้บ อกหล กัก า รและแนวทา งปฏ ิบ ตั ิขอ งทฤษฎีใหม ่ในขณะ ท่ี  
แนวพระราชด าริเกี่ยวกบัทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเป็นแนวทางการพฒันาภาคเกษตรอย่าง
เป็นขั้นตอนนั้น เป็นตวัอย่างการใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบตัิ ท่ีเป็นรูปธรรมเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสม  

ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ อาจเปรียบเทียบกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีอยู่ 2 แบบ  คือ  
แบบพ้ืนฐานกบัแบบกา้วหนา้ ไดด้งัน้ี  
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ความพอเพียงในระดบับุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร  เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน 
เทียบไดก้บัทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 ท่ีมุ่งแกปั้ญหาของเกษตรกรท่ีอยู่ห่างไกลแหล่งน ้ า ตอ้งพ่ึงน ้ าฝนและประสบ
ความเส่ียงจากการท่ีน ้ าไม่พอเพียง แมก้ระทัง่ส าหรับการปลูกขา้วเพ่ือบริโภค  และมีขอ้สมมติว่า มีท่ีดิน
พอเพียงในการขุดบ่อเพื่อแกปั้ญหาในเร่ืองดงักล่าวจากการแกปั้ญหาความเส่ียงเร่ืองน ้ า จะท าให้เกษตรกร
สามารถมีขา้วเพ่ือการบริโภคยงัชีพในระดับหน่ึงได้ และใช้ท่ีดินส่วนอ่ืน ๆ สนองความต้องการพ้ืนฐาน 
ของครอบครัว รวมทั้งขายในส่วนท่ีเหลือเพ่ือมีรายไดท่ี้จะใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถผลิตเองได ้
ทั้งหมดน้ีเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัในตวัใหเ้กิดข้ึนในระดบัครอบครัว  

อยา่งไรก็ตาม แมก้ระทัง่ ในทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 ก็จ  าเป็นท่ีเกษตรกรจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจาก
ชุมชนราชการ มลูนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม  

ความพอเพียงในระดบัชุมชนและระดบัองค์กรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหน้า ซ่ึงครอบคลุม
ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 2 เป็นเร่ืองของการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลงักนัในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ หรือการท่ี
ธุรกิจต่าง ๆ รวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายวิสาหกิจ  
 กล่าวคือ  เม่ือสมาชิกในแต่ละครอบครัวหรือองคก์รต่าง ๆ มีความพอเพียงขั้นพ้ืนฐานเป็นเบ้ืองตน้
แลว้ก็จะรวมกลุ่มกนัเพ่ือร่วมมือกนัสร้างประโยชน์ใหแ้ก่กลุ่มและส่วนรวมบนพ้ืนฐานของการไม่เบียดเบียน
กนั   การแบ่งปันช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามก าลงัและความสามารถของตน  ซ่ึงจะสามารถท าให้ชุมชน
โดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง  
ความพอเพียงในระดบัประเทศ  เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหน้า ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 3 ซ่ึง
ส่งเสริมใหชุ้มชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจสร้างความร่วมมือกบัองค์กรอ่ืน ๆ ในประเทศ   เช่น   บริษทัขนาด
ใหญ่ ธนาคาร สถาบนัวิจยั เป็นตน้ (กรมวิชาการเกษตร, 2544 : 2) 
 
 
2.4  แนวคดิเกีย่วกบักำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ชุมชน 

(1) แนวทำงกำรขับเคลือ่นขยำยผลจำกผลกำรฝึกอบรมเชิงปฏบิัตกิำร ฯ 
แนวการขยายผลโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการขบัเคล่ือนขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(สุเมธ 

ตนัติเวชกุล และคณะ. 2542)  
 1)การด าเนินการขบัเคล่ือนขยายผลโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูป้ฏิบติัจะตอ้งทราบทิศทาง

ในการด าเนินการ ท าความเขา้ใจใหช้ดัเจนและค านึงถึงความเหมาะสมตามสภาพแวดลอ้มในแต่ละพ้ืนท่ีและ
ขอใหมี้ความมุ่งมัน่ตั้งใจ ท าดว้ยจิตวิญญาณเต็มก าลงัความสามารถ 

  2) การด าเนินโครงการศนูยเ์รียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริระดบัอ  าเภอมุ่งหวงัให้เป็น
พิพิธภณัฑธ์รรมชาติท่ีอยูใ่กลต้วั เป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ท่ีครบวงจร 
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    3) ขอให้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นประโยชน์ในการด าเนินการ
ขบัเคล่ือนขยายผลฯ  
   4) ขอใหน้ าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการขบัเคล่ือนการด าเนินงานในพ้ืนท่ี การสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจใหก้บัทุกภาคส่วน โดยเนน้ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใหม้ากท่ีสุด  

 
           (2).  กำรบรรยำยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ)                      
       แนวทางการด าเนินงานโดยคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
บรรยายเก่ียวกบัการด าเนินการของศูนยศ์ึกษาการพฒันาและโครงการตามแนวพระราชด าริต่าง ๆ และได้
เสนอแนะบทบาทของฝ่ายปกครองในการขับเคล่ือนโครงการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว ้  6 
ประการ ดงัน้ี 

1) ให้น าองค์ความรู้ท่ีได้ด  าเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย จนประสบความส าเร็จแลว้ ขยายผลสู่
ประชาชน ท าการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์ประสานงานกบัศนูยศ์ึกษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
ในแต่ละพ้ืนท่ี 

2)  สร้างเครือข่าย โดยน าองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน หรือ ผูน้  าเกษตรกร หรือปราชญ์ชาวบา้น เขา้มา
ศึกษา ดูงาน และเรียนรู้ ผลส าเร็จจากศูนยศึ์กษาการพฒันา ตามความถนัดของแต่ละคน แต่ละทอ้งถ่ินและ
น าไปปฏิบติั 

3) จดัตั้งเกษตรกรตวัอยา่งหรือศนูยเ์รียนรู้เพ่ิมเติม โดยคดัเลือกเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่น สนับสนุน
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรรายอ่ืน ๆ เขา้มาศึกษา ดูงานในพ้ืนท่ีของเกษตรกร 

 
4) การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเปิดเวทีให้ประชาชน เกษตรกร มีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด  

โดยอาศยัเวทีประชาคมในหมู่บา้น หรือในพ้ืนท่ีของศนูยเ์รียนรู้ 
5) มีการติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเน่ือง ให้ก  าลงัใจกบัเกษตรกรท่ีท าดี  รวมทั้งท าหน้าท่ีแนะน า 

แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใหท้นัท่วงที 
6) พิจารณาด าเนินการไปสู่ ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 2 ท่ีเนน้การรวมกลุ่มการจดัตั้งสหกรณ์ เพ่ือใหเ้กษตรกร

มีพลงัในการขบัเคล่ือนไดม้ากข้ึน 
           (3). กำรศึกษำดูงำน(ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ) 
  โดยการน าปลดัอ  าเภอหวัหนา้กลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครองไปศกึษาดูงานและรับฟังการการบรรยายใน
พ้ืนท่ีศนูยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริทั้ง 6 แห่ง และโครงการพฒันาในพ้ืนท่ีต่าง ๆ บา้น
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เกษตรกรตวัอยา่ง ซ่ึงผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมฯ ไดม้ีขอ้เสนอแนะส าหรับการขบัเคล่ือนขยายผลโครงการขยาย
ผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
   1)  ด้ำนกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้  

- การเสริมสร้างความรู้ใน 3 ระดบั ไดแ้ก่ ส่วนราชการ ผูป้ฏิบติังาน และปราชญช์าวบา้น ในพ้ืนท่ี 
- สร้างวิทยากรประจ าศนูยเ์รียนรู้ฯ โดยใชป้ราชญช์าวบา้นหรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเขา้ใจใน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่ ฯลฯ ท าหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้ใหก้บัประชาชนในพ้ืนท่ี 
- การจดัท าส่ือประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่องคค์วามรู้ 
- รวบรวมขอ้มลู โครงการ/กิจกรรมตามแนวพระราชด าริในพ้ืนท่ี  
- จดัการอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อสร้างความเขา้ใจในเร่ืองโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ใหแ้ก่ส่วนราชการ คณะกรรมการ กบอ. ก  านนั ผูใ้หญ่บา้น ฯลฯ คณะกรรมการหมู่บา้น 
- รวบรวมภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีจดัท าเป็นเอกสาร ความรู้ต่างๆ 
- มีเจา้ภาพในการรับผดิชอบจดัท าองคค์วามรู้ในดา้นต่างๆ 

2)  ด้ำนกำรขบัเคลือ่นขยำยผล 
- ใหมี้คณะกรรมการ กบอ.ท าหนา้ท่ีเป็นศนูยก์ลางในการขบัเคล่ือนขยายผลฯ ในระดบัอ  าเภอ โดย

นายอ าเภอเป็นแกนกลางในการประสานงาน 
- จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนขยายผลในแต่ละพ้ืนท่ี โดยชุดปฏิบัติการประจ าต าบลร่วมกับ

คณะกรรมการหมู่บา้นเป็นเจา้ภาพหลกัรับผดิชอบการด าเนินการในพ้ืนท่ี 
- บูรณาการการท างานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและส่วนราชการอ่ืนทั้งในเร่ืองการขบัเคล่ือน

ฯและการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 
- ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานรับผดิชอบการขบัเคล่ือนขยายผลในพ้ืนท่ี 

 - ด  าเนินการประชาสัมพนัธ์การขับเคล่ือนขยายผลฯ ในพ้ืนท่ีให้ส่วนราชการ ประชาชนและผูท่ี้
สนใจไดรั้บทราบ         

- น าผูท่ี้มีความสนใจไปศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีของเกษตรกรตวัอย่างท่ีประสบความส าเร็จเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจ 

- การจดัตั้งศนูยเ์รียนรู้ระดบัต าบล/หมู่บา้น 
- ใชค้ณะกรรมการหมู่บา้นเป็นแกนกลางในการขบัเคล่ือนขยายผลในพ้ืนท่ี 
- จดัท าแปลงสาธิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
- ใหก้องร้อย อส.อ./อส.จ. เป็นตน้แบบการด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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     3) ด้ำนกำรสร้ำงควำมยัง่ยนื 
- มีการสร้างความต่อเน่ืองในระดบันโยบายและงบประมาณ 
- ให้มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าท่ีในการติดตาม

ประเมินผล 
- การบรรจุเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงไวใ้นแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- มีการสร้างแรงจูงใจ เช่น การให้รางวลั การยกย่อง ชมเชยแก่ผูป้ฏิบติัง านขับเคล่ือนขยายผล

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
- สร้างคนรุ่นใหม่ใหท้ าหนา้ท่ีสืบทอดการขบัเคล่ือนขยายผลฯในพ้ืนท่ี โดยการถ่ายทอดความรู้จาก

รุ่นสู่รุ่น 
- สร้างเครือข่ายศนูยเ์รียนรู้เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มลูระหว่างกนั 
- มีการด าเนินกิจกรรมและการประชาสมัพนัธท่ี์ต่อเน่ือง 
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บทที่3 

ระเบียบวธิีวจิยั 
 

การด าเนินงานของโครงการ การศึกษาการขยายผลทางเศรษฐกิจของชุมชนบนพ้ืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง   จ  าเเนกออกเป็นกิจกรรมยอ่ยต่างๆ ตามวตัถุประสงค ์ ไดเ้เก่ 

3.1.สังเครำะห์องค์ควำมรู้ระบบเศรษฐกจิชุมชนพอเพยีง  
 กิจกรรมในส่วนน้ีจะครอบคลุมกิจกรรมการประมวลข้อมูลเกษตรกรท่ีปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตจังหวดัสระบุรีท่ีศึกษา โดยการประมวลขอ้มูลจากรายงานสถิติ  ส่ือประชาสัมพนัธ์ของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนศึกษาจากรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 3.1 
ตำรำงที่ 3.1 องคค์วามรู้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันาชุมชน  

 
      
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำนที่เกีย่วข้องที่เกีย่วข้องกบัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีงและกำรพฒันำชุมชน 
1. ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) 
2. ส านกังานราชเลขาธิการ 
3. ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ส านกังาน กปร.) 
4. มลูนิธิชยัพฒันา 
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
6. สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) 
7. สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
8.กรมพฒันาชุมชน 
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3.2 วเิครำะห์ระบบกำรผลติทำงด้ำนกำรเกษตร  วสิำหกจิชุมชน   และระบบกำรสร้ำงทุนชุมชน 

  (1)  เลอืกตวัอย่ำงชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีงจงัหวดัสระบุรี 
หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ท่ีได้รับการคดัเลือกจากการจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย
แบ่งเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ย ระดบั“พออยู่ พอกิน”  “อยู่ดี กินดี” และ“มัง่มี  ศรีสุข”  ตามโครงการสร้าง
พลงัชุมชนขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    โดยไดจ้ดัเก็บขอ้มูลองค์ความรู้จากผูน้  าหมู่บา้นเศรษฐกิจ
พอเพียงตน้แบบ   

(2) ก ำหนดประชำกรและตวัอย่ำง  
ตำรำงที่ 3.2. จ  านวนครัวเรือน อ  าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรีทั้งหมด 890 ครัวเรือน 

ช่ือบา้น หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ 
ประเภทของหมู่บา้น

ตน้แบบ 
จ านวน
ครัวเรือน 

    
(“พออยู่ พอกิน” “อยูดี่ กิน

ดี” “มัง่มี ศรีสุข”) 
ในหมู่บา้น
(จปฐ) 

ดอน 6 บา้นล า วิหารแดง  พออยู ่พอกิน 87 
 หว้ยกรวด 4 คลองเรือ วิหารแดง  พออยู ่พอกิน 128 
คลองหวัชา้ง 10 คลองเรือ วิหารแดง  พออยู ่พอกิน 135 
เจริญธรรม 5 เจริญธรรม วิหารแดง  พออยู ่พอกิน 120 
หนองฟ้าเล่ือน 7 บา้นล า วิหารแดง  พออยู ่พอกิน 47 
หนองสามสิบ 6 หนองหม ู วิหารแดง  พออยู ่พอกิน 79 
ทุ่งขุยปูน 2 เจริญธรรม วิหารแดง อยูดี่ กินดี 68 
เกาะสมอ 7 วิหารแดง วิหารแดง  พออยู ่พอกิน 174 
หนองรี 2 หนองสรวง วิหารแดง  พออยู ่พอกิน 52 
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 ขนาดตวัอยา่ง       
Nd1

N
n

2
   = 890/1+.10*.10 [890] 

                   = 890 /9.9 
                                = 84.39 
 

n  =   จ านวนตวัอยา่ง 
d  =   ระดบันยัส าคญั(0.10)ความเช่ือมัน่ 90 % 

           N = ฐานขอ้มลูสมาชิกของศนูยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 890 ครัวเรือน (ขอ้มลูศนูย ์
อ  านวยการ ขจดัความยากจนและพฒันาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

     เลือกตวัอยา่งเป็นสมาชิกกลุ่มโดยวิธีโควตา้ (Quota Sampling) กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ประธานกลุ่ม 
กรรมการกลุ่ม สมาชิก ชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียงอาชีพของกลุ่มงานอาชีพ  โดยเก็บตวัอย่างจาก
สถานท่ีมีการประกอบอาชีพ  และกลุ่มของอาชีพ  ไดแ้ก่  กลุ่มท างานเก่ียวกบัการเกษตรและกลุ่มท างาน
วิสาหกิจ    เลือกตวัอยา่งเป็นสมาชิกชุมชนตน้แบบ จงัหวดัสระบุรี 100   ตวัอยา่ง (ครัวเรือน)(ตารางท่ี 3.3) 
 

ตำรำงที ่ 3.3  สมำชิกชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง จ ำนวน 100  ตวัอย่ำง  

ชุมชนเศรษฐกจิพอเพยีง 
บ้ำน 

ระบบกำรผลติ
กำรเกษตร 

ระบบกำรผลติ 
วสิำหกจิชุมชน 

      ระบบทุนชุมชน 
รวม 

ชุมชน ต.คลองเรือ 9 8 8 31 
ชุมชน ต.เจริญธรรม 9 9 8 26 
ชุมชน ต.วิหารแดง 9 6 4 19 
ชุมชน ต.หนองสรวง 9 8 7 24 

รวม 36 31 27 100 
                                                                                   
  (2)  กระบวนกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                  การพฒันาชุดเคร่ืองมือพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินตนเองของชุมชน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัใช้
แบบประเมิน : ประกอบดว้ยโครงสร้างและรูปแบบขอ้มลูพ้ืนฐานและตวัช้ีวดัเบ้ืองตน้กิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
  1)   การผลิต เป็นการด าเนินการดา้นท่ีดิน พนัธุ์พืช พนัธุ์สัตว ์การหาทุน การหาความ
ช่วยเหลือและการชลประทาน 
  2) การตลาด จดัท ากิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ไดแ้ก่ การด าเนินการดา้นลานตาก
ขา้ว เคร่ืองอบขา้ว อบผลผลิต ยุง้ฉาง โรงสีขา้ว 
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  3)  การศึกษาอบรม จดัใหมี้การอบรมเพ่ิมพูนความรู้ให้บรรดาสมาชิก หรือจดัส่งผูน้  าบาง
คนท่ีมีความสามารถอบรมเรียนรู้เพ่ิมเติมกลบัมาถ่ายทอดใหส้มาชิกกลุ่ม 
  4.)  จดัสวสัดิการ ร้านคา้ กลุ่มออมทรัพยฯ์ และบริการรักษาพยาบาล การสาธารณสุขใน
ชุมชน 
  5).  จดัตั้งศูนยบ์ริการ มีสวสัดิการของหมู่บา้นเพ่ือจดักิจกรรมพฒันาสืบสานวฒันธรรม 
และการศาสนา 
               โดยส ารวจโครงสร้างและรูปแบบการปฏิบติัของชุมชนน ามาประมวลขอ้มลูพ้ืนฐานเก่ียวกบัชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
                           (3) กำรวเิครำะห์ข้อมูล   
                   การวิเคราะห์ขอ้มลู  หลงัจากท่ีไดร้วบรวมขอ้มลูจากแบบสมัภาษณ์แลว้  ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูล
ท่ีไดม้าตรวจสอบความถกูตอ้ง  จดัหมวดหมู่และวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
                    1) ระบบกำรผลติทำงด้ำนกำรเกษตร    
          การวิเคราะห์ระบบการผลิตของเกษตรกรตัวอย่าง   เป็นแบบไร่นาส่วนผสมในระบบพืช -ประมง- 
ปศุสตัว ์ ซ่ึงชนิดของพืชท่ีปลกูจะแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละท่ีข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของตลาดในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน  เกษตรกรบางราย  มีกิจกรรมการผลิตในรูปแบบขา้ว-ขา้ว-พืชสวน-ประมง-ปศุสตัว ์ เป็นการเนน้ไป
ท่ีการปลกูขา้ว ทั้งปีเพราะมีพ้ืนท่ีอยู่ในเขตชลประทานท่ีมีน ้ าอย่างอุดมสมบูรณ์  เกษตรกรเหล่าน้ีจึงน่าจะ
กา้วหนา้เกินแนวคิดในการด าเนินการท่ีเนน้ในเร่ืองของไมผ้ลและปศสัตัว ์  ในการศึกษาไดพ้ยายามปรับใช้
ขอ้มูลเพื่อให้สามารถน าไปใช้ไดต้รงตามหลกัการ โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ  สถิติพรรณนา  
ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  
 

2)ระบบของวสิำหกจิชุมชน 
                  การวิเคราะห์ระบบวิสาหกิจชุมชนท่ีเกษตรกรด าเนินการส่วนหน่ึงไดก้  าหนดข้ึนโดยค านึงถึง
ศกัยภาพการของทรัพยากรในทอ้งถ่ิน อีกส่วนหน่ึงไดพิ้จารณาถึงผลตอบแทนเศรษฐกิจ ซ่ึงจะมีผลต่อรายได้
และความเป็นอยู่ของเกษตรกร นอกจากน้ีพ้ืนฐานทางวฒันธรรมสังคม ความสัมพนัธ์ในครัวเรือน และ
ชุมชนก็มีส่วนในการก าหนดระบบวิสาหกิจชุมชนดว้ย  การศึกษาภาวะเศรษฐกิจสงัคมครัวเรือนเกษตรกรใน
โครงการจะช่วยใหส้ามารถประเมินศกัยภาพการพ่ึงตนเองทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรได ้
โดยไดค้  านึงถึงตวัช้ีวดัท่ีส าคญั  คือ รายได ้ซ่ึงจะวิเคราะห์จากการเปล่ียนแปลงของรายไดแ้ละองค์ประกอบ
ของค่าใชจ่้าย  การมีหน้ีสินและทรัพยสิ์น จะวิเคราะห์จากการเปล่ียนภาวะหน้ีสินและประเภทของทรัพยสิ์น
ท่ีมีอยู ่การพึ่งตนเองทางดา้นอาหาร จะพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายประเภทอาหารและการ
บริโภคผลผลิตในฟาร์มและการซ้ือสินคา้และบริการกบัวิสาหกิจชุมชน การเรียนรู้จะพิจารณาถึงโอกาสใน
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การพัฒนาและแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้ รวมทั้ งประสบการณ์กับเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
การมีส่วนร่วมจะวิเคราะห์ถึงบทบาทและความสมัพนัธข์องเกษตรกร การเรียนรู้จะพิจารณาถึงโอกาสในการ
พฒันาและแลกเปล่ียนขอ้มลูความรู้รวมทั้งประสบการณ์กบัเกษตรกรและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพราะสมาชิกท่ีมี
ต่อครัวเรือนตนเองและชุมชน และประการสุดทา้ยจะเป็นทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
และเจา้หน้าท่ีจังหวดัรัฐละ    ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล  นอกจากการวิเคราะห์เน้ือหาจากผลการรวบรวม
ขอ้มลูแลว้  ไดน้ าแนวคิด  ทฤษฎี  มาตีความของขอ้มลู  
      3)  การวิเคราะห์ทุนชุมชน 
             หมำยถึงทุนทีไ่ม่ใช่เงนิคอื ส่ิงท่ีเป็นมลูค่าหรือมีคุณค่าท่ีมิใช่เงินตรา แต่หมายถึงส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมี
ความส าคญัต่อชีวิตความเป็นอยูข่องคน เช่น ทุนทรัพยากรท่ีก่อใหเ้กิดผลผลิต ท่ีเป็นความรู้ ภูมิปัญญา 
ประสบการณ์ของคน ทุนทางสงัคม วฒันธรรมประเพณีปัจจยับริการทางโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นตน้ กรมการ
พฒันาชุมชนไดจ้  าแนกประเภทของ “ทุน” ออกเป็น 2 ส่วน คือ ทุนการเงิน และทุนท่ีไม่ใช่เงิน ในส่วนของ
ทุนท่ีไม่ใช่เงิน จ  าแนกได ้4 ประเภท ไดแ้ก่ 
          1.ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง คุณสมบติัดา้นต่าง ๆ ของคนทุกเพศทุกวยัในชุมชน ท่ีมี
คุณสมบติัในดา้นสุขภาพอนามยั อายขุยั/ ดา้นการศกึษาภูมปัิญญา ขีดความสามารถ/ ดา้นฐานะทางเศรษฐกิจ 
ความยากจน ร ่ ารวยของคนในครัวเรือน 
         2. ทุนสังคม (Social Capital) หมายถึง ทรัพยากรทางสงัคมท่ีประชาชนใชเ้พื่อการด ารงชีพ 
รวมทั้งความไวเ้น้ือเช่ือใจ การยอมรับซ่ึงกนัและกนั ความเช่ือถือศรัทธา ตลอดจนวฒันธรรมท่ีสืบทอดมา
ยาวนาน 
        3.ทุนกำยภำพ (Physical Capital) หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพ่ืออ  านวยความสะดวกในการ
ด ารงชีวิต หรือเป็นปัจจยัพ้ืนฐานในการผลิตท่ีสนบัสนุนการด ารงชีวิตของประชาชน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบพลงังาน การส่ือสาร โทรคมนาคม โบราณวตัถุ โบราณสถาน หรือส่ิงปลกูสร้าง
ต่างๆ 
        4. ทุนธรรมชำต ิ(Natural Capital)หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัก  าหนด 
ศกัยภาพในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แหล่งน ้ าธรรมชาติเช่น ป่าไม ้ดิน 
น ้ า  ภูเขา ทะเล เกาะสตัวป่์า แร่ธาตุ พลงังาน น ้ าพุ พืชพนัธุธ์ญัญาหาร 
 

3.3 กำรศึกษำกำรขยำยผลแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชนต้นแบบสู่ชุมชนอืน่  
  

 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีการพฒันา การรวมกลุ่ม ชุมชนเขม้แข็ง การ
ขยายผล ศกัยภาพของชุมชนชนบท และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงไดน้ ามาใช้เป็นแนวทางในการ
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ก าหนดกรอบแนวคิด เพื่อการขยายผลของชุมชน มาก าหนดเป็นกรอบในการศึกษา โดยการขยายผล ใน  
5 ดา้น คือ ดา้นเทคโนโลยี ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นทรัพยากร ดา้นจิตใจ และดา้นสังคม และวฒันธรรม โดยมี
รายละเอียดในแต่ละดา้นดงัน้ี 

