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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตทุเรียนเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยปี 2556  มีพ้ืนที่ปลูก
ทุเรียน 641,248 ไร่  เป็นพ้ืนที่ให้ผลแล้ว 572,454 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 89.27 ของพ้ืนที่เพาะปลูกทั้ง
ประเทศ   ผลผลิตรวม 562,713 ตัน  มีการส่งออกทุเรียนสด 372,750 ตัน คิดเป็นร้อยละ 66.24 ของ
ปริมาณผลผลิตทั้งหมด   เป็นมูลค่า 7,513 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)     พบว่า
ในปี 2552-2556    ความต้องการบริโภคทุเรียนสดภายในประเทศเริ่มลดลงจาก 361 ,973 ตันในปี 
2552 เป็น 189,963 ตัน ในปี 2556  หรือลดลงร้อยละ 18.41 ต่อปี   ในขณะที่การส่งออกทุเรียนสด
และผลิตภัณฑ์ในปี 2552-2556  เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 279,571 ตัน  มูลค่า 4,952.39 ล้านบาทในปี 
2552  เป็นปริมาณ 367,770 ตัน  มูลค่า 7,513 ล้านบาทในปี 2556  หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.82 และ
ร้อยละ 13.51 ต่อปี ตามล าดับ   เนื่องจากความต้องการของตลาดต่างประเทศยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง    
โดยเฉพาะตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน   ซึ่งเป็นตลาดหลักส าหรับทุเรียนสดของไทยปรับตัวสูงขึ้น   
ราคาทุเรียนหมอนทองเกรดคละที่เกษตรกรขายได้ในช่วงปี 2552-2556   เพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 
21.52 บาทในปี 2552 เป็นกิโลกรัมละ 39.90 บาทในปี 2556  หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.46 ต่อปี   
ส าหรับราคาทุเรียนพันธุ์ชะนีเกรดคละเพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 12.89 บาทในปี 2552 เป็นกิโลกรัมละ 
15.15 บาทในปี 2556 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.91 ต่อปี   ส่วนราคาส่งออกทุเรียนสดในปี 2552 -2556 
เพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 16.06 บาทในปี 2552   เป็นกิโลกรัมละ 18.32 บาทในปี 2556 หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 2.59   

การผลิตทุเรียนในปัจจุบัน    พบว่าปัจจัยที่ท าให้เนื้อที่การผลิตลดลง  และส่งผลกระทบ
ต่อปริมาณการผลิตทุเรียนโดยรวม    ยังคงเป็นสาเหตุมาจากโรครากเน่าโคนเน่า และหนอนด้วงหนวด
ยาวเจาะล าต้นทุเรียนที่ท าให้ต้นทุเรียนตายเป็นจ านวนมาก   เกษตรกรจึงต้องโค่นต้นทุเรียนทิ้ง     
ประกอบกับการแปรปรวนของสภาพอากาศท าให้ทุเรียนออกดอกหลายรุ่น  และผลทุเรียนร่วงหล่น
ก่อนเก็บเกี่ยว รวมทั้งเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน และ
ยางพารา ส่วนปัญหาเดิมที่ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องถึงปัจจุบัน แม้จะมีการด าเนินการแก้ปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่  ราคาผลผลิตตกต่ าในช่วงกลางฤดูการผลิต เนื่องจากผลทุเรียนมากกว่าร้อยละ 50 ของ
ผลผลิตรวมทั้งประเทศ  และของแต่ละแหล่งผลิตที่ส าคัญ   โดยเฉพาะภาคตะวันออก  ได้แก่ จังหวัด
จันทบุรี  ระยอง  และตราด   จะออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงเวลา 2 - 3 สัปดาห์ของช่วงกลางฤดูเก็บ
เกีย่ว คือ เดือนพฤษภาคม-ต้นมิถุนายน  ท าให้ราคาขายทุเรียนตกต่ า    เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตมาก
เกินกว่าความสามารถของตลาดจะรองรับได้   ประกอบกับการตลาดที่ด้อยประสิทธิภาพ  และขาด
มาตรการที่เข้มแข็ง   ท าให้ราคาผลผลิตตกต่ าลงไปอีก   นอกจากนี้ปัญหาการคละปนปลอมปนทุเรียน
อ่อนของผู้ประกอบการส่งออกที่ขาดความรู้ ความช านาญ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ   ท าให้คู่ค้า
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ในตลาดต่างประเทศไม่ยอมรับสินค้า และมักอ้างข้อกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี เช่น ด้านสุขอนามัย 
โรค แมลง และสารพิษตกค้างที่ติดไปกับผลผลิต     จนท าให้ผู้ประกอบการบางรายขาดทุนการค้า
ทุเรียน  จึงแก้ปัญหาการขาดทุนด้วยกดราคาการรับซื้อทุเรียนในช่วงกลางฤดูการผลิตในราคาที่ต่ ามาก   
สถานการณ์เช่นนี้เกิดเป็นประจ าทุกปี    ซึ่งหากปล่อยไว้ไม่แก้ไข หรือแก้ไขไม่ถูกวิธี   จะยิ่งท าให้
สถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆ จนท าให้ธุรกิจทุเรียนของประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤต  ดังนั้น ภาครัฐ 
จึงมีนโยบาย และวางระบบกลไกวางแผนร่วมกัน  โดยได้ท าการรวบรวมประเด็นปัญหาพืชเพ่ือจัดท า
เป็นแผนยุทธศาสตร์และพัฒนางานทุเรียน    ส าหรับวางแนวทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง   ตรงกับความต้องการของเกษตรกร  และผู้ประกอบการเกี่ยวกับทุเรียน   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตทุเรียนคุณภาพของประเทศไทยให้มีความยั่งยืน  การปลูกและผลิตทุเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะ
เกษจะมีน้อยกว่าทางภาคตะวันออก แต่ความนิยมในทุเรียนของจังหวัดยังมีมากขึ้น โดยส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ระบุว่า ทุเรียนศรีสะเกษ ได้รับการยอมรับว่ามีชื่อเสียง ในด้าน
เนื้อทุเรียนที่มีเนื้อละเอียดนุ่ม รสชาติ และความหลากหลาย กล่าวกันว่า ดินในแถบศรีสะเกษ เป็นดิน
เหนียวที่มีธาตุอาหารของพืชอย่างบริบูรณ์  

สภาพจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่สุดในประเทศ มี
ประชากร 2,458,370 คน เป็นเกษตรกรประมาณ 222,340 ครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ มวลรวม (GPP) ภาค
เกษตรของจังหวัดศรีสะเกษประมาณ 28,590 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของ GPP จังหวัด รายได้
ของเกษตรกรประมาณ 73,280 บาทต่อครัวเรือน อาชีพการเกษตรที่ส าคัญคือการท านา และการ
เพาะปลูกพืชไร่ เช่น มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น และมีบางส่วนที่ปลูกไม้ผลและ
ยางพารา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียน ซึ่งแม้ว่าศรีสะเกษจะไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิตส าคัญของ
ทุเรียน แต่มีบางจุดบางพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสามารถปลูกทุเรียนได้ และเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพดี มีความ
โดดเด่นเฉพาะตัว คือเนื้อนุ่ม ละเอียด แห้ง ไม่แฉะติดมือ รสชาติดี มัน ไม่หวานจัด กลิ่นไม่แรง สีสวย 
มีพูที่สวยงาม พ้ืนที่ปลูกทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษอยู่ในเขตอ าเภอขุนหาญ กันทรลักษ์ และอ าเภอศรี
รัตนะ มีพ้ืนที่รวมทั้งหมดประมาณ 2,500 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนที่ให้ผลแล้วร้อยละ 85 มีเกษตรกรผู้
ปลูกทุเรียนราว 500 ครัวเรือน ปริมาณผลผลิต 4,000 ตัน รายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ประมาณ 
423,400 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งสูงกว่ารายได้ของเกษตรกรที่ปลูกข้าวต่อครัวเรือน ซึ่งสูงกว่ารายได้ของ
เกษตรกรที่ปลูกข้าวและพืชไร่ ผลผลิตทุเรียนของศรีสะเกษร้อยละ 80 เป็นทุเรียนส่งออก โดยส่งออก
ไปยังตลาดจีนเป็นหลัก  แต่จากความนิยมบริโภคทุเรียนในปัจจุบัน รัฐบาลจึงได้มีการจัดการประกวด
ทุเรียน และจัดท ามาตรฐานทุเรียนเพ่ือการส่งออก ท าให้ได้ทุเรียนพันธุ์ที่มีลักษณะตามต้องการ ทั้งใน
ด้านรูปทรง กลิ่น และรสชาติ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ตลาดการบริโภคทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมสูงขึ้น
ส่งผลให้ชาวสวนมีการปลูกทุเรียนเพ่ือสนองความต้องการของตลาดเพ่ิมขึ้น โดยมุ่ง ปลูกทุเรียนพันธุ์ที่
เป็นพันธุ์เพ่ือการค้าเป็นหลักจากข้อเท็จจริงที่กล่าวจะเห็นว่า  ทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ ยังคงเป็นที่
ยอมรับในด้านรสชาติและความอร่อย แต่ด้วยพ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัด จึงเกิดแรงจูงใจในการที่จะศึกษา 
ค้นคว้า หาพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีอยู่เพ่ือการปลูกทุเรียนในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีการน าระบบ
สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ร่วมกับเทคโนโลยีการส ารวจ
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ระยะไกล(Remote Sensing : RS) ข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม และข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ มาช่วยในการวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการหา
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสม ในการปลูกทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ อย่างแท้จริง 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจมุ่งศึกษาถึง นโยบาย และกลไก การส่งเสริมการปลูกพืชสวน(ทุเรียน) 
ของ อปท.และภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ให้เกิดขึ้นใน
จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยนโยบาย และกลไก การส่งเสริมการปลูกพืชสวน(ทุเรียน) และเป็นการลดปัญหา
การปลูกพืชสวนทุเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
1.2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.2.1เพ่ือศึกษานโยบาย การส่งเสริมการปลูกพืชสวนของ อปท. และภาครัฐ 
 1.2.2เพ่ือศึกษากลไก การส่งเสริมการปลูกพืชสวนของ อปท. และภาครัฐ 
 1.2.3.เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการส่งเสริมการปลูกพืชสวน 
 
1.3.ขอบเขตกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร(Document Research) นโยบายและกลไก
การส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ อปท.และภาครัฐ ตั้งแต่ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรต าบล และชาวสวนทุเรียน ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยก าหนดขอบเขต
ของการวิจัย ดังนี้ 
 1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  

ผู้วิจัยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ประเภทดังนี้  
  1) เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ โยบาย และกลไก การส่งเสริมการ
ปลูกพืชสวนของ อปท. และภาครัฐ 
  2)เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ ต ารา เอกสาร บทความและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในบางส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต 
 1.3.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่  

พ้ืนที่ในการท าวิจัย คือ ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอขุนหาญ ส านักงานเกษตรอ าเภอกันทรลักษ์ ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีรัตนะ 
ส านักงานเกษตรต าบล และชาวสวนทุเรียน ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 

 1.3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารส านักงานเกษตรจังหวัด   ผู้บริหารส านักงานเกษตร

อ าเภอ  ผู้บริหารส านักงานเกษตรต าบล และชาวสวนทุเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้คัดเลือกผู้บริหารส านักงานเกษตรจังหวัด   ผู้บริหารส านักงานเกษตรอ าเภอ ผู้บริหารส านักงาน
เกษตรต าบล และชาวสวนทุเรียน เพ่ือใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนเพ่ือใช้ในเป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 



- 4 - 

 

1) ผู้บริหารส านักงานเกษตรจังหวัด 1 คน   
2) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวผู้บริหารส านักงานเกษตรอ าเภอ 4 คน 
3) ผู้บริหารส านักงานเกษตรต าบล 8 คน 
4) ชาวสวนทุเรียน 7 คน 
จากเกณฑ์การคัดเลือก ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ ผู้บริหาร

ส านักงานเกษตรจังหวัด  ผู้บริหารส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองศรีสะเกษ  ผู้บริหารส านักงานเกษตร
อ าเภอขุนหาญ ผู้บริหารส านักงานเกษตรอ าเภอกันทรลักษ์ ผู้บริหารส านักงานเกษตรอ าเภอศรีรัตนะ
ผู้บริหารส านักงานเกษตรต าบล และชาวสวนทุเรียนจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้คัดเลือกมา ผู้ศึกษาได้แบ่ง
ออกเป็น 4 อ าเภอ จ านวนทั้งสิ้น 20 คน 

1.3.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือน กันยายน 

2560 รวมทั้งสิ้น 12 เดือน  
 
1.4. ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
          1.4.1 ท าให้ทราบถึง นโยบาย และกลไก การส่งเสริมการปลูกพืชสวน(ทุเรียน) ของ อปท.และ
ภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ ต่อสภาพการบริหารงานในส่วนงานของ อปท.และภาครัฐ 
           1.4.2 ท าให้ทราบปัจจัยภูมิหลังของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ อายุงานการบริหาร
ราชการ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ  ร่วมถึงการมีประสบการณ์ในการน านโยบาย และกลไก 
การส่งเสริมการปลูกพืชสวน(ทุเรียน) ของ อปท.และภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ 
           1.4.3 ท าให้ทราบปัจจัยภูมหลัง ลักษณะของนโยบาย และกลไก การส่งเสริมการปลูกพืชสวน
(ทุเรียน) ของ อปท.และภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ มีประสิทธิผลและมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 
1.5. ค ำนิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัย 

นโยบำย หมายถึง แนวทางหรือกรอบที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการด าเนินงานหรือปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายตามต้องการ 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

ผู้บริหำร หมายถึง ผู้ที่มีต าแหน่งเป็นหัวหน้าหรือผู้มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
กฎหมายก าหนด และผู้บริหารยังแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้ริเริ่มต่อตั้งองค์กร หรือประธานกรรมการไปจนถึงกรรมการ
ผู้จัดการ ซึ่งมีหน้าที่ก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบายและกลยุทธ์ เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการ
ด าเนินงานโดยรวมขององค์การ 

ผู้บริหารระดับกลาง หมายถึง ผู้อ านวยการ หัวหน้าศูนย์ ผู้จัดการแผนก หรือหัวหน้าสายงาน 
มีหน้าที่ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึงการประสานงานระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูง เพ่ือก าหนดนโยบายให้ผู้จัดการระดับล่าง ได้น าแผนงานไปปฏิบัติ 
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ผู้บริหารระดับล่าง หมายถึงหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าคนงาน  มีหน้าที่ท าตามนโยบายที่
ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางก าหนดไว้  รวมทั้งการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับทีม 
สร้างแรงจูงใจและสามารถรับผิดชอบแทนผู้ที่อยู่ในแผนกของตนได้ 