(1) การขยายผลไดท้างเทคโนโลย ีหมายถึงการอบรม ศึกษาดูงานดา้นเทคโนโลยี ทั้งของสมยัใหม่ 
และของดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน ท่ีเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบา้น การรู้จกัใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสม  การบ ารุงรักษาให้คงสภาพดี เพื่อการใช้งาน และสามารถน ากลบัมาใช้ได้ใหม่ 
ส่งเสริมใหม้ีการศึกษา ทดลอง ทดสอบ เพื่อใหไ้ดเ้ทคโนโลยใีหม่ ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ 
ภูมิประเทศ และสงัคมไทย รวมทั้งการมีผูน้  ากลุ่มท่ีดี 

(2) การขยายผลไดท้างเศรษฐกิจ หมายถึง การด าเนินชีวิตทางเศรษฐกิจท่ีมีความมัน่คง พ่ึงตนเองได้
ในระบบการผลิต การจ าแนกแจกจ่าย  ระบบตลาด รวมทั้งมีสินคา้และบริการเพียงพอเพ่ือสนอง
การบริโภคของตนเองและชุมชน มีอ  านาจต่อรองในการแข่งขนั มีอิสระในการประกอบอาชีพ 
และประกอบอาชีพอยา่งเป็นหลกัแหล่ง มีรายไดส้ม  ่าเสมอ รวมทั้งมีรายไดท่ี้สูงกว่ารายจ่าย อนั
เป็นการแสดงถึงการมีเงินออมเพ่ิมข้ึน 

(3) การขยายผลไดท้างทรัพยากร หมายถึงทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่โดยธรรมชาติหรือหามาได ้การ
ส่งเสริมใหมี้การน าเอาศกัยภาพของผูค้นในทอ้งถ่ินมาใช ้การแสวงหาวสัดุในทอ้งถ่ินท่ีมีอยูแ่ละ
สามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งเหมาะสม และมีการฟ้ืนฟกูลบัมาใชใ้หม่ได ้

(4) การขยายผลไดท้างจิตใจ หมายถึงการอบรมให้มีสภาพจิตใจท่ีเขม้แข็งในการต่อสู้กับปัญหา
อุปสรรคในการหาเล้ียงชีพ มีจิตส านึกว่าตนสามารถพ่ึงตนเองได ้มีจิตใจท่ีคิดจะต่อสู้ชีวิตดว้ย
ความสุจริต มีความพยายาม ยึดหลกัทางสายกลาง และมีความพร้อม และมุ่งมัน่พฒันาชีวิตให้
เจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 

(5) การขยายผลไดท้างสงัคม หมายถึงการศึกษาอบรมในภาวการณ์ท่ีกลุ่มคนกลุ่มหน่ึง มีความเป็น
ปึกแผน่ เรียนรู้ พฒันาตนเอง มีผูน้  าท่ีมีประสิทธิภาพสามารถน ากลุ่มคนใหป้ฏิบติัหน้าท่ีต่าง ๆ ไปสู่
เป้าหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเสริมสร้างให้แต่ละชุมชน ร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกูลกนั น า
ความรู้ท่ีไดรั้บมาถ่ายทอด เผยแพร่ใหไ้ดป้ระโยชน์ซ่ึงกนัและกนัสามารถแสดงกรอบแนวคิดในการ
การขยายผลของชุมชน  
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บทที่ 4 

ผลกำรศึกษำ 
 ในบทน้ีเป็นผลการศึกษาวิจยัตลอดโครงการประกอบดว้ยเน้ือหา 3 ส่วนคือ 
4.1  ผลกำรศึกษำในส่วนของชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 

               การศึกษาการขยายผลทางเศรษฐกิจของชุมชนบนพ้ืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการ

ประชุมระดมสมองจากกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญัๆ (Key in formations) วิทยากร

ผูน้  าชุมชนบา้นคลองหวัชา้ง เกษตรกรต าบลเจริญธรรม ต าบลวิหารแดง  ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่และ

ผูป้ระกอบการและต าบลหนองสรวง วิสาหกิจชุมชนพอเพียงตน้แบบจากเขตพ้ืนท่ีต่างๆ ในจงัหวดัสระบุรี 

เพื่อระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัการขยายผลและแนวทางการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเมิน

ความส าเร็จและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการขยายผลองคค์วามรู้เก่ียวกบัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและการด าเนินงาน เชิงประจกัษ ์ท่ีผา่นมาของชุมชน

ท่ีด าเนินการ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้างและรูปแบบการ

ขยายผลการ  ประยกุตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน และการศึกษาสภาพทางสงัคม  ความสมัพนัธข์อง

เกษตรกรกบัชุมชน และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง  กบัการด าเนินการผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง  แนวทางการด าเนินงานของโครงการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมข้ึนโดยการจัด

ประชุมของชุมชน การขยายผลจากการผา่นการอบรมของศนูยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นคลองหัวชา้ง  สู่ชุมชน

อ่ืนๆ   แสดงผลการวิจัยเชิงพรรณนา ในหัวขอ้น้ีจะมี 2 ส่วน คือ (1) ความเป็นมาของหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง และ (2) วิธีการขยายผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ ซ่ึงรายละเอียดแต่ละส่วน เป็นดงัน้ี  

(1) ควำมเป็นมำหมู่บ้ำนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง(บ้ำนคลองหัวช้ำง) 
บา้นคลองหวัชา้งเดิมข้ึนอยูก่บับา้นยางคู่หมู่ท่ี 5  ต  าบลคลองเรืออ  าเภอวิหารแดงจงัหวดัสระบุรีคน

ส่วนใหญ่เรียกหมู่บา้นเขาวิหารตามช่ือของส านกัสงฆเ์ขาวิหารเมื่อปีพุทธศกัราช 2536 ไดแ้ยกหมู่บา้นออกมา
และไดต้ั้งช่ือหมู่บา้นว่าหมู่บา้นคลองหวัชา้งซ่ึงไดต้ั้งช่ือตามผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ของหมู่บา้นท่ีบอกเล่าสืบทอดต่อๆกนั
มาว่าในสมยัก่อนพ้ืนท่ีหมู่บา้นอุดมสมบูรณ์มากและมีล  าคลองต้นน ้ าไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ตลอด
หมู่บา้นล าคลองดงักล่าวจะมีชา้งลงมากินน ้ าเป็นประจ าและต่อมามีคนไปหาปลาไดพ้บหวัชา้งในล าคลองจึง
ไดเ้รียกล าคลองนั้นว่าคลองหวัชา้งซ่ึงช่ือหมู่บา้นก็ไดต้ั้งช่ือตามล าคลองและไดท้ าการคดัเลือกผูน้  าหมู่บา้น
คลองหวัชา้งคนแรกคือนายสงัวาลยค์ชประเสริฐเป็นผูใ้หญ่บา้นซ่ึงไดด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวตั้งแต่พ.ศ. 2536  
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จนถึงปัจจุบนัรวมการก่อตั้งหมู่บา้นจ านวน   19    ปีปัจจุบนัมีจ  านวนครัวเรือน  135  ครัวเรือนประชากร
จ านวน  517   คน 

1)  ลกัษณะที่ตั้ง 

บา้นคลองหวัชา้งหมู่ท่ี 10  อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องจงัหวดัสระบุรีอยูห่่างจากท่ีว่าการอ าเภอ

วิหารแดงประมาณ   7   กิโลเมตรห่างจากจงัหวดัสระบุรีประมาณ  34  กิโลเมตรมีเน้ือท่ีของหมู่บา้นรวม 

2.88 ตารางกิโลเมตร (1,800 ไร่)  ลกัษณะพ้ืนท่ีของหมู่บา้นโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบติดเชิงเขาซ่ึงอยู่ทางดา้น

เหนือของหมู่บา้นและเป็นเขตอุทยานแห่งชาติพระพุทธฉายมีแหล่งน ้ าท่ีส าคญัไดแ้ก่คลองหวัชา้งและล าราง

คลองหวัชา้งไหลจากทิศเหนือลงทิศใตต้ลอดหมู่บา้นมีระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตรไหลไปบรรจบกบั

คลองหว้ยกรวดหมู่ท่ี 9  ต  าบลคลองเรือท าใหส้ภาพพ้ืนท่ีเหมาะส าหรับการท าการเกษตรและปศุสตัว ์

2) พืน้ที่และลกัษณะภูมปิระเทศ 

อำณำเขตตดิต่อ ทิศเหนือ ติดกบั เขตอุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย(น ้ าตกสามหลัน่) 

  ทิศตะวนัออก ติดกบั หมู่ท่ี 6หมู่ท่ี 7 ต  าบลเขาเพ่ิมอ  าเภอบา้นนาจงัหวดันครนายก 

  ทิศตะวนัตก ติดกบั หมู่ท่ี 4หมู่ท่ี 9 ต  าบลคลองเรืออ  าเภอวิหารแดงจงัหวดัสระบุรี 

  ทิศใต ้  ติดกบั หมู่ท่ี 5  ต  าบลคลองเรืออ  าเภอวิหารแดงจงัหวดัสระบุรี 

           3)  กำรคมนำคมระหว่ำงหมู่บ้ำนต ำบลอ ำเภอและจงัหวดั 

3. 1) ระยะทำงกำรคมนำคมบา้นคลองหัวชา้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องจงัหวดั

สระบุรีอยูห่่างจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเรือประมาณ  3  กิโลเมตรอยูห่่างจากท่ีว่าการอ าเภอวิหาร

แดงประมาณ  7  กิโลเมตรห่างจากจังหวัดสระบุรีระยะทางประมาณ  34  กิโลเมตรและอยู่ห่างจาก

กรุงเทพมหานครมีระยะทางประมาณ 120  กิโลเมตรมีเน้ือท่ีของหมู่บา้นรวม   2.88   ตารางกิโลเมตร          

( 1,800  ไร่ ) 

                            3.2) เส้นทำงกำรคมนำคมบา้นคลองหัวชา้งมีเส้นทางการคมนาคมจ านวน  4  เส้นทางคือ       

-ถนนลาดยาง (รพช.)สายบา้นยางคู่ – คลองหวัชา้ง –แอ่นมะค่า (ผา่นทางทิศใตข้องหมู่บา้น) 1      เสน้ 

               -ถนนลาดยาง (รพช.)สายบา้นหว้ยกรวด–คลองหวัชา้ง(ผา่นทางทิศเหนือของหมู่บา้น)   1      เสน้ 

-ถนนลาดยาง (รพช.)สายบา้นหว้ยกรวด – คลองหวัชา้ง (ผา่นทางทิศตะวนัตกของหมู่บา้น )  1     เสน้ 
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-ถนนคอนกรีต(คสล.) สายคลองหวัชา้ง – บา้นเขาไมไ้ผ ่ ( อ.บา้นนาจ.นครนายก )  

 (ผา่นทางทิศตะวนัออกของหมู่บา้น )  สามารถเป็นทางลดัไปอ.แก่งคอยจ.สระบุรีจ  านวน   1    เสน้ 

4) กำรประกอบอำชีพและกำรมงีำนท ำ 

ประชากรบา้นคลองหวัชา้งส่วนใหญ่ประกอบอำชีพหลักคือการท าการเกษตรแบบผสมผสานโดย

แยกตามอาชีพหลกั-อาชีพรองดงัต่อไปน้ี 

            1.  ท านา-ท าสวน-เพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนจ านวน 25 หลงัคาเรือน 

2.  เล้ียงกระบือ-ปลกูพืชผกั  จ านวน  15 หลงัคาเรือน 

3.  เล้ียงกบ–ไก่ชน-ไก่พ้ืนเมือง  จ านวน  5 หลงัคาเรือน 

4.  เพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน-ปลกูพืชผกั จ านวน  15 หลงัคาเรือน 

5.  ปลกูพืชผกัสวนครัว   จ านวน  20 หลงัคาเรือน 

6.  กองตบัแฝกมุงหลงัคา   จ านวน  25 หลงัคาเรือน  

7. รับจา้งทัว่ไป/ท างานโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 25   หลงัคาเรือน 

8 .คา้ขาย    จ านวน  3   หลงัคาเรือน 

9. รับราชการ    จ านวน  2  หลงัคาเรือน 

   

      รวมทั้งส้ิน          135         หลงัคำเรือน 

  5)แรงบนัดำลใจในกำรริเร่ิมท ำงำนเศรษฐกจิพอเพยีงของหมู่บ้ำนต้นแบบ  

      แรงบนัดาลใจในการริเร่ิมท างานเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บา้นตน้แบบ การท านาปีไม่ค่อยไดผ้ล

ตอ้งอาศยัน ้ าฝน ท าใหเ้ร่ิมคิดหาวิธีช่วยใหช้าวบา้นท านาได ้ดว้ยการเลิกท านาปี แต่หันมาท านาปรังแทน 

แต่การท านาปรังนั้นตอ้งมีคลองส่งน ้ า ซ่ึงหมู่บา้นตน้แบบยงัไม่มี จึงเกิดการรวบรวมสมาชิกตั้งเป็นกลุ่ม

ท านา และตกลงกนัว่าจะตอ้งขุดคลองส่งน ้ า แต่ดว้ยกลุ่มไม่มีเงินทุนในการขุดคลอง พอสมาชิกเร่ิมท านา

ไดผ้ล และเช่ือใจผูใ้หญ่บา้น เร่ิมมีการเก็บสะสมเงินทุนและเก็บค่าบริการในการส่งน ้ าผ่านคลอง ท าให้

ผูใ้หญ่บา้นสามารถส่งหน้ีท่ีกูย้มืจากกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตและวดัไดท้ั้งหมด ท าให้กลุ่มท านาปรัง

เกิดความเขม้แข็ง ท านาไดผ้ลมาจนถึงปัจจุบนั   ระหว่างนั้นไดเ้ขา้ร่วมอบรมเพ่ิมพนูความรู้ ศึกษาดูงานอยู่

เร่ือยๆ จึงเกิดแนวคิดในการขยายกลุ่มต่างๆ ในหมู่บา้น เพราะมีกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตเพียงอย่าง

เดียวไม่ไดท้ าให้กิจการของกลุ่มเติบโตหรือขยายตวัเพ่ิมข้ึนจึงมีแนวคิดว่าหมู่บา้นควรมีการจดัตั้งกลุ่ม
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อ่ืนๆ เพ่ิมเติม ประกอบกบัเหตุผลเร่ิมเห็นว่าชาวบา้นมีการจบัจ่ายใชส้อยกนัมากข้ึนดว้ยความดีท่ีท ามาแลว้

ท าใหช้าวบา้นเร่ิมทยอยมาลงหุ้น การบริหารจดัการในปีแรกสามารถท าก  าไรให้วิสาหกิจไดสู้งมาก ใช้

วิธีการปันผลจากยอดซ้ือสูง เพ่ือดึงดูดใหช้าวบา้นเห็นความส าคญัและเพ่ิมเงินหุน้ในปีถดัไป ซ่ึงก็เป็นจริง 

ท าใหใ้นปีต่อมาชาวบา้นน าเงินมาลงทุนจ านวนมากข้ึน ชุมชนไดข้ยายตวั มีเงินลงทุนเพ่ิมมากข้ึน  เกิดจาก

การระดมเงินหุน้ของประชาชนในหมู่บา้นมากข้ึนทุกปี ภายในหมู่บา้นไดเ้กิดกลุ่มต่างๆมากข้ึนซ่ึงกลุ่ม

เหล่าน้ีมีเงินทุนมากข้ึนแต่ไม่มีวิธีท่ีจะน าเงินไปลงทุนเพื่อก่อใหเ้กิดผลตอบแทนคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ 

จึงเร่ิมคิดหาวิธีการลงทุนเพ่ิมโดยการตั้งวิสาหกิจชุมชนข้ึน โดยใหเ้กิดจากการระดมทุนของกลุ่มต่างๆ ใน

หมู่บา้น แลว้กลุ่มต่างๆ ก็มีวิธีลงทุนท่ีก่อใหเ้กิดรายไดม้ากข้ึนซ่ึงไดป้ระชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนตระหนัก

ในหมู่บา้นสามารถด าเนินงานและขยายกิจการไดม้าจนถึงปัจจุบนัน้ี   

ตำรำงที่ 4.1 วิสยัทศันก์ารพฒันาหมู่บา้นชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

วสัิยทัศน์กำรพฒันำหมู่บ้ำน
วสัิยทัศน์  3  ปี 

วสัิยทัศน์  5  ปี วสัิยทัศน์  10  ปี 

กำรพฒันำหมู่บ้ำน 
1. หมู่บา้นไดรั้บการพฒันาจาก
การก าหนดต าแหน่งการพฒันา
หมู่บา้น( Positioning ) 
2.  ประชาชนในหมู่บา้นนอ้มน า
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชก้บัชีวิตประจ าวนัทุกหลงัคา
เรือน 

กำรพฒันำอำชีพ 
1.  หมู่บา้นไดรั้บการพฒันาจาก
การก าหนดต าแหน่งอาชีพของ
หมู่บา้น 

กำรพฒันำหมู่บ้ำน 
1.  พฒันาหมู่บา้นเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เกษตรเชิงอนุรักษ(์ โฮมสเตย ์) 
2.  แหล่งน ้ าคลองหวัชา้ง / ล  าราง
สาธารณะประโยชน์ไดรั้บการขุดลอก
ใหม่โดยการปลกูหญา้แฝกเพื่อการ
อนุรักษดิ์นและน ้ าตลอดคนัคลอง 
3.  ปลกูป่าชุมชนตลอดคนัคลอง 

กำรพฒันำอำชีพ 
1.  กลุ่ม / องคก์รต่างๆในหมู่บา้น
เขม้แข็งสามารถพึ่งพาตนเองได ้

กำรพฒันำหมู่บ้ำน 
1.  หมู่บา้นเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เกษตรเชิงอนุรักษ ์(โฮมสเตย ์)  
2.  ตน้น ้ าล  าคลองหวัชา้ง / ล  าราง
สาธารณะประโยชน์และป่าชุมชน
ตลอดคนัคลองสาธารณะ
ประโยชน์พฒันาไปสู่ความอุดม
สมบูรณ์ทั้งดินน ้ าและป่าไม ้

กำรพฒันำอำชีพ 
1.  ประชาชนมีอาชีพท่ีมัน่คงอยูดี่

มีสุขบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

อยา่งย ัง่ยนื 
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(2)  จุดเด่นของหมู่บ้ำน 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บา้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสานเป็นอาชีพหลกั     

ประกอบอาชีพ   ทอพรมเช็ดเทา้กองหญา้แฝกเป็นอาชีพรองและมีลกัษณะเด่นเป็นเอกลกัษณ์คือ  

              1.ศนูยเ์รียนรู้ชุมชนบา้นคลองหวัชา้ง 

2. ศนูยเ์รียนรู้การพฒันาท่ีดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3. กลุ่มทอผา้เช็ดเทา้บา้นคลองหวัชา้ง(OTOP / วิสาหกิจชุมชน) เขม้แข็ง 
4. ผูน้  าเขม้แข็ง 
5. ประชาคมหมู่บา้นสามคัคี 
6. ภูมิปัญญาจากการน าเศษวสัดุเหลือใชจ้ากการเพาะเห็ดฟางน ามาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพชนิด
ต่างๆ 

(3) ก ำหนดพืน้ที่กำรพฒันำของหมู่บ้ำนโดยก ำหนดต ำแหน่งกำรพฒันำหมู่บ้ำน  คือ บริเวณ                                       
1.ศนูยเ์รียนรู้ชุมชนบา้นคลองหวัชา้ง 

2. ศนูยเ์รียนรู้การพฒันาท่ีดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครัวเรือนตน้แบบและแหล่งเรียนรู้ในหมู่บา้น 
4. คลองสาธารณประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติและส่ิงแวดลอ้มภายในหมู่บา้น 

5. พฒันาหมู่บา้นเป็นแหล่งท่องเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ์ (โฮมสเตย ์) 
(4)  ก ำหนดกลุ่มอำชีพของหมู่บ้ำนโดยกำรก ำหนดต ำแหน่งอำชีพของหมู่บ้ำนคอื (กลุ่มอาชีพหรือ
งานท่ีประชาชนถนดั) 

  1. กลุ่มทอผา้เช็ดเทา้บา้นคลองหวัชา้ง( OTOP 3  ดาว /  วิสาหกิจชุมชน  ) 
  2. กลุ่มเพาะเห็ดฟาง -เพาะเห็ดกอ้น 

  3. กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ( วิสาหกิจชุมชน  ) 

  4. กลุ่มปลกูพืชผกัสวนครัว       

  5. กลุ่มหญา้แฝก( วิสาหกิจชุมชน  ) 

  6. กลุ่มเล้ียงกระบือ 

  7. กลุ่มเล้ียงไก่-เล้ียงเป็ด 

  8. กลุ่มท านา-ท าสวน 

  9. กลุ่มเล้ียงกบ-เล้ียงปลา        

  10.กลุ่มปลกูตน้ไมเ้ศรษฐกิจ ( ไมขุ้ดลอ้ม ) 
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  11.กลุ่มกลองยาวประยกุต ์

  12.กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 

(5)  จุดเด่นหรือจุดแข็งของชุมชนตน้แบบ 
บอกถึงส่ิงท่ีมีและเห็นว่าเด่นในชุมชนทั้งดา้นบุคคล,กลุ่ม,ส่ิงแวดลอ้ม,ภูมิปัญญา,วฒันธรรมประเพณี,และ
ส่ิงอ่ืน ๆ เป็นปัจจยัภายในชุมชนเอง 

ตารางท่ี 4.2 จุดเด่นด้ำนบุคคล  ( ทุนด้ำนทรัพยำกรบุคคล  ) 

ที่ ช่ือ - สกุล อำย ุ บ้ำนเลขที ่ ลกัษณะเด่น 
1 นายสงัวาลย ์ คชประเสริฐ 50 10 การบริหารงานในชุมชน 
2 นางชลณิธา   คชประเสริฐ 51 10 การประสานงานในชุมชน 
3 นายพรจตุรทิศ   จา้วฝ้าย 44 13 การพดูในชุมชน 
4 นางแป้น            ตรีวงษ ์ 56 9809 การบริการงานในชุมชน 
5 นางแดง  หินผา 51 283 การบริการงานในชุมชน 
6 นายสมพงษ ์   ปัญโญ 57 388/2 การบริการงานในชุมชน 
7 นางบุญเรือง นครคง 73 59 อาหารไทยพ้ืนบา้น 
8 นางครอง   คชประเสริฐ 79 12 อาหารไทยพ้ืนบา้น 
9 นายสวาท   ชยัโคสาร 64 7/2 ทอผา้พ้ืนเมือง 
10 นางบุญมา  มณีอ่อน 61 36 ครัวเรือนตน้แบบ 
11 นายวนัชยั      เจริญจิตร์ 42 5 การเพาะเห็ดฟาง 
12 นายสราวุธ  คชประเสริฐ 27 3 เยาวชนตวัอยา่ง 
13 นายสงัเวียน     มลูผล 53 40 การเพาะเห็ดฟาง 
14 นายธนา      เจริญจิตร์ 33 98 การบริการงานในชุมชน 
15 นายใบ     กวยเม้ียน 67 131 ครัวเรือนตน้แบบไร่นาสวนผสม 
16 นางสาวพรทิพย ์ หนูนอ้ย 26 6 เยาวชนตวัอยา่ง 
17 นางสาวปภทัรพร ตนัแกว้ 51 130 ครัวเรือนตน้แบบธนาคารตน้ไม ้
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 2.  จุดเด่นด้ำนกลุ่ม/องค์กร (ทุนด้ำนเศรษฐกจิ/สังคม)ทุนของชุมชน 
1.กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตจ านวน1  กลุ่ม สมาชิกจ านวน  85  คนเงินทุนของกลุ่ม 285,500 บาท จดัตั้งเม่ือ 
ปีพ.ศ.2542 ประธานกลุ่ม ช่ือนายสงัวาลย ์คชประเสริฐ 
2. กองทุนหมู่บา้นคลองหวัชา้ง สมาชิกจ านวน 74  คน เงินทุนของกลุ่ม   1,176,125.81  บาทจดัตั้งเม่ือปี พ.ศ. 
2544   ประธานกลุ่มช่ือนายสงัวาลย ์ คชประเสริฐ 
3.กลุ่มอาชีพกลุ่มทอผา้เช็ดเทา้บา้นคลองหวัชา้ง(OTOP / วิสาหกิจชุมชน) ซ่ึงไดรั้บการสนับสนุนโครงสร้าง
กลุ่มจากบริษทัปตท.จ ากดั (มหาชน) จ  านวนเงิน 311,300 บาท สมาชิกจ านวน   60  คน เงินทุนของกลุ่ม
(เงินทุนโครงสร้างอาคาร)  311,300  บาท เงินทุนของกลุ่ม(เงินทุนหมุนเวียน/วสัดุอุปกรณ์)  100,000  บาท
จดัตั้งเม่ือปีพ.ศ . 2542   ประธานกลุ่มช่ือนางชลณิธา  คชประเสริฐ 
 4. กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพบา้นคลองหวัชา้ง (วิสาหกิจชุมชน ) สมาชิกจ านวน 50   คน เงินทุนของกลุ่มแยกเป็น
เงินทุนโครงสร้างอาคารและลานตากปุ๋ย    97,500  บาท เงินทุนวสัดุอุปกรณ์  170,000  บาท  เงินทุน
หมุนเวียน  40,000  บาท จดัตั้งเม่ือปีพ.ศ. 2548 ประธานกลุ่มช่ือนายสงัวาลย ์ คชประเสริฐ 
 5.ชมรมฌาปนกิจหมู่บา้นสมาชิกจ านวน  350  คน  เงินทุนของกลุ่ม  35,000 บาทจดัตั้งเม่ือ ปีพ.ศ.2540    
ประธานกลุ่มช่ือนางแดง  หินผา 
 6.กลุ่มเพาะเห็ดฟางสมาชิกจ านวน 25  คนเงินทุนของกลุ่ม  125,000  บาทจดัตั้งเม่ือปี พ.ศ.2544  ประธาน
กลุ่มช่ือ นางส ารวย  เจริญจิตร์ 
 7. กลุ่มกองหญา้แฝก (หญา้คา)    สมาชิกจ านวน  35  คน เงินทุนของกลุ่ม 100,000  บาทจดัตั้ง  เมื่อปีพ.ศ.
2550  ประธานกลุ่มช่ือนายแสวง  ประกอบพร  
8.กลุ่มปลกูพืชผกัสวนครัวสมาชิกจ านวน  30  คน เงินทุนของกลุ่ม   125,000    บาท  จดัตั้งเม่ือปีพ.ศ.2544  
ประธานกลุ่มช่ือนายใบ กวยเม้ียน 
9. กองทุนแม่ของแผน่ดินบา้นคลองหวัชา้งสมาชิกจ านวน – คนเงินทุนของกองทุน 10,000  บาทจดัตั้งเม่ือปี
พ.ศ.2550   ประธานกองทุนช่ือนายสงัวาลย ์ คชประเสริฐ 
 10. ชมรมคนรักษป่์าต าบลคลองเรือสมาชิกจ านวน 100  คนเงินทุนของชมรม   -   บาทจดัตั้งเม่ือปีพ.ศ.2550  
ประธานชมรมช่ือนางชลณิธา   คชประเสริฐ 
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ตารางท่ี 4.3  จุดเด่นด้ำนทรัพยำกรธรรมชำต ิ (ทุนดา้นทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บา้น/ชุมชนเช่นแหล่ง