ชำวสวน คือ ผู้ที่เก่ียวข้องกับการท าสวนผลไม้ ต้นไม้ต่างๆ เช่น สวนล าใย สวนลิ้นจี้ สวน
ทุเรียน สวนส้ม สวนกล้วยไม้ เป็นต้น  

พืชสวน คือ พืชที่ปลูกในพ้ืนที่ไม่มากหรือมาก ๆ ก็ได้ แต่ต้องปฏิบัติดูแลรักษาอย่างประณีต 
ส่วนมากอายุยืน สามารถเก็บเกี่ยวได้เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน แบ่งออกได้เป็นหลายแขนง พืชผัก ไม้
ผล ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น 

 
1.6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
            1.6.1 การศึกษามุ่งเน้นที่นโยบาย การส่งเสริมการปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ของ อปท. และ 
ภาครัฐ ใน  ระดับที่จะน าไปใช้ ปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ ซึ่งจะท าให้มีพ้ืนที่การปลูก เพ่ิมขึ้น ประสิทธิภาพ
การผลิตให้สูงขึ้น และคุณภาพผลผลิตดีขึ้น   
            1.6.2  การศึกษากลไก การส่งเสริมการปลูกพืชสวนของ อปท. และภาครัฐเกษตรกรที่ท านา 
ปลูกยางพารา หันมาปลูกทุเรียนที่มีรายได้ดีกว่าเดิม  ส่วนเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนอยู่เดิม จะท าให้มี
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
 1.6.3  ต้นทุนการผลิตลดลง  แต่คุณภาพของทุเรียนดีขึ้น  ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีรายได้ 
เพ่ิมข้ึน 
 1.6.4  ผลการศึกษาจะท าให้มีแนวการส่งเสริมการปลูกพืชสวนของ อปท. และภาครัฐใน 
ระดับพ้ืนที่  โดยมีการลงไปวิเคราะห์ จะสามารถชี้เป้าหมายของการส่งเสริมการ ปลูกพืชสวนของ อปท. 
และภาครัฐได้ทั้งมิติของพ้ืนที่  และมิติประเด็นการส่งเสริม การปลูกพืชสวน 
           1.6.5  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง  และ 
ประสานประโยชน์ร่วมกันในด้านการศึกษาวิจัย การน าไปใช้ประโยชน์ และการวาง แนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้านต่างๆ 
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1.7 กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจัย 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยก าหนดกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษานโยบาย การส่งเสริม
การปลูกพืชสวนของ อปท. 

และภาครัฐ 
 

ศึกษา กลไก การส่งเสริม
การปลูกพืชสวนของ อปท. 

และภาครัฐ 
 

วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการส่งเสริมการปลูกพืชสวน
(ทุเรียน) 
 

นโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน)ของ อปท. 
และภาครัฐ ในจังหวัดศรีสะเกษ 
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บทที่ 2 
เอกสำร และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัย “นโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ อปท. และ
ภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ ” ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับหัวข้อ
ต่อไปนี้ 
 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับนโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน  
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับน โยบายและกล ไกการส ่ง เ สร ิมกา รปล ูกพ ืชสวน  ตามหลัก

พระพุทธศาสนา 
2.4 นโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษ 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6 บริบทพื้นที่ใช้ในการวิจัย 
 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนโยบำยและกลไกกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชสวน  

            ทฤษฎีชนชั้นผู้น ำ (elite theory) เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายถึง การก าหนดนโยบาย จาก
ความปรารถนาและความต้องการของชนชั้นผู้น าประเทศเนื่องจากประเทศถูกปกครอง ด้วยระบอบ
อ านาจนิยมเป็นของผู้ปกครองประเทศแต่ผู้เดียว ซึ่งผู้น าในระบอบนี้ใช้อ านาจอย่างเบ็ดเสร็จหรือแบบ
เผด็จการ หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ฯลฯ เพราะหลักการของตัวแบบชนชั้นผู้น าที่ใช้ในการวิเคราะห์
การก าหนดนโยบายสาธารณะ จะให้ความส าคัญกับบทบาทหรืออิทธิพลของชนชั้นผู้น าหรือชนชั้น
ผู้ปกครอง ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ นโยบายสาธารณะอย่างเด็ดขาด โดยชนชั้นปกครองเหล่านี้จะ
ยึดถือความพึงพอใจ (preference) หรือค่านิยม (values) ของตนเองและพวกพ้องที่ใกล้ชิดเป็นเกณฑ์
ในการตัดสินใจนโยบาย ด้วยเหตุนี้นโยบายจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความพอใจหรือค่านิยม ส่วนตัวของ
ชนชั้นผู้น าโดยตรง ข้าราชการเป็นเพียงผู้ท าหน้าที่น านโยบายที่ก าหนดโดย ชนชั้นผู้น าไปสู่ประชาชน
เท่านั้น ทิศทางของการก าหนดนโยบายจึงเป็นทิศทางแบบ แนวดิ่ง (vertical) จากชนชั้นผู้ปกครองลง
มาสู่ประชาชน 
          ทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่ม  (group theory)  ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายการก าหนด นโยบาย
สาธารณะที่มาจากระบอบการเมือง ที่ประกอบไปด้วย กลุ่มผลประโยชน์ที่ต่างช่วงชิงอ านาจและ
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2544, หน้า 20) ได้อธิบายแนวคิดนี้ไว้ว่า เปรียบเสมือน
ระบอบที่มีแรงผลักดันและแรงกดดันที่กระท าปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
     ทฤษฎีเชิงระบบ (system theory) ทฤษฎีนี้เป็นการอธิบายให้เห็นถึงนโยบาย สาธารณะที่มา
จากกรอบความคิดเชิงฐานคติเป็นระบบที่ค านึงถึงระบบของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะต้องท างานอย่างเป็นระบบ 
โดยมีปฏิกิริยาสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดย Easton (1953, pp. 383-400) ได้น ามาประยุกต์ใน
การอธิบายการเมืองว่า การเมืองด ารงอยู่เสมือนชีวิตการเมือง (political life) ดังนั้น ชีวิตการเมืองจึง
ต้องด ารงอยู่อย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมือง และสิ่งแวดล้อม 
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(environment) ที่อยู่ล้อมรอบระบบการเมือง พลังของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อระบบการเมือง เรียกว่า 
ปัจจัยน าเข้า (input) ซึ่งเป็นเงื่อนไขหรือสถานการณ์ส าคัญประกอบไปด้วยความต้องการ การเรียกร้อง
และการสนับสนุนของประชาชนและสังคม ส่วนระบบการเมืองเปรียบเสมือนกล่องด า (black box) คือ 
กลุ่มของโครงสร้าง มีกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารที่สัมพันธ์กัน ส่วนการใช้อ านาจในการ
บริหารตามค่านิยมของสังคม ประเพณี และกฎ ระเบียบต่างๆ (conversion process) เมื่อปัจจัย
น าเข้าได้เข้ามาสู่กระบวนการของกล่องด า ก็จะผลิตผลลัพธ์หรือผลผลิตออกมาเรียกว่า ปัจจัยน าออก 
(out put) ของระบบการเมือง หรือผลผลิตของระบบการเมือง และผลผลิตของระบบการเมืองนี้เองก็
จะท าหน้าที่ส่งย้อนกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อมในรูปของผลสะท้อนกลับหรือผลกระทบ ( feed back) เพ่ือ
สนองตอบความต้องการของสังคมและการสนับสนุนของประชาชนอันเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
สร้างแรงผลักดันของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อระบบการเมือง เกิดความสัมพันธ์ แบบพลวัตร (dynamic 
system) โดยจะมีการปรับตัวเพ่ือสร้างระบบให้มีความสมดุลเพ่ือให้ ชีวิตการเมืองด ารงอยู่ได้
ตลอดไป (Easton, 1965, p. 112) 
      ทฤษฎีเกี่ยวกับสถำบัน (institutional theory) แสดงให้เห็นถึงนโยบายสาธารณะ ในฐานะที่
เป็นผลผลิตของสถาบันทางการเมือง โดยโครงสร้างของสถาบันทางการเมือง การจัดระเบียบในสถาบัน 
และขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ ของสถาบันทางการเมือง ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องต่อการก าหนดนโยบาย
และเนื้อหาสาระของนโยบายสาธารณะ (Anderson, 1994, pp. 31-32)ทฤษฎีสถาบันการเมือง
เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีเชิงระบบ ทั้งนี้ เพราะว่ากิจกรรมทางการเมืองโดยทั่วไป ล้วนมี
ศูนย์กลางอยู่ที่สถาบันทางการเมืองทั้งสิ้น สถาบันทางการเมืองที่ส าคัญเหล่านี้ ได้แก่ สถาบันนิติบัญญัติ 
สถาบันบริหาร สถาบันตุลาการ สถาบันการปกครองท้องถิ่น และสถาบันพรรคการเมือง เป็นต้น ซึ่ง
นโยบาย สาธารณะจะถูกก าหนดไปปฏิบัติและใช้บังคับโดยสถาบันเหล่านี้(สมบัติ ธ ำรงธัญวงศ์, 2544, 
หน้ำ 224) ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะและสถาบันราชการจะด าเนินไปอย่างใกล้ชิด 
กล่าวคือ นโยบายจะไม่มีผลเป็นนโยบายสาธารณะจนกว่านโยบายนั้นจะได้รับ ความเห็นชอบ ถูกน าไป
ปฏิบัติและใช้บังคับโดยสถาบันราชการที่รับผิดชอบหรือสถาบันราชการที่มีบทบาทในการก าหนด
คุณลักษณะของนโยบายสาธารณะ เพราะสถาบันราชการ เป็นผู้รับรองความชอบธรรม (legitimacy) 
ของนโยบาย เนื่องจากจะมีผลเป็นข้อผูกพัน ทางกฎหมายที่ประชาชนต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยัง
ต้องมีลักษณะของความครอบคลุม ทั้งสังคม (universality) และรัฐบาลเท่านั้นที่เป็นผู้ผูกขาดอ านาจ
การบังคับใช้ (coercion) กล่าวคือ มีแต่รัฐบาลเท่านั้นที่สามารถลงโทษผู้ฝ่าฝืนนโยบายหรือกฎหมาย
ของรัฐได้ (Dye, 1984, pp. 20-21) 
     หลักทฤษฎีตัวแบบเชิงเหตุผล(rational model) ในการศึกษา นโยบายสาธารณะดังที่ Dye 
(1978, pp. 142-148) ได้กล่าวไว้ว่า ในความเข้าใจของการตัดสินใจด้วยเหตุผล เป็นตัวแบบที่มุ่งเน้น
คุณค่าของนโยบายสาธารณะที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดทางสังคม โดยใช้หลักของการวิเคราะห์
เชิงเศรษฐศาสตร์เป็นส าคัญ คือ จะไม่มีการใช้นโยบายที่มีต้นทุนสูงกว่าค่าผลประโยชน์ และผู้ตัดสินใน
การเลือก นโยบายนั้นจะเลือกทางเลือกที่ให้ประโยชน์ตอบแทนต่อต้นทุนหรือการลงทุนของภาครัฐที่
สูงสุด เพ่ือการน านโยบายไปใช้ในการแก้ปัญหาของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน การปฏิบัติ โดย
อาศัยการใช้ปัจจัยส าคัญในการเลือกนโยบายจาก ทฤษฎีการเลือกอย่างมี เหตุผล ( rational-choice 
theory) ผสมผสานกับหลักของเหตุผลด้วย กล่าวคือ ทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล เป็นการตัดสินใจ
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อย่างมีเหตุผลของผู้ตัดสินใจเพ่ือบรรลุความพึงพอใจ สูงสุดของตนเอง โดยใช้หลักของเศรษฐศาสตร์
จุลภาค (Downs, 1957) ปัจจัยที่ส าคัญ อาจเป็นอิทธิพลที่สูงสุด ในการเปลี่ยนแปลงของนโยบายหรือ
การด าเนินการตามนโยบาย นั้นๆ ให้เหมาะสมกับสภาพของสิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด ภายใต้กรอบความคิดของตัวแบบ หลักเหตุผล นโยบายสาธารณะจะมีลักษณะของหลักการ 
เหตุผลก็ต่อเมื่อ ความแตกต่างระหว่างคุณค่าที่บรรลุและคุณค่าที่ต้องสูญเสียไปมีค่าเป็นบวก และมีค่า
มากกว่าทางเลือกนโยบายอ่ืน ซึ่งค่าดังกล่าวมีความหมายถึง การค านวณค่า คุณค่าทั้งทางการเงิน 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งหมด (Dye, 1984, pp. 30-34) 

ในกำรเลือกนโยบำย โดยยึดหลักเหตุผลนั้น ผู้พิจารณาเลือกนโยบายควร  มีหลักต้อง
ค ำนึงถึง 5 ประกำร คือ 
     (1) ผู้พิจารณาต้องเข้าใจถึงคุณค าที่พึงปรารถนาของสังคมทั้งหมด และการให้น้ าหนักความส าคัญ
ของคุณค่าเหล่านั้น 
     (2) ผู้พิจารณาต้องเข้าใจ ทางเลือกนโยบายที่เป็นไปได้ทั้งหมด 
     (3) ผู้พิจารณาต้องเข้าใจผลลัพธ์และการคาดหวังทั้งหมดของแต่ละทางเลือก 
     (4) ผู้พิจารณาต้องสามารถค านวณสัดส่วนระหว่างผลประโยชน์และต้นทุนของทางเลือกนโยบาย
นั้นๆ ได้ชัดเจน และ 
     (5) การตัดสินใจผู้พิจารณาจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกนโยบายอ่ืนๆ โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผลลัพธ์ของนโยบายที่ผ่านกระบวนการพิจารณาดังกล่าว ถือว่า
เป็นการเลือก นโยบายโดยยึดหลักเหตุผลที่แท้จริง โดยทฤษฎีนี้ถือว่าเป็นรากฐานต่อทฤษฎีหลักการ
และเหตุผลของการตัดสินใจเลือกนโยบาย (the rational-comprehensive theory 

ทฤษฎีใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงท าการศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัติ เกี่ยวกับ
ทฤษฎีใหม่มาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ในพ้ืนที่ส่วนพระองค์ขนาด 16 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา
ใกล้วัดมงคล ต าบลห้วยบง อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และทรงมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาที่ทรงจัดตั้ง
ขึ้นมาเพ่ือเสริมโครงการของรัฐ ทั้งนี้ก่อนที่จะทรงน าเอกสารออกเผยแพร่อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ . 
2537 นั้น ทรงให้จัดตั้ง "ศูนย์บริหารพัฒนา" ตามแนวพระราชด าริ อยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิชัย
พัฒนา เพ่ือเป็นต้นแบบสาธิตการพัฒนาด้านการเกษตรโดยประสานความร่วมมือระหว่าง วัด ราษฎร
และรัฐ ท าการเผยแพร่อาชีพการเกษตรและจริยธรรมแก่ประชาชนในชนบท โดยทรงหวังว่าหาก
ประสบความส าเร็จก็จะใช้เป็นแนวทางสาธิตในท้องที่อ่ืนๆ ต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของการพัฒนาด้าน
การเกษตรนั้น ก็คือแนวคิดและมรรควิธีที่รู้จักกันในนาม  "เกษตรทฤษฎีใหม่" (อ าพล, 2542: 3-
4) พระราชด าริ "ทฤษฎีใหม่" เป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาคือที่ดิน
และน้ า เพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการด าเนินการทฤษฎีใหม่ ได้
พระราชทานขั้นตอนด าเนินงาน ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น สถานะพ้ืนฐานของเกษตรกร คือ มีพ้ืนที่น้อย ค่อนข้างยากจน อยู่
ในเขตเกษตรน้ าฝนเป็นหลัก โดยในขั้นที่ 1 นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสถียรภาพของการผลิต 
เสถียรภาพด้านอาหารประจ าวัน ความมั่นคงของรายได้ ความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคงของ
ชุมชนชนบท เป็นเศรษฐกิจพ่ึงตนเองมากขึ้น มีการจัดสรรพ้ืนที่ท ากินและที่อยู่อาศัย ให้แบ่งพ้ืนที่ 
ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง พ้ืนที่ส่วนที่หนึ่งประมาณ 30% ให้ขุดสระ
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เก็บกักน้ า เพ่ือใช้เก็บกักน้ าฝนในฤดูฝนและ ใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ า
และพืชน้ าต่าง ๆ (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ า เช่น ผักบุ้ง ผักกะเฉด ฯ ได้ด้วย) พ้ืนที่ส่วนที่สอง
ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ าวันในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี เพ่ือ
ตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพ่ึงตนเองได้ พื้นที่ส่วนที่สามประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก 
พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ าวัน หากเหลือบริโภคก็น าไปจ าหน่าย และพ้ืนที่ส่วนที่
สี่ประมาณ 10% ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอ่ืน ๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กอง
ปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น)   
           ทฤษฎีใหม่ขั้นก้ำวหน้ำ เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นที่หนึ่งใน
ที่ดินของตนเป็นระยะเวลาพอสมควรจนได้ผลแล้ว เกษตรกรก็จะพัฒนาตนเองจากขั้น "พออยู่พอกิน " 
ไปสู่ขั้น "พอมีอันจะกิน" เพ่ือให้มีผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงควรที่จะต้องด าเนินการตามขั้นที่สองและขั้นที่
สามต่อไปตามล าดับ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2542) 
            ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหม่ขั้นกลำง เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจน
ได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มข้ันที่สอง คือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรง ร่วมใจกัน
ด าเนินการในด้าน  
           (1) กำรผลิต เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแต่ ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช 
ปุ๋ย การหาน้ า และอ่ืน ๆ เพื่อการเพาะปลูก  

(2) กำรตลำด เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์
สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว ตลอดจน
การรวมกันขายผลผลิตให้ได้ราคาดี และลดค่าใช้จ่ายลงด้วย  
           (3) ควำมเป็นอยู่ ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมี
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต เช่น อาหารการกินต่าง ๆ กะปิ น้ าปลา เสื้อผ้า ที่พอเพียง  
           (4) สวัสดิกำร แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการที่จ าเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยาม
ป่วยไข้ หรือมีกองทุนไว้ให้กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ  
           (5) กำรศึกษำ มีโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพ่ือ
การศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง  
         (6) สังคมและศำสนำ ชุมชนควรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็น
ที่ยึดเหนี่ยว กิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า
ส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นส าคัญ  
        ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหม่ขั้นก้ำวหน้ำ เมื่อด าเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกรจะมีรายได้ดีขึ้น 
ฐานะมั่นคงขึ้น เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือ ติดต่อ
ประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัทห้างร้านเอกชน มาช่วยในการท า
ธุระกิจ การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกับบริษัท จะได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ 
 
 

 เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา) 
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 ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ า (ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกร
และมาสีเอง) 

 เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ า เพราะรวมกันซื้อเป็นจ านวนมาก 
(เป็นร้านสหกรณ์ ซื้อในราคาขายส่ง) 

 ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร (เพ่ือไปด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ 
ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น) 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับนโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน  
                 เคลซีย์และเฮิร์น (Kelsey and Hearne 1963 : 1) กล่าวว่า งานส่งเสริมเป็น การศึกษา
นอกระบบโรงเรียน ซึ่งผู้ใหญ่และเยาวชนเรียนโดยการปฏิบัติเป็นงานที่ประสานร่วมมือกัน  ระหว่าง
รัฐบาล สถาบันศึกษาทางเกษตรและประชาชน เพ่ือให้การศึกษาและการบริการที่สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของประชาชน วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของงานส่งเสริมก็เพ่ือพัฒนาประชาชน  งานส่งเสริม
การเกษตรเป็นกระบวนการเรียกกันว่า กระบวนการส่งเสริมการเกษตร  (Agricultural extension 
process) คล้ายๆ กับกระบวนการติดต่อสื่อสาร (communication process) คือมีแหล่งความรู้เช่น 
กรมต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและ แหล่งความรู้ทางเกษตร
อ่ืนๆ มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมท าหน้าที่ถ่ายทอดข่าวสารและความรู้ต่างๆ (โดยวิธีการ ส่งเสริมและใช้สื่อชนิด
ต่างๆ) ไปยังจุดหมายปลายทางคือ ผู้รับ ได้แกบุคคลเป้าหมายต่างๆ เช่น เกษตรกร แม่บ้าน เยาวชน 
หรือบุคคลอ่ืน ขณะเดียวกันก็รับฟังปัญหา ความคิดเห็นจากบุคคลเป้าหมายด้วย ทั้งนี้  เพ่ือปรับปรุง
กระบวนการส่งเสริมให้ได้ผลตามที่มุ่งหวัง จากที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นสรุปได้ว่า งานส่งเสริมการเกษตรมี
จุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา ประชาชนในชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร ให้เขามีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรให้ เกิดความก้าวหน้าและมีรายได้เพ่ิมขึ้นอันจะส่งผลดีต่อระดับความเป็นอยู่
ในครอบครัวของเขาเองและ ประเทศชาติโดยส่วนรวม งานส่งเสริมการเกษตรเป็นกระบวนการคล้าย ๆ 
กับกระบวนการติดต่อสื่อสารที่มีการ ถ่ายทอดความรู้วิธีการ หรือเทคโนโลยีการเกษตรไปยังเกษตรกร 
ท าการติดตาม แนะน า ช่วยเหลือ ให้ เกิดการปฏิบัติจนบรรลุ 

โมเชอร์ (Mosher,1978:35-41) ได้แนะน าหลักการบางประการเป็นข้อสรุปสั้น ๆ เพ่ือการ 
ท างานส่งเสริมการเกษตรให้ได้ผล ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์หลักของงานส่งเสริมการเกษตรก็คือการช่วยให้
ครอบครัวเกษตรกรได้รับความรู้ และทักษะใหม่ๆ ที่ตรงกับความสนใจกับความต้องการของเขา เพ่ือ
พัฒนาฟาร์มหรือไร่นา ให้ เจริญก้าวหน้า และปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น 2. งาน
ส่งเสริมการเกษตรควรเริ่มกิจกรรมที่ครอบครัวชาวชนบท ณ ท้องถิ่นท่ีเขาอยู่ 3. ในการท างานส่งเสริม
การเกษตร ต้องถือว่าเกษตรกรทุกคนรวมทั้งภรรยาของเขาเป็นผู้ใหญ่ที่มี  เหตุผล 4. แนวคิดหรือวิธี
ปฏิบัติใหม่ๆ ที่ส่งเสริม ต้องมีความถูกต้องทางวิชาการ 5. ควรส่งเสริมแนะน าหรือสาธิตวิธีการเกษตร
แผนใหม่ในเวลาซึ่งเหมาะสมที่จะน าไปปฏิบัติได้ทัน  ฤดูกาล 6. วิธีการเกษตรแผนใหม่ที่จะน าไป
ส่งเสริมแนะน าแก่เกษตรกรต้องท าเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ทีละ เรื่อง หรือทีละอย่างเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ต่อเนื่อง 7. การส่งเสริมการเกษตรที่ได้ผลดีคือ การใช้วิธีการสอนหลายๆ อย่าง หรือแบบผสมผสาน 8. 
การติดต่อนัดหมายพบปะกับเกษตรกรควรเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรว่างจากภารกิจต่างๆ  9. กิจกรรม
การส่งเสริมจะมีผลกระทบต่อการเพ่ิมผลผลิตได้อย่างชัดเจน เฉพาะในท้องที่ที่มีการ  ใช้เทคโนโลยีที่มี
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อยู่เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 10. การส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมผลผลจะส าเร็จตองม  ้  ีความสะดวก มีสินเชื่อ และมี
งานทดสอบในท้องถิ่น 11. จุดเน้นการส่งเสริมควรแปรผันไปตามความแตกต่างของแต่ละภูมิภาค 
          พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธ์(2552:220-223) กล่าวว่า รูปแบบของการส่งเสริมการเกษตร สามารถ
แบ่งออกได้ ดังนี้ 

1) รูปแบบการส่งเสริมเกษตรกรทั่วไป แบ่งออกเป็น 
1 .1 ) การส่ ง เสริ มรู ปแบบอย่ า ง เป็ นทา งการ  (Conventional AgriclturalExtension  

Appoach) เป็นการส่งเสริมตามปกติที่ปฏิบัติในประเทศโลกที่สาม  เป็นการท างานของเจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมในลักษณะวันต่อวัน เป็นปกติของการปฏิบัติตามระเบียบราชการเหมือนกันทั่วประเทศ
เป้าหมายของการส่งเสริมรูปแบบนี้จะเป็นการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได้และคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร และครอบครัวในชนบทด้วยการบริหารจัดการจะด าเนินการโดยรัฐบาล ส่วนกลาง  
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหลัก 

1.2) รูปแบบการส่งเสริมในรูปแบบของการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน(Training and Visiting 
System Approach) เป็นรูปแบบที่มีการวิจัยและพัฒนาและสนับสนุนโดยธนาคารโลก ในประเทศบัง
คลาเทศและประเทศไทยได้น ามาประยุกต์ใช้ในปี 2520-2525 รูปแบบ และระบบการส่งเสริมเป็นผล
จากการพัฒนา ส าหรับประเทศใน โลกที่สาม เพ่ือมุ่งพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการเพ่ิม
ผลผลิตในฟาร์มของแต่ละบุคคล โดยเป็นรูปแบบของระบบมุ่งที่จะให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้ใกล้ชิด
เกษตรกรโดยการเยี่ยมและให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรและน าปัญหา มาสู่การแก้ไขอย่างเป็นระบบ 

1.3) รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรโดยสถาบันการศึกษา(Educational Insitute Agricural 
Extension Approach) เป็นการส่งเสริมในรูปแบบของการด าเนินการโดย มหาวิทยาลัย ซึ่งพบ
โดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ในการให้การศึกษาทางการเกษตร (Land 
Grant University) ซึ่งจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานส่งเสริมการเกษตร มีการจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมการเกษตร โดยบุคลากรในคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถานีวิจัยและฟาร์มทดลองของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ 

2). รูปแบบการส่งเสริมทางเลือก (Alternative Approaches) ประกอบด้วย 
2 .1 )รูปแบบการส่ง เสริมมุ่ ง พัฒนาผลผลิตการเกษตรเฉพาะอย่าง  (Commodity 

Specialized  
Approach) เป็นการมุ่งการผลิตเป็นส าคัญ 

2 .2) การส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม  (Agriculture Extension Participatory 
Approach) เป็นการส่งเสริมที่คาดว่าเกษตรกรจะมีภูมิปัญญาในการท าการเกษตรเกี่ยวกับการผลิต
ผลผลิตทางการเกษตร โดยเกษตรกรจะมีโอกาสได้เรียนรู้เพ่ิมเติมจากความรู้ใหม่ เพ่ือผนวกเข้ากับสิ่งที่
เขารู้เดิมนั้น และความหวังว่าการส่งเสริมการเกษตรจะส าเร็จ และมีประสิทธิภาพได้โดยความร่วมมือ
ของเกษตรกร การด าเนินการส่งเสริมในรูปแบบนี้สามารถด าเนินการ โดยการประชุมพบปะของกลุ่ม 
การแสดงสาธิต ความส าเร็จของการส่งเสริมรูปแบบนี้สามารถวัดจากความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกร 
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2.3) การส่งเสริมในรูปแบบของโครงการ (Project Approach) เป็นการมุ่งที่จะด าเนินการ
ส่งเสริมที่ต้องการเวลาที่รวดเร็ว ด าเนินการโดยองค์กรของรัฐ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2 .4 ) การส่ ง เสริม ในรูปแบบของการพัฒนาระบบฟาร์ม  (The Farming System  
Development Approach) เป็นรูปแบบของการส่งเสริมที่มุ่งจะใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับ
เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย (Small Farmer) เพ่ือต้องการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมใน
การถ่ายทอดความรู้ในการผลิตจากผลการวิจัยที่เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของ
เกษตรกรตามสภาพระบบการผลิตในท้องถิ่นนั้นๆ 

2.5) การส่งเสริมในรูปแบบของการร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Cost Sharing Approach) 
เป็นการคาดหมายว่าการด าเนินการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลผลิตจะเหมาะสมกับ
ความต้องการของท้องถิ่นนั้น เพ่ือการมุ่งพัฒนาตนเองของเกษตรกรและเพ่ิมผลผลิตจากฟาร์ม การ
บริหารจัดการ โครงการส่งเสริมในรูปแบบนี้จะด าเนินการดูแลควบคุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งหมดเพ่ือการสร้างความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ร่วมกัน  เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรจะพิจารณาจากบุคคลภายในท้องถิ่น  เพ่ือลดค่าใช้จ่ายสามารถลดค่าใช้จ่ายจาก
ส่วนกลางได้มากด้วย ความส าเร็จของโครงการส่งเสริมในรูปแบบนี้สามารถวัดได้จากความสนใจและ
ปรารถนาเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร เพราะบางครั้งเขาต้องมีส่วนในการเสียค่าใช้จ่ายด้วย ไม่ว่าจะ
ด้วยตนเองหรือจากกลุ่มเกษตรของตน 
          มำศพล ศิริประภำ (2543:235-236) ได้ศึกษาความต้องการของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการ
ปลูกยางพารา ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