น ้ า/ป่า/สถานท่ีท่องเท่ียวสาธารณะและการใชป้ระโยชน์) 

ช่ือแหล่งทรัพยำกรธรรมชำต/ิ ทุน
สำธำรณประโยชน์ 

ลกัษณะกำรใช้ประโยชน์ หมำยเหตุ 

คลองหวัชา้ง/ล  ารางคลองหวัชา้ง  - แหล่งน ้ า เพื่อการเกษตร 
 

- แหล่งน ้ าสาธารณะ 
ตน้น ้ าระยะทาง  6  กิโลเมตร 

เขตอุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย 
 

-เขตป่าสงวนแห่งชาติ -ป่าสงวน/ป่าชุมชน 

ศนูยเ์รียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
บา้นคลองหวัชา้ง 

แหล่งเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชด าริ 

-ภาคีพฒันา 

---------------------------------------
ศนูยเ์รียนรู้การพฒันาท่ีดินตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

แหล่งเรียนรู้การพฒันาท่ีดิน 
ตามแนวพระราชด าริ 

-ภาคีพฒันา 

ศาลาประชาคมประจ าหมู่บา้น 
 

ท่ีประชุมประชาคมประจ าเดือนและ
อ่ืนๆ 

-สาธารณประโยชน ์

  

ตารางท่ี 4.4  จุดเด่นด้ำนภูมปัิญญำชุมชน 

 

ประเภทภูมปัิญญำ 
ช่ือ-สกุล และที่อยู่ของเจ้ำของภูมิ

ปัญญำ 
ประโยชน์ต่อชุมชนในด้ำนใด 

มดัหม่ี/ทอผา้พ้ืนเมือง นางแป้น                  ตรีวงษ ์ สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
กลองยาวประยกุต ์ นายวงษ ์  คชประเสริฐ อนุรักษ ์/ สืบสานภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 
 กลองยาวประยกุต ์ นายแมน้                  เจริญจิตร์ อนุรักษ ์/ สืบสานภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 
 

 

 

DPU



 

ศูนยว์ิจยั  31-110 คณะเศรษฐศาสตร์ 
                                                                                                                                                         
 

ตารางท่ี 4.5  จุดเด่นด้ำนประเพณ/ีวฒันธรรม/กฎ ระเบียบ / ค่ำนิยมและควำมสัมพนัธ์ของชุมชน 

 (เป็นลกัษณะของพ้ืนท่ีหล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่น  เป็นส านึกร่วมของคนในชุมชนท่ี
สร้างข้ึนมาเพ่ือก ากบัดูแลชุมชนใหด้  าเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั้น ๆ เป็นกฎของ
หมู่บา้น) 
 
 

ประเพณ/ีกจิกรรม วตัถุประสงค์ ต้องท ำอะไรบ้ำง 

จดัท ำเวทปีระชำคมและกำรประชุม
ประชำคมหมู่บ้ำนประจ ำเดือนทุก

วนัที่  6   ของเดือน 

- เพื่อสร้างประชาธิปไตย
ระดบัหมู่บา้น    ใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วม  ร่วมคิด  ร่วมท า  
ร่วมแสดงความคิดเห็น  และ
รับทราบขอ้มลูข่าวสารต่างๆ 

- ปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
- เสนอความคิดเห็น 
- ประชาสมัพนัธทุ์กครัวเรือน 
-ใหค้วามรู้-ปลุกจิตส านึกชุมชน 
-สืบทอดแก่เยาวชน 
-ภาคีพฒันา 

 
ท ำบุญกลำงบ้ำนประจ ำปี 
ทุกวนัที่ 8-9  เมษำยน 

-เพื่อสร้างความสามคัคีใน
หมู่บา้นใหรู้้รักสามคัคี 
-เพ่ือขอพรรดน ้ าด  าหวัผูสู้งอายุ
ในหมู่บา้น 

-ท าบุญเล้ียงพระประจ าปีของ
หมู่บา้น 
-ร่วมรับประทานอาหาร/สงัสรรค์
โดยการสมทบทุนในหมู่บา้น
ร่วมกนั 
-ขอพรรดน ้ าด  าหวัผูสู้งอายใุน
หมู่บา้น  

 
กลองยำว /ร ำกลองยำว 

 

-เพื่ออนุรักษป์ระเพณีพ้ืนบา้น
และสืบสานต่อภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

-สืบทอดศิลปะพ้ืนบา้นและ
ประยกุตศ์ิลปะสมยัใหม ่
-สืบทอดแก่เยาวชนและผูส้นใจ 
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ตารางท่ี 4.6  จุดอ่อนของชุมชน (ลกัษณะจุดอ่อนหรือจุดดอ้ยของชุมชนดา้นต่าง ๆ เป็นปัจจยัภายใน

ชุมชน) 

 

เร่ืองทีเ่ป็นจุดอ่อน มผีลกระทบต่อชุมชนอย่ำงไร ควรจะท ำอย่ำงไร 

-แหล่งต้นน ำ้ขำดกำรปรับปรุงตืน้เขนิ 
 - ประปำหมู่บ้ำนไม่เพยีงพอ 

-ไม่มีน ้ าเพ่ือการเกษตร 
-ขาดรายไดใ้นชุมชน 
-ขาดน ้ าอุปโภคบริโภค 

-พฒันาแหล่งน ้ าอุปโภคบริโภค 
-ขุดลอกคลอง 
-เพ่ิมถงัประปาหมู่บา้น 

-ประชำชนบำงส่วนยงัไม่เข้ำใจกำรน ำ
ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีงมำใช้ใน
ชีวติประจ ำวนั 

- ตน้ทุนการผลิตสูง / ฟุ่ มเฟือย - ใหค้วามรู้การน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยกุตใ์ชแ้ละส่งเสริม
การน าสู่การปฏิบติั 

-ประชำชนไม่มทีี่ท ำกนิเป็นของตนเอง 
/ส่วนใหญ่เป็นทีด่ินนำยทุน                                        

-ตอ้งเช่าท่ีท ากิน/ ไม่สามารถ
ลงทุนสูงได ้

-จดัหาท่ีว่างเปล่าใหท้ ากินใน
หมู่บา้น / อาชีพท่ีใชพ้ื้นท่ีนอ้ย 
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ตารางท่ี 4.7  ลกัษณะจุดแข็งหรือจุดเด่นของชุมชนดา้นต่าง ๆ เป็นปัจจยัภายในชุมชน 

เร่ืองทีเ่ป็นจุดแขง็ มผีลกระทบต่อชุมชนอย่ำงไร ต้องท ำอย่ำงไร 

- ประชำคมหมู่บ้ำนสำมคัค ี - ท าใหรู้้รักสามคัคี 
-มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
-สร้างโอกาสใหชุ้มชน 

-ร่วมประชุม   ร่วมคิด   ร่วมท า
และร่วมแสดงความคิดเห็น  
-น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยกุตใ์ช ้

-ผู้น ำเข้มแข็ง - หมู่บา้นไดเ้รียนรู้  เขา้ใจขอ้มลูดา้น
ต่างๆ 
- มีการพฒันาหมู่บา้นในดา้นต่างๆ
อยา่งต่อเน่ือง 

- ตอ้งเป็นตน้แบบ 
- มีความมุ่งมัน่  อดทน 
- มีความเป็นธรรม 
- บริหารงานในชุมชน 
- ประสานงานในชุมชน/นอก
ชุมชน 

   กลุ่มทอผ้ำเช็ดเท้ำบ้ำนคลอง 
หัวช้ำง(OTOP / วสิำหกจิชุมชน) 

-เป็นแหล่งเรียนรู้กลุ่มอาชีพใน
ชุมชน 
-สร้างงาน  สร้างรายได ้กระจาย
รายไดไ้ปสู่ ชุมชน 
 -เป็นแกนน าหลกัในการพฒันา
หมู่บา้นเขม้แข็ง 

-มีการจดัระเบียบการบริหาร
จดัการท่ีชดัเจน 
-มีทุนโครงสร้างกลุ่มท่ีมัน่คง 
-มีทุนหมุนเวียน 
-มีการพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่ง 
ต่อเน่ือง 
-มีการเอ้ืออารีต่อกนั 

 
-ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 

 
-ศูนย์เรียนรู้กำรพฒันำทีด่ินตำม
แนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

-เป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงานวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริในชุมชน/ประชาชน
ทัว่ไปทั้งในและนอกประเทศ 
-เป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงานการ
พฒันาท่ีดินตามแนวพระราชด าริ  

-มีจุดน าร่อง/ตน้แบบการปฏิบติั
จริง 
-มีฐานขอ้มลูการพฒันาดา้น
ต่างๆ 
-มีแนวคิดเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบติั 
-มีการพฒันาปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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ตารางท่ี 4.8   โอกาสของชุมชน(ปัจจยัภายใน/นอกชุมชนท่ีจะส่งเสริมและสร้างโอกาสใหชุ้มชน) 

เร่ืองทีเ่ป็นโอกำส มผีลกระทบต่อชุมชนอย่ำงไร ชุมชนควรจะสร้ำงโอกำสอย่ำงไร 
-มคีลองสำธำรณประโยชน์
ที่เป็นต้นน ำ้ระยะทำงยำว
ตลอดหมู่บ้ำน   6 ก.ม. 

- สามารถท าการเกษตรไดทุ้กฤดกูาล - วางแผนการผลิต การเกษตรในพ้ืนท่ี 
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

-มป่ีำไม้ที่อยู่ในเขตอุทยำน
แห่งชำต ิ

 

-ท าใหห้มู่บา้นร่มร่ืนเขียวขจี -พฒันาเป็นป่าชุมชน 
-อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
-สร้างจิตส านึกการรักษป่์า 

-มภีำคพีฒันำทั้งภำครัฐและ
เอกชน 

 

-เกิดการพฒันาในดา้นต่างๆ -ประสานแผนงาน/โครงการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาคีต่างๆ 
-เช่ือมโยงและบูรณาการ แผนงาน/
โครงการโดยภาคีพฒันาร่วมกนั 

ตารางท่ี 4.9  ข้อจ ำกดัของชุมชน 

ข้อจ ำกดั มผีลกระทบต่อชุมชนอย่ำงไร จะแก้ไขข้อจ ำกดัอย่ำงไร 
-องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมี
งบประมำณสนบัสนุนกำร

อำชีพจ ำกดั 

- การพฒันาไม่ต่อเน่ือง 
 -กลุ่มอาชีพไม่ย ัง่ยนื 

- ส่งเสริมกลุ่ม/องคก์รท่ีมีความพร้อมก่อน 
- เสนอขอรับงบประมาณจากแหล่งอ่ืน 

- หมู่บ้ำนอยู่ห่ำงไกลอ ำเภอ -หน่วยงาน/องคก์รขาดการ
เช่ือมโยง 
-การเดินทางติดต่อไม่สะดวก 

-หน่วยงานท่ีรับผดิชอบประสานและ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
-ติดตั้งป้ายบอกเสน้ทางจากอ าเภอถึง
หมู่บา้นอยา่งชดัเจน 

-ยงัไม่มโีทรศัพท์สำธำรณะ -การส่ือสารไม่ทัว่ถึง 
 

-ขยายเขตโทรศพัทส์าธารณะ 

-เป็นเขตตดิต่อระหว่ำง 
จงัหวดั 

-การพฒันาไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
 
-เป็นเสน้ทางเส่ียง 

-จดัท าแผนงานโครงการเช่ือมโยงระหว่าง
อบต./อบจ. 
-จดัเวรยาม-สายตรวจในพ้ืนท่ีหมู่บา้น 
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4.2  ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลระบบกำรผลติทำงด้ำนกำรเกษตร 
            การวิเคราะห์ในส่วนน้ี  พิจารณาจากความคิดเห็นของ   หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร 60 ครัวเรือน 
สมาชิกในครัวเรือนชุมชนในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดั สระบุรี  จ  านวน   40 ครัวเรือนรวม 100 ตวัอย่างท่ีท า
การเกษตรผสมผสานและการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการแปลผลจากค่าสถิติท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์  ค่าเฉล่ีย และร้อยละของการผลิตตามแนวทางการเกษตรผสมผสานในการศึกษาส่วนน้ีมีการ
รายงานดา้นระบบการท าฟาร์ม   
 (1)   พืน้ที่ด ำเนินกำรระบบกำรผลติทำงด้ำนกำรเกษตร 
  สภาพของดินและน ้ าในแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกรจะเป็นปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีก  าหนด
รูปแบบการเกษตรของเกษตรกร  ซ่ึงตอ้งพิจารณาใชป้ระโยชน์ใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเกษตรในแปลง
ท่ีดินนั้น ๆ ในกรณีเกษตรผสมผสานจึงรวมถึงการพิจารณาสดัส่วนของพ้ืนท่ีท่ีใชป้ระโยชน์ต่าง ๆ ระบบการ
ผลิตตลอดจนการจดัการดินและน ้ า 
ตารางท่ี  4.10   พ้ืนท่ีด  าเนินการเกษตรผสมผสานของแต่ละชุมชน 

ชุมชน พ้ืนท่ีด  าเนินการ  (ไร่) 
                 คลองเรือ 
                 เจริญธรรม 
                 วิหารแดง 
                 หนองสรวง 

13.13 
13.96 
14.58 
15.01 

เฉล่ียทั้งอ  าเภอ 14.10 
 
       เกษตรกรในโครงการศึกษามีขนาดพ้ืนท่ีด าเนินการโดยเฉล่ีย  14.10  ไร่ต่อราย (ตารางท่ี  4.10)  โดย
เกษตรกรในชุมชนหนองสรวงมีขนาดพ้ืนท่ีด าเนินการเฉล่ียใหญ่สุดประมาณ  15.01  ไร่  รองลงมาเป็น
เกษตรกรในชุมชนวิหารแดงขนาดประมาณ  14.58  ไร่  และชุมชนเจริญธรรมประมาณ  13.96  ไร่  ในขณะท่ี
เกษตรกรในชุมชนคลองเรือมีขนาดพ้ืนท่ีด าเนินการเลก็ท่ีสุดประมาณ  13.13  ไร่ 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายชุมชนแลว้ พบว่า เกษตรกรในชุมชนหนองสรวงจ านวน  11  ราย  มีขนาดพ้ืนท่ี
ด าเนินการเลก็ท่ีสุด  9.13  ไร่  และใหญ่ท่ีสุด  40.00  ไร่   ส่วนท่ีชุมชนวิหารแดงเกษตรกร  14  ราย  มีขนาด
พ้ืนท่ีด าเนินการเลก็ท่ีสุด  7.05  ไร่    และใหญ่ท่ีสุด  40.24  ไร่   ส าหรับชุมชนเจริญธรรม  เกษตรกรจ านวน  
21  ราย  มีขนาดพ้ืนท่ีด าเนินการเลก็ท่ีสุด  6.00  ไร่    และใหญ่ท่ีสุด  20.00  ไร่    ส่วนท่ีชุมชนคลองเรือ  ซ่ึงมี
พ้ืนท่ีด  าเนินการเฉล่ียเล็กท่ีสุดนั้ น  มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการศึกษาจ านวน  14  ราย  มีขนาดพ้ืนท่ี
ด าเนินการเลก็ท่ีสุด  5.17  ไร่  ใหญ่ท่ีสุด  18.44  ไร่   
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(2)ระบบกำรผลติ 
ตารางท่ี  4.11  ระบบการผลิตของเกษตรกรตวัอยา่ง แยกรายชุมชน 

ชุมชน ระบบการผลิต 
                  คลองเรือ      ขา้ว-พืชหลงันา-พืชสวน--ปศุสตัว ์
                  เจริญธรรม     ขา้ว-พืชหลงันา-พืชสวน--ปศุสตัว ์      
                  วิหารแดง     ขา้ว-พืชหลงันา-พืชสวน-ปศุสตัว ์
                  หนองสรวง    ขา้ว--พืชสวน-ปศุสตัว ์      
 

ระบบการผลิตของเกษตรกรตวัอยา่งเป็นแบบไร่นาส่วนผสมในระบบพืช-ประมง-ปศุสตัว ์(ตารางท่ี  
4.11)  มีเพียง  9  รายเท่านั้นท่ีผลิตในระบบ  พืช-ประมง  ซ่ึงเป็นเกษตรกรในชุมชนคลองเรือ  10  ราย  ชุมชน
เจริญธรรม  16  ราย  และชุมชนวิหารแดง 12  ราย 

การผลิตในระบบ  พืช-ประมง-ปศุสัตว ์ นั้น  ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมในรูปแบบ ขา้ว-พืชสวน-
ประมงและปศุสตัว ์ ซ่ึงชนิดของพืชท่ีปลกูจะแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละชุมชนข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของ
ตลาดในแต่ละท้องถ่ิน  เกษตรกรบางรายในชุมชนคลองเรือและชุมชนวิหารแดงมีกิจกรรมการผลิตใน
รูปแบบข้าว-ข้าว-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว์  เป็นการเน้นไปท่ีการปลูกข้าว ทั้งปีเพราะมีพ้ืนท่ีอยู่ในเขต
ชลประทานท่ีมีน ้ าอย่างอุดมสมบูรณ์  เกษตรกรเหล่าน้ีจึงน่าจะกา้วหน้าเกินแนวคิดในการด าเนินการตาม
ทฤษฎีใหม่ ไปแลว้  อย่างไรก็ตามระบบการผลิตพืชของแต่ละชุมชนไม่แตกต่างกนัมากนักมีเพียงชุมชน
หนองสรวงเท่านั้นท่ีเนน้ในเร่ืองของไมผ้ลและประมง  โดยจดัสดัส่วนน้ีไวม้ากกว่าชุมชนอ่ืน ๆ 

ส าหรับกิจกรรมดา้นประมงนั้น  เกษตรกรทุกรายไดเ้ล้ียงปลากินพืชในสระน ้ า  โดยปลาทั้งหมดรับ
แจกจากกรมประมง  ส่วนการปศุสตัวน์ั้น  ไดมี้การเล้ียงโคและไก่อยา่งแพร่หลาย และมีบางรายท่ีมีการเล้ียง
สุกร 
(3) กำรเช่ือมโยงกำรใช้ปัจจยักำรผลติ 

จากการวิเคราะห์ขอ้มลูจึงกล่าวไดว้่า  เกษตรกรท่ีด าเนินกิจกรรมในลกัษณะเกษตรผสมผสานตาม
แนวทฤษฎีใหม่  มีผลไดสู้งกว่าการด าเนินกิจกรรมในเชิงเด่ียว  หรือการปลูกขา้วแต่เพียงอย่างเดียว  ซ่ึงเป็น
ผลท าใหคุ้ณภาพชีวิตของครอบครัวตนเองดีข้ึน  จะเห็นไดว้่าเกษตรกรมีกิจกรรม เพิ่มข้ึน  โดยสามารถน าน ้ า
จากสระมาใชใ้นการเกษตรไดต้ลอดทั้งปี  ถึงแมจ้ะไม่ไดใ้หแ้ก่ขา้วก็ตาม  โดยเฉพาะในเขตชุมชนคลองเรือ
และชุมชนเจริญธรรมท าใหมี้การปลกูพืชมากข้ึน  ส่วนชุมชนวิหารแดงและชุมชนหนองสรวง  ถึงแมว้่าการ
ปลกูพืชจะไม่หลากหลายเช่นกบัสองชุมชนดงักล่าว แต่ก็ยงัมีกิจกรรมเพ่ิมข้ึนเช่นกนั  โดยชุมชนวิหารแดงใช้
น ้ ากบัสวนไมผ้ลและปลกูขา้วนาปรัง  และชุมชนหนองสรวงใชน้ ้ ากบัขา้วนาปรัง   
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ส่วนการใชปั้จจยัการผลิตนั้นในเขตชุมชนคลองเรือมีการใชปุ๋้ย และสารเคมีป้องกนัก  าจดัศตัรูพืช
เพ่ิมข้ึน  ทั้งน้ีเพราะมีการปลกูพืชมากชนิดข้ึน  แต่การใชปั้จจยัการผลิตเหล่านั้นยงัไม่ถูกตอ้งและเหมาะสม
นกั  กล่าวคือเกษตรกรใชปั้จจยัการผลิตนัน่ไม่ถกูกบัชนิด  เวลา  ความตอ้งการของพืช  อยา่งไรก็ตามปัจจุบนั
เกษตรกรไดเ้ร่ิมหันมาใชส้มุนไพร  ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยชีวภาพ  หรือการปลูกพืชบ ารุงดิน  มากข้ึนโดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีนาขา้วโดยเป็นการปลกูพืชหลงัการท านา  ซ่ึงพืชบ ารุงดินท่ีใชป้ลูกไดแ้ก่พืชตระกูลถัว่  เช่น  ถัว่เขียว  
ถัว่เหลือง  โสน  ปอเทือง  เป็นต้น  จะพบไดใ้นเขตชุมชนคลองเรือและชุมชนเจริญธรรม  ซ่ึงการด าเนิน
กิจกรรมขา้งตน้เป็นการปลกูพืชท่ีเก้ือกลูกนั  นอกจากจะเป็นการปรับปรุงดินแลว้  เกษตรกรยงัสามารถลด
ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือปุ๋ยลงได ้
 
(4)เศรษฐกจิของชุมชน 
 
           สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึนจากเกษตรกรกบัชุมชน และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิตของประชาชนในหมู่บา้นทดลอง  และแนวทางการ
ด าเนินงานของโครงการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงรายละเอียดผลการวิจยัในแต่ละส่วนเป็นดงัน้ี  

 ระบบฟาร์มท่ีเกษตรกรด าเนินการส่วนหน่ึงไดก้  าหนดข้ึนโดยค านึงถึงศกัยภาพของทรัพยากรดิน
และน ้ า อีกส่วนหน่ึงไดพิ้จารณาถึงผลตอบแทนเศรษฐกิจ ซ่ึงจะมีผลต่อรายไดแ้ละความเป็นอยูข่องเกษตรกร 
นอกจากน้ีพ้ืนฐานทางวฒันธรรมสงัคม ความสมัพนัธใ์นครัวเรือน และชุมชนก็มีส่วนในการก าหนดระบบ
ฟาร์มดว้ย  การศึกษาภาวะเศรษฐกิจสงัคมครัวเรือนเกษตรกรในโครงการจะช่วยใหส้ามารถประเมินศกัยภาพ
การพ่ึงตนเองทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกรได ้โดยไดค้  านึงถึงตวัช้ีวดัท่ีส าคญั คือ รายได ้ซ่ึง
จะวิเคราะห์จากการเปล่ียนแปลงของรายไดแ้ละองค์ประกอบของค่าใชจ่้าย  การมีหน้ีสินและทรัพยสิ์น  
จะวิเคราะห์จากการเปล่ียนภาวะหน้ีสินและประเภทของทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่ การพ่ึงตนเองทางด้านอาหาร  
จะพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายประเภทอาหารและการบริโภคผลผลิตในฟาร์ม การเรียนรู้จะ
พิจารณาถึงโอกาสในการพัฒนาและแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้ รวมทั้งประสบการณ์กับเกษตรกรและ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ การมีส่วนร่วมจะวิเคราะห์ถึงบทบาทและความสมัพนัธข์องเกษตรกร การเรียนรู้จะพิจารณา
ถึงโอกาสในการพฒันาและแลกเปล่ียนขอ้มลูความรู้รวมทั้งประสบการณ์กบัเกษตรกรและเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
เพราะสมาชิกท่ีมีต่อครัวเรือนตนเอง เพราะชุมชน และประการสุดทา้ยจะเป็นทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อ
โครงการเกษตรผสมผสานและเจา้หนา้ท่ีชุมชนรัฐ  
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ตำรำงที่ 4.12 รายไดก้ารเกษตร รายชุมชน เฉล่ีย 3 ปี (หน่วย : บาทต่อครัวเรือน) 
 