ความต้องการของเกษตรกรต่อการส่งเสริมในด้านการถ่ายทอดความรู้พบว่า เกษตรกรต้องการ
ความรู้ในระดับมาก 24 ด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านการดูแลรักษาสวนยางก่อนและหลังการเปิดกรีด การ
ป้องกันก าจัดโรคและแมลง การป้องกันความเสียหายจากความแห้งแล้ง การบ ารุงรักษาหน้ายาง การ
ใช้สารเคมีเร่งน้ ายาง ระบบการกรีด เทคนิคการเปิดกรีดการกรีดยางและเก็บน้ ายางความเหมาะสมของ
ลักษณะต้นที่สามารถเริ่มกรีดได้ เทคนิคการผลิตยางแผ่นคุณภาพ เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น 
เทคนิคการเก็บรักษายางแผ่น การคัดชั้นยาง การคิดราคายาง การตลาดยางพาราและอาชีพเสริมที่
เกี่ยวข้องกับยางพาราความต้องการของเกษตรกรต่อการส่งเสริมในด้านวิธีการส่งเสริมและถ่ายทอด
ความรู้ที่พบในระดับมาก 7 วิธี คือการจัดเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมบ้านและตรวจสวนของเกษตรกร การจัด
อบรมวิทยาการยางพาราเพ่ิมเติม การจัดเจ้าหน้าที่ประชุมถ่ายทอดความรู้ภายในหมู่บ้าน การจัดทัศน
ศึกษาดูงาน การจัดท าแปลงสาธิต การแจกคู่มือและเอกสารแนะน า และการจัดท ารายการเผยแพร่
ความรู้ผ่านสื่อมวลชนระดับท้องถิ่นความต้องการของเกษตรกรต่อการส่งเสริมในด้านการบริการและ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาด ที่พบในระดับมากมี 9 ด้าน คือ ด้านสินเชื่อและประสานงาน
แหล่งสินเชื่อเพ่ือการดูแลรักษาสวนและอุปกรณ์ เพ่ือการจัดซื้ออุปกรณ์การผลิตยางแผ่นการจัดหา
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดวัชพืชที่อกเหนือจากการได้รับการสงเคราะห์การจัดหาสารเคมีป้องกันโรค
แมลงในราคาถูกการติดต่อประสานงานแหล่งความรู้ การสร้างกลุ่มผลิตและขาย การประกันราคายาง 
การจัดหาตลาดรับซื้อยางและการให้ข่าวสารความเคลื่อนไหวราคาและการตลาด 
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          อัฉรำวดี ชำญสุวรรณ (2543 : 69) ได้ศึกษา ความต้องการเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวาน
ของเกษตรกร :ศึกษากรณีเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานในต าบลวังชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พบว่า เทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานที่เกษตรกรมีความต้องการมากคือ การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
การป้องกันก าจัดโรคพืช และการออกดอกติดฝัก ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ด้านการตลาด และการ
จ าหน่าย 
         พัฒนำ นรมำศ (2543:72) ได้ศึกษา พบว่า เกษตรกรมีต้องการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในระดับมาก 
เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถจัดหาได้ง่าย ใช้สะดวก ราคาไม่สูงเกินไป สามารถอ่านทบทวนได้เมื่อเกิด
ความสงสัย 
         พิชัย ปำประลิต (2547:52) ได้ศึกษาการปรับปรุงการผลิตและการตลาดมะม่วงหิมพานต์ของ
เกษตรกรในนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การตลาด เกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลิตผลให้กับพ่อค้าท้องถิ่นเพราะไม่มีเวลาที่จะน าผลผลิตไปขายที่อ่ืน
ด้วยตัวเอง โดยช าระเงินทั้งหมดเมื่อตกลงราคาซื้อขายแล้ว เกษตรกรส่วนใหญ่มีการแบ่งเกรดมะม่วง
หิมพานต์และทราบข่าวสารราคาจากกลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรส่วนปัญหาในการ
ผลิตมะม่วงหิมพานต์ ได้แก่ ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต ขาดอุปกรณ์ในการผลิต ขาดแคลน
เงินทุน และปัญหาคุณภาพผลผลิต ปัญหาในการตลาดได้แก่ปัญหาผลผลิตตกต่ า ปัญหาความรู้ในการ
คัดเกรด ปัญหาในการขนส่งและปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
         นิตยำ รักศีล (2550 : 207-208) ได้ศึกษาสภาพการผลิตยางพาราและความต้องการการ
ส่งเสริมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า เกษตรกรมีความ
ต้องการวิธีการส่งเสริมและการถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด 8 ด้าน คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเข้า
เยี่ยมบ้านและตรวจสวนของเกษตรกรเป็นรายบุคคล การใช้ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ า
ต าบลเป็นศูนย์กลางการส่งเสริม การถ่ายทอดผ่านผู้น ากลุ่ม การจัดการฝึกอบรมด้วยวิทยากรยางพารา 
การให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเข้ามาจัดประชุมถ่ายทอดความรู้ในหมู่บ้าน การแจกคู่มือและเอกสารแนะน า 
การจัดท าแปลงสาธิตในพ้ืนที่ใกล้เคียง และ การจัดรายการเผยแพร่ความรู้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ และ
หอกระจายข่าวในระดับท้องถิ่น ส าหรับการสนับสนุนด้านการผลิตพบว่าเกษตรกรมีความต้องการอยู่
ในระดับมาก คือ การจัดหาปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดวัชพืชที่นอกเหนือจากการรับการสงเคราะห์มา
ขายในราคาถูก การติดต่อประสานงานแหล่งความรู้เพ่ือให้เข้ามาถ่ายทอดความรู้หรือแนะน าสถานที่ที่
สามารถสอบถามปัญหาในการปลูกยางพารา การสนับสนุนข่าวสารวิชาการและเทคโนโลยีการผลิต
ใหม่ๆอยู่สม่ าเสมอ และ การสร้างกลุ่มผลิตยางและขายยาง ในส่วนการสนับสนุนด้านการตลาด พบว่า
เกษตรกรมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การประกันราคายาง การจัดหาตลาดรองรับผลผลิต 
การสนับสนุนองค์กรเกษตรกรเป็นผู้รับซื้อยางในท้องถิ่น การจัดตั้งตลาดกลางยางพาราในท้องถิ่น การ
ให้ข่าวสารด้านราคายางและการตลาด และ การจัดตั้งหรือรวมกลุ่มผลิตและขาย 
      ฐำนียำ ชูจิตำรมย์(2534:223)ได้ศึกษาการผลิตมะม่วงหิมพานต์ในโครงการส่งเสริมการปลูก

มะม่วงหิมพานต์แทนมันส าปะหลังของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินป่าดงชุมพวง อ าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตมะม่วงหิมพานต์ ส่วนใหญ่มี
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ความรู้เกี่ยวกับระยะปลูก ขนาดของหลุม จ านวนปุ๋ยรองก้นหลุม จ านวนสารเคมีผสมปุ๋ยรองก้นหลุม
การตัดเชือกพลาสติกที่พันรอยเสียบยอดออกก่อนปลูก วิธีเอาถุงพลาสติกออกจากต้นพันธุ์ ระยะห่าง
ของพืชแซมในปีที่สอง การน าเศษวัชพืชคลุมโคลนต้น รูปสูตรปุ๋ย ระยะเวลาใส่ปุ๋ย รู้ความหมายการท า
แนวกันไฟ รู้จักการใช้สารเคมีก าจัดโรค วิธีป้องกันโรคระบาด ระยะเวลาตัดแต่งกิ่ง การเก็บเกี่ยวผล
ส าหรับความรู้ที่เกษตรจ านวนรองลงมารู้ ได้แก่ พ้ืนที่ปลูก การใช้ไม้ปักพยุงล าต้น วิธีการใส่ปุ๋ยจ านวน
ครั้ง / ปี ที่ใส่ปุ๋ย วิธีท าแนวกันไฟ ส่วนความรู้ที่เกษตรกรส่วนน้อยรู้ ได้แก่ กิ่งแขนงที่แตกออกมาใต้
รอบเสียบยอดก่อนปลูกควรตัดออก และถั่วเหลืองใช้ปลูกเป็นพืชแซมมะม่วงหิมพานต์เพ่ือคลุมดินใน
ระยะ 2 – 2 ปีแรกก่อนที่มะม่วงหิมพานต์จะให้ผลความคิดเห็นต่อการผลิตมะม่วงหิมพานต์ของ
เกษตรกร พบว่าเกษตรกรเห็นด้วยมากกับการผลิตมะม่วงหิมพานต์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 
        กฤติกำ กิตติวิโรจน์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการชะล้างพังทลายของดินและความอุคม
สมบูรณ์ของดินพร้อมกับศึกษาคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ของวิธีการปลูกข้าวโพดแบบอนุรักษ์ดินและน้ า
วิธีต่างๆเทียบกับวิธีการปลูกข้าวโพดแบบเกษตรกรปฏิบัติในพ้ืนที่ลาดชัน  ประกอบด้วย2) การปลูก
ข้าวโพดเพียงอย่างเดียวแบบเกษตรกร และอีก 4 วิธีการปลูกแบบอนุรักษ์ดินและน้ าคือ  

1) ปลูกข้าวโพดระหว่างแถบหญ้าแฝก 
 2) ปลูกข้าวโพดระหว่างแถบหญ้ารูซี่และมีมะม่วงปลูกบนแถบหญ้ารูซี่  
3) ปลูกข้าวโพดระหว่างแถบกระถิน  
4) ปลูกข้าวโพดระหว่างแถบหญ้ารูซี่และมีมะม่วงปลูกบนแถบหญ้ารูซี่ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

ทุกวิธีการปลูกข้าวโพดช่วยลดการสูญเสียดินและน้ าไหลบ่าได้ดีและมีปริมาณลดลง  ในทุกปีของการ
ทดลอง โดยการปลูกข้าวโพดระหว่างแถบหญ้ารูซี่และมะละกอนั้น มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการลด
การสูญเสียดินและน้ าไหลบ่าในขณะการปลูกข้าวโพดแบบเกษตรกรนั้นมีประสิทธิภาพต่ าสุด  ส าหรับ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินนั้นในปีที่ 2 และ 2 ของการทดลอง ปลูกข้าวโพดระหว่างแถบหญ้ารูซี่และมี
มะม่วงปลูกบนแถบหญ้ารูซี่และปลูกข้าวโพดระหว่างแถบหญ้ารูซี่และมีมะม่วงปลูกบนแถบหญ้ารูซี่ ให้
งบดุลธาตุไนโตรเจนมากที่สุดโดยมีค่าเป็นบวก แต่เมื่อเข้าสู่ปีที่ 3 ปลูกข้าวโพดระหว่างแถบกระถินให้
ค่างบดุลมากที่สุด ในขณะที่การปลูกแบบเกษตรกรให้งบดุลธาตุไนโตรเจนติดลบตลอดการทดลอง__ 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบำยและกลไกกำรส่ง เสร ิมกำรปลูกพืชสวน ตำมหลัก
พระพุทธศำสนำ 

กระแสพระราชด ารัสคุณธรรม 4 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีบวงสรวง
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2525 มีความสอดคล้องกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือหลักฆราวาสธรรม 4 ประการ ซึ่งเป็นเครื่องขัดเกลาความต้องการส่วนจ าเป็นของ
ผู้คนให้ลดน้อยลง อันจะเป็นรากฐานที่ส าคัญของระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้ประชาชนรู้จักพออยู่
พอกิน มีความสงบ ซึ่งส่งผลให้การด าเนินชีวิตเกิดความสงบสุขร่มเย็น ดังกระแสพระราชด ารัสความ
ตอนหนึ่งว่า 
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“...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมน ามาปฏิบัติ  มีอยู่สี่ประการ 
ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม ประการที่สอง คือการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง 
ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น 
อดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความชั่ว ความสัจสุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใด 
ประการที่สี่ คือการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคน
พยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้ประเทศชาติ
บังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้า
ต่อไปได้ดังประสงค์...”๑ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่

เริ่มงานพัฒนาเมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว และทรงยึดมั่นหลักการนี้มาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านการเกษตร 
เราเน้นการผลิตสินค้า เพ่ือส่งออกเป็นเชิงพาณิชย์ เช่น เมื่อปลูกข้าวก็น าไปขายและน าเงินไปซื้อข้าว 
เมื่อเงินหมดก็ไปกู้ เป็นอย่างนี้มาโดยตลอด  จนกระทั่งชาวนาไทยตกอยู่ ในภาวะเป็นหนี้สิน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาด้านนี้  จึงได้พระราชทานพระราชด าริให้จัดตั้ง
ธนาคารข้าว ธนาคารโคกระบือขึ้นเพ่ือช่วยเหลือราษฎร นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งที่มาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโครงการแรกๆ ของพระองค์ได้ทรงก าชับหน่วยราชการมิได้น าเครื่องมือกลหนักเข้าไปท างาน  
ทรงรับสั่งว่า หากน าเข้าไปเร็วนัก ชาวบ้านจะละทิ้งจอบ เสียม และในอนาคตจะช่วยตัวเองไม่ได้ ซึ่งก็
เป็นจริงในปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชด าริวิธีการที่จะช่วยเหลือราษฎรด้านการเกษตร  โดย
ได้พระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2535 ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณวัดมงคลชัย
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสระบุรี เพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับการท าการเกษตรให้แก่
ราษฎร 

แรงดลพระราชหฤทัยในเรื่องทฤษฎีใหม่เกิดจากที่พระองค์เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยม
ราษฎรบ้านกุดตอแก่น อ าเภอกุดสิมคุ้มใหญ่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2535 และทรงพระราชทานพระราชด ารัสแก่บรรดาคณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัย
มงคลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่ 4 ธันวาคม 2535 ถึงข้อมูลเบื้องต้นจากปัญหา
ข้อเท็จจริงแล้วทรงวิเคราะห์เป็นแนวคิดทฤษฎีในการแก้ไข ในเวลาต่อมาจึงมีพระราชด าริให้ท าการ
ทดลอง “ทฤษฎีใหม่” ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ต าบลห้วยบง อ าเภอเมืองจังหวัดสระบุรี และเสด็จพระ
ราชด าเนินทอดพระเนตรการทดลองสรุปเป็นทฤษฎีใหม่ในวันที่ 25มกราคม พ.ศ. 2536๒ 

                                                 
๑อ า ช ว์  เ ต า ล าน น ท์ , ด ร , ป รัชญา เ ศ รษฐกิ จพอ เ พี ย ง  Road to Sustainable Economy, 

(กรุงเทพมหานคร : หจก.เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2550 ), หน้า 103. 
๒ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ , แนวคิดและทฤษฎี