ชุมชน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 เฉล่ีย 3 ปี 

คลองเรือ 
เจริญธรรม 
วิหารแดง 
หนองสรวง 

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 

เฉล่ีย 54,886 63,229 72,171 63,429 
ท่ีมา : ค านวณจากแบบบนัทึกรายได ้รายจ่ายเกษตรกร (บญัชีฟาร์ม) ปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  

 ในส่วนของรายไดจ้ะพิจารณาจากรายไดท้ั้งหมด อนัประกอบดว้ยรายไดจ้ากการเกษตรและนอก
การเกษตร ตลอดจนรายจ่ายทั้งในและนอกการเกษตร ซ่ึงจะใชใ้นการวิเคราะห์รายไดสุ้ทธิต่อไป จากตารางท่ี 
4.12  เห็นไดว้่ารายไดเ้งินสดการเกษตรเฉล่ีย 3 ปีท่ีศึกษามี 63,429 บาทต่อครัวเรือน  รายไดด้งักล่าวส่วน
ใหญ่มาจากทางพืช รองลงมา คือ จากสตัว ์  

 
ตำรำงที่ 4.13  มลูค่าการเปล่ียนแปลง รายไดก้ารเกษตร รายชุมชน เฉล่ีย 3 ปี (หน่วย : บาทต่อครัวเรือน) 
 

มลูค่าเปล่ียนแปลง (ปีต่อปี) 
ชุมชน ปี 2 : ปี 1 ปี 3 : ปี 2 ปี 3 : ปี 1 

คลองเรือ 
เจริญธรรม 
วิหารแดง 
หนองสรวง 

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

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

18,054 
-358 
14,138 
53,991 

เฉล่ีย 8,343 8,942 17,285 
ท่ีมา : ค านวณจากแบบบนัทึกรายได ้รายจ่ายเกษตรกร (บญัชีฟาร์ม) ปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  

เม่ือพิจารณาเป็นรายชุมชน พบว่า แนวโน้มการเปล่ียนแปลงรายไดด้งักล่าวมีทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง  โดยปีสุดทา้ยมีรายไดด้ังกล่าว มากกว่าปีแรก โดยท่ีชุมชนหนองสรวงมีรายไดเ้พ่ิมมากท่ีสุดถึง 
53,991 บาท ซ่ึงส่วนท่ีเพิ่มมากคือ รายไดจ้ากพืชอ่ืนๆ  รองลงมา คือ ชุมชนคลองเรือและชุมชนวิหารแดงมี
ประมาณ 18,054 และ 14,138 บาทต่อครัวเรือนตามล าดับส่วนชุมชนเจริญธรรม เป็นเพียง ชุมชนเดียวท่ี
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เกษตรกรมีรายไดก้ารเกษตรลดลงประมาณ 357 บาทต่อครัวเรือน  นอกจากน้ีมีส่ิงท่ีน่าสังเกตคือ ในชุมชน
คลองเรือ ชุมชนวิหารแดงและชุมชนหนองสรวง  ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.13  
 
ตำรำงที่ 4.14 รายจ่ายการเกษตร  รายชุมชน (หน่วย : บาทต่อครัวเรือน) 

ชุมชน 
 

ชนิดพืช ชนิดสัตว ์
อื่นๆ 

รวมทั้ง 
หมด 

ขา้ว ไมผ้ล ผกั พืชไร่ อื่นๆ รวม สัตว์
น ้า 

สัตว์
ปีก 

โค
กระบือ 

อื่นๆ รวม   

คลองเรือ 1,762 358 387 1,509 6,039 10,055 1,961 1,360 838 6,444 10,603 15,912 36,570 
เจริญธรรม 1,511 575 647 188 4,135 7,056 1,335 1,278 3,868 4,723 11,404 8,687 27,147 
วิหารแดง 9,182 2,444 3,943 835 3,176 19,580 4,314 1,906 8,060 3,498 17,779 4,530 41,889 
หนองสรวง 1,129 2,657 293 132 4,030 8,242 1,273 295 631 35,125 37,324 5,055 50,637 
รวมเฉลี่ย 3,289 1,342 1,291 637 4,336 10,896 2,235 1,263 3,545 10,413 17,456 8,737 37,092 

ท่ีมา : ค านวณจากแบบบนัทึกรายได ้รายจ่ายเกษตรกร (บญัชีฟาร์ม)  ปี 2556  
เมื่อพิจารณาทางดา้นรายจ่ายการเกษตรจากตารางท่ี 4.14   เห็นไดว้่ารายจ่ายเงินสดการเกษตรของ

เกษตรกรเฉล่ีย 3 ปี ท่ีศึกษามี 37,092  บาท ต่อครัวเรือน รายจ่ายดงักล่าวส่วนใหญ่มาจากทางสัตว ์รองลงมา 
คือ ทางพืช คิดเป็นร้อยละ 47.06 และ 29.37 ของรายจ่ายเงินสดการเกษตรทั้งหมดตามล าดบั  อย่างไรก็ตาม
เฉพาะชุมชนคลองเรือรายจ่ายอ่ืนๆ ซ่ึงได้แก่ ค่าจ้างแรงงานเกษตร และค่าเคร่ืองมืออุปกรณ์การเกษตร 
ค่อนขา้งสูงประมาณร้อยละ 44 ของรายจ่ายในชุมชนคลองเรือ รายจ่ายทางสัตว ์ส่วนใหญ่มาจากโค กระบือ 
สัตว์น ้ า และสัตว์ปีก คิดเป็นร้อยละ 9.56  6.03  และ 3.41  อย่างไรก็ตามรายจ่ายของสัตว์อ่ืนๆ สูงมาก
ประมาณร้อยละ 36.73  ซ่ึงได้แก่ ค่าอาหารสัตว์ และค่ายาสัตว์  รายจ่ายทางพืช ส่วนใหญ่ม าจากข้าว 
รองลงมาค่อนข้างสูงประมาณร้อยละ 4.4  ของรายจ่ายในชุมชนคลองเรือ คือ ไมผ้ล พืชผกั และพืชไร่ 
ประมาณร้อยละ 8.87  3.62  3.48 และ 1.72 ของรายจ่ายเงินสดการเกษตรทั้งหมด ตามล าดบั เช่นเดียวกบักรณี
สตัวร์ายจ่ายพืชอ่ืนๆ สูงถึงประมาณร้อยละ 15.30 
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ตำรำงที่ 4.15 รายจ่ายการเกษตร รายชุมชน เฉล่ีย 3 ปี  
                                                                                                    (หน่วย : บาทต่อครัวเรือน) 

ชุมชน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 เฉล่ีย 3 ปี 

คลองเรือ 
เจริญธรรม 
วิหารแดง 
หนองสรวง 

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 

เฉล่ีย 30,481 41,373 39,421 37,092 
     ท่ีมา : ค านวณจากแบบบนัทึกรายได ้รายจ่ายเกษตรกร (บญัชีฟาร์ม)ปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  
     เมื่อพิจารณาเป็นรายชุมชนพบว่าชุมชนหนองสรวงมีรายจ่ายการเกษตรมากท่ีสุด รองลงมาคือ ชุมชน
วิหารแดง ชุมชนคลองเรือ และชุมชนเจริญธรรม ตามล าดับ โดยท่ีชุมชนหนองสรวงมีรายจ่ายเงินสด
การเกษตรเพ่ิมมากท่ีสุด ประมาณ 50,637 บาทต่อครัวเรือน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนทางดา้นรายจ่าย
ทางดา้นสตัวอ่ื์นๆ รองลงมาคือชุมชนวิหารแดงและชุมชนคลองเรือ มีประมาณ 41,889 และ 36,570 บาทต่อ
ครัวเรือน ตามล าดบั ส่วนชุมชนเจริญธรรม เกษตรกรมีรายจ่ายการเกษตรต ่าท่ีสุดประมาณ 27,147 บาทต่อ
ครัวเรือน  
ตำรำงที่ 4.16  มลูค่าการเปล่ียนแปลงรายจ่ายการเกษตรรายชุมชน เฉล่ีย 3 ปี  
 

ชุมชน มลูค่าเปล่ียนแปลง (ปีต่อปี) 
ปี 2 : ปี 1 ปี 3 : ปี 2 ปี 3 : ปี 1 

คลองเรือ 
เจริญธรรม 
วิหารแดง 
หนองสรวง 

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

432 
2,728 

-12,143 
-919 

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

เฉล่ีย 10,892 -1,952 8,940 
     ท่ีมา : ค านวณจากแบบบนัทึกรายได ้รายจ่ายเกษตรกร (บญัชีฟาร์ม)ปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  
      โดยภาพรวมรายจ่ายดงักล่าวมีแนวโนม้เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนแลว้ลดลง จากตารางท่ี 4.16
เม่ือท าการเปรียบเทียบรายจ่ายดงักล่าวปีแรกกบัปีสุดทา้ยท่ีท าการศึกษา พบว่า เพ่ิมข้ึนประมาณ 8,940  บาท
ต่อครัวเรือนหรือประมาณ ร้อยละ 29.33  
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ตำรำงที่ 4.17  รายไดน้อกฟาร์ม รายชุมชน                                                             (หน่วย : บาทต่อครัวเรือน) 
ชุมชน รับจา้งทาง

การเกษตร 
รับจา้งนอก
การเกษตร 

คา้ขาย ลกูให ้ อ่ืนๆ รวมทั้งหมด 

คลองเรือ 0 23,261 8,654 1,833 43,347 77,096 
เจริญธรรม 250 13,871 9,621 10,442 21,347 55,530 
วิหารแดง 10,648 39,584 48,358 1,574 26,036 126,200 
หนองสรวง 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 
ร้อยละ 3.35 25.28 25.48 5.56 40.33 100.00 

ท่ีมา : ค านวณมาจากแบบบนัทึกรายได ้รายจ่ายเกษตรกร (บญัชีฟาร์ม)ปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  
เกษตรกรยงัมีรายไดเ้งินสดนอกฟาร์มโดยเฉล่ีย 3 ปีท่ีศึกษาประมาณ 85,602 บาทต่อครัวเรือน โดย

ส่วนใหญ่ไดม้าจากการคา้ขาย ร้อยละ 25.48 รองลงมา คือ รายไดจ้ากการรับจ้างนอกการเกษตร จากลูกให ้
และจากการรับจ้างทางการเกษตร มีร้อยละ 25.28  5.57 และ 3.35  ของรายไดเ้งินสดนอกฟาร์มทั้งหมด 
ตามล าดบั ดังจะเห็นไดจ้ากตารางท่ี 4.17  เมื่อพิจารณาเป็นรายชุมชน พบว่า เกษตรกรชุมชนวิหารแดงมี
รายไดด้งักล่าวมากท่ีสุด (รับจา้งนอกการเกษตร, คา้ขาย) รองลงมา คือ ชุมชนหนองสรวง ชุมชนคลองเรือ 
และชุมชนเจริญธรรม  
ตำรำงที่ 4.18  รายไดน้อกฟาร์ม รายชุมชน เฉล่ีย 3 ปี  

                                                                                                       (หน่วย : บาทต่อครัวเรือน) 

ชุมชน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
เฉล่ีย 3 
ปี 

คลองเรือ 
เจริญธรรม 
วิหารแดง 
หนองสรวง 

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 

เฉล่ีย 58,655 91,937 106,212 85,602 
                        ท่ีมา : ค านวณจากแบบบนัทึกรายได ้รายจ่ายเกษตรกร (บญัชีฟาร์ม)ปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  
            จากตารางท่ี 4.18 เห็นไดว้่ามีทิศทางเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเมื่อเปรียบเทียบรายไดเ้ฉล่ีย พบว่า เพ่ิมข้ึน
ทุกชุมชนประมาณ 85,602 บาท หรือประมาณร้อยละ 75.71 โดยชุมชนวิหารแดงเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ชุมชนหนองสรวง ชุมชนคลองเรือ และชุมชนเจริญธรรม ตามล าดบั 
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         ตำรำงที่ 4.19  รายไดน้อกฟาร์ม รายชุมชน เฉล่ีย 3 ปี และมลูค่าการเปล่ียนแปลง                                                                                               
(หน่วย : บาทต่อครัวเรือน) 

ชุมชน มลูค่าเปล่ียนแปลง (ปีต่อปี) 
ปี 2 : ปี 1 ปี 3 : ปี 2 ปี 3 : ปี 1 

คลองเรือ 
เจริญธรรม 
วิหารแดง 
หนองสรวง 

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 33,282 14,275 47,557 
           ท่ีมา : ค านวณจากแบบบนัทึกรายได ้รายจ่ายเกษตรกร (บญัชีฟาร์ม)ปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  
            แนวโน้มการเปล่ียนแปลงรายไดเ้งินสดดงักล่าวมีทิศทาง ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากตารางท่ี 4.19  
เมื่อเปรียบเทียบรายไดด้งักล่าวปีแรกกบัปีสุดทา้ยท่ีเขา้ร่วมศึกษา พบว่า เพ่ิมข้ึนทุกชุมชน  ประมาณ 47,557 
บาทต่อครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ 81.08 โดยชุมชนวิหารแดงมีรายได้ดังกล่าวเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ชุมชนเจริญธรรม ชุมชนหนองสรวง และชุมชนคลองเรือ 
ตำรำงที่ 4.20  รายจ่ายนอกการเกษตร รายชุมชน (หน่วย : บาทต่อครัวเรือน)  

ชุมชน 
ประเภทค่าใชจ่้าย (บาท) 

อาหา
ร 

เคร่ือง 
นุ่งห่ม 

รักษาฯ สุข 
ภณัฑ ์

การ 
ศึกษา 

เช้ือ 
เพลิงฯ 

เคร่ือง 
ด่ืมฯ 

บุหร่ี
ฯ 

พิธี 
กรรม 

อ่ืนๆ รวม
ทั้งหมด 

รวมส่ิง 
จ าเป็น 

คลองเรือ 1,432 1,448 1,370 1,286 5,002 1,736 578 1,288 609 44,45
8 

72,094 25,161 

เจริญ
ธรรม 

8,066 993 1,032 1,684 3,743 1,972 975 591 2,794 17,87
3 

39,723 17,489 

วิหาร
แดง 

14,05
4 

1,388 1,416 3,187 1044
7 

4,238 2,793 1,435 3,362 69,15
4 

111,474 34,730 

หนอง
สรวง 

20,60
5 

2,058 1,292 1,509 5,915 1,542 842 789 2,787 35,67
3 

73,012 32,921 

รวม
เฉล่ีย 

13,22
2 

1,386 1,248 1,910 5,999 2,367 1,282 987 2,415 39,30
5 

70,121 26,131 

ร้อยละ  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 : ค านวณจากแบบบนัทึกรายได ้รายจ่ายเกษตรกร (บญัชีฟาร์ม)ปี 2555/56 
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หมายเหตุ : ประเภทค่าใชจ่้ายประเภทอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็น ค่ารถเดินทาง ค่าโทรศพัทม์ือถือ ค่าประกนัชีวิต 
เป็นตน้ 
               จากตารางท่ี 4.20 มีรายจ่ายเงินสดนอกการเกษตรซ่ึงโดยเฉล่ีย 3 ปีท่ีศึกษามีประมาณ 70,121 บาท
ต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายค่าอาหาร ประมาณร้อยละ 42.90 รองลงมา คือ รายจ่ายดา้นการศึกษา ดา้น
พิธีกรรม ดา้นเช้ือเพลิง ดา้นสุขภณัฑ์ ดา้นเคร่ืองนุ่งห่ม ดา้นเคร่ืองด่ืม และดา้นรักษาโรคประมาณร้อยละ 
9.65 3.44 2.72 1.98 1.83 และ 1.78 ของรายจ่ายเงินสด นอกการเกษตรทั้งหมดตามล าดบั ทุกชุมชนจะมี
ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและการศึกษามากท่ีสุด  โดยชุมชนวิหารแดง มีรายจ่ายเงินสดดงักล่าวค่อนขา้งมาก 
รองลงมา คือ ชุมชนหนองสรวง ชุมชนคลองเรือ และชุมชนเจริญธรรม เมื่อพิจารณารายจ่ายดงักล่าวเฉพาะ
ส่ิงจ  าเป็น พบว่า มีประมาณร้อยละ 33.89 ของรายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร (ตารางท่ี4.20) 
 
 
ตำรำงที่ 4.21 รายจ่ายนอกการเกษตร รายชุมชน เฉล่ีย 3 ปี และมลูค่าการเปล่ียนแปลง (หน่วย : บาทต่อ
ครัวเรือน)  
 

ชุมชน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 เฉล่ีย 3 ปี 

คลองเรือ 
เจริญธรรม 
วิหารแดง 
หนองสรวง 

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 

เฉล่ีย 49,240 74,605 86,518 25,365 
     ท่ีมา : ค านวณจากแบบบนัทึกรายได ้รายจ่ายเกษตรกร (บญัชีฟาร์ม) ปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  
 

จากตารางท่ี 4.21 เห็นไดว้่ามีทิศทางเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเมื่อเปรียบเทียบรายจ่ายเฉล่ีย พบว่า เพ่ิมข้ึน
ทุกชุมชนประมาณ 25,365 บาท หรือประมาณร้อยละ 75.71 โดยชุมชนวิหารแดงเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ชุมชนหนองสรวง ชุมชนเจริญธรรม และชุมชนคลองเรือ ตามล าดบั 
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ตำรำงที่ 4.22 รายจ่ายนอกการเกษตร รายชุมชน เฉล่ีย 3 ปี และมลูค่าการเปล่ียนแปลง (หน่วย : บาทต่อ
ครัวเรือน)  

 
ชุมชน มลูค่าเปล่ียนแปลง (ปีต่อปี) 

ปี 2 : ปี 1 ปี 3 : ปี 2 ปี 3 : ปี 1 
คลองเรือ 
เจริญธรรม 
วิหารแดง 
หนองสรวง 

15,782 
9,118 

51,246 
35,639 

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

6,532 
20,611 

102,503 
25,214 

 25,365 11,913 37,278 
ท่ีมา : ค านวณจากแบบบนัทึกรายได ้รายจ่ายเกษตรกร (บญัชีฟาร์ม)ปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  

แนวโน้มของการเปล่ียนแปลงรายจ่ายดงักล่าวจากตารางท่ี 4.20 เห็นไดว้่ามีทิศทางเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองเปรียบเทียบรายจ่ายดังกล่าวปีแรกกบัปีสุดท้ายท่ีท าการศึกษา พบว่า เพ่ิมข้ึนทุกชุมชนประมาณ 
37,278 บาท หรือประมาณร้อยละ 75.71 โดยชุมชนวิหารแดงเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด รองลงมา คือ ชุมชนหนอง
สรวง ชุมชนเจริญธรรม และชุมชนคลองเรือ ตามล าดบั 
 
ตำรำงที่ 4.23 รายไดสุ้ทธิครัวเรือน รายชุมชน เฉล่ีย 3 ปี และมลูค่าการเปล่ียนแปลง 

(หน่วย : บาทต่อครัวเรือน) 

ชุมชน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
เฉล่ีย 3 
ปี 

มลูค่าเปล่ียนแปลง (ปีต่อปี) 
ปี 2 : ปี 1 ปี 3 : ปี 2 ปี 3 : ปี 1 

คลองเรือ 
เจริญธรรม 
วิหารแดง 
หนองสรวง 

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 : ค านวณจากแบบบนัทึกรายได ้รายจ่ายเกษตรกร (บญัชีฟาร์ม)ปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  
 

รายไดเ้งินสดสุทธิครัวเรือน = (รายไดเ้งินสดในฟาร์ม-รายจ่ายเงินสดในฟาร์ม)+(รายไดเ้งินสดนอก
เกษตร) 
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โดยรวมแลว้เกษตรกรมีรายไดเ้งินสดสุทธิครัวเรือนเฉล่ีย 3 ปีท่ีศึกษาประมาณ 108,647 บาทต่อ
ครัวเรือน โดยทุกเดือนทุกชุมชนมีค่าดงักล่าวเป็นบวก ตารางท่ี 4.21ไดแ้สดงให้เห็นว่ารายไดท้ั้งหมดของ
ฟาร์มเกษตรกรมีมากกว่า ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของฟาร์ม เกษตรกรชุมชนวิหารแดงมีรายไดด้งักล่าวมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ชุมชนหนองสรวง ชุมชนคลองเรือ และชุมชนเจริญธรรม แนวโน้มการเปล่ียนแปลงรายไดเ้งิน
สดครัวเรือนสุทธิตั้งแต่ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 มีทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากตารางท่ี 4.21 เมื่อเปรียบเทียบ
รายได้ดงักล่าวปีแรกท่ีเขา้ร่วมการศึกษากับปีสุดทา้ย พบว่า เพ่ิมข้ึนทุกชุมชนประมาณ 45,526 บาทต่อ
ครัวเรือนหรือประมาณร้อยละ 54.83 โดยชุมชนวิหารแดง เพิ่มข้ึนมากท่ีสุด รองลงมา คือ ชุมชนหนองสรวง 
ชุมชนคลองเรือ และชุมชนเจริญธรรม ตามล าดบั  
 
ตำรำงที่ 4.24  เงินออม รายชุมชน เฉล่ีย 3 ปี และมลูค่าการเปล่ียนแปลง  

(หน่วย : บาทต่อครัวเรือน) 

ชุมชน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
เฉล่ีย 3 
ปี 

มลูค่าเปล่ียนแปลง (ปีต่อปี) 
ปี 2 : ปี 1 ปี 3 : ปี 2 ปี 3 : ปี 1 

คลองเรือ 
เจริญธรรม 
วิหารแดง 
หนองสรวง 

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 : ค านวณจากแบบบนัทึกรายได ้รายจ่ายเกษตรกร (บญัชีฟาร์ม)ปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  
 
                           เงินสดออม = รายไดเ้งินสดสุทธิครัวเรือน – รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร  
 ดงันั้น จึงเห็นไดว้่าเกษตรกรท่ีเป็นตวัอยา่งศึกษาจะมีเงินสดออมเฉล่ีย 3 ปี 40,424 บาทต่อครัวเรือน 
โดยทุกปีมีค่าดงักล่าวเป็นบวก ตารางท่ี 4.24 แสดงใหเ้ห็นว่ารายไดสุ้ทธิของเกษตรกรมีค่ามากกว่าค่าใชจ่้าย
ทั้งหมด ชุมชนหนองสรวงเป็นชุมชนท่ีมีเงินออมมากท่ีสุด รองลงมา คือ ชุมชนวิหารแดง ชุมชนเจริญธรรม
และชุมชนคลองเรือ โดยเงินออมมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากตารางท่ี 
4.24 เม่ือเปรียบเทียบเงินสดออมปีแรกกบัปีสุดทา้ยท่ีท าการศึกษา พบว่าเพ่ิมข้ึนทุกชุมชนประมาณ 15,539 
บาทต่อครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ 46.14 โดยชุมชนคลองเรือเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด รองลงมา คือ ชุมชน
หนองสรวง ชุมชนวิหารแดง และชุมชนเจริญธรรม 
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ตำรำงที่ 4.25 ทรัพยสิ์นการเกษตร รายชุมชน เฉล่ีย 3 ปี และมลูค่าการเปล่ียนแปลง(หน่วย : บาทต่อ   
ครัวเรือน) 

ชุมชน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 เฉล่ีย 3 ปี 
มลูค่าเปล่ียนแปลง (ปีต่อปี) 

ปี 2 : ปี 1 ปี 3 : ปี 2 ปี 3 : ปี 1 
คลองเรือ 
เจริญธรรม 
วิหารแดง 
หนองสรวง 

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 : ค านวณจากแบบส ารวจทรัพยสิ์นและหน้ีสินเกษตรกรปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  
 
   ทรัพยสิ์นมีแนวโนม้เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง เม่ือเปรียบเทียบดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.25  มูลค่าทรัพยสิ์นเกษตรปีแรกกบัปีสุดท้ายท่ีศึกษาพบว่า เพ่ิมข้ึนประมาณ 49,526 บาทต่อ
ครัวเรือนหรือประมาณร้อยละ 5.23   
 
ตำรำงที่ 4.26 หน้ีสินการเกษตร รายชุมชน เฉล่ีย 3 ปี  และมลูค่าการเปล่ียนแปลง 

                                                                                                      (หน่วย : บาทต่อครัวเรือน) 

ชุมชน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
เฉล่ีย 3 
ปี 

มลูค่าเปล่ียนแปลง (ปีต่อปี) 
ปี 2 : ปี 1 ปี 3 : ปี 2 ปี 3 : ปี 1 

คลองเรือ 
เจริญธรรม 
วิหารแดง 
หนองสรวง 

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 :ค านวณจากแบบส ารวจทรัพยสิ์นและหน้ีสินเกษตรกรปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  
 

 หน้ีสินเกษตรกรเฉล่ีย 3 ปีท่ีศึกษามี ประมาณ 91,172  บาทต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) รองลงมา คือ กองทุนหมู่บา้น ธนาคารออมสิน   สหกรณ์ และ
กองทุนการศึกษา ประมาณร้อยละ 60.14  7.36  5.64  4.92  และ 4.57  ของมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ตามล าดบั  
อยา่งไรก็ตามการกูเ้งินกองทุนหมู่บา้นและธนาคารออมสินมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนมาตลอด  เม่ือพิจารณาเป็นราย
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ชุมชน พบว่า ชุมชนวิหารแดงมีหน้ีสินมากท่ีสุด รองลงมา คือ ชุมชนคลองเรือ ชุมชนเจริญธรรม และชุมชน
หนองสรวง ดังแสดงในตารางท่ี 4.26 โดยหน้ีสินมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนแลว้
ลดลง  เปรียบเทียบมลูค่าหน้ีสินปีแรกกบัปีสุดทา้ยท่ีศึกษา พบว่า เพ่ิมข้ึนประมาณ 10,406  บาทต่อครัวเรือน 
หรือประมาณร้อยละ 13.02  รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 4.26  ซ่ึงเพ่ิมสูงกว่าอตัราการเพ่ิมของทรัพยสิ์น
ค่อนขา้งมาก  อนัจะมีผลต่อฐานะความมัน่คงของครัวเรือนซ่ึงจะกล่าวถึงต่อไป 

ตำรำงที่ 4.27 อตัราส่วนทรัพยสิ์นต่อหน้ีสินการเกษตร รายชุมชน  

ชุมชน ทรัพย์สินทั้งหมด หนีสิ้นทั้งหมด อตัรำส่วนทรัพย์สิน
ต่อหนีสิ้น 

(Net  Capital : NCR) 
คลองเรือ 
เจริญธรรม 
วิหารแดง 
หนองสรวง 

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 : ค านวณจากแบบบนัทึกรายได ้รายจ่ายเกษตรกร (บญัชีฟาร์ม)ปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  
 
             อตัราส่วนทรัพยสิ์นต่อหน้ีสินการเกษตร = ทรัพยสิ์นทั้งหมด ÷ หน้ีสินทั้งหมด 

อยา่งไรก็ตามเม่ือวิเคราะห์ฐานะความมัน่คงของครัวเรือนเกษตร จากตารางท่ี 4.27 โดยพิจารณาจาก
ค่าอตัราส่วนทรัพยสิ์นทั้งหมดต่อหน้ีสินทั้งหมด (Net Capital ratio : NCR) อตัราส่วนน้ีจะเป็นตวัวดัท่ีส าคญั
มาก ซ่ึงหากค่า NCR นอ้ยกว่าหน่ึงแสดงถึงฐานะและความมัน่คงของครัวเรือนเกษตรกรไม่มัน่คงและจะตอ้ง
เพ่ิมความระมดัระวงัเป็นพิเศษไม่ควรก่อหน้ีเพ่ิมมากข้ึน  และจากผลการศึกษาพบว่าโดยเฉล่ียเกษตรกร  
100 ราย มีค่าดงักล่าวเฉล่ีย 10.59  ซ่ึงถือว่าดีเพราะมีทรัพยสิ์นมากกว่าหน้ีสินถึง 10.59 เท่า โดยชุมชนคลอง
เรือมีฐานะความมัน่คงของครัวเรือนเกษตรมีมากกว่าชุมชนอ่ืน รองลงมา ชุมชนหนองสรวง ชุมชนวิหารแดง 
และชุมชนเจริญธรรม ตามล าดบั จากตารางท่ี 4.25   เมื่อเปรียบเทียบค่าดงักล่าวปีพบว่า ชุมชนคลองเรือและ
ชุมชนเจริญธรรมมีค่าดงักล่าวเพ่ิมข้ึนแสดงว่ามีฐานะความมัน่คงดีข้ึน ส่วนชุมชนวิหารแดงและชุมชนหนอง
สรวง  มีค่าอตัราดังกล่าวลดลงแสดงถึงว่าฐานะความมัน่คงของครัวเรือนเกษตรเร่ิมไม่ดี ดังนั้น หาก
เกษตรกรตอ้งการท่ีจะมีฐานะความมัน่คงของครัวเรือนสูงข้ึน เกษตรกรควรระมดัระวงัหรือควรลดการกูย้ืม
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ในส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลผลิตทางการเกษตรหรืองดก่อหน้ีสินท่ีไม่จ  าเป็นข้ึนมาใหม่ก็จะท าให้มีฐานะ
มัน่คงมากข้ึน 
     (5) ควำมมัน่คงทำงด้ำนอำหำร  
มลูค่าผลผลิตในฟาร์มท่ีน ามาบริโภคเฉล่ีย 3 ปีท่ีศึกษา จากตารางท่ี 4.27  พบว่ามีประมาณ 11,821  บาทต่อ
ครัวเรือน  
ตำรำงที่ 4.28  มลูค่าผลผลิตในฟาร์มท่ีน ามาบริโภค รายชุมชน เฉล่ีย 3 ปี และมลูค่าการเปล่ียนแปลง  

                                                                            (หน่วย : บาทต่อครัวเรือน) 

ชุมชน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
เฉล่ีย 3 
ปี 

มลูค่าเปล่ียนแปลง (ปีต่อปี) 
ปี 2 : ปี 1 ปี 3 : ปี 2 ปี 3 : ปี 1 

คลองเรือ 
เจริญธรรม 
วิหารแดง 
หนองสรวง 

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 : ค านวณจากแบบบนัทึกรายได ้รายจ่ายเกษตรกร (บญัชีฟาร์ม)ปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  
 
              ผลผลิตบริโภคส่วนใหญ่ คือ ขา้ว ปลา พืชผกั ผลไม ้ไก่ และพืชไร่ เมื่อพิจารณาเป็นรายชุมชน 
พบว่า ชุมชนเจริญธรรมมีมลูค่าดงักล่าวมากท่ีสุด รองลงมา คือ ชุมชนคลองเรือ ชุมชนวิหารแดงและชุมชน
หนองสรวง เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน พบว่า  ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.28 
ตำรำงที่ 4.29 มลูค่าผลผลิตในฟาร์มท่ีน ามาบริโภค รายชุมชน  

(หน่วย : บาทต่อครัวเรือน) 

ชุมชน 
ประเภทผลผลิต (บาท) 

ขา้ว ผลไม ้ ผกั ปลา ไก่ เป็ด ไข่ไก่ ไข่เป็ด พืชไร่ อ่ืนๆ รวม 
คลองเรือ 
เจริญธรรม 
วิหารแดง 
หนองสรวง 

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

ท่ีมา : ค านวณจากแบบบนัทึกรายได ้รายจ่ายเกษตรกร (บญัชีฟาร์ม) ปี 2555/56  
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อตัราการใชผ้ลผลิตในฟาร์มบริโภค = (มลูค่าผลผลิตในฟาร์มท่ีน ามาบริโภค) ÷   (มลูค่าผลผลิตใน
ฟาร์มท่ีน ามาบริโภค + ค่าใชจ่้ายดา้นอาหาร) 

เม่ือพิจารณาความมัน่คงดา้นอาหารจากอตัราการใชผ้ลผลิตในฟาร์มมาบริโภค ท่ีไดม้าจากการน า
มลูค่าผลผลิตในฟาร์มท่ีน ามาบริโภค หารดว้ย ผลรวมของมลูค่าผลผลิตในฟาร์มท่ีน ามาบริโภคกบัค่าใชจ่้าย
ดา้นอาหารค่าเฉล่ีย 3 ปีท่ีศึกษามีประมาณร้อยละ 49.32 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.29 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ชุมชน พบว่า ชุมชนเจริญธรรมมีอตัราการใช้ผลผลิตในฟาร์มบริโภคมากท่ีสุดประมาณร้อยละ 64.88 
รองลงมาคือ ชุมชนคลองเรือ ชุมชนวิหารแดง และชุมชนหนองสรวง มี ร้อยละ 49.05  40.45  และ 31.23  
ตามล าดบั 

ตำรำงที่ 4.30 อตัราใชผ้ลผลิตในฟาร์มบริโภค รายชุมชน เฉล่ีย 3 ปี และมลูค่าการเปล่ียนแปลง (หน่วย :  
ร้อยละ) 

ชุมชน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
เฉล่ีย 3 
ปี 

มลูค่าเปล่ียนแปลง (ปีต่อปี) 
ปี 2 : ปี 1 ปี 3 : ปี 2 ปี 3 : ปี 1 

คลองเรือ 
เจริญธรรม 
วิหารแดง 
หนองสรวง 

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 : ค านวณจากแบบบนัทึกรายได ้รายจ่ายเกษตรกร (บญัชีฟาร์ม) ปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  

ตารางท่ี 4.30  แสดงใหเ้ห็นว่าแนวโนม้การเปล่ียนแปลงอตัราดงักล่าวมีทิศทางท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง 
เปรียบเทียบอตัราดงักล่าวปีแรกกบัปีสุดทา้ยท่ีศึกษาพบว่ามีค่า ลดลงร้อยละ 5.96 โดยชุมชนหนองสรวงมี
อตัราดงักล่าวเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 1.00 ส่วนชุมชนอ่ืนๆ มีอตัราดงักล่าวลดลง  
 
(6)  กำรเรียนรู้และแลกเปลีย่นข้อมูลข่ำวสำร  

เกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนมีโอกาสไดเ้รียนรู้มากข้ึนกว่าเดิม  รวมทั้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการ
ผลิตการตลาดมากข้ึน เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการประมาณ ร้อยละ 50 เป็นวิทยากรในการบรรยายและ
ถ่ายทอดวิชาการและเทคนิคการปฏิบติักิจกรรมการเกษตรในไร่นา  แปลงเกษตรผสมผสานของเกษตรกร
มากกว่า ร้อยละ 70 ใชเ้ป็นจุดศึกษาดูงาน เรียนรู้ และถ่ายทอดวิชาการเกษตรกรไดรั้บค าแนะน าและเยี่ยม
เยียนจากเจา้หน้าท่ีชุมชนรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และไดรั้บการฝึกอบรม ถ่ายทอด เรียนรู้  
ทศันศึกษาและดูงานเกษตรผสมผสานหรือการสมัมนาหลงัจากเขา้ร่วมโครงการ  
(7)   กำรมส่ีวนร่วม 
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 เกษตรกรส่วนใหญ่ถึงแมว้่าจะต้องใช้เวลาทั้งปีในไร่นาของตนแต่ก็ยงัมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ินและ
ชุมชน ดา้นสาธารณสุข ดา้นศาสนา ดา้นอนามยั ดา้นการเกษตร และดา้นการพฒันาชุมชน โดยร่วมคิด ร่วม
ตดัสินใจ ร่วมปฏิบติัด าเนินงาน ร่วมรับผดิชอบในกิจกรรมต่างๆ  
 เกษตรกรมากกว่ าคร่ึงมีบทบาทหน้าท่ีสัมพันธ์กับชุมชน ส่วนใหญ่มีหน้า ท่ี เป็นสมาชิก
คณะกรรมการหมู่บา้น เกษตรกรเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนเกือบทุกราย ส่วนใหญ่เข้าร่วมเป็นกรรมการใน
กิจกรรมดา้นศาสนา  รองลงมาเป็นกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ เกษตรกรและสมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิก
ในกลุ่มต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มท่ีไม่เป็นนิติบุคคล  
 ส าหรับในระดบัครัวเรือนทั้งในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าการเกษตรทั้งดา้นการผลิตการตลาดและ
การแปรรูป  ส่วนใหญ่เป็นการตดัสินใจร่วมกนัระหว่างเกษตรกรและคู่สมรส โดยมีสมาชิกในครัวเรือนบาง
คนมีส่วนร่วมดว้ย ส่วนการด ารงชีวิตทัว่ไปนั้น เกษตรกรเกือบทุกรายยงัมีส่วนในการอบรมสั่งสอนและให้
ค  าปรึกษากบัลกูหลาน รวมทั้งการดูแลผูสู้งอายใุนครอบครัวดว้ย  
(8) ทัศนคตต่ิอโครงกำรเกษตรผสมผสำนและเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
 เกษตรกรมีทศันคติท่ีดีต่อโครงการเกษตรผสมผสาน โดยให้ความเห็นว่าการผลิตตามแนวเกษตร
ผสมผสานเป็นแนวทางท่ีท าใหเ้กษตรกรมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และเกษตรกรอ่ืนควรเปล่ียนแนวทางการผลิต
โดยใชแ้นวทางเกษตรผสมผสาน เกษตรกรท่ีร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดบัค่อนขา้งมากท่ีส่วน
ราชการได้ให้การสนับสนุนการจัดท าโครงการและการไดมี้ส่วนร่วมท างานตามขั้นตอนต่างๆ ร่วมกับ
เจา้หนา้ท่ีชุมชนรัฐ 
 สรุป 
 (1)  เกษตรกรถึงแมจ้ะมีรายไดจ้ากการเกษตรเพิ่มข้ึนทุกปี แต่รายจ่ายนอกการเกษตรก็ไดเ้พ่ิมข้ึนใน
อตัราท่ีสูงมาก ท าใหร้ายไดจ้ากการเกษตรเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถครอบคลุมรายจ่ายทั้งหมดได ้เกษตรกร
มีรายไดน้อกฟาร์มมาช่วยเป็นส่วนท่ีเพ่ิมใหร้ายไดโ้ดยรวมมีมากเพียงพอต่อการใชจ่้ายทั้งหมด และมีเงินออม
ดว้ย  
 (2)  เม่ือพิจารณาถึงฐานะความมัน่คงของครัวเรือนเกษตรกรแลว้ ถึงแมว้่าเกษตรกรจะมีทรัพยสิ์น
เพ่ิมข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัมูลค่าหน้ีสินก็เพ่ิมข้ึนดว้ยในอตัราท่ีสูงกว่า ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อฐานะความ
มัน่คงในอนาคตไดห้ากหน้ีสินนั้นไม่ก่อใหเ้กิดผลทางเศรษฐกิจ  
 (3)  ถึงแมว้่าผลผลิตทางการเกษตรส่วนหน่ึงจะน ามาบริโภคภายในครัวเรือน แต่ก็มีแนวโน้มลดลง 
ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายทางดา้นอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจมีผลต่อความมัน่คงทางดา้นอาหารในอนาคต  
หากการใชจ่้ายเพื่ออาหารไม่พิจารณาใหเ้หมาะสม 
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 (4)   เกษตรกรมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปล่ียนข้อมูล รวมทั้งประสบการณ์กับผูเ้ก่ียวข้องต่างๆ 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ส าหรับในครัวเรือนเกษตรกรเองสมาชิกในครัวเรือนก็มี
โอกาสร่วมการตดัสินใจกิจกรรมต่างๆ โดยรวมแลว้เกษตรกรจึงมีทศันคติท่ีดีต่อโครงการเกษตรผสมผสาน 
 
4. 3   แนวทำงกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ชุมชน  

 การศึกษาในส่วนน้ี  เป็นการศึกษาแนวปฏิบติัการขยายผลของกลุ่มเกษตรชุมชนตน้แบบบ ใน 5 
ดา้น คือดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม ดา้นทรัพยากร ดา้นเทคโนโลย ีและดา้นจิตใจ โดยผูท่ี้ประเมินศกัยภาพการ
ขยายผลของกลุ่มส่วนใหญ่ร้อยละ 68.33  เป็นคณะกรรมการกลุ่ม รองลงมาคือ ประธาน/รองประธานของ
กลุ่มร้อยละ 20.00และร้อยละ11.00 เป็นสมาชิกกลุ่ม  ผลการศึกษาจะเป็นค าตอบตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3  
  
ตำรำงที่  4.31 แนวปฏิบติัการขยายผล 

ดา้น แนวปฏิบติัการขยายผล 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     1.   เศรษฐกิจ 3.80 0.86 
     2.   สงัคม 4.12 0.78 
     3.   ทรัพยากร 4.15 0.76 
     4.    เทคโนโลย ี 3.81 0.75 
     5.    จิตใจ 4.28 0.60 

       
 แนวปฏิบติัการขยายผลพิจารณาเกณฑก์ารวดั  5  ระดบั  ตาม  Likert  Scale  ของชุมชนตน้แบบสู่
กลุ่มเกษตรกร  ใหม้ีแนวปฏิบติัการขยายผลดา้นเศรษฐกิจ ดา้นเทคโนโลย ี ดา้นสงัคม  และดา้นทรัพยากร อยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั   3.80  ,   3.81,   4.12  และ 4.15   ตามล าดบั   โดยมีทางดา้นจิตใจสูง
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  4.28    
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ตำรำงที่  4.32  ระดบัแนวปฏิบติัการขยายผลของชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียงจ าแนกตามดา้นต่างๆ 
 

ประเด็นกำรขยำยผล 
ร้อยละของแนวปฏิบัติกำรขยำยผลของกลุ่ม 

ค่ำเฉล่ีย S.D. 
ล ำดับ
ที่ มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
มำก 

1.  ด้ำนเศรษฐกจิ                 

1.1อบรมธุรกิจท าใหส้มาชิกมีรายไดม้ากข้ึน 37.29 50.85 11.86 0.00 0.00 4.25 0.66 1 

1.2การอบรมท าใหส้มาชิกมีเงินออมเพ่ิมข้ึน 30.00 53.33 13.33 1.67 1.67 4.08 0.81 2 

1.3 การจดัซ้ือปัจจยัการผลิตใหส้มาชิก 27.12 37.29 22.03 10.17 3.39 3.75 1.08 3 

1.4  อบรมแปรรูปเป็นธุรกิจชุมชน 30.51 32.20 16.95 15.25 5.08 3.68 1.21 4 

1.5 รวมกลุ่มกนัขายผลผลิตผา่นชุมชน 29.31 24.14 17.24 17.24 12.07 3.41 1.39 5 

1.6  การรวมกลุ่มมีอ  านาจต่อรองราคาได ้ 42.37 16.95 15.25 16.95 8.47 3.68 1.40 4 

รวม - - - - - 3.8025 0.867  
2.  ด้ำนสังคม         

2.1 มีผูน้  ากลุ่มประสานงานช่วยเหลือสมาชิก 48.33 28.33 16.67 1.67 5.00 4.13 1.08 4 

2.2  ชุมชน จดัตั้งเงินกองทุนไวส่้วนหน่ึงเพื่อ
เป็นสวสัดิการใหส้มาชิกกูย้มื   

45.00 23.33 20.00 8.33 3.33 3.98 1.14 5 

2.3  ในชุมชนมีผูน้  าช่วยกนัระดมความคิด  
และน าความคิดนั้นมาพฒันาทอ้งถ่ิน 

51.67 25.00 20.00 3.33 0.00 4.25 0.89 2 

2.4 ชุมชนจัดฝึกอบรมเพื่อให้รับทราบ
เทคโนโลยใีหม่ๆ เช่น  การถนอมอาหาร   

37.93 29.31 22.41 8.62 1.72 3.93 1.06 6 

2.5  ชุมชน มีแหล่งรับรู้ แลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสาร เช่น ศนูยก์ารเรียนรู้/หอ้งสมุด  

49.15 28.81 13.56 6.78 1.69 4.17 1.02 3 

2.6  สร้างเครือข่ายร่วมมือกบัชุมชนอ่ืน 56.36 29.09 10.91 3.64 0.00 4.38 0.83 1 

รวม - - - - - 4.12 0.78  
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ตำรำงที่  4.32 (ต่อ) 

ประเด็นกำรขยำยผล 
แนวปฏิบัติกำรขยำยผลของกลุ่ม 

ค่ำเฉล่ีย S.D. 
ล ำดับ
ที่ มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
มำก 

3.  ด้ำนทรัพยำกร                 

3.1  อบรมน าวตัถุดิบท่ีมีในทอ้งถ่ินมาใชใ้น
การด าเนินชีวิตประจ าวนั 

45.76 38.98 8.47 5.08 1.69 4.22 0.93 2 

3.2  อบรมน าเศษวสัดุเหลือใชม้าท าเป็นปุ๋ย  56.67 26.67 11.67 3.33 1.67 4.33 0.93 1 

3.3ใชแ้รงงานในทอ้งถ่ินในการท าธุรกิจ 44.83 24.14 15.52 8.62 6.90 3.91 1.26 5 

3.4อบรมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   61.67 23.33 8.33 0.00 6.67 4.33 1.10 1 

3.5ทรัพยากรธรรมชาติน ากลบัมาใชใ้หม่ 40.68 28.81 18.64 8.47 3.39 3.95 1.12 4 

3.6อบรมบุตรหลานใหม้ีความรักทรัพยากร 
48.33 26.67 

 
 

13.33 
 
 

10.00 
 
 

1.67 
 
 

4.10 
 

1.08 3 

รวม - - - - - 4.15 0.76  
4.  ด้ำนเทคโนโลย ี         

4.1ใหแ้นวคิดรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 33.10 42.20 19.2 4.9 0.7 4.02 0.89 1 

4.2  มีการน าเศษวสัดุเหลือใช ้มาท าปุ๋ยหมกั 
เพาะเห็ดฟาง และอ่ืนๆ  

25.70 43.80 21.90 6.30 2.40 3.84 0.96 3 

4.3 การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช ้ 23.60 45.80 27.10 3.10 0.30 3.89 0.81 2 

4.4 น าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาผสมผสานกับ
วิธีการผลิต ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

20.1 42.6 29.6 6.30 1.40 3.74 0.90 4 

4.5  มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ช ้ 16.2 33.9 36.8 11.6 1.4 3.52 0.95 5 

รวม - - - - - 3.81 0.75  
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ตำรำงที่  4 .32 (ต่อ) 

ประเด็นกำรขยำยผล 
แนวปฏบิัตกิำรขยำยผลของกลุ่ม 

ค่าเฉล่ีย S.D. 
ล าดบั
ท่ี มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
มำก 

5.  ด้ำนจติใจ                 
5.1  สมาชิกในกลุ่ม/ชุมชน  มีความขยนัใน

การท างานเป็นอยา่งยิง่ 
46.67 36.67 15.00 1.67 0.00 4.28 0.78 4 

5.2  สมาชิกในกลุ่ม/ชุมชน  มีความสามคัคี  
มีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนั 

45.00 40.00 15.00 0.00 0.00 4.30 0.72 3 

5.3  สมาชิกในกลุ่ม/ชุมชน  มีความ
รับผดิชอบ  และเสียสละเพื่อส่วนรวม 

38.33 36.67 16.67 6.67 1.67 4.03 0.99 7 

5.4  สมาชิกในกลุ่ม/ชุมชน  เขา้ใจเร่ืองของ
ความพอประมาณพออยูพ่อกินไม่โลภ 

45.00 33.33 13.33 8.33 0.00 4.15 0.95 5 

5.5  สมาชิกในกลุ่ม/ชุมชน  ด าเนินชีวิตดว้ย
ความซ่ือสตัยสุ์จริต  และไม่เห็นแก่ตวั 

48.28 32.76 17.24 1.72 0.00 4.28 0.81 4 

5.6  สมาชิกในกลุ่ม/ชุมชน  มีจิตใจดี  ไม่คิด
ท่ีจะคอยเอารัดเอาเปรียบกนั 

42.37 38.98 10.17 6.78 1.69 4.14 0.97 6 

5.7  ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้  และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่คนรุ่นหลงั  อย่างไม่
ปิดบงั 

66.10 23.73 6.78 3.39 0.00 4.53 0.77 1 

5.8  มีการแบ่งปันความรู้  เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้กนัในระหว่างชุมชน 