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, (กรุงเทพมหานคร :บริษัท 21 เซ็นจูรี่ 
จ ากัด, 2541,) หน้า 227 – 231. 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานด าริเพ่ิมเติมมาโดยตลอด เพ่ือให้เกษตรกรซึ่ง
เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมีความแข็งแรงพอ ก่อนที่จะไปผลิตเพ่ือการค้าหรือเชิงพาณิชย์ โดยยึด
หลักการ “ทฤษฎีใหม่” 3 ขั้น คือ 

ขั้นที่ 1 มีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้บนพ้ืนฐานของความประหยัดและขจัดการใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย 

ขั้นที่ 2 รวมพลังกันในรูปกลุ่ม เพ่ือการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งด้านสวัสดิการ
การศึกษา การพัฒนาสังคม 

ขั้นที ่3 สร้างเครือข่าย กลุ่มอาชีพ และขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายโดยประสาน
ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์การพัฒนาเอกชน และภาคราชการในด้านเงินทุน การตลาด การ
ผลิต การจัดการและข่าวสารข้อมูล 

พระราชด าริทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นทั้งหลักการและวิธีการใหม่ เป็น
พระราชด าริที่มีความยิ่งใหญ่ทางความคิด 9 ประการ คือ 

1. เป็นแนวคิดแบบพหุนิยม (plurality, multiplicity, multiple) ทั้งในแง่การคิด และการ
กระท า ไม่เป็นเอกนิยม (unitary, singularity, uniformity) และทวินิยม (duality,binary, either – 
or, polarity) 

2. เป็นแนวคิดที่ยอมรับการด ารงอยู่ร่วมกันของสิ่งที่แตกต่างกัน  เช่น เกษตรแบบพ่ึงตนเอง
ด ารงอยู่ร่วมกันกับการผลิตทางเกษตรอุตสาหกรรม  หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง  หรือ
อุตสาหกรรมประเภทให้บริการได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะเกษตรพอเพียงไป
เป็นการผลิตรูปแบบอื่น 

3. เป็นแนวคิดที่ปฏิบัติได้ ท าให้เห็นจริงได้ เป็นทฤษฎีที่ผนึกประสารเป็นเนื้อเดียวกับการ
ปฏิบัติ มิใช่เพียงทฤษฎีลอยๆ ปฏิบัติไม่ได้ 

4. เป็นทฤษฎีที่มีความง่ายไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย จึงมีพลังสูง คนทั่วไปทุกระดับสามารถเข้าใจ
เข้าถึง และน าไปท าให้เห็นผลจริงได้ 

5. เป็นทฤษฎีที่น าประสบการณ์ของประเทศไทยและลักษณะสภาพแวดล้อม  ลม ฟ้าอากาศ 
การเปลี่ยนแปลงทางฤดูกาล วิถีชีวิต ฐานะทางเศรษฐกิจสถานการณ์เฉพาะหน้าและอนาคต ตลอดจน
ลักษณะเด่นของชีวิตความเป็นอยู่ และการผลิตของไทย ซึ่งเป็นประเทศผลิตธัญญาหาร มารวมกันเข้า
เป็นทฤษฎีใหม่ โดยเน้นความส าคัญของน้ า ที่มีต่อชีวิตเป็นพิเศษ ดังพระราชด ารัสที่ว่า “...หลักส าคัญ
ว่าต้องมีน้ า เพราะชีวิตอยู่ที่น้ า ถ้ามีน้ าคนอยู่ได ้ถ้าไม่มีน้ า คนอยู่ไม่ได้...” 

6. เป็นแนวคิดที่สมสมัย และได้จังหวะเวลาที่เหมาะในการเตือนให้ผู้มีบทบาททางการจัดท า  
และด าเนินการตามนโยบายและแผนการพัฒนาให้มีสติและความระมัดระวังในการก าหนดนโยบาย
และแผนการพัฒนาให้มีสติและความระมัดระวัง ในการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศ 

7. เป็นแนวคิดแบบองค์รวม (Holistic Theory) เพราะมีหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรม 
และปรัชญาการด ารงชีวิต มีผลในการส่งเสริมจริยธรรม (Ethics) แห่งความพอ และ พอเพียง (Enough 
and Subsistence) 
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8. เป็นแนวคิดที่มีพลังในการกระตุ้นให้ผู้ยากไร้มีพลังเข้าใจถึงความเป็นจริงไม่มีปมด้อยหรือ
ท้อแท ้ท้อถอยในโชคชะตา เพราะผู้ปฏิบัติสามารถมีความสุขได้ตามอัตภาพ และเข้าใจหลักของสันโดษ 
ไม่ถูกมอง หรือถูกทับถมว่าเป็นผู้ด้อยพัฒนา หรือมีปัญหา เป็นขวากหนามของการพัฒนา 

9. เป็นแนวคิดที่ปลอดจากการเมือง ผลประโยชน์และอุดมการณ์ จึงเป็นทฤษฎีที่มีความเป็น
สากล สามารถน าไปใช้โดยปราศจากข้อข้องใจด้านการเมือง เป็นผลดีต่อประเทศที่มีปัญหาคล้าย
ประเทศไทยที่จะน าไปใช้๓ 

ความยิ่งใหญ่ของทฤษฎีใหม่ สรุปได้เป็น 9 ประการ เรียกว่า “นพลักษณ์ของทฤษฎีใหม่” คือ 
1. หลากหลาย (Multiple, Diverse) 
2. ร่วมน า (Co - existing) 
3. คิด – ท า (Thinking - Doing) 
4. เรียบง่าย (Simple 
5. ผสานทุกส่วน (Integrating) 
6. ควรแก่สถานการณ ์(Timely) 
7. องค์รวมรอบด้าน (Holistic) 
8. บันดาลใจ (Inspiring) 
9. ไม่ใฝ่อุดมการณ์ / เป็นการสากล (Universal) 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควร

จะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และ
เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพ่ือ
ความม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา๔ 

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจน
ใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสินใจ และการกระท า 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อ
การมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีความส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต

                                                 
๓ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ทฤษฎีใหม่ : มิติท่ียิ่งใหญ่ทางความคิด, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันนโยบายศึกษา, 

2541), หน้า 10 – 20. 
๔กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, พระไตรปิฎก ฉบับส าหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระสูตร, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550), หน้า 2. 
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และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความ
รอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ทั้งด้านวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 นัยส าคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงมีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ประการได้แก ่

ประกำรที่หนึ่ง เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดหลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน”โดยมุ่งเน้นการ
ผลิตพืชผล หรือผลผลิต ให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรก เมื่อเหลือพอ
จากการบริโภคแล้ว จึงค านึงถึงการผลิตเพ่ือการค้าเป็นอันดับรองลงมา หลักใหญ่ส าคัญยิ่งคือ การลด
ค่าใช้จ่าย โดยการสร้างสิ่งอุปโภคบริโภคในที่ดินของตนเอง 

ประกำรที่สอง เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มของชาวบ้านทั้งนี้ กลุ่ม
ชาวบ้าน หรือองค์กรชาวบ้าน จะท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆให้หลากหลาย 
ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเกษตรแบบผสมผสานหัตถกรรมการแปรรูปอาหาร การท าธุรกิจ
ค้าขายและการท่องเที่ยวระดับชุมชน เป็นต้น เมื่อองค์กรชาวบ้านเหล่านี้ได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็ง 
และมีเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นแล้วชุมชนก็จะได้รับการดูแลให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น  รวมทั้งได้รับการ
แก้ไขปัญหาในทุกๆ ด้าน เมื่อเป็นเช่นนี้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตได้อย่างมี
เสถียรภาพ ซึ่งหมายความว่า เศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพร้อมๆกับสภาพการณ์ด้านการกระจาย
รายได้ที่ดีข้ึน 

ประกำรที่สำม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการมีความเมตตา ความเอ้ืออาทร 
และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจเพ่ือประกอบอาชีพต่างๆให้บรรลุผลส าเร็จ 
ดังนั้น ประโยชน์ที่เกิดข้ึน จึงมิได้หมายถึงรายได้แต่เพียงมิติเดียว หากแต่ยังรวมถึงประโยชน์ในมิติอ่ืนๆ 
ด้วย เช่น การสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชนความสามารถในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน บนพ้ืนฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไปส าหรับ
ในภาคอุตสาหกรรมนั้น ก็สามารถน า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ได้ คือ เน้นการผลิตด้าน
การเกษตรอย่างต่อเนื่อง และไม่ควรท าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกินไปเพราะหากท าอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ ่ก็จะต้องพ่ึงพิงสินค้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพ่ือน ามาผลิตสินค้า โดยต้องค านึงถึง
สิ่งที่มีอยู่ในประเทศก่อน จึงจะท าให้ประเทศไม่ต้องพ่ึงพิงต่างชาติอย่างเช่นปัจจุบัน ดังนั้น จะต้อง
ช่วยเหลือประเทศให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเป็นผู้จุดประกายระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงอันเป็นการช่วยลดปัญหาการน าเข้าวัตถุดิบและชิ้นส่วน ที่น ามาใช้ในการผลิตให้
เป็นลักษณะพ่ึงพาซึ่งมีมาแล้วเกือบ 20 ปีแต่ทุกคนมองข้ามประเด็นนี้ไปตลอดจนได้รับอิทธิพลด้าน
วัฒนธรรมการเป็นอยู่ หรือ การใช้ชีวิตจากภายนอกประเทศท าให้ประชาชนหลงลืมและมึนเมาอยู่กับ
การเป็นนักบริโภคนิยมรับเอาของต่างชาติเข้ามาอย่างไม่รู้ตัว และรวดเร็วจนท าให้เศรษฐกิจของไทย
ตกต่ า 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวปฏิบัติโดยยึดหลักความพอดีกับศักยภาพของตนเองบน
พ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง รวมทั้งมีความเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืน ในสังคมเป็นประการส าคัญถึงแม้ว่า
แนวคิดนี้จะมุ่งเน้นไปสู่กลุ่มเกษตรกร หรือผู้มีที่ดินทั้งหลายแต่ก็ไม่ได้หมายความทุกคนจะต้องกลับไปสู่
ภาคเกษตรทั้งหมด ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ในสภาพความเป็นจริง ส าหรับคนอยู่นอกภาคเกษตรนั้น เศรษฐกิจ
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พอเพียงก็จะต้องน ามาใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา เป็นแนว
ปฏิบัติตน ไม่ว่าจะอยู่ในกิจกรรมใด อาชีพใด ก็ต้องยึดวิถีชีวิตไทย อยู่แต่พอดีอย่าฟุ่มเฟือยอย่างไร้
ประโยชน์ อย่ายึดวัตถุเป็นที่ตั้ง ให้ยึดเส้นทางสายกลาง อยู่กินตามฐานะใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิต 
เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่าใช้หลักการลงทุนเชิงการพนัน ซึ่งตั้งอยู่บนความเสี่ยง ต้องตั้งอยู่บน
หลักของ “รู้ รัก สามัคคี” ใช้สติปัญญาปกป้องตนเองไม่ให้หลงกระแสโลกาภิวัตน์โดยให้รู้ถึงเหตุและ
ผลตามสภาพแวดล้อมหรือบริบทของสังคมไทย ให้รู้จักแยกแยะสิ่งดี หรือสิ่งเลว สิ่งที่เป็นประโยชน์ 
และไม่เป็นประโยชน์ ตามสภาพความเป็นจริงของบ้านเมืองของเราเป็นที่ตั้ง ให้มีความรัก ความเมตตา 
ที่จะช่วยเหลือสังคมให้รอดพ้นจากภัยพิบัติและรวมพลังกันด้วยความสามัคคีเป็นหมู่เหล่า ขจัดข้อแย้ง
ไปสู่ความประนีประนอม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เศรษฐกิจพอเพียง คือการด ารงชีวิต
ในความพอดี มีชีวิตใหม่ คือหวนกลับมาสู่วิถีชีวิตไทยที่จะท าให้ชาติบ้านเมือง และตัวเราหลุดพ้นจาก
ควากทุกข ์ด้านเศรษฐกิจและมีความสุขในที่สุด 
 ควำมพอประมำณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

ควำมมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่าง
มีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท า
นั้นๆ อย่างรอบคอบ 

กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขควำมรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะน ำมำพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติ 

เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรมมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหนี่
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหนี่ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศน์ วะสี มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์ ที่ถือได้ว่าเป็น
แนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้คือ 

เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายอย่างเดียวกัน หรือเหมือนกันกับเศรษฐกิจสมดุลเศรษฐกิจ
บูรณาการ เศรษฐกิจศีลธรรม เศรษฐกิจพ้ืนฐาน และเศรษฐกิจชุมชน โดยในส่วนของเศรษฐกิจพ้ืนฐาน
นั้น หมายถึงเศรษฐกิจที่ค านึงถึงการทะนุบ ารุงพ้ืนฐานของตัวให้เข้มแข็งทั้งทางสังคม  วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพ้ืนฐานของสังคมก็คือเศรษฐกิจชุมชน เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพ้ืนฐานกับ
เศรษฐกิจชุมชนคืออย่างเดียวกัน หัวใจของเศรษฐกิจพ้ืนฐานหรือเศรษฐกิจชุมชนอยู่ที่การรวมตัวของ
ชาวบ้านในการท าอาชีพต่างๆ เช่น เกษตรกรรม การแปรรูปอาหารงานหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ศูนย์
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การแพทย์แผนไทย กองทุนชุมชนเพ่ือการเพ่ิมทุนทุกๆ ทางพร้อมกันคือ ทุนทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม ทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางเศรษฐกิจ๕ 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงส าหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง มี
ปัญญาพอเพียง เกิดความสมดุล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจสมดุลหรือเศรษฐกิจ
พ้ืนฐานไม่มองเรื่องเศรษฐกิจแบบแยกส่วนแต่เป็นเศรษฐกิจที่อยู่บนความเข้มแข็งของชุมชน  เป็น
เครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นบูรณาการ  เศรษฐกิจ
พอเพียง อันจัดเป็นเศรษฐกิจพ้ืนฐานนั้นมีลักษณะส าคัญ 5 ประการ คือ 

1. เป็นเศรษฐกิจส าหรับคนทั้งมวลไม่ใช่เศรษฐกิจที่สร้างความร่ ารวยให้คนส่วนน้อยแต่ทิ้งคน
ส่วนใหญ่ให้ยากจน ซึ่งก่อให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจ  น าไปสู่ปัญหาทางสังคม การเมืองและ
สิ่งแวดล้อมอันน าไปสู่ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจส าหรับคนทั้งมวล เป็นการสร้างทุนทางสังคม และ
เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาทุกชนิด 

2. มีพ้ืนฐานอยู่ท่ีความเข้มแข็งของชุมชนเพราะชุมชนเป็นพื้นฐานของสังคม 
3. มีความเป็นบูรณาการ คือไม่ใช่เป็นเรื่องเศรษฐกิจโดดๆ แต่เชื่อมโยงกับสังคมวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อม พร้อมกันไป 
4. อยู่บนพ้ืนฐานความเข้มแข็งของตนเอง เช่น การเกษตร หัตถกรรมไทยอุตสาหกรรม 