58.62 34.48 5.17 1.72 0.00 4.50 0.68 2 

รวม - - - - - 4.28 0.60 - 

 
 แนวปฏิบติัการขยายผลดา้นเศรษฐกิจ พิจารณาตามล าดบัความส าคญัของการปฎิบติัของกลุ่ม/
ชุมชนท่ีส าคญั 3 ล  าดบั โดยล าดบัท่ีส าคญัมากท่ีสุดคือ จากการรวมกลุ่มท าธุรกิจของชุมชน ท าให้สมาชิกมี
รายได้มากข้ึน  ( =4.25) รองลงมาได้แก่การรวมกลุ่ม ท าให้สมาชิกมีหน้ีสินลดลง/มีเงินออมเพ่ิมข้ึน 
 ( =4.08) และมีการจดัตั้งสหกรณ์ โดยสหกรณ์ท าหนา้ท่ีซ้ือปัจจยัการผลิตใหก้บัสมาชิก ( =3.75)  
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 แนวปฏิบติัการขยายผลดา้นสงัคม พิจารณาตามล าดบัความส าคญัของการปฏิบติัของกลุ่ม/ชุมชน 
ท่ีส าคญั 3 ล  าดับ ท่ีส าคญัมากท่ีสุด คือ การสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือกับชุมชนอ่ืน ( =4.38) 
รองลงมาไดแ้ก่ในชุมชนมีผูน้  ามาช่วยกนัระดมความคิด และน าความคิดนั้นมาพฒันาทอ้งถ่ินให้ดีข้ึน ( =
4.25) และการท่ีสมาชิกในชุมชน มีแหล่งรับรู้แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร เช่นศูนยก์ารเรียนรู้/ห้องสมุด ท่ี
ชุมชนจดัไวใ้หอ้ยา่งทัว่ถึง ( =4.17)  
 แนวปฏิบติัการขยายผลดา้นทรัพยากร พิจารณาตามล าดบัความส าคญัของการปฏิบติัของกลุ่ม/
ชุมชนท่ีส าคญั 3 ล  าดบั ท่ีส าคญัมากท่ีสุด คือ กลุ่ม/ชุมชนมีการน าเศษวสัดุเหลือใชม้าท าเป็นปุ๋ยหมกั/เพาะ
เห็ดหรืออ่ืนๆ ( =4.33) รองลงมาคือ กลุ่ม/ชุมชนน าวตัถุดิบท่ีมีในทอ้งถ่ินมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั/ประกอบ
ธุรกิจชุมชน ( =4.22) และในชุมชนให้การศึกษาอบรมบุตรหลานให้มีความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการใช้
ทรัพยากร และการดูแลรักษาทรัพยากร( =4.10) 
 แนวปฏิบติัการขยายผลดา้นเทคโนโลย ีพิจารณาเตามล าดบัความส าคญัของการปฏิบติัของกลุ่ม/
ชุมชน ท่ีส าคญั 3 ล  าดบั ท่ีส าคญัมากท่ีสุด คือกลุ่ม/ชุมชน มีแนวคิดร่วมกนัท่ีจะเก็บรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ใหค้งอยูใ่นรุ่นลกูหลาน ( =4.02) รองลงมาคือ การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ท าใหม้ีความรู้ดา้นการน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใชม้ากข้ึน ( =3.89) และมีการน าเศษวสัดุเหลือใชก้ลบัมาใชป้ระโยชน์ เพ่ือรักษาภูมิปัญญา ดั้งเดิม
ไว ้( =3.84) 
 แนวปฏิบติัการขยายผลดา้นจิตใจ พิจารณาตามล าดบัความส าคญัของการปฏิบติัของกลุ่ม/ชุมชน
ท่ีส าคญั 3 ล  าดบั ท่ีส าคญัมากท่ีสุด คือ การท่ีกลุ่มส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่
คนรุ่นหลงัอยา่งไม่ปิดบงั ( =4.53) รองลงมาคือ มีการแบ่งปันความรู้ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในระหว่าง
ชุมชน ( =4.50) และสมาชิกในกลุ่ม/ชุมชน มีความสามคัคี มีน ้ าใจ และเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนั ( =4.30) 
 จะเห็นไดว้่า ชุมชนรวมตวักนัปฏิบติัตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีแนวปฏิบติัการขยายผล
ในทุกดา้น ท าใหเ้ห็นถึงทิศทางท่ีแสดงถึงความเข็มแข็ง และความสามารถขยายผลไดใ้นอนาคต ซ่ึงถือเป็น
แบบอยา่งไดข้องชุมชนทัว่ไป 
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บทที่ 5 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
 
 จากความเห็นของหวัหนา้ครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือน โดยส ารวจในเขตพ้ืนท่ีอ  าเภอวิหาร
แดง จงัหวดัสระบุรีกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  มีการปฏิบติัตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่และหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีชุมชนน าไปประยุกตใ์ชจ้นไดรั้บความส าเร็จ  โดยเร่ิมตน้พฒันามาจากการปฏิบติัตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ไปสู่การรวมกลุ่มด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงขั้นกา้วหน้า  และ
พฒันาไปสู่การมีเครือข่ายการพฒันาทุนของชุมชนการปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน   
5.1    ระบบกำรผลติทำงด้ำนกำรเกษตร   
 จากการศึกษาดา้นระบบการท าฟาร์ม  ตามโครงการศึกษาระบบการท าฟาร์มตามแนวเกษตรทฤษฎี
ใหม่  ของเกษตรกรตวัอยา่งทั้ง  ชุมชน  ภาค  จ  านวน  100 ตวัอยา่ง สรุปไดด้งัน้ี 

 (1)  รูปแบบกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรตวัอยา่ง  เป็นการเกษตรแบบไร่นาส่วนผสมท่ีมีระบบ
การผลิตในรูปแบบ  ท านา พืช--ปศุสตัว ์ โดยเนน้ในรูปแบบ ขา้ว-พืชสวน-ปศุสตัว ์ และมีสดัส่วนการด าเนิน
กิจกรรมการเกษตรแตกต่างกนัโดยข้ึนกบัสภาพแวดลอ้ม  วฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน  ซ่ึงแตกต่างกับ
สัดส่วนทางทฤษฎี  อย่างไรก็ตามสัดส่วนต่าง ๆ สามารถยืดหยุ่นได้  จึ งถือว่าสัดส่วนการใช้พ้ืนท่ีของ
เกษตรกรแต่ละรายมีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีของตนเอง 

(2) การด าเนินกิจกรรมการเกษตรหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ  มีมาก  และหลากหลายข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ
กบัก่อนเขา้โครงการฯ  โดยเกษตรกรสามารถน าน ้ าจากสระน ้ าท่ีทางโครงการฯ  ขุดให้มาใชป้ระโยชน์ได้
มากข้ึน  นอกจากน้ีเกษตรกรยงัไดรั้บความรู้ในการด าเนินการเกษตร  เช่น  การปลูกพืชชนิดใหม่ท่ีแตกต่าง
ไปจากเดิม  ท าใหจ้  าหน่ายไดร้าคาดี  การท าปุ๋ยหมกัและการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ  ซ่ึงไดจ้ากเศษพืชผลมาใชก้บั
การปลูกพืช  ซ่ึงอาจจะช่วยให้ลดการใชส้ารเคมี  เช่น ปุ๋ยเคมี  สารเคมีก  าจดัศตัรูพืช  ซ่ึงนอกจากจะท าให้
เกษตรกรปลอดภยัจากสารเคมีแลว้ยงัช่วยรักษาสภาพแวดลอ้มอีกดว้ย 

 (3)  เกษตรกรมีกิจกรรมในการประกอบอาชีพของตนเองมากข้ึน  มีผลผลิตของพืชหลากหลาย
ออกมาในระยะเวลาท่ีต่างกนั  ท าใหล้ดความเส่ียงในการด าเนินการทั้งจากสภาพแวดลอ้มโดยเฉพาะปริมาณ
น ้ าฝนท่ีแปรเปล่ียนไปตลอดเวลา  อีกทั้งยงัลดความเส่ียงจากโรคและแมลง  ตลอดจนในเร่ืองของราคา 

 (4)  สามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งทัว่ถึง  ท าให้เกิดรายไดจ้ากการเกษตรเพ่ิมข้ึนทั้งจากการเพ่ิม
ผลผลิตและมีผลผลิตอยา่งหลากหลาย ส่งผลใหเ้กิดความคุม้ค่ามากกว่าความคุม้ทุน เพราะนอกจาก จะท าให้
มีอาหารอยา่งพอเพียงแลว้  ยงัเป็นผลท าให้เกษตรกรมีงานท าตลอดทั้งปีมีรายไดต่้อเน่ือง  ลดการอพยพถ่ิน
ฐาน  คุณภาพชีวิตและครอบครัวมีความอบอุ่น  ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึนเป็นผลท าใหต้น้ทุนทางสงัคมลดลง   
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 (5) การรวมกลุ่มกนัเป็นสหกรณ์ มีวตัถุประสงคห์ลกัก็คือ เพ่ือเพ่ิมรายได ้กิจกรรมของกลุ่มสหกรณ์
ไดแ้ก่   กูเ้งิน ฝากเงิน ขายสินคา้ ซ้ือสินคา้ ทอผา้ และการเพาะเห็ด ส่วนการรวมกลุ่มของแม่บา้น  กระท าเพ่ือ
พฒันาผลิตภณัฑ ์และการเพิ่มรายไดใ้ห้กบัสมาชิก การรวมกลุ่มของแม่บา้นในการท ากิจกรรม  ไดแ้ก่ การ 
ทอผา้ แปรรูปอาหาร และพฒันาการผลิตไปสู่การเป็น OTOP ส่วนการรวมกลุ่มออมทรัพยจ์ะท าเพื่อส่งเสริม
การออมเป็นหลกั 

ส่ิงท่ีเป็นจุดแข็งของกลุ่มมากท่ีสุด คือ การท่ีกลุ่มมีความสามคัคี มีผูน้  าท่ีเขม้แข็ง   รองลงมาไดแ้ก่   
การท่ีสมาชิกในกลุ่มมีความร่วมมือ ร่วมใจกนั ส่วนจุดอ่อนท่ีส าคญั เช่น การท่ีสมาชิกขาดความเขา้ใจในการ
ด าเนินชีวิตในชุมชน ขาดความรู้ และไม่กลา้ตัดสินใจ ส่ิงท่ีกลุ่ม/ชุมชน คิดว่าเป็นโอกาสก็คือ การท่ี
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ และเอกชน มาแนะน าให้ความรู้ รวมทั้งกลุ่มควรมีการพฒันาการผลิตเพ่ือขายให้มาก
ข้ึน ปัญหาอุปสรรคท่ีส าคญั คือ การขาดแคลนเงินทุน และในฤดูแลง้มีน ้ าไม่เพียงพอท่ีจะท าการเกษตร 

(6) เกษตรกรไดรั้บค าปรึกษาจากหน่วยงานภายนอก  ท่ีได้รับมากท่ีสุด คือจากเจา้หน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรไดแ้ก่ เกษตรกรอ าเภอ สหกรณ์การเกษตร   พฒันาชุมชน รองลงมาคือผูน้  าทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ผูใ้หญ่บา้น 
ประธานกลุ่ม อบต. และก านัน โดยเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทางการตลาด โดยได้รับการ
สนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีรัฐ  

(7) การน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในองค์ประกอบด้านความพอประมาณ ปัจจัยท่ีมีความส าคัญท่ี สุด ได้แก่การท าตามก าลัง
ความสามารถในองคป์ระกอบดา้นความมีเหตุผล  ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด  คือ การมีระบบการผลิตท่ีหลากหลาย
องค์ประกอบด้านการมีภูมิคุ ้มกัน ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด ได้แก่การท่ีกลุ่ม / ชุมชน มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั องค์ประกอบด้านเง่ือนไขความรู้ ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด คือ การมีเจ้าหน้าท่ีมาให้ความรู้ และ
องคป์ระกอบดา้นเง่ือนไขคุณธรรม ปัจจยัส าคญัท่ีสุด ไดแ้ก่การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัดา้นอาชีพ/ความเป็นอยู ่  
ส่วนองค์ประกอบโดยรวม ภายใต้กรอบแนวคิคปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุด คือ
องคป์ระกอบดา้นการมีคุณธรรม รองลงมาไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นการมีภูมิคุม้กนั และองคป์ระกอบดา้นการมี
ความรู้  โดยปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลก าหนดการปฏิบติัตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 โดยรวมมากท่ีสุด  5 ล  าดบั 
ได้แก่  การมีเจ้าหน้าท่ีมาให้ความรู้  การน าความรู้จากภายนอกมาประยุกต์ใช้  การท่ีกลุ่ม /ชุมชนมีการ
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัดา้นอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ มีการใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินอย่างประหยดั  และการท า
ตามก าลงัความสามารถท่ีมีภายในครัวเรือน 
 
5.2  กำรปฏิบัตสู่ิควำมส ำเร็จตำมแนวเศรษฐกจิพอเพยีง  
        (1) ปัจจยัสู่ความส าเร็จของการปฏิบติัเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุด คือองค์ประกอบดา้นคุณธรรม รองลงมาไดแ้ก่ องค์ประกอบดา้นภูมิคุม้กนั และ
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องคป์ระกอบดา้นความรู้  โดยมี 5 ล  าดบัปัจจยัท่ีเป็นตวัช้ีวดัการปฏิบติัสู่ความส าเร็จ ไดแ้ก่ การท่ีภาครัฐจะตอ้ง
ด าเนินการจดัหาเจา้หน้าท่ี ของทั้งรัฐ และเอกชน มาให้ความรู้กบัเกษตรกรในดา้นต่างๆ มีการน าเอาความรู้ 
และเทคโนโลยจีากแหล่งภายนอกทอ้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยั มาปรับใชอ้ยูเ่สมอ รวมทั้งตวัเกษตรกรเองก็จะตอ้ง มีการ
ร่วมมือ และช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนัดา้นอาชีพ และชีวิตความเป็นอยู่ มีการใชท้รัพยากรภายในทอ้งถ่ิน
อยา่งประหยดัและรู้คุณค่า รวมทั้งจะตอ้งคิด และตดัสินใจ ประกอบการงาน อาชีพ ตามความสามารถท่ีตนเอง
มีอยู ่ 
 (2)  การปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนมี องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดคือ  
องค์ประกอบดา้นคุณธรรม  ซ่ึงจะสอดคลอ้งกนักบัการปฏิบัติตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ รองลงมาไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบดา้นความรู้  และองคป์ระกอบดา้นความมีเหตุผล โดยมี 5 ล  าดบัปัจจยัท่ีเป็นตวัช้ีวดัการปฏิบติัท่ี
น าไปสู่ความส าเร็จ ไดแ้ก่ การท่ีเกษตรกรในกลุ่ม/ชุมชน จะตอ้งมีการร่วมมือ ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั จะตอ้งเพ่ิม
อ  านาจการต่อรองดว้ยการ รวมกลุ่มกนัขายผลผลิต กลุ่มและชุมชนจะตอ้งใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน และเก็บรักษา
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้งอยู ่ส่วนราชการจะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือดว้ยการให้ความรู้ เพ่ือทางกลุ่มท่ีรวมตวักนั
ดา้นงานอาชีพ จะไดพ้ฒันาความรู้ และน าความรู้น้ีไปใชเ้พ่ือพฒันากลยทุธใ์นดา้นการบริหารจดัการทางธุรกิจ 
ต่อไป รวมทั้งกลุ่ม/ชุมชน จะตอ้งยอมรับ และสามารถน าเอาเทคโนโลยใีหม่ๆ มาปรับใชอ้ยูต่ลอดเวลา 
 (3)  การปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาสร้างสมทุนของชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุด  คือองค์ประกอบดา้นความรู้ รองลงมา ไดแ้ก่องค์ประกอบ
ดา้นคุณธรรม  การมีภูมิคุม้กนั และความมีเหตุผล โดยปัจจยัท่ีเป็นตวัช้ีวดัการปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหป้ระสบความส าเร็จไดแ้ก่  การแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในระหว่างชุมชน  การจดัท าการจดัการความรู้อยา่งเป็น
ระบบ เพื่อเป็นตน้แบบ  กลุ่ม / ชุมชนวางแผนบริหารการเงินอย่างรัดกุม การหา/ใชแ้หล่งเงินจากภายนอกให้
พอดีกบัความสามารถ  และการตอ้งมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผข่ยายผลความรู้ใหก้วา้งขวาง 
 นอกจากนั้น ผลการวิจยัยงัช้ีใหเ้ห็นว่า การท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่นั้น เกษตรกรจะตอ้ง
ท าเป็นขั้นตอน โดยจะตอ้งปฏิบติัตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ จนประสบความส าเร็จก่อน จึงจะพฒันาไปสู่
การสร้างวิสาหกิจชุมชน และการพฒันาทุนของชุมชนได ้ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าการรับรู้ของเกษตรกรถกูตอ้ง และ
สอดคลอ้งกบัแนวพระราชด าริ ท่ีทรงช้ีน าแนวทางการปฏิบติัใหแ้ก่เกษตรกร 
 
5.3 แนวทำงกำรขยำยผลปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ชุมชน  
              การประเมินการขยายผลของชุมชนตน้แบบ 5 ดา้น คือการขยายผลดา้นเศรษฐกิจ การขยายผลดา้น
สงัคมการขยายผลดา้นทรัพยากร การขยายผลดา้นเทคโนโลยี และการขยายผลดา้นจิตใจนั้น  ในการขยายผล
ดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ การรวมกลุ่มกนัท าวิสาหกิจชุมชน เพราะจะท าให้สมาชิกมี
รายไดม้ากข้ึน  การขยายผลดา้นสังคม ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั
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ชุมชนอ่ืนๆ รองลงมาคือ สมาชิกในชุมชนมีแหล่งรับรู้แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร การขยายผลดา้นทรัพยากร 
ปัจจยัท่ีส าคญัมากท่ีสุดไดแ้ก่ การท่ีกลุ่ม/ชุมชน น าเศษวสัดุเหลือใชใ้นไร่นามาท าเป็นปุ๋ยหมกั/ เพาะเห็ดตาม
ความเหมาะสม และการท่ีชุมชนให้ความส าคญักบัการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีดิน แหล่งน ้ า ป่าไม ้
ส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรอ่ืนๆ   ในการขยายผลดา้นเทคโนโลยี ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดไดแ้ก่ การท่ี
กลุ่ม/ชุมชน มีแนวคิดท่ีจะร่วมกนัเก็บรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้งอยูใ่นรุ่นลกูหลาน รองลงมาคือ การท่ีกลุ่ม/
ชุมชน มีการท าเกษตรทฤษฎีใหม่แลว้ ท าให้มีการพฒันาความรู้และสามารถน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้น
การเกษตรไดม้ากข้ึน ในศกัยภาพดา้นจิตใจ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ ส่งเสริมใหก้ลุ่ม / ชุมชน  มีการ
ถ่ายทอดความรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ินไปสู่คนรุ่นหลงัอย่างไม่ปิดปัง รองลงมา คือแบ่งปันความรู้ เพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในระหว่างกลุ่ม /ชุมชน 
 เม่ือพิจารณาการขยายผลทั้ง 5  ดา้น  คือ ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นสงัคม  ดา้นทรัพยากร  ดา้นเทคโนโลย ี 
และด้านจิตใจ  พบว่า  กลุ่มเกษตรกรท่ีปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ  ด้าน
เทคโนโลย ีมี กิจกรรมดา้นสงัคม  และความรู้ดา้นทรัพยากร อยูใ่นระดบัมาก  และมีจิตใจเขม้แข็งอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าชุมชน  มีความเขม้แข็ง  และมีศกัยภาพในการพ่ึงตนเองไดเ้ป็นอย่างดี  
ซ่ึงศกัยภาพเหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐานส าคญัท่ีน าไปสู่การพฒันาในล าดบัต่อไป 
 จากการท่ีไดป้ฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ส่ิงท่ีทางกลุ่มคิดว่าเป็นจุดแข็งมากท่ีสุดก็คือ การ
ท่ีกลุ่มมีความสามคัคี  และมีผูน้  าท่ีเขม้แข็ง รองลงมาไดแ้ก่ การท่ีสมาชิกในกลุ่มมีความร่วมมือ ร่วมใจกนั ส่วน
ท่ีเป็นจุดอ่อนก็คือ การท่ีสมาชิกในกลุ่มขาดความเข้าใจการด าเนินชีวิตในชุมชน ขาดความรู้ และไม่กลา้
ตดัสินใจ ส่ิงท่ีกลุ่มคิดว่าเป็นโอกาสก็คือ การท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ และเอกชนมาแนะน าให้ความรู้ รวมทั้ง
กลุ่มควรมีการพฒันาการผลิตเพ่ือขายใหม้ากข้ึน 
5.4 ข้อเสนอแนะกำรขยำยผลกำรเรียนรู้หลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีงในชุมชน 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส าคญัท่ีเกษตรกรรับรู้ในการน าแนวปรัชญาการท าการเกษตรทฤษฎี ใหม่
ไปสู่การปฏิบติัจนไดรั้บผลส าเร็จนั้น การรับรู้ของเกษตรกรถูกตอ้งตามแนวปรัชญาฯ แต่ยงัขาดการพิสูจน์
ผลความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมหรือเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีเป็นข้อเท็จจริงขององค์ประกอบแต่ละ
องคป์ระกอบ ดงันั้นการพฒันาองคค์วามรู้แนวปรัชญาดงักล่าวควรจะมีความเขม้ขน้มากข้ึน โดยมีขั้นตอน
การด าเนินงานดงัน้ี   

(1) จดัตั้งศนูยส์าธิตการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยใชก้รณีของเกษตรกรท่ีมีความส าเร็จใน

การด าเนินงานอยา่งแทจ้ริง เป็นศนูยก์ลาง ซ่ึงศูนยส์าธิตดงักล่าว ควรตั้งกระจายไปตามพ้ืนท่ีต่างๆ ในทุก

ภูมิภาคของประเทศ โดยทางราชการใหก้ารสนบัสนุนทางวิชาการ  และการจดักิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่ให้

เกิดการกระจายผลไปสู่เกษตรกรในแต่ละพ้ืนท่ี 
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(2) จดัตั้งเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการติดต่อส่งเสริมและจดัโครงการ

เยีย่มชมกรณีตวัอยา่งตามศนูยส์าธิตต่างๆ ข้ึนทุกพ้ืนท่ีและทุกภูมิภาค โดยจดักิจกรรมเยีย่มชมหมุนเวียนกนั

ไป เพื่อใหเ้กษตรกรไดรั้บรู้ และตระหนกัถึงผลส าเร็จของการปฏิบติัตามแนวปรัชญาของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัอยา่งแทจ้ริง 

          (3) หน่วยงานส่งเสริมและพฒันากลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรจดัท าโครงการประชาสมัพนัธ์แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี

ใหม่อยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั โดยด าเนินการไปตามเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์เกษตรท่ีจดัตั้ง

ข้ึนตามข้อ2. โดยรูปแบบของการประชาสัมพนัธ์ท่ีจะไดผ้ลในระดับเกษตรกรก็คือ รายการวิทยุและ

โทรทศัน์/ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโปสเตอร์โฆษณา เป็นตน้ 

(4) กิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมนับเป็นปัจจยัหน่ึงในการพฒันาแนวปรัชญาเกษตรทฤษฎี   

ใหม่  ไปสู่ระดับท่ีก้าวหน้ามากข้ึน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเข้าไปให้ความช่วยเหลือเครือข่ายกลุ่ม

เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร และร่วมกนัจดัท าโครงการฝึกอบรมหรือจดัเวทีให้ความรู้กับเกษตรกร 

โดยใชเ้กษตรกรตวัอย่างท่ีประสบผลส าเร็จเป็นวิทยากร พร้อมกบัน าชมผลงานท่ีประสบผลส าเร็จโดย

ละเอียดทุกดา้น 

                (5)ปรัชญาและกระบวนการด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวควรได้รับการสนับสนุนจากทางราชการโดยเฉพาะหน่วยงานท่ีจัดรับผิดชอบในการท า

แผนพฒันาการเกษตร โดยจดัประเด็นดงักล่าวให้เป็นวาระแห่งชาติ และทุกหน่วยงาน/องค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง

นอ้มรับและน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งกวา้งขวางหรือเพ่ิมกระบวนการระดบัชาติ 

                (6)โครงการประกวด/นิทรรศการผลงานเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งขั้นพ้ืนฐาน และวิสาหกิจชุมชนท่ี

กา้วหน้าควรจะไดจ้ดัท าข้ึน โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติเป็นต้น 

เพ่ือใหแ้นวปรัชญาน้ีเกิดเป็นนวตักรรมทางการเกษตรและเป็นท่ีรับรู้หรือจูงใจใหเ้กิดการน าไปปฏิบติัในหมู่

เกษตรกรมากข้ึนรวมทั้งใหต้ระหนกัเป็นเป้าหมายของการพฒันาการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการ

อยูร่่วมกนัของสงัคมเกษตรกร 
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ภำคผนวก 
ควำมเพยีงพอที่พอเพยีงของคนบ้ำนคลองหัวช้ำง 

 
 การขยายผล 
 

 หลงัจากไดรั้บคดัเลือกเป็นครัวเรือนตวัอยา่งจุดน าร่องและเป็นศูนยเ์รียนรู้ของชุมชนในดา้น
เศรษฐกิจแบบพอเพียงแลว้  นางบุญเล้ียง  ชยัโคสาร  ตอ้งแบ่งเวลาให้กบัชุมชนมากข้ึน มีการถ่ายทอดและ
บอกเล่าให้กับชาวบ้านท่ีสนใจ  ท่ีเร่ิมจากการลดรายจ่ายของครัวเรือน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
ครัวเรือนไดมี้การปลกูพืชผกัสวนครัว เล้ียงสตัว ์เล้ียงปลา ไวรั้บประทานเอง   เพาะกลา้ผกัส าหรับแจกจ่าย
แก่ผูท่ี้สนใจน าไปขยายผลต่อ 
 

สู่ชุมชนพอเพยีง 
 ชาวบา้นคลองหวัชา้ง  น าโดยผูใ้หญ่สังวาล  คชประเสริฐ  ได้รวมกลุ่มกนัท าและใชปุ๋้ยหมกั
ชีวภาพ   และเลิกใชส้ารเคมีในการท าการเกษตรทุกชนิด   ชุมชนไดด้  าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  มีการ
จดัประชุมช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานต่างๆ เป็นศนูยร์วมในการจดักิจกรรมของกระบวนการเรียนรู้ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งน้ี หลายครัวเรือนในชุมชนไดล้งมือปฏิบติัให้เป็นตวัอย่างเพื่อให้ประชาชนผูส้นใจได้
เห็นประโยชน์  และน าหลกัการต่างๆ กลบัไปปฏิบติัให้เห็นจริงอีกดว้ย  เป็นศูนยแ์ห่งการเรียนรู้การด าเนิน
วิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แก่ผูส้นใจเพื่อไดน้ าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัในการด าเนินชีวิต 
เพ่ือท่ีจะช่วยใหทุ้กครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนสามารถพึงตนเองได ้ไม่เป็นหน้ี 

 

การสนับสนุนของส่วนราชการ 
 

  ศูนยก์ารเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองหัวชา้ง  ต  าบลคลองเรือ  อ  าเภอวิหารแดง  
จงัหวดัสุพรรณบุรี นอกจากจะเป็นจุดน าร่องของต าบล อ  าเภอ และเป็น หน่ึงในสามของจุดน าร่องของ
จังหวัดสระบุ รี  แล้ว  ศูนย์ช่ วย เหลือทางวิชาก ารพัฒนา ชุมชนเขต ท่ี  1   ก รมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย  ยงัไดส้นับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุนนักวิชาการพฒันาชุมชนของเขตร่วมกบัส านักงานพฒันาชุมชน
จงัหวดัและส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอร่วมจดัเวทีการเรียนรู้และการถอดบทเรียนเพื่อเป็นตน้แบบในการ
เผยแพร่ความรู้ใหก้บัจงัหวดัใหค้วามรับผดิชอบ รวมถึงการจดัมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัเขตรวม
ทั้งส้ิน 6 จงัหวดั  13 ศูนยจุ์ดน าร่อง ประกอบดว้ย จงัหวดัชยันาท  นครนายก ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และ
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จงัหวดัสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการจดัเวทีสัมมนาครัวเรือนตวัอย่างจุดน าร่อง แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์   
รวมถึงการเผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารด าเนินงานใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ  
 

สู่ความพอเพยีงลดรายจ่าย... 
 