การเกษตร สมุนไพร อาหารไทย การท่องเที่ยว ซึ่งล้วนอยู่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยเป็น
จุดแข็งของคนไทยที่คนชาติอ่ืนไม่มี 

5. มีการจัดการและนวัตกรรมต่างๆ เพ่ือเติมความก้าวหน้าให้แก่เรื่องพ้ืนฐาน ท าให้มีพลวัต
อย่างไม่หยุดนิ่งเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงส าหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรัก
พอเพียง มีปัญญาพอเพียง เกิดความสมดุล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจสมดุลหรือ
เศรษฐกิจพ้ืนฐานไม่มองเรื่องเศรษฐกิจแบบแยกส่วนแต่เป็นเศรษฐกิจที่อยู่บนความเข้มแข็งของชุมชน  
เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นบูรณาการ  เศรษฐกิจ
พอเพียง อันจัดเป็นเศรษฐกิจพ้ืนฐานนั้นมีลักษณะส าคัญ 5 ประการ คือ 

1.เป็นเศรษฐกิจส าหรับคนทั้งมวลไม่ใช่เศรษฐกิจที่สร้างความร่ ารวยให้คนส่วนน้อยแต่ทิ้งคน
ส่วนใหญ่ให้ยากจน ซึ่งก่อให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจ น าไปสู่ปัญหาทางสังคม การเมืองและ
สิ่งแวดล้อมอันน าไปสู่ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจส าหรับคนทั้งมวล เป็นการสร้างทุนทางสังคม และ
เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทุกชนิด 

2. มีพ้ืนฐานอยู่ท่ีความเข้มแข็งของชุมชนเพราะชุมชนเป็นพื้นฐานของสังคม 
3. มีความเป็นบูรณาการ คือไม่ใช่เป็นเรื่องเศรษฐกิจโดดๆ แต่เชื่อมโยงกับสังคมวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อม พร้อมกันไป 
4. อยู่บนพ้ืนฐานความเข้มแข็งของตนเอง เช่น การเกษตร หัตถกรรมไทยอุตสาหกรรม 

การเกษตร สมุนไพร อาหารไทย การท่องเที่ยว ซึ่งล้วนอยู่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยเป็น
จุดแข็งของคนไทยที่คนชาติอ่ืนไม่มี 

                                                 
๕ ประเวศน์ วะสี, ศ.นพ. ปาฐกถาป๋วย อึ้งภากรณ์ ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

สังคม และศีลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 2541), หน้า 43. 
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5. มีการจัดการและนวัตกรรมต่างๆ เพ่ือเติมความก้าวหน้าให้แก่เรื่องพ้ืนฐาน ท าให้มีพลวัต
อย่างไม่หยุดนิ่ง๖ 

สรุปไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่จริงนั้นเป็นเรื่องวัฒนธรรมเพราะหมายถึงวิถีชีวิต รวมตั้งแต่ความ
เชื่อ คุณค่า การประพฤติปฏิบัติร่วมกันรวมถึงเศรษฐกิจ การศึกษา สุนทรียศาสตร์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การพออยู่พอกิน การพ่ึงพาตนเองตามหลักธรรมค าสอนของศาสนา ซึ่งอยู่ภายใต้ร่มเงาของ
วัฒนธรรมการน าชื่อเศรษฐกิจมาใช้นั้นเป็นเพียงเพ่ือกระตุ้นความสนใจและให้ฟังดูมีพลังมากกว่าการ
พูดถึงวัฒนธรรม 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมต่างๆ  เอาไว้ว่า
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งในการผลิต
สินค้า และบริการทุกชนิด เพ่ือเลี้ยงสังคมนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยต่างๆ ที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความ
เป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่ส าคัญคือ ไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุ
นิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่มีพันธนาการอยู่กับสิ่งใด โดยสรุปคือหันกลับมายึดเส้นทางสายกลางใน
การด ารงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง คือการวางรากฐานอันมั่นคงและยั่งยืนของชีวิต๗ 

เศรษฐกิจพอเพียง มิได้จ ากัดเฉพาะแต่ในส่วนของเกษตรกรหรือชาวไร่ ชาวนาเพียงเท่านั้น แต่
เป็นเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพ ทั้งที่อยู่ในเมืองและชนบท เช่น ผู้ที่เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม 
และบริษัท ในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าจะต้องขยายกิจการเพราะความเจริญเติบโตของงาน ต้อง
ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือหากจะกู้ยืมก็ต้องกระท าตามความเหมาะสม ไม่ลงทุนจนเกินตัวโดย
ไม่เหลือที่มั่นให้ยืนอยู่ได้ ต้องรู้จักใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยเกินตัวเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่
สามารถอุ้มชูตัวเอง อยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดี
เสียก่อน คือตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้
รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเอง ย่อมสามารถสร้างความ
เจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามล าดับต่อไปนี้ 
การพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับเกษตรกรนั้น มีการปฏิบัติตามขั้นตอน ทฤษฎีใหม่ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้น คือ 

ขั้น 1 ผลิตเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน ในระดับชีวิตที่ประหยัด ทั้งนี้ต้องมีความสามัคคี ใน
ท้องถิ่น 

ขั้น 2 รวมกลุ่มเพื่อการผลิต การตลาด ความเป็นอยู ่สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา 
ขั้น 3 ร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการท าธุรกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งนี้ทุกฝ่ายจะต้อง

ได้รับประโยชน์ 
นอกจากนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ยังได้แสดงถึงฐานคิดการพัฒนาเพ่ือความพอเพียงไว้ดังนี้ คือ 
1. ยึดแนวพระราชด าริ ในการพัฒนา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามข้ันตอน “ทฤษฎีฃใหม”่ 

                                                 
๖ประเวศ วะสี,ศ.นพ, เอกวิทย์ ณ ถลาง,ดร, วัฒนธรรมเสวนา ณ วัดญาณเวศกวัน, (กรุงเทพมหานคร : 

ภัคธรรศ, 2544), หน้า 113. 
๗สุเมธ ตันติเวชกุล, ดร, เบ้ืองพระยุคลบาท, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มติชน, 2544), หน้า 285. 
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2. สร้าง “พลังงานสังคม” โดยการประสาน “พลังสร้างสรรค์” ของทุกฝ่ายในลักษณะ “พหุ
ภาคี” อาทิ ภาครัฐ องค์กร พัฒนาเอกชน นักวิชาการ ธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน ฯลฯเพ่ือให้ขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชน 

3. ยึด “พ้ืนที่” เป็นหลัก และใช้ “องค์กรชุมชน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส่วนภาคีอ่ืนๆ ท า
หน้าที่ช่วยกระตุ้นอ านวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุน 

4. ใช้ “กิจกรรม” ของชุมชนเป็น “เครื่องมือ” สร้าง “การเรียนรู้” และ “การจัดการ”ร่วมกัน 
พร้อมทั้งพัฒนา “อาชีพ ที่หลากหลาย” เพ่ือเป็น “ทางเลือก” ของคนในชุมชนซึ่งมีความแตกต่างกัน 
ทั้งด้าน เพศ วัย การศึกษา ความถนัด ฐานะเศรษฐกิจ ฯลฯ 

5. ส่งเสริม “การรวมกลุ่ม” และ “การสร้างเครือข่าย” องค์กรชุมชนเพ่ือสร้าง“คุณธรรม
จริยธรรม” และ “การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ” อย่างรอบด้าน อาทิ การศึกษา สาธารณสุขการฟ้ืนฟู
วัฒนธรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

6. วิจัยและพัฒนา “ธุรกิจชุมชนครบวงจร” (ผลิต-แปรรูป-ขาย-บริโภค) โดยให้ความส าคัญต่อ 
“การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน” และ “ฐานทรัพยากรของท้องถิ่น” ควรเริ่มพัฒนาจากวงจร ธุรกิจ
ขนาดเล็กในระดับท้องถิ่นไปสู่วงจรธุรกิจที่ใหญ่ข้ึนระดับประเทศ และระดับต่างประเทศ 

7. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มี “ศักยภาพ” ของแต่ละเครือข่ายให้เป็น “เป็นศูนย์การเรียนรู้
ธุรกิจชุมชน” ที่มีข้อมูลข่าวสารธุรกิจนั้นๆ อย่างครบวงจร พร้อมทั้งใช้เป็นสถานที่ส าหรับศึกษาดูงาน 
และฝึกอบรม๘ 

อภิชัย พันธเสน ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ดังนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิด
เพ่ือปรับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย22 เศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นความพอประมาณเน้นความสมควร
นั้น มีรากฐานความคิดจากค า สอนของพระพุทธเจ้าในข้อที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจที่ไม่เน้นอรรถประโยชน์สูงสุด (Maximize Utility)อันเป็นสาเหตุ
ส าคัญของปัญหาเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน แต่เน้นความพอประมาณหรือทางสายกลาง เศรษฐกิจ
พอเพียง เน้นการไม่โลภเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ดีที่สุด  เศรษฐกิจ
พอเพียงมีพ้ืนฐานอยู่บนพุทธธรรมของการละกิเลส คือความไม่รู้อันเรียกว่าอวิชชา และด ารงชีวิตอยู่
อย่างพอประมาณด้วยความไม่โลภและไม่ประมาท 

นอกจากนี้ ดร.อภิชัย พันธเสน ยังได้แสดงทัศนะไว้อย่างน่าสนใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น โดยเนื้อแท้แล้วก็คือ “พุทธเศรษฐศาสตร์” นั่นเองและเป็นพุทธ
เศรษฐศาสตร์ที่ง่ายต่อการอธิบายให้ประชาชนชาวไทยเข้าใจได้ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีพ้ืนฐาน
วัฒนธรรมที่มีรากเหง้ามาจากพระพุทธศาสนา พระองค์จึงทรงเลือกแนวคิดดังกล่าวเพ่ือง่ายต่อการ
สื่อสารกับพสกนิกรของพระองค์ แต่ที่ไม่เน้นว่าเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์ก็เพราะพระองค์เป็นองค์

                                                 
๘สุเมธ ตันติเวชกุล , ดร, 209 ค าสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลอง

พระชนมายุ 81 พรรษา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม, 2551), หน้า 249. 
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ศาสนูปถัมภก จะต้องให้การท านุบ ารุงศาสนาในชาติทุกศาสนา ดังนั้นการใช้ค าว่า เศรษฐกิจพอเพียง 
จึงเป็นค ากลางที่สามารถเข้าใจและยอมรับได้ส าหรับศาสนิกชนในทุกศาสนา๙ 

สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ดังนี้ เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาว
ไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยมีแนวทางปฏิบัติ 4 ประการ
คือ 

1. ด าเนินไปในทางสายกลาง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ
การบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง ความหมายของค าว่า “ทางสายกลาง” ก็คือมีความ 
“พอดี พอเหมาะ” ไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไป ไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไป หรือไม่มากจนเกินไป
และไม่น้อยจนเกินไป ฯลฯ 

2. เป็นเหตุเป็นผลตามกฎธรรมชาติ “ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณความมีเหตุผล
รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ  อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน” ในทางสายกลาง (ดังที่กล่าวมาในข้อ1) ได้นั้น ต้องอาศัย 
“การประมาณอย่างมีเหตุมีผล” และอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพ่ือให้เกิดความพอดีพอเหมาะในการ
ประพฤติปฏิบัติต่างๆ โดยถ้าหากสามารถสร้าง “เหตุ” ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง “ผล” แห่งความเจริญ
งอกงามก็จะเกิดตามมาในสัดส่วนที่สัมพันธ์พอดีกับ “เหตุ” นั้นๆเสมอ 

3. อาศัยความรู้และคุณธรรม ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการด าเนินการทุกขั้นตอนและ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ
นักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ 

4. รองรับกระแสโลกาภิวัตน์ เพ่ือให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี๑๐ 

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ดังนี้ เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวกระแสพระราชด ารัส ไม่ได้พูดเลยว่า ต้องหยุดเราไม่ต้องขยายงาน จริงๆ ที่ท่านได้ตรัสไว้ 3 ระดับ 
คือ 

ระดับแรก ท าชีวิตตนเองให้พอเพียง ซึ่งก็ทรงตรัสถึงเกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวนชาวนา คนก็
เลยเข้าใจว่าเป็นเรื่องเกษตรกร ท าชีวิตให้เราอยู่ได้ พอมี พอกิน พอเหลือ ที่ผลิตก็ขายก็มองในระดับ
นั้นก็ขายภายในชุมชน 

                                                 
๙อภิชัย พันธเสน, ดร, พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขา

ต่างๆ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), หน้า 554. 
๑๐สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง, แนวทางปฏิบัติ 7 ขั้นสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงจากแนวปฏิบัติสู่แนวคิดทางทฤษฎี

ของเศรษฐกจิพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่นจ ากัด (มหาชน), 2550), หน้า 10. 
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ระดับที่สอง อยู่ในชุมชน ก็ท ามาค้าขายแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชน แล้วเมื่อมันเจริญก็มา
ขยายตัวไประดับประเทศ 

ระดับที่สำม เมื่อเป็นระดับประเทศก็ต่อไประดับระหว่างประเทศต่อไปด้วยเพราะฉะนั้น เมื่อ
มันมีผลดี มีการค้าขาย ก็มีธุรกิจ มันก็ไม่ได้เกี่ยวแต่เรื่องเฉพาะเกษตร มันมีเรื่องธุรกิจ มีเรื่องบริการ 
คือ เป็นอยู่แล้ว แต่ว่า อยากให้เราเริ่มจากตัวเองก่อน คือจากภายในออกไป 

ดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ได้ขัดกับระบบเศรษฐกิจกระแสหลัก แต่จะช่วยเสริมให้
สถานภาพเศรษฐกิจดีขึ้น๑๑ 

สรุปได้ว่า แนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่  และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐรวมทั้งการพัฒนาและบริหาร
ประเทศด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  
ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณและความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 
ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มา
ใช้ในการวางแผนและด าเนินงานทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีความรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชวี  ิตด้วยความอดทนมีความเพียร มีสติ มีปัญญา และความ
รอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทางด้าน
วัตถ ุสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างด ี

2.4 นโยบำยและกลไกกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชสวน (ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษ 
ปัจจุบัน จังหวัดศรีสะเกษมีพ้ืนที่ปลูกทุเรียน กระจายอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอกันทรลักษ์ 

อ าเภอขุนหาญ อ าเภอศรีรัตนะ และอ าเภอภูสิงห์ โดยมีสวนทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้ว 2 ,890 ไร่ จาก
พ้ืนที่ปลูกทั้งหมด จ านวน 5,087 ไร่ เมื่อปีที่แล้ว มีทุเรียนหมอนทองขายเข้าตลาดประมาณ 4,000 ตัน 
ราคาขายขั้นต่ าเฉลี่ยกิโลกรัมละ 100 บาท สร้างรายได้เข้าจังหวัดประมาณ 400 ล้านบาท ในปีนี้ คาด
ว่าจะมีผลผลิตโดยรวมประมาณ 4,475 ตัน คาดว่าจะสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่า 447 ล้านบาท 

ในปีนี้ ทางจังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมมือกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ  (วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม) จ ากัด และส านักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาทางธุรกิจ 
“Business Matching” ภายในงานเทศกาลผลไม้ปีนี้ เพ่ือเปิดประตูการค้าและการลงทุน ท าให้ผู้ผลิต 
ผู้ซื้อ และผู้ขายมาพบกัน สร้างโอกาสทางการแข่งขันและเพ่ิมมูลค่าทางการค้า ช่วยส่งเสริมให้เกิดห่วง
โซ่มูลค่า (Global Value Chain) ทางการค้าและการลงทุนในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีศรีสะเกษ วางแผนน าสินค้าทุเรียนภูเขาไฟและสินค้าเด่นของจังหวัดไปวางจ าหน่ายใน
ห้างสรรพสินค้าชั้นน าทั่วประเทศอีกทางหนึ่ง”  

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า คุณภาพเงาะ และทุเรียน ของจังหวัดศรีสะ
เกษ เป็นผลไม้ในระดับการส่งออก และเป็นที่ต้องการของ  ผู้บริโภค ซึ่งจังหวัดได้เข้าไปดูแลใน
กระบวนการผลิตตั้งแต่การพัฒนาในระดับเกษตรกรชาว สวน และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร ใน 2 
                                                 

๑๑อาชว์ เตาลานนท์, ดร, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Road to Sustainable 
Economy,(กรุงเทพมหานคร : หจก.เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2550), หน้า 103. 
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พ้ืนที่หลักที่มีการปลูกทุเรียนจ านวนมาก อยู่ที่ อ.กันทรลักษ์ และ อ.ขุนหาญ  ดูแลขบวนการผลิตทุก
ขั้นตอนโดยเน้นในเรื่องของคุณภาพ ผลผลิตเป็นหลักท าให้เชื่อได้ว่า เงาะ ทุเรียนศรีสะเกษ คุณภาพดี
แน่นอน ส่วนเรื่องพ้ืนที่การปลูกทุเรียนซึ่งลดลงนั้น เป็นไปตามกลไกด้านการผลิต  และการตลาด 
เกษตรกรที่เคยปลูก หันไปท าสวนยางพารามากขึ้น ทางจังหวัดจึงได้เข้าไปดูแลเรื่องคุณภาพให้มากข้ึน 
รวมทั้งการส่งเสริมปลูกทุเรียนอินทรีย์ ตลอดจนการสร้างแบรนด์ “ทุเรียนดีศรีสะเกษ” ด้วยการจัดท า
สติกเกอร์ปิดไว้ที่ขั้วทุเรียนเพ่ือยืนยันว่าเป็นทุเรียนจาก “ศรีสะเกษ” 

ส าหรับในส่วนของการด าเนินงานด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการสินค้าทุเรียนของ
จังหวัดศรีสะเกษ อย่างยั่งยืน จังหวัดศรีสะเกษได้มีการด าเนินการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมาตลอด โดย
มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด  ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ และหน่วยงานอ่ืนๆทั้ง องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์ภาคเอกชน ร่วมกันบูรณาการการด าเนินงานอย่างจริงจังจนสามารถขับเคลื่อนให้
ทุเรียน ศรีสะเกษเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ และส านักงานเกษตร
จังหวัดศรีสะเกษ ยังเป็นศูนย์กลางการด าเนินงานการพัฒนาทุเรียนศรีสะเกษ  มีบทบาทหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ผู้ผลิตทุเรียน การรวมกลุ่มอาชีพ และการเชื่อมโยงตลาด โดยได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการ
ส่งเสริมและพัฒนา 

ส าหรับด้านการตลาดนั้น แทบไม่มีปัญหา โดยปีนี้ทุเรียนโตและสุกเร็ว ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
ประมาณ 1.5 ตัน ซึ่งมีพ่อค้าท้องถิ่น และจากจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งพ่อค้าผู้ส่งออกทุเรียนจากภาค
ตะวันออก เข้ามารับซื้อเงาะ ทุเรียนเหมาสวน ถึงสวนของเกษตรกร เป็นการล่วงหน้า ราคาที่ซื้อขาย
ขยับจาก 18-25 บาทต่อกิโลกรัมเม่ือปีที่แล้ว แต่พอมาปีนี้ ราคาซื้อขายหน้าสวนอยู่ที่ราคา 28-35 บาท 
ท าให้เกษตรกรชาวสวนมีผลก าไรผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยอีกว่า เพ่ือ เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิต
ผลไม้คุณภาพ เงาะ ทุเรียน รวม ทั้งการเพ่ิมช่องทางด้าน การตลาดสินค้าเกษตรและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน  “เทศกาลเงาะ 
ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ” โดยปีนี้ ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 18-24 มิถุนายน 2553 ณ สนามหน้าศาลา
กลางจังหวัดศรีสะเกษ ส าหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
โดยเฉพาะผลไม้หลากหลายชนิดจ าหน่ายโดยตรง จากเกษตรกรชาวสวน  การจ าหน่ายสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดธิดาชาวสวน การประกวดขบวน
แห่รถตกแต่งด้วยผลไม้ การประกวดวงดนตรี และการร้องเพลงของกลุ่มเยาวชน-ประชาชนทั่วไป 
นอกจากนั้น ยังได้จัดกิจกรรมทัวร์สวนผลไม้ “เที่ยวทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” ซึ่งประชาชนนักท่องเที่ยว 
จ่ายเงินเพียง 50 บาท เลือกชิมผลไม้ชนิดต่าง ๆ ในสวนเต็มอ่ิม ไม่จ ากัดจ านวน และเลือกซื้อติดมือ
กลับบ้านได้ด้วย๑๒  

                                                 
๑๒ศูนย์ปฏิบัติการข่าวส่งเสรมิการเกษตร จังหวัดศรสีะเกษ, การประชมุคณะกรรมการเพ่ือจัดเตรียมงาน 

“เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ’57” เมื่อวันพุธที ่21 พฤษภาคม 2557, ศรีสะเกษ : ศนูย์ปฏิบัติการ
ข่าวส่งเสรมิการเกษตร. 
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อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ปลูกเงาะ ทุเรียน จะลดลงมาก เนื่องจากเกษตรกรชาวสวน ได้หันเปลี่ยน
พ้ืนที่ปลูกไม้ผล ไปเป็นการท าสวนยางพารา มากขึ้น ท าให้พ้ืนที่ปลูกเงาะและทุเรียน ที่เคยมีร่วม 
10,000 ไร่ ในปัจจุบันเหลือประมาณ 4,000 ไร่ แยกเป็นพ้ืนที่ปลูกเงาะ กว่า 2,300 ไร่ ส่วนทุเรียน มี
เพียง 1,600 ไร่ เท่านั้น 
 2.5 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ดร.สุเทพ นิ่มสำย และคณะ ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับผลไม้เศรษฐกิจ 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน 
มังคุด เงาะ และกล้วยไข่ ในเรื่องโอกาสและอุปสรรคของผลไม้ไทยในอาเซียน :  กรณีการน าเข้า-
ส่งออกระหว่างไทยไทย สหภาพเมียนมาร์ และสสป.ลาว พบว่า อุตสาหกรรมการน าเขา-สงออกผลไม
สดของไทยไปสหภาพเมียนมาร และสปป.ลาวนั้นมีอุปสรรคที่ส าคัญ ไดแก ความบกพรองของกลไก
ตลาดและระบบการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน การแทรกแซงของพอคาชาวตางชาติ รวมถึง
นโยบายของรัฐ แตทั้งนี้ประเทศไทยยังมีโอกาสทางการค้ากับสปป.ลาวและสหภาพเมียนมาร์ในหลาย
ประเด็น อาทิ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค และการขยายตัวของตลาดสมัยใหม่และตลาด
เฉพาะกลุ่มในสหภาพเมียนมาร์ และสปป.ลาว๑๓ 
 นงนุช อังยุรีกุล และสำยทิพย์  โสรัตน์ ได้วิจัยเกี่ยวการสังเคราะห์โซ่อุปทานล าไยและ
ทุเรียนสู่นโยบายส่งเสริมภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  พบว่า การประกอบการตามโซ่อุปทาน
ของไทยมีจุดอ่อนและอุปสรรคในทุกระดับตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ถึงปลายน้ า จึงต้องมีนโยบายส่งเสริม
ระบบการท างานในทุกระดับ โดยต้องปรับการด าเนินงานตามนโยบายให้มีความเหมาะสมในแต่ละ
พ้ืนที่ ซึ่งเรื่องเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ ได้แก่ การส่งเสริมให้ผู้ปลูกไม้ผลเข้าสู่ระบบ GAP ทั้งหมด การ
จัดระบบการค้าของล้งต่างชาติ และให้มีการสร้างเครือข่ายในระดับพ้ืนที่เพ่ือร่วมกันวางแผนการผลิต
และการตลอดทั้งในและนอกฤดูให้สอดคล้องกันในระหว่างผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน ภายใต้เงื่อนไข
ของการผลิตผลไม้ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และความปลอดภัย บนฐานข้อมูลของการแข่งขันใน
ระหว่างประเทศผู้ผลิตที่เป็นคู่แข่งทางการค้า เพ่ือให้มีความพร้อมในการเข้าสู่นโยบายเสรีทางการค้า 
ทั้งตลาดในและนอก AEC๑๔ 
 นำงสริยำ จันทร์เพ็ญ ได้ท าวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงในงาน ความ
เป็นครอบครัว และการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง กับความภักดีในองค์การและความพอใจใน
งาน กรณีศึกษา : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเภทอุตสาหกรรมเครื่องหนัง เฉพาะบริษัท 
คราฟท์ เดอะ เบสท์ จ ากัด และบริษัท พี ที เทรดดิ้ง จ ากัด พบว่าความมั่นคงในงาน ความเปนครอบ
ครัว และการไดรับการยอมรับจากคนรอบขาง มีความสัมพันธ์กับความภักดีในองคการและความพอใจ

                                                 

 ๑๓ดร.สเุทพ น่ิมสาย และคณะ, “โอกาสและอุปสรรคของผลไมไ้ทยในอาเซียน : กรณีการน าเข้า-ส่งออก
ระหว่างไทย สหภาพเมียนมาร์ และสปป.ลาว” รำยงำนฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.), 2559. หน้า บทคัดย่อ.  
 ๑๔ นงนุช อังยุรีกุล และสายทิพย์  โสรัตน์ “กำรสังเครำะห์โซ่อุปทำนล ำไยและทุเรียนสู่นโยบำย
ส่งเสริมภำยใต้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน”. กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2558. หน้า บทคัดย่อ.   
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ในงาน โดยการไดรับการยอมรับจากคนรอบขางเป็นเรื่องที่พนักงานมีความเห็นว่ามีความส าคัญเป็น
ล าดับแรกที่ความสัมพันธ์กับความภักดีในองค์การและความพอใจในงาน โดยปัจจัยที่ส าคัญเป็นเรื่อง
การได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ๑๕ 
 นำงสำวอำนันท์ชนก สกนธวัฒน์ ได้ศึกษาเก่ียวกับพลวัตความยากจนของประเทศไทยทั้ง
รูปแบบและปจจัยที่สงผลตอการเกิดพลวัตความยากจน พบว่า ปจจัยที่ท าใหครัวเรือนอยูในความ
ยากจนเรื้อรังที่ส าคัญเปนปจจัยเชิงโครงสรางที่มีผลกระทบตอการขยายตัวของรายไดและความเปนอยู
ของครัวเรือนในระยะยาว ไดแก ปจจัยทางลักษณะประชากรของครัวเรือนและปจจัยการถือครองสิ
นทรัพยทุนตางๆ ที่อยูในระดับต่ า ประกอบดวย ทุนมนุษย์ดานการศึกษา ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกขาวและ
ขนาดที่ดินในพ้ืนที่ชลประทานมีสัดสวนต่ า รวมถึงการถือครองสินทรัพยเครื่องมือเครื่องจักรภาค
การเกษตรที่อยูในระดับต่ า ในขณะที่ปจจัยที่มีความส าคัญตอความยากจนชั่วคราวหรือการเข้าหรืออก
จากความยากจนของครัวเรือนส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผันผวนของระดับรายได ไดแก ป
จจัยที่เกิดจากสิ่งที่ไมไดคาดหวังหรือการเกิดวิกฤตการณตางๆ เชน การเจ็บไข อุบัติเหตุและการ
เสียชีวิตของหัวหนาครัวเรือน และปจจัยในเชิงวัฎจักรชีวิตของครัวเรือน จะเห็นไดวาปจจัยก าหนด
พลวัตความยากจนกลุมตางๆ มีความแตกตางกันไปตามลักษณะของพลวัตความยากจนแตละประเภท 
ดังนั้น เพ่ือใหการก าหนดนโยบายแกไขปัญหาความยากจนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงควรพิจารณา
ให้ล าดับความส าคัญของนโยบายให้มีความเหมาะสมต่อกลุ่มความยากจน ซึ่งได้แก่นโยบายเพ่ือจัดการ
กับปัญหาความยากจนเรื้อรังโดยมุ่งเน้นยกระดับความเป็นอยู่ของกลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในความยากจนให้
สามารถออกจากความยากจนได้ หรือนโยบายเพื่อป้องกันและรองรับไม่ท าให้กลุ่มครัวเรือนที่ไม่ยากจน
ต้องเข้าสู่ความยากจนได้ในภายหลัง๑๖ 
 นำงสำวแววรวี ลำภเกิน ได้ท าวิจัยเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวสวน
ทุเรียนจังหวัดนนทบุรี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดท าหลักสูตรการศึกษาเพ่ิมเติมในวิชาเพ่ิมเติมเฉพาะ
ท้องถิ่นขึ้นใช้ท าการเรียนการสอนภายในโรงเรียนทุกโรงเรียนในท้องถิ่น โดยใช้ครูผู้สอนเป็นชาวสวน
ทุเรียน การจัดท าเป็นหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เป็นวิชาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียน
จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นวิชาเพ่ิมเติมเฉพาะในท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ใช้ท าการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียนทุกแห่งของจังหวัดนนทบุรีผู้เป็นเจ้าของภูมปัญญาชาวสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรีโดยตรง เป็น
ผู้ท าการสอนให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หน่วยงานหลักในการด าเนินการคือองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดท าเอกสารในรูปแบบแผ่นพับ วารสาร หนังสือ โดยน าข้อมูลมาจากชาวสวนที่
เป็นเจ้าของภูมิปัญญาที่แท้จริงเผยแพร่ไปไว้ให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้อ่านในห้องสมุดโรงเรียน 
                                                 