  ในดา้นของการลดรายจ่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ชาวบา้นไดม้ีการใชปุ๋้ยชีวภาพ
และสารอินทรียใ์นการเกษตรแทนการใชส้ารเคมี  ท าใหล้ดรายจ่ายดา้นตน้ทุนการผลิตลงเป็นจ านวนมาก  ลดละ
เลิกอบายมุขทั้งมวล  มีการท าบญัชีครัวเรือนเพื่อใหรู้้รายรับ รายจ่าย น าไปสู่การลดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น  เช่น  
สินคา้ฟุ่ มเฟือย  มีการประหยดัการใชพ้ลงังานท่ีไม่จ  าเป็น 
 
เพิม่รายได้... 
 

  ชาวบา้นท่ีน้ีมีการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้  เช่น  การรวมกลุ่มกันท า
แชมพ ู น ้ ายาเอนกประสงคผ์สมสมุนไพรธรรมชาติ  การแปรรูปอาหาร  มีการปลูกพืชหมุนเวียนหลายชนิด
เพื่อใหเ้กิดรายไดป้ระจ า   
ประหยดัและออม... 
   

  มีการจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตข้ึนในชุมชน  และสนบัสนุนใหส้มาชิกในครัวเรือน
เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  มีการส่งเสริมการสะสมเงินออมตามความเหมาะสมและความสามารถ
ของแต่ละคน  มีการวางแผนการใชเ้งิน/การออมเงิน  ผา่นการจดัท าบญัชีครัวเรือน  รณรงค์และประชาสัมพนัธ์
ใหร่้วมมือกนัประหยดัและออม 
 
เรียนรู้ร่วมกนั... 
 

  นอกจากเป็นศูนยเ์รียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงจุดน าร่อง  ระดบัเขตแลว้  ยงัเป็นศูนยก์า ร
เรียนรู้ของการศึกษานอกโรงเรียน  ท่ีได้มาจัดท าฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน  ประกอบด้วย  พืชสมุนไพร  
ผกัปลอดสารพิษ  ไมผ้ล  แปรรูปผลผลิต  ทอผา้  เป็นศนูยก์ลางของการส่งเสริมสุขภาพอนามยัของชาวบา้น  
มีทั้งการวดัความดนั  ออกก าลงักาย  เป็นศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยเีพ่ือการเกษตร  มีการจดัเวทีเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นประจ าทุกเดือน  มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาพ้ืนบา้นและส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เช่น  ความรู้เร่ืองยา
สมุนไพรพ้ืนบา้นต่าง ๆ  เกือบทุกครัวเรือนไดน้อ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั   
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อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 

ชุมชนไดร่้วมแรงร่วมใจกนัอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  ดว้ยการรักษา
ความสะอาดของแหล่งน ้ า  มีการปลกูตน้ไมใ้นท่ีสาธารณะโดยมีแผนใหช้าวบา้นปลูกตน้ไมค้นละ  5  ตน้/ปี  
มีการปรับภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน  มีการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี/ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม  มีการใช้
สารชีวภาพในการเกษตร/ปลกูขา้วอินทรียป์ลอดสารพิษ  ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุม้ค่า เช่น การน า
มลูสตัวแ์ละซากพืชท าเป็นปุ๋ยหมกั และน ากา้นมะพร้าวมาท าไมก้วาด  มีการจดักิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
 
เอื้ออารีต่อกนั 
 

ชุมชนไดมี้การจดัตั้งกองทุนสวสัดิการชุมชน/จดัสรรก าไรจากกองทุนสงเคราะห์ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ/มี
การจัดตั้งกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ในชุมชน  มีการช่วยเหลือแบ่งปันซ่ึงกันและกัน ทั้งในด้านของส่ิงของ  
ผลผลิตท่ีได ้ และความรู้ท่ีมีอยู ่
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้ำนคลองหัวช้ำง 
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ส่วนที ่1 

ประวตัชุิมชนโดยสังเขป 

ประวตัชุิมชนจ ำนวนปีที่ก่อตั้งชุมชนและจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดในชุมชน 

บา้นคลองหวัชา้งเดิมข้ึนอยูก่บับา้นยางคู่หมู่ท่ี 5  ต  าบลคลองเรืออ  าเภอวิหารแดงจงัหวดัสระบุรีคน
ส่วนใหญ่เรียกหมู่บา้นเขาวิหารตามช่ือของส านกัสงฆเ์ขาวิหารเมื่อปีพุทธศกัราช 2536 ไดแ้ยกหมู่บา้นออกมา
และไดต้ั้งช่ือหมู่บา้นว่าหมู่บา้นคลองหวัชา้งซ่ึงไดต้ั้งช่ือตามผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ของหมู่บา้นท่ีบอกเล่าสืบทอดต่อๆกนั
มาว่าในสมยัก่อนพ้ืนท่ีหมู่บา้นอุดมสมบูรณ์มากและมีล  าคลองต้นน ้ าไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ตลอด
หมู่บา้นล าคลองดงักล่าวจะมีชา้งลงมากินน ้ าเป็นประจ าและต่อมามีคนไปหาปลาไดพ้บหวัชา้งในล าคลองจึง
ไดเ้รียกล าคลองนั้นว่าคลองหวัชา้งซ่ึงช่ือหมู่บา้นก็ไดต้ั้งช่ือตามล าคลองและไดท้ าการคดัเลือกผูน้  าหมู่บา้น
คลองหวัชา้งคนแรกคือนายสงัวาลยค์ชประเสริฐเป็นผูใ้หญ่บา้นซ่ึงไดด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวตั้งแต่พ.ศ.2536  
จนถึงปัจจุบนัรวมการก่อตั้งหมู่บา้นจ านวน   19    ปีปัจจุบนัมีจ  านวนครัวเรือน  135  ครัวเรือนประชากร
จ านวน  517   คน 

ลักษณะที่ตั้ง 

บา้นคลองหวัชา้งหมู่ท่ี 10  อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องจงัหวดัสระบุรีอยูห่่างจากท่ีว่า
การอ าเภอวิหารแดงประมาณ   7   กิโลเมตรห่างจากจงัหวดัสระบุรีประมาณ  34  กิโลเมตรมีเน้ือท่ี
ของหมู่บา้นรวม 2.88 ตารางกิโลเมตร (1,800 ไร่)  ลกัษณะพ้ืนท่ีของหมู่บา้นโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบ
ติดเชิงเขาซ่ึงอยูท่างดา้นเหนือของหมู่บา้นและเป็นเขตอุทยานแห่งชาติพระพุทธฉายมีแหล่งน ้ าท่ี
ส าคญัไดแ้ก่คลองหวัชา้งและล ารางคลองหวัชา้งไหลจากทิศเหนือลงทิศใตต้ลอดหมู่บา้นมี
ระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตรไหลไปบรรจบกบัคลองหว้ยกรวดหมู่ท่ี 9  ต  าบลคลองเรือท าให้
สภาพพ้ืนท่ีเหมาะส าหรับการท าการเกษตรและปศุสตัว ์

 พืน้ที่และลักษณะภูมิประเทศ 

อำณำเขตตดิต่อ 

  ทิศเหนือ ติดกบั เขตอุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย(น ้าตกสามหลัน่) 

  ทิศตะวนัออก ติดกบั หมู่ท่ี 6หมู่ท่ี 7 ต  าบลเขาเพ่ิม อ  าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก 

  ทิศตะวนัตก ติดกบั หมู่ท่ี 4หมู่ท่ี 9 ต  าบลคลองเรือ อ  าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี 

DPU



 

ศูนยว์ิจยั  69-110 คณะเศรษฐศาสตร์ 
                                                                                                                                                         
 

  ทิศใต ้  ติดกบั หมู่ท่ี 5  ต  าบลคลองเรือ อ  าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี 

กำรคมนำคมระหว่ำงหมู่บ้ำนต ำบลอ ำเภอและจังหวัด 

 1. ระยะทำงกำรคมนำคมบา้นคลองหวัชา้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องจงัหวดัสระบุรี 

อยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือประมาณ  3  กิโลเมตรอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ
วิหารแดงประมาณ  7  กิโลเมตรห่างจากจงัหวดัสระบุรีระยะทางประมาณ  34  กิโลเมตรและอยูห่่าง
จากกรุงเทพมหานครมีระยะทางประมาณ 120  กิโลเมตรมีเน้ือท่ีของหมู่บา้นรวม   2.88   ตาราง
กิโลเมตร( 1,800  ไร่ ) 

2. เส้นทำงกำรคมนำคมบา้นคลองหวัชา้งมีเสน้ทางการคมนาคมจ านวน  4  เสน้ทางคือ 

-ถนนลาดยาง (รพช.)สายบา้นยางคู่ – คลองหวัชา้ง –แอ่นมะค่า (ผา่นทางทิศใตข้องหมู่บา้น)    1 เสน้ 

-ถนนลาดยาง (รพช.)สายบา้นหว้ยกรวด–คลองหวัชา้ง(ผา่นทางทิศเหนือของหมู่บา้น)     1     เสน้ 

 -ถนนลาดยาง (รพช.)สายบา้นหว้ยกรวด – คลองหวัชา้ง (ผา่นทางทิศตะวนัตกของหมู่บา้น )   1เสน้ 

-ถนนคอนกรีต(คสล.) สายคลองหวัชา้ง – บา้นเขาไมไ้ผ ่ ( อ.บา้นนาจ.นครนายก )  

 (ผา่นทางทิศตะวนัออกของหมู่บา้น )  สามารถเป็นทางลดัไปอ.แก่งคอยจ.สระบุรีจ  านวน   1    เสน้ 

 

ศักยภำพของหมู่บ้ำน/ชุมชน 
กำรเมืองและกำรปกครอง 

คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 
1.นายสงัวาลย ์ คชประเสริฐ ประธาน 
2.นายใบ กวยเม้ียน รองประธานคนท่ี  1 
3.นายสมพงษปั์ญโญ  รองประธานคนท่ี  2 
4.นายพรจตุรทิศ จา้วฝ้าย  เลขานุการ 
5.นางส ารวย เจริญจิตร์ ผูช่้วยเลขานุการ 
6.นางแดง หินผา  เหรัญญิก 
7.นางสาวปราณี บวัหลวง ผูช่้วยเหรัญญิก 
8.นางชลณิธา คชประเสริฐ ประชาสมัพนัธ ์
9.นางแป้น ตรีวงษ ์  ปฏิคม 
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10.นายไสว เรือนเงิน กรรมการ 
11.นางสาวพา อยูค่ะเชนทร์ กรรมการ 
12.นายธนา เจริญจิตร์ กรรมการ 
13.นางแตงอ่อน ไข่สะอาด กรรมการ 
14.นายบรรจบ ศิริวงษ ์  กรรมการ 
15.นางสมจิตต ์ คชประเสริฐ กรรมการ 
16.นายสงัเวียน มลูผล  กรรมการ 
17.นายพนัธุ ์ ไพรสาร  กรรมการ 
18.นายจิระชยั บวัหลวง กรรมการ 
19.นางสาวปภทัรพร ตนัแกว้ กรรมการ 
20.นายทองดี จนัทา  กรรมการ 
21.นางบงัอร ภูราศ ี  กรรมการ 

   
 

ผู้น ำท้องที่ฝ่ำยปกครอง 
   1.นายสงัวาลย ์  คชประเสริฐ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  10  
     2.นางแดง   หินผา  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง 
     3.นายธนา  เจริญจิตร์ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง 
 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   1.  นางชลณิธา  คชประเสริฐ(สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ) 
     2.  นายสมพงษ ์  ปัญโญ  (สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 

หัวหน้ำคุ้ม (แบ่งแยกตำมโซนพืน้ที่ของหมู่บ้ำน) จ ำนวน 6 คุ้ม 
   1. นางแป้น  ตรีวงษ ์  คุม้ที 1 ร่วมใจพฒันา 
   2. นางสมจิตต ์  คชประเสริฐ คุม้ท่ี 2 สามคัคีพฒันา 
   3. นางสาวปราณี  บวัหลวง คุม้ท่ี 3 สมานฉนัทพ์ฒันา 
   4. นายพนัธุ ์  ไพรสาร  คุม้ท่ี 4 พลงัสามคัคี 
   5. นายใบ  กวยเม้ียน คุม้ท่ี 5 หลงัวดัพฒันา 
   6. นางแตงอ่อน  ไข่สะอาด คุม้ท่ี 6 แอ่นมะค่าสามคัคี 
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ผู้น ำชุมชน 
  อำสำพฒันำชุมชน (อช.) 
   1. นางแป้น  ตรีวงษ ์
   2. นางสาวพา  อยูค่ะเชนทร์  
   3. นายจิระชยั  บวัหลวง 
   4. นายธนา  เจริญจิตร์ 

อำสำสมคัรสำธำรณสุขมูลฐำนประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) 
 1.นายพรจตุรทิศ  จา้วฝ้าย  ประธาน 

   2. นางแป้น  ตรีวงษ ์  รองประธาน 
   3. นางแดง  หินผา  เลขานุการ   

4. นางชลณิธา  คชประเสริฐ เหรัญญิก 
5. นางแตงอ่อน  ไข่สะอาด กรรมการ 
6. นางสมพร  นาคศรี  กรรมการ 
7. นางสมจิตต ์  คชประเสริฐ กรรมการ 

  8. นางบงัอร  ภูราศรี  กรรมการ 
9.นายธนา  เจริญจิตร์ กรรมการ 
10.นางอรัญญา  ตรีวงษ ์  กรรมการ 
11.นางปราณี  หงษาค า  กรรมการ 

 หมอดนิอำสำ 
   1.  นางชลณิธา คชประเสริฐ หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 
   2.  นายสงัวาลย ์  คชประเสริฐ ประธานหมอดินอาสาอ าเภอวิหารแดง 

อำสำสมคัรเกษตร 
1.  นายสงัวาลย ์ คชประเสริฐ  

   2.   นางชลณิธา คชประเสริฐ    
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 กำรศึกษำ 
   มีโรงเรียน-  แห่งนกัเรียนจ านวน  -  คนครูจ านวน   -    คน 

ประชาชนมีระดบัการศึกษาแยกไดด้งัน้ี 
1. ต ่ากว่าระดบัประถมศึกษา จ านวน  70 คน 
2. ระดบัประถมศึกษา  จ านวน  190 คน 
3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  จ านวน  112 คน 
4. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  95 คน 
5. ระดบัปวช.   จ านวน  15 คน 
6. ระดบัปวส.   จ านวน  20 คน 
7. ระดบัปริญญาตรี   จ านวน  15 คน 
8. ระดบัปริญญาโท   จ านวน  - คน 
9. ระดบัปริญญาเอก  จ านวน  - คน 

 รวมจ ำนวนประชำกร         517 คน 

 
 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของหมู่บ้ำน 
  1. มีไฟฟ้าใชจ้  านวน   135   ครัวเรือน ไม่มีไฟฟ้าใชจ้  านวน  -   ครัวเรือน 
  2.  มีน ้ าประปาใชจ้  านวน  90   ครัวเรือน ไม่มีน ้ าประปาจ านวน   45   ครัวเรือน 
  3.  โทรศพัทส์าธารณะ(ใชก้ารไมไ่ด)้ จ านวน     1    แห่ง 
  4 . โทรศพัทส่์วนตวั   จ านวน  410  เคร่ือง 
  5.   รถยนต ์    จ านวน     25  คนั 
  6.  รถจกัรยานยนต ์   จ านวน  120  คนั 
  7.  รถจกัรยาน    จ านวน  150  คนั 
  8.  รถอีแต๋น    จ านวน  2  คนั 
  9 .  รถไถเดินตาม   จ านวน  10  คนั 
  10. ร้านคา้    จ านวน  3  แห่ง 
  11. สถานบริการน ้ ามนั   จ านวน  1  แห่ง 
  12. ประปาหมู่บา้น   จ านวน  2  แห่ง 
  13.ป้อมยามต ารวจชุมชน(ต.23)  จ านวน  1  แห่ง 
  14.ถงัน ้ าบรรเทาภยัแลง้   จ านวน  6  ใบ 
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กำรประกอบอำชีพและกำรมีงำนท ำ 

ประชากรบา้นคลองหวัชา้งส่วนใหญ่ประกอบอำชีพหลักคือการท าการเกษตรแบบผสมผสานโดย
แยกตามอาชีพหลกั-อาชีพรองดงัต่อไปน้ี 

 1.  ท านา-ท าสวน-เพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน จ านวน  25 หลงัคาเรือน 
 2.  เล้ียงกระบือ-ปลกูพืชผกั   จ านวน  15 หลงัคาเรือน 
 3.  เล้ียงกบ–ไก่ชน-ไก่พ้ืนเมือง   จ านวน  5 หลงัคาเรือน 
 4.  เพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน-ปลกูพืชผกั  จ านวน  15 หลงัคาเรือน 
 5.  ปลกูพืชผกัสวนครัว    จ านวน  20 หลงัคาเรือน 
 6.  กองตบัแฝกมุงหลงัคา    จ านวน  25 หลังคาเรือน

  7. รับจา้งทัว่ไป/ท างานโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน  25   หลงัคาเรือน 
 8 .คา้ขาย     จ านวน  3   หลงัคาเรือน 
 9. รับราชการ     จ านวน  2  หลงัคาเรือน 

   
        รวมทั้งส้ิน           135         หลงัคำเรือน 
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กำรด ำเนินกจิกรรมของชุมชน 

หมู่บ้านไดก้  าหนดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บา้นประจ าเดือนทุกวันท่ี 6 ของเดือนในเวลา  
18.00 น. เป็นตน้ไปเพื่อแจง้เร่ืองจากท่ีประชุมอ าเภอและท่ีประชุมอบต.ให้ประชาชนไดรั้บทราบและรับฟัง
ขอ้คิดเห็นจากท่ีประชุม เพื่อน าไปหาแนวทางแกไ้ขตามมติท่ีประชุมและน าเสนอต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
เพื่อพิจารณาต่อไป และไดก้  าหนดการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนโดยการก าหนดเป้าหมาย / วิสัยทศัน์การ
พฒันาหมู่บา้นจากการจดัท า 

วสัิยทัศน์หมู่บ้ำนคลองหัวช้ำง 
“ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง  มช่ืีอเสียงภูมปัิญญำ 

มุ่งเน้นพฒันำส่ิงแวดล้อม   พร่ังพร้อมวถิีประชำธปิไตย” 
2.  ก ำหนดจุดเด่นของหมู่บ้ำน 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บา้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสานเป็นอาชีพหลกั 
ประกอบอาชีพทอพรมเช็ดเทา้กองหญา้แฝกเป็นอาชีพรองและมีลกัษณะเด่นเป็นเอกลกัษณ์คือ 

1.ศนูยเ์รียนรู้ชุมชนบา้นคลองหวัชา้ง 
2. ศนูยเ์รียนรู้การพฒันาท่ีดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3. กลุ่มทอผา้เช็ดเทา้บา้นคลองหวัชา้ง(OTOP / วิสาหกิจชุมชน) เขม้แข็ง 
4. ผูน้  าเขม้แข็ง 
5. ประชาคมหมู่บา้นสามคัคี 
6. ภูมิปัญญาจากการน าเศษวสัดุเหลือใชจ้ากการเพาะเห็ดฟางน ามาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพชนิด
ต่างๆ 

3. ก ำหนดพืน้ทีก่ำรพฒันำของหมู่บ้ำนโดยก ำหนดต ำแหน่งกำรพฒันำหมู่บ้ำน  คือ บริเวณ 
1.ศนูยเ์รียนรู้ชุมชนบา้นคลองหวัชา้ง 
2. ศนูยเ์รียนรู้การพฒันาท่ีดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครัวเรือนตน้แบบและแหล่งเรียนรู้ในหมู่บา้น 

  4. คลองสาธารณประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติและส่ิงแวดลอ้มภายในหมู่บา้น 
  5. พฒันาหมู่บา้นเป็นแหล่งท่องเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ ์(โฮมสเตย ์) 

4.  ก ำหนดกลุ่มอำชีพของหมู่บ้ำนโดยกำรก ำหนดต ำแหน่งอำชีพของหมู่บ้ำนคอื (กลุ่มอาชีพหรือ
งานท่ีประชาชนถนดั) 

  1. กลุ่มทอผา้เช็ดเทา้บา้นคลองหวัชา้ง( OTOP 3  ดาว /  วิสาหกิจชุมชน  ) 
  2. กลุ่มเพาะเห็ดฟาง -เพาะเห็ดกอ้น 
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  3. กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ( วิสาหกิจชุมชน  ) 
  4. กลุ่มปลกูพืชผกัสวนครัว       
  5. กลุ่มหญา้แฝก( วิสาหกิจชุมชน  ) 
  6. กลุ่มเล้ียงกระบือ 
  7. กลุ่มเล้ียงไก่-เล้ียงเป็ด 
  8. กลุ่มท านา-ท าสวน 
  9. กลุ่มเล้ียงกบ-เล้ียงปลา        
  10.กลุ่มปลกูตน้ไมเ้ศรษฐกิจ ( ไมขุ้ดลอ้ม ) 
  11.กลุ่มกลองยาวประยกุต ์
  12.กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 

ผลงำนและควำมภำคภูมิใจ 
 

    รำงวลัโล่พระรำชทำนหมู่บ้ำนเศรษฐกจิพอเพยีงอยู่เยน็เป็นสุข 
    ประจ ำปี 2549  

                                                                                                โล่เกยีรตยิศหมู่บ้ำนเขยีวขจดีเีด่นประจ ำปี 2549 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                     
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดินประจ ำปี 2550                       รำงวลัโล่สิงห์ทองชนะเลศิ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนดเีด่น      
                                                                                        ระดับเขตปี 2551 

DPU



 

ศูนยว์ิจยั  76-110 คณะเศรษฐศาสตร์ 
                                                                                                                                                         
 

 

การพฒันาหมู่บ้านโดยกระบวนการชุมชนเข้มแขง็ 
 

 

ชุมชนยิม้ได้ 
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1.พฒันำคน 

คดัเลือกหวัหนา้คุม้และคณะกรรมการหมู่บา้นโดยแบ่งการรับผดิชอบตามพ้ืนท่ีจ  านวน 6 คุม้ 
 
 

1.พฒันำศักยภำพผู้น ำจำกกำรอบรม / ศึกษำดูงำน 
 

 
 
 
 
 

 2.พฒันำแผนชุมชนโดยกระบวนกำรชุมชนเข้มแข็ง 
 

 
 

 
 
 
 

   
ปรับปรุงแผนชุมชน 
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3.พฒันำพืน้ที ่
 ก ำหนดต ำแหน่งกำรพฒันำหมู่บ้ำน  คือ บริเวณ 

1.ศนูยเ์รียนรู้ชุมชนบา้นคลองหวัชา้ง 
2. ศนูยเ์รียนรู้การพฒันาท่ีดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครัวเรือนตน้แบบและแหล่งเรียนรู้ในหมู่บา้น 
4. คลองสาธารณประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติและส่ิงแวดลอ้มภายในหมู่บา้น 
5. พฒันาหมู่บา้นเป็นแหล่งท่องเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ ์(โฮมสเตย ์) 

บ้ำนคลองหัวช้ำงและตดิตำมงำนในโครงกำรภูมปัิญญำแห่งแผ่นดินขยำยผลสู่ปวงชนชำวไทย
จงัหวดัสระบุรี 
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4. พฒันำรำยได้โดยกำรก ำหนดต ำแหน่งอำชีพของหมู่บ้ำนคอื (กลุ่มอาชีพหรืองานท่ีประชาชน
ถนดั) 

  1. กลุ่มทอผา้เช็ดเทา้บา้นคลองหวัชา้ง( OTOP 3  ดาว /  วิสาหกิจชุมชน  ) 
  2. กลุ่มเพาะเห็ดฟาง -เพาะเห็ดกอ้น 

  3. กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ( วิสาหกิจชุมชน  ) 
  4. กลุ่มปลกูพืชผกัสวนครัว       
  5. กลุ่มหญา้แฝก( วิสาหกิจชุมชน  ) 
  6. กลุ่มเล้ียงกระบือ 
  7. กลุ่มเล้ียงไก่-เล้ียงเป็ด 
  8. กลุ่มท านา-ท าสวน 
  9. กลุ่มเล้ียงกบ-เล้ียงปลา        
  10.กลุ่มปลกูตน้ไมเ้ศรษฐกิจ ( ไมขุ้ดลอ้ม ) 
  11.กลุ่มกลองยาวประยกุต ์
  12.กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 

    
 

ส่วนที่ 3 กิจกรรมที่โดดเด่นและส ำคญัของชุมชน 
1.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้ำนคลองหัวช้ำง 

1.  