 ๑๕นางสริยา จันทร์เพ็ญ. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงในงาน ความเป็นครอบครัว และ
การได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง กับความภักดีในองค์การและความพอใยในงาน กรณีศึกษา : วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ประเภทอุตสาหกรรมเครื่องหนัง เฉพาะบริษัท คราฟท์ เดอะ เบสท์ จ ากัด และบริษัท พี ที    เท
รดดิ้ง จ ากัด” วิทยำนิพนธ์บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2550. หน้า บทคัดย่อ.  
 ๑๖นางสาวอานัน์ชนก สกนธวัฒน์, “โครงการศึกษาพลวัตของความยากจน : กรณีศึกษาครัวเรือนชาวนาในพื้นที่เขต
ชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของไทย” รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.), 2554. หน้า บทคัดย่อ.  
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ห้องสมุดประชาชน ชาวสวนทุเรียนรวมตัวกันเป็นกลุ่มจัดให้มีสถานที่ตั้งหรือส านักงานของกลุ่มที่
สามารถให้บุคคลทั่วไปที่สนใจติดต่อเพ่ือมาศึกษาและรับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวสวน
ทุเรียนจังหวัดนนทบุรีได้๑๗ 
 พีรพร พร้อมเทพ ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตทุเรียนศรีสะเกษเพ่ือการส่งออกไป
ยังประเทศจีน แล้วพบว่า 1) จังหวัดศรีสะเกษมีความเหมาะสมในการปลูกทุเรียนและมีศักยภาพในการ
ผลิตเพ่ือการส่งออก ทั้งในเรื่องของสภาพพ้ืนที่ปลูกที่มีความเหมาะสมและสามารถขยายพ้ืนที่ปลูกได้
อีกมาก เรื่องประสิทธิภาพการผลิตอยู่ในเกณฑ์ดีคือมีผลผลิตเฉลี่ยสูงและต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างต่ า 
ส าหรับคุณภาพของผลผลิตนั้น ทุเรียนศรีสะเกษมีคุณภาพดี และส่วนใหญ่ผลิตตามมาตรฐาน GAP 
นอกจากนี้ ลักษณะการจ าหน่วยและโอกาสทางการตลาดของทุเรียนศรีสะเกษยังเอ้ือให้เกิดการพัฒนา
และมีโอกาสที่จะขยายตลาดในจีนได้อีกมาก 2) วิธีการที่จะท าให้ทุเรียนศรีสะเกษส่งออกไปประเทศจีน
ได้เพ่ิมมากขึ้นนั้น จากการศึกษานโยบายและทิศทางการพัฒนาและน ามาวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ร่วมกับ
สภาพการเพาะปลูกและการจ าหน่วยทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษ พบว่ามีจุดแข็งและโอกาสสูงมาก จึง
เลือกใช้กลยุทธ์เพ่ิมปริมาณการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต และ
ก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิต 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการ (2) การ
ก าหนดประเด็นการพัฒนา (3) การออกแบบและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนา และ (4) การ
ด าเนินการตามแผน โดยมีกลไกการบริหารจัดการที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
ผู้จัดการพ้ืนที่ เกษตรกรแกนน า การบูรณาการ และการปฏิบัติงานตามรูปแบบ MRCF System ซึ่ง
แนวทางการพัฒนานี้สามารถสรุปได้ 3 ระบบงานที่จะต้องเชื่อมโยงและประสานการท างานร่วมกัน 
ได้แก่ ระบบการผลิต ระบบการเข้าถึงองค์ความรู้ และระบบการปฏิบัติงานของเข้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร๑๘ 
 รศ.ดร.นำฏสุดำ ภูมิจ ำนง และนพพล อรุณรัตน์ ได้ท าการวิจัยโครงการแผนยุทธศาสตร์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความยั่งยืนในระบบการผลิตอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
เกษตรกรชาวนาจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า...ส าหรับยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือความ
ยั่งยืนในระบบการผลิตอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเกษตรกรชาวนา จังหวัดศรีสะเกษ 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพของระบบการผลิตอาหาร โดยมีเป้าประสงค์ 
1) ปรับปรุงระบบการปลูกข้าว 2) ส่งเสริมและเพ่ิมการแข่งขันการสร้างมูลค่าเพ่ิม 3 ) ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเกษตรกร และ 4) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ๑๙

  
                                                 

 ๑๗ นางสาวแววรวี ลาภเกิน. “แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรี”. วิทยำนิพนธ์ศิลปศำ
สตรมหำบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556. หน้า บทคัดย่อ. 
 ๑๘พีรพร พร้อมเทพ. กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรผลิตทุเรียนศรีสะเกษเพื่อกำรส่งออกไปยังประเทศจีน.  2558. 
หน้า บทคัดย่อ.  
 

๑๙
 รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจ านง และนพพล อรุณรัตน์. “โครงกำรแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อ

ควำมยั่งยืนในระบบกำรผลิตอำหำรและคุณภำพชีวิตที่ดีของชุมชนเกษตรกรชำวนำจังหวัดศรีสะเกษ”. นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2557. หน้า บทคัดย่อ. 
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 เสริมสุข สลักเพ็ชร์ และคณะ ได้ท าการวิจัยโครงการการจัดการการผลิตทุเรียนคุณภาพ
ส าหรับบริโภคสดเพ่ือการส่งออกในลักษณะเครือข่ายธุรกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืนระหว่างเกษตรกร
และผู้ประกอบการ ได้ข้อสรุปว่า การจัดการสวนทุเรียนอยางถูกตอง เหมาะสม ครบถวน และทันเวลา
ในแตละชวงของการพัฒนาการของทุเรียน จะท าใหเกษตรกรสามารถผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ ปริมาณ 
(สวนทุเรียนแปลง 1 และ 2) และในชวงเวลาที่สอดคลองกับความตองการของตลาด (สวนทุเรียนแปลง 
1) และมีโอกาสไดก าไรสุทธิกิโลกรัมละ 8.71-11.79 บาท และคุมคาในการลงทุนแมวาราคาขายจะ
ลดลง 30% ของราคาขายเฉลี่ยฤดูการผลิต 2549/2550 (BCR มีคาตั้งแต 1.115-2.781) แตหากวา
เกษตรกรเลือกพันธุปลูกที่ตลาดมีความตองการนอยหรือไมตองการ แมวาจะสามารถผลิตทุเรียน
คุณภาพไดสูงถึง 88.45% ของน้ าหนักผลผลิตรวมทั้งสวน เกษตรกรก็จะมีก าไรสุทธิเพียงกิโลกรัมละ 
4.41 บาท (สวนทุเรียนแปลง 3) และไมมีโอกาสไดก าไรเลยถาราคาขายลดลง 15-30% ของราคาขาย
เฉลี่ยฤดูการผลิต 2549/2550 (BCR มีคาตั้งแต 0.512-0.835) แตหากวาเกษตรกรสามารถผลิตทุเรียน
ออกมาในชวงเวลาที่ตลาดมีความตองการ แตเปนทุเรียนที่ไมมีคุณภาพ (ผลเปนโรคผลเนา และมี
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน) เนื่องจากไมสามารถจัดการผลิตไดอยางครบถวน และทันเวลาในแตละชวง
ของการพัฒนาการของทุเรียน เกษตรกรก็จะไดก าไรสุทธิ 5.59 บาท/กก. (สวนทุเรียนแปลง 4)  
 การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงตอการขาดทุนเมื่อผลิตทุเรียนคุณภาพ จ าเปนตอง
จัดการใหตนทุเรียนออกดอก และติดผลมาก กระจายอยูทั่วตน จัดการเพ่ือสงเสริมการพัฒนาการของ
ผล และป้องกันความเสียหายจากศัตรูพืชและภัยธรรมชาติ เพ่ือใหไดผลิตผลสอดคลองกับความตอง
การของตลาด (คุณภาพ ปริมาณ และชวงเวลา)... 
 การบริหารจัดการกลุมของกลุมคุณภาพเกษตรกรผูผลิตทุเรียนเปนแบบปลอยใหด าเนินไป
ตามธรรมชาติไมตรงตามทฤษฎีกระบวนการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจเทาใดนัก แตเกษตรกรในกลุ
มตระหนักถึงความส าคัญของการรวมกลุมและรวมมือกัน เพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขัน 
และมีความเขาใจตรงกันวาตองรวมกันคิดวาอยากใหอนาคตของทุเรียนในภาคตะวันออกเปนอยางไร 
ซึ่งเปนรากฐานที่ส าคัญในการสรางและพัฒนากลุ่มคุณภาพ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่าง
เกษตรกรกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง๒๐ 
 จากการทบทวนเอกสารวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดข้างต้น สรุปได้ว่า มีการท า
วิจัยเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนเป็นจ านวนแต่ประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพตาม
แนวพระพุทธศาสนานั้นยังไม่มีการวิจัยผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะได้ประโยชน์จากการวิจัยเชิงศาสนาที่จะ
ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตใจและปัญญาให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะตอบโจทย์การพัฒนา 

2.6 บริบทพ้ืนที่ใช้ในกำรวิจัย 
สภาพพ้ืนที่การใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยมุ่งศึกษา ประวัติความเป็นมาอาณาเขตติดต่อ การปกครอง 

และพ้ืนที่ปลูกทุเรียน ดังนี้ 

                                                 

 ๒๐เสริมสุข สลักเพ็ชร์ และคณะ, “โครงการการจัดการผลิดทุเรียนคุณภาพส าหรับบริโภคสดเพื่อการส่งออกในลักษณะ
เครือข่ายธุรกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืนระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ” รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550. หน้า บทคัดย่อ.  
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2.6.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
   ศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนล่างที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เคยเป็นชุมชน
ที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปี นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอ านาจ และมีชนเผ่าต่างๆ อพยพมาตั้งรกราก
ในบริเวณนี้ ได้แก่ ส่วย ลาว เขมร และเยอ ศรีสะเกษเดิมเรียกกันว่า เมืองขุขันธ์ เมืองเก่าตั้งอยู่ที่
บริเวณบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงล าดวน ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวังหินในปัจจุบัน ได้รับการยกฐานะขึ้น
เป็นเมืองเมื่อ พ.ศ. 2302 สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีหลวงแก้วสุวรรณซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาไกร
ภักดีเป็นเจ้าเมืองคนแรก ล่วงถึงสมัยรัชกาลที่ 5ได้ย้ายเมืองขุขันธ์มาอยู่ที่บ้านเมืองเก่า ต าบลเมือง
เหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษในปัจจุบัน แต่ยังคงใช้ชื่อว่าเมืองขุขันธ์จนถึง พ.ศ. 2481 จึงเปลี่ยนเป็น
จังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่นั้นมา จังหวัดศรีสะเกษมีเนื้อท่ีประมาณ 8,839 ตารางกิโลเมตร 
           จั งหวัดศรีสะเกษ เป็นจั งหวัดหนึ่ ง ใน 77  จั งหวัดของประเทศไทย ตั้ งอยู่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อท่ีประมาณ 8,840 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 1.45 ล้านคน 
มากเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาถิ่นอีสาน ภาษาเขมร (เขมรสูง) และ
ภาษากวย (กูย, โกย, ส่วย)  
          จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เมื่อ พ.ศ. 2302 สมเด็จพระเจ้าเอก
ทัศน์โปรดให้ยกบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงล าดวนขึ้นเป็นเมืองนครล าดวน ต่อมาเมืองนครล าดวนเกิด
ภาวะขาดแคลนน้ าจึงโปรดเกล้าฯ ให้เทครัวไปจัดตั้งเมืองใหม่ที่ริมหนองแตระห่างจากเมืองเดิมไปทาง
ใต้ เมืองใหม่เรียก " เมืองขุขันธ์" หรือ " เมืองคูขัณฑ์" ซึ่งได้แก่อ าเภอขุขันธ์ ในปัจจุบัน ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯ ให้แยกบ้านโนนสามขาสระก าแพงออกจาก
เมืองขุขันธ์ แล้วตั้งเป็นเมืองใหม่เรียก เมืองศรีสะเกศ ครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2455 จึงโปรดให้รวมบ้านเมืองขุขันธ์ เมืองศรีสะเกศ 
และเมืองเดชอุดม เข้าเป็นเมืองเดียวกันเรียก "เมืองขุขันธ์" ซึ่งต่อมาใน พ.ศ. 2459 มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนค าว่าเมืองเรียกว่าจังหวัด ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม ปีนั้นเอง[3] เมืองขุขันธ์จึงเรียกใหม่เป็น "จังหวัดขุขันธ์" ตามนั้น  

ครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ในวันที่ 
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ได้ตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนาม
จังหวัดและอ าเภอบางแห่ง พุทธศักราช 2481[4] มาตรา 3 ให้เปลี่ยนชื่อ "จังหวัดขุขันธ์" เป็น จังหวัด
ศรีสะเกษ (เดิมในพระราชกฤษฎีกาสะกดว่า "ศีร์ษะเกษ") นับแต่นั้น ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 

2.6.2 อำณำเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดยโสธร และร้อยเอ็ด 
ทิศใต้ ติดต่อประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย โดยมีเทือกเขาดงรักเป็นแนวกั้นเขตแดน 
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดสุรินทร์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี 
     
2.6.3 กำรปกครอง 
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จังหวัดศรีสะเกษมีเนื้อที่ประมาณ 8,839 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครองออกเป็น อ าเภอเมือง 
อ าเภอกันทรารมย์ อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอปรางค์กู่ อ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอราษีไศล 
อ าเภอไพรบึง อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอขุนหาญ อ าเภอโนนคูณ อ าเภอห้วยทับทัน อ าเภอศรีรัตนะ 
อ าเภอบึงบูรพ์ อ าเภอน้ าเกลี้ยง อ าเภอวังหิน อ าเภอภูสิงห์ อ าเภอเบญจลักษ์ อ าเภอพยุห์ อ าเภอเมือง
จันทร์ และอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

2.6.4 พื้นที่ปลูกทุเรียน 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวถึงการด าเนินการ

โครงการภายใต้ปรับโครงสร้างและระบบการผลิตทางการเกษตร  (คปร.) ที่ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 
2537 โดยมีการเข้าไปแนะน า ส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่แนวชายแดน 5 อ าเภอ ได้แก่ กันทรลักษ์ 
ไพรบึง ขุนหาญ ศรีรัตนะ และภูสิงห์ โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ด้านตอนล่าง  ติดชายแดนไทย-กัมพูชา 
ด้านอ