 
 
 
 

รำงวลัโล่สิงห์ทองชนะเลิศศูนย์เรียนรู้ชุมชนดีเด่นระดับเขตปี 2551 
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ชุมชนประกอบด้วย 

1. ฐำนกำรเรียนรู้ภำยในบริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชนจ ำนวน  12  ฐำนกำรเรียนรู้ 
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  1.1  แผนชุมชนกำรเรียนรู้ชุมชนอย่ำงยัง่ยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 1.2 กลุ่มทอผ้ำเช็ดเท้ำบ้ำนคลองหัวช้ำงเรียนรู้กำรพฒันำกลุ่มอำชีพอย่ำงยัง่ยนื 
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1.3 กำรพฒันำที่ดนิตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

     
1.4 กลุ่มผลติปุ๋ยชีวภำพบ้ำนคลองหัวช้ำงเรียนรู้กำรใช้ภูมปัิญญำท้องถิน่กำรผลติปุ๋ยหมกั 

ปุ๋ยอนิทรีย์น ำ้ปุ๋ยป้ันเมด็ 
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1.5ฐำนกำรเรียนรู้กำรเลีย้งปลำในบ่อปูน 
 

 

 
1.6 เรียนรู้พลงังำนทดแทนเตำเผำถ่ำน-น ำ้ส้มควนัไม้ 
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 ฐำนกำรเลีย้งหมู 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

ศูนยว์ิจยั  84-110 คณะเศรษฐศาสตร์ 
                                                                                                                                                         
 

1.8 ฐำนกำรเลีย้งไก่ไข่ 
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1.9 ฐำนกำรเพำะเห็ดฟำง 
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1.10ฐำนกำรผลติก้อนเห็ด 
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1.11 ฐำนกำรเลีย้งกบในบ่อปูน 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.12 ฐำนกำรปลูกพชืผสมผสำน ( นำงบุญมำมณอ่ีอน )  
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1.12ฐำนกำรลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์และจุลินทรีย์บอล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1

.13
ฐำนกำรผลิตน ้ำกลั่นสมุนไพรจำกตะไคร้หอม 
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1.14ฐำนกำรผลิตน ้ำหมกัมะกรูดและยำท ำควำมสะอำดเอนกประสงค์ 
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1.15 ฐำนเรียนรู้กำรบริหำรจดักำรน ำ้เพือ่ชุมชน 
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2.ฐำนกำรเรียนรู้ภำยในหมู่บ้ำนจ ำนวน2ฐำนกำรเรียนรู้ 

2.1เรียนรู้กำรปลูกป่ำ 3  อย่ำงประโยชน์ 4  อย่ำงและหญ้ำแฝก 
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2.2ฐำนครัวเรือนต้นแบบไร่นำสวนผสม ( นำยใบ    กวยเมีย้น ) 
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ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนขยำยผลศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้ำนคลองหัวช้ำง 
1.สร้ำงเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้ภำยในต ำบล 
1.1 จุดเรียนรู้เกษตรอนิทรีย์และบญัชีครัวเรือน  คุณสุดำรัตน์กรอก
แก้ว ม.4 ต ำบล คลองเรือ 
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1.2 ศูนย์เรียนรู้เหด็ครบวงจร คุณหยดุ  แช่มประเสริฐ  ม.9 ต ำบลคลองเรือ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
1.3 จุดเรียนรู้นวดแผนไทย คุณประไพ ทองประดับ ม.8 ต ำบลคลองเรือ 
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2.พฒันำสู่แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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3.น ำควำมรู้ที่มขียำยผลต่อบุคลภำยนอกโดยได้รับกำรสนบัสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ 
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4. ถอดบทเรียนสู่ควำมส ำเร็จ 

  
กล่าวตอ้นรับและช้ีแจงรายละเอียดโดยผูน้  าชุมชน  กรรมการร่วมฟังช้ีแจงกระบวนการถอดบทเรียน 
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แยกจดัประชุมกลุ่มยอ่ยตามประเภทธุรกิจ ภาคีวจิยัร่วมดว้ย (เจา้หนา้ท่ีจากเกษตรอ าเภอบา้นดุง) 

ภำพแสดงบรรยากาศจดัประชุมกลุ่มผูน้  าชุมชนเพื่อถอดบทเรียนการด าเนินงานของกลุ่มต่างๆ ของหมู่บา้นตน้แบบ 
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โครงกำรวจิยั 
                          การขยายผลทางเศรษฐกิจของชุมชนบนพ้ืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจงัหวดัสระบุรี 
 
 
1. ผูส้มัภาษณ์  ….…………………………………………………………………… 
2. ผูรั้บการสมัภาษณ์   ………………………………………………………………………. 
3. หมู่บา้น.......................หมู่ …..ต าบล  .............................อ  าเภอ/เขต.....................จงัหวดั......................... 
 
ค ำช้ีแจง     กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย     ลงใน       ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ    1. ชาย    2. หญิง  
2. อาย ุ(ระบุจ านวน……………ปี) 
                            1.   ต ่ากว่า 20 ปี  2.   20 ปี – 29 ปี  3.   30 ปี – 39 ปี 
   4.   40 ปี  – 49 ปี   5.   50 ปี – 59 ปี   6.   60 ปี ข้ึนไป 
 
3. การศึกษา 1.  ต ่ากว่าประถมศึกษาปีท่ี 6  2.   ประถมศึกษาปีท่ี 6   

3.   มธัยมศึกษาปีท่ี   4.   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
5.   อนุปริญญา - ปริญญาตรี  6.   สูงกว่าปริญญาตรี 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเฉพำะ 
4. กลุ่ม   1. กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ขั้นท่ีหน่ึง  2.   กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ขั้นท่ีสอง   
                            3.  กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ขั้นท่ีสาม           4.  อ่ืนๆระบุ.................................. 
5. อาชีพเดิม   1. เกษตรทฤษฏีใหม่ขั้นท่ีหน่ึง    2.   เกษตรทฤษฏีใหม่ขั้นท่ีสอง     3.  เกษตร

เชิงเด่ียว      
 4.  เกษตรผสมผสาน       5.  เกษตรปลอดสารพษิ         4.  อ่ืนๆระบุ................ 

 
 
 
 
6. รูปแบบการเกษตรท่ีควรเป็นของหมู่บา้น ท่ียดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีมาหารือร่วมกนั แลว้ 
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   1. เกษตรทฤษฏีใหม่ขั้นท่ีหน่ึง  2.   เกษตรทฤษฏีใหม่ขั้นท่ีสอง      3.  เกษตรเชิงเด่ียว  
            4.  เกษตรผสมผสาน        5.  เกษตรปลอดสารพษิ           4.  อ่ืนๆระบุ 
 
7. ชนิดของดินในทอ้งถ่ิน:        
        1  =  ดินเหนียวจดั     2  =  ดินเหนียว 3  =  ดินทรายแป้งละเอียด 

 4  =  ดินร่วนละเอียด              5  =  ดินร่วนหยาบ 6  =  ดินทราย     
 7  =  ดินเหนียวปนกรวดลกูรัง 
 

8. สภาพพ้ืนท่ี  :     1  =  ท่ีราบลุ่ม         2  =  ท่ีลุ่ม ๆ  ดอน ๆ                   3  =  ท่ีดอน 
 
9. ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามพ้ืนท่ีการใชป้ระโยชนข์องเกษตรกร 

นา ไมผ่ล / พืชไร่ / ผกั คนัสระ 
สูง กลาง ต ่า สูง กลาง ต ่า สูง กลาง ต ่า 

         
 

10. ความเหมาะสมของดินตามพ้ืนท่ีการใชป้ระโยชนข์องเกษตรกร   
นา ไมผ้ล / พืชไร่ / ผกั คนัสระ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
            

หมายเหตุ :    ระดบัความเหมาะสม     1  =  ดีมาก,  2  =  ดี,  3  =  ปานกลาง, 4  =  ไม่ค่อยเหมาะสม 
 
11. จ านวนสระ  และสดัส่วนพ้ืนท่ีสระน ้ าในฟาร์มของเกษตรกร (ราย) 

จ านวนสระ สดัส่วนพ้ืนท่ีสระน ้ า  (ร้อยละ) 
1 2 3 > 3 < 10 10-20 21-30 > 30 
        

 
12. ลกัษณะของแหล่งน ้ า      1. น ้าชลประทาน  2. หว้ย / เหมืองธรรมชาติ  3.  น ้าซบั   4.  ไม่มี 
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13. พ้ืนท่ีด  าเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่............................ไร่ 
14. เปรียบเทียบสดัส่วนการใชท่ี้ดิน กบัสดัส่วนในทางทฤษฎี  

ร้อยละ 
สระน ้ า นาขา้ว ไมผ้ลและการเกษตรดา้นอ่ืน ท่ีอยูอ่าศยั 

    
 
15. ระบบการผลิตของเกษตรกร    
 1.   ขา้ว-พืชหลงันา-พืชสวน-ประมง-ปศุสตัว ์   2.   ขา้ว-พืชสวน-ประมง-ปศุสตัว ์ 
 3.    ขา้วนาปี-ขา้วนาปรัง-พืชสวน-ประมง      4. ขา้วนาปี-ขา้วนาปรัง-พืชสวน-ประมง-ปศุสตัว ์
 5.      อ่ืนๆ 
 

ตอนที่   2  ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการท าการเกษตร 

 
ผลิตผล( พืช / สัตว์ ) ผลผลิต 

(กก/.ไร่/
คร้ัง) 

รำคำ มูลค่ำ
วัตถุดิบ/
พันธ์ุ/ปุ๋ ย 

แรงงำน 
คน/

ช่ัวโมง    

พื้นที่ 
(ไร่/วำ) 

1.  ขา้วต่อปี      
2.  พืชชนิดที่ 1 ระบุ.....................................      
3. พืชชนิดที่ 2ระบุ........................................      
4.   พืชชนิดที่ 3ระบุ......................................      
5.  พืชชนิดที่ 4 ระบุ.....................................      
6.  สัตว์ชนิดที่ 1ระบุ...............................       
7.  สัตวช์นิดที่ 1ระบุ....................................      
8.  สัตวช์นิดที่ 1ระบุ.....................................      
9.   สัตวช์นิดที่ 1ระบุ.....................................      

 
 
 
 
 

16. ผลผลิตขา้วของเกษตรกรตวัอยา่ง 
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ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่) 
2547/48 2548/49 2549/50 

   

17. พนัธุข์า้ว ของเกษตรกรใชผ้ลิต 
พนัธ์ุขา้ว 

1. กข.6              2กข.9                   3. กข.15             4.    กข.23               5. สันป่าตอง     6. ขาวดอกมะลิ105   
  7. ชยันาท1      8. สุพรรณบุรี1     9. พิษณุโลก2    10. เหลืองประทิว  11. ปทุมธานี1  12. เฉียงพทัลุง  
13.   เลบ็นก      14.  หญา้ไซ         15. เสมอแดง      16. อื่นๆ..... 

 
18. ปรับปรุงบ ารุงดินหลงัเก็บเก่ียวขา้ว........................................................................... 
 
19. การใชปุ๋้ยเคมี   1.  15-15-15  2.  16-20-0   3.  46-0-0  20-20-0   

4.  16-16-8  5.  16-16-0 6.   8-24-24 ,   
7.  21-0-0    8.  ใชปุ๋้ยคอกและปุ๋ยชีวภาพ    9. อ่ืนๆ  ............... 
 

20. รายไดเ้งินสดการเกษตร รายภาค เฉล่ีย 3 ปี  

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

   

 
21. รายจ่ายเงินสดการเกษตร   

ชนิดพืช ชนิดสัตว ์
ขา้ว ไม้

ผล 
ผกั พืชไร่ อื่นๆ อื่นๆ สัตว์

น ้า 
สัตว์
ปีก 

โคกระบือ อื่นๆ อื่นๆ 

           

 
 
 
 
 
 
22. รายจ่ายเงินสดการเกษตร รายภาค เฉล่ีย 3 ปี 
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ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

   

 
23. รายไดเ้งินสดการเกษตรสุทธิ 

เดือน (บาท) 
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 

             

 
24. รายไดเ้งินสดการเกษตรสุทธิ  เฉล่ีย 3 ปี  

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

   

 
25. รายไดเ้งินสดนอกฟาร์ม  
รับจา้งทาง
การเกษตร 

รับจา้งนอก
การเกษตร 

คา้ขาย ลูกให ้ อื่นๆ 

 
 

    

 

26. รายไดเ้งินสดนอกฟาร์ม รายภาค เฉล่ีย 3 ปี 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

   

 
27. รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร 

อาหาร เคร่ือง 
นุ่งห่ม 

รักษาฯ สุขภณัฑ์ การ 
ศึกษา 

เช้ือ 
เพลิง 

เคร่ือง 
ด่ืมฯ 

บุหร่ีฯ พิธี 
กรรม 

อื่นๆ 
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28. รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร  เฉล่ีย 3 ปี  

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

   

 
 
29. รายไดเ้งินสดสุทธิครัวเรือน 
 

เดือน (บาท) 
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 

 
 

            

 
30. รายไดเ้งินสดสุทธิครัวเรือน เฉล่ีย 3 ปี 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

   

31. เงินสดออม 
 

เดือน (บาท) 
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 

             

 
 
 
32. เงินสดออม  เฉล่ีย 3 ปี  
 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
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33. ทรัพยสิ์นการเกษตร 
 

มูลค่าทรัพยสิ์นการเกษตร (บาท) 
คงที่ ในการด าเนินงาน หมุนเวียน รวม 

ที่ดิน โรงเรือน 
และอื่นๆ 

รวม อุปกรณ์ 
เกษตร 

สัตว์
พนัธ์ุ 
และ
อื่นๆ 

รวม ปัจจยั 
คงเหลือ 

ผลผลิต 
คงเหลือ 

อื่นๆ รวม ทั้งหมด ยกเวน้ 
ที่ดิน 

 
 

           

 
34. ทรัพยสิ์นการเกษตร  เฉล่ีย 3 ปี 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

   

35. หน้ีสินการเกษตร 
แหล่งเงินกู ้
ธกส. สหกรณ์ ธ.

ออม
สิน 

ธ.
อื่นๆ 

กขคจ. กองทุน
หมู่บา้น 

บริษทั กลุ่ม
ออม
ทรัยพ ์

กลุ่ม
อาชีพ 

กองทุน 
ศึกษา 

อื่นๆ รวม 

 
 

           

 

 

36. หน้ีสินการเกษตรเฉล่ีย 3 ปี   

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

   

 
37. มลูค่าผลผลิตในฟาร์มท่ีน ามาบริโภค 
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ประเภทผลผลิต (บาท) 
ขา้ว ผลไม ้ ผกั ปลา ไก ่ เป็ด ไข่ไก่ ไข่เป็ด พืชไร่ อื่นๆ รวม 

 
 

          

 
38. มลูค่าผลผลิตในฟาร์มท่ีน ามาบริโภค เฉล่ีย 3 ปี 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 
ปีที่ 3 

 

   

39. ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นแรงงานต่อสปัดาห์การท าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยประมาณ( ระบุจ านวน........................) 
         1. ไม่มีค่าใชจ่้าย    2. ต  ่ากว่า หรือเท่ากบั 500 บาท   3. 501 -1,000 บาท 

4. 1,001 -2,000 บาท  5.  มากกว่า 2,000 บาท 
 

40. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนบ่อยและมีผลกระทบต่อการเกษตรในทอ้งถ่ินมีปัญหาใดบา้ง 
          1. ฝนแลง้     2.  น ้าท่วม       3.  การคมนาคมไม่สะดวก   

4.  ตน้ทุนการผลิตสูง     5.  ราคาผลผลิตตกต ่า    6 . อื่นๆโปรดระบุ......... 

ตอนที่ 3.  หลกัเกณฑ์ที่ส ำคญัของกำรท ำกำรเกษตรในปัจจุบัน เป็นเศรษฐกจิพอเพยีงเพยีงใด 

41. ความเป็นเจา้ของท่ีดิน    
          1. เช่า             2. ที่ สค.16     3.  ที่ นส.3     

 4.ที่ มีโฉนด ของบรรพบุรุษ   5. ที่ดิน ของตนเอง    6. อื่นๆ................................ 

42. การจา้งคนอ่ืนมาท างาน 
1.  จา้งแรงงานต่างดา้ว    2.  จา้งแรงงานต่างถิ่น.    3. จา้งแรงงานในทอ้งถิ่น   
4. เพื่อนบา้นช่วยกนั    5.  คนในครอบครัว   
   

43. ค่าใชจ่้ายในการใชเ้คร่ืองจกัรกลทางการเกษตรในแต่ละสปัดาห์   
 1.มากกว่า 2,000 บาท       2.  21,001 -2,000 บาท      3. 501 -1,000 บาท  
 4. ต ่ากว่า หรือเท่ากบั 500 บาท      5. ไม่มีค่าใชจ่้าย    

44. แหล่งท่ีมาของการลงทุน 
 1. นายทุนเอกชน      2. ธนาคารพาณิชย ์    3. ธกส./สหกรณ์  
 4. ญาติ      5. เงินออมของครอบครัว     

45. การใชเ้งินเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อเดือน 

DPU



 

ศูนยว์ิจยั  107-110 คณะเศรษฐศาสตร์ 
                                                                                                                                                         
 

 1. มากกว่า 2,000 บาท      2.  21,001 -2,000 บาท      3. 501 -1,000 บาท  
 4. ต ่ากว่า หรือเท่ากบั 500 บาท      5.  ไม่มีค่าใชจ่้าย    

46. แนวทางปฎิบตัการเพาะปลกู  การเล้ียงสตัว ์
          1. ปลูกพืชไม่เลี้ยงสัตว ์      2. ปลูกพืชและปศุสัตว ์     3. ปลูกพืชและปศุสัตว ์ และเลี้ยงสัตวน์ ้า 

 4. ปลูกพืช    ปศสุัตว ์ เลี้ยงสัตวน์ ้า  และแปรรูปสินคา้เกษตร       5. ปลูกพืช    ปศสุัตว ์ เลี้ยงสัตวน์ ้า   
 6. แปรรูปสินคา้เกษตร   และอืน่ๆ.................  

47. ความรู้ท่ีไดจ้ากศนูยก์ารเรียนรู้ 
          1. เกษตรทฤษฎีใหม่           2. เศรษฐกิจพอเพียง         3. ปลูกพืชและปศุสัตว ์ และเลี้ยงสัตวน์ ้า 

 4. การท าปุ๋ ยและเคมีชีวภาพ         5. ทุกขอ้ที่กล่าวขา้งตน้   6. การแปรรูปสินคา้เกษตร   และอื่นๆ........ 

48. หลกัการ  การปลกูพืชและการเล้ียงสตัว ์ในทอ้งถ่ิน 
          1. พิจารณาตามราคา           2. พิจารณาตามเพื่อนบา้น  3.  พิจารณาตามตลาด   

 4. ความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศ       

49. กิจกรรมของครอบครัวและชุมชนมีวตัถุประสงคเ์พื่อ......   
 1. ความพอเพียงในปัจจยั 4  อาหาร ที่อยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และสุขภาพดี         
2.  ความไม่มีหน้ีสิน           
 3. คนในครอบครัวมีการศึกษา       
 4.  ทอ้งถิ่นมีความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศ       
 5. ทุกขอ้ที่กล่าว  

ข้อเสนอเพิ่มเติมในปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของเกษตรกร……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

ส าหรับนกัวิจยั/นกัศึกษา ที่ออกไปเกบ็ขอ้มูล 
ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงในความร่วมมือมา ณ ท่ีน้ี 
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แบบประเมนิกำรขยำยผลเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ชุมชน 
จงกาเคร่ืองหมาย           และเลือกค าตอบเกี่ยวกบัระดบัการปฏิบติัของท่าน 
ระดบัการปฏิบติั  1 = การปฏิบติันอ้ยมาก 2 = การปฏิบติันอ้ย        3 = การปฏิบติัปานกลาง 
   4  = การปฏิบติัมาก             5 = การปฏิบติัมากที่สุด 

ประเด็นกำรขยำยผล 
แนวปฏบิัตกิำรขยำยผลของกลุ่ม 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยมำก 

1.  ด้ำนเศรษฐกจิ           

1.1อบรมธุรกิจท าใหส้มาชิกมีรายไดม้ากข้ึน      

1.2การอบรมท าใหส้มาชิกมีเงินออมเพ่ิมข้ึน      

1.3 การจดัซ้ือปัจจยัการผลิตใหส้มาชิก      

1.4  อบรมแปรรูปเป็นธุรกิจชุมชน      

1.5 รวมกลุ่มกนัขายผลผลิตผา่นชุมชน      

1.6  การรวมกลุ่มมีอ  านาจต่อรองราคาได ้      

2.  ด้ำนสังคม      

2.1 มีผูน้  ากลุ่มประสานงานช่วยเหลือสมาชิก      

2.2  ชุมชน จดัตั้งเงินกองทุนไวส่้วนหน่ึงเพื่อ
เป็นสวสัดิการใหส้มาชิกกูย้มื   

     

2.3  ในชุมชนมีผูน้  าช่วยกันระดมความคิด  
และน าความคิดนั้นมาพฒันาทอ้งถ่ิน 

     

2.4 ชุมชนจัดฝึกอบรมเพื่อให้รับทราบ
เทคโนโลยใีหม่ๆ เช่น  การถนอมอาหาร   

     

2.5  ชุมชน มีแหล่งรับรู้ แลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสาร เช่น ศนูยก์ารเรียนรู้/หอ้งสมุด  

     

2.6  สร้างเครือข่ายร่วมมือกบัชุมชนอ่ืน      
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ประเด็นกำรขยำยผล 
แนวปฏิบัติกำรขยำยผลของกลุ่ม 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยมำก 

3.  ด้ำนทรัพยำกร           

3.1  อบรมน าวตัถุดิบท่ีมีในทอ้งถ่ินมา
ใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

     

3.2  อบรมน าเศษวสัดุเหลือใช้มาท า
เป็นปุ๋ย  

     

3.3ใช้แรงงานในท้องถ่ินในการท า
ธุรกิจ 

     

3.4อบรมการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ   

     

3.5ทรัพยากรธรรมชาติน ากลับมาใช้
ใหม ่

     

3.6อบรมบุตรหลานให้มีความ รัก
ทรัพยากร 

     

รวม      

4.  ด้ำนเทคโนโลย ี      

4.1ใหแ้นวคิดรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน      

4.2  มีการน าเศษวสัดุเหลือใช ้มาท าปุ๋ย
หมกั เพาะเห็ดฟาง และอ่ืนๆ  

     

4.3 การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช ้      

4.4 น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาผสมผสาน
กบัวิธีการผลิต ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

     

4.5  มีการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมา
ประยกุตใ์ช ้ 
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ประเด็นกำรขยำยผล 
แนวปฏบิัตกิำรขยำยผลของกลุ่ม 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยมำก 

5.  ด้ำนจติใจ           
5.1  สมาชิกในกลุ่ม/ชุมชน  มีความ

ขยนัในการท างานเป็นอยา่งยิง่ 
     

5.2  สมาชิกในกลุ่ม/ชุมชน  มีความ
สามคัคี  มีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
กนั 

     

5.3  สมาชิกในกลุ่ม/ชุมชน มีความ
รับผิดชอบ   และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม 

     

5.4  สมาชิกในกลุ่ม/ชุมชน  เขา้ใจเร่ือง
ของความพอประมาณพออยูพ่อกิน
ไม่โลภ 

     

5.5  สมาชิกในกลุ่ม/ชุมชน  ด าเนินชีวิต
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  และไม่
เห็นแก่ตวั 

     

5.6  สมาชิกในกลุ่ม/ชุมชน  มีจิตใจดี  
ไม่คิดท่ีจะคอยเอารัดเอาเปรียบกนั 

     

5.7  ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้  
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่คนรุ่นหลงั  
อยา่งไม่ปิดบงั 

     

5.8  มีการแบ่งปันความรู้   เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กันในระหว่าง
ชุมชน 
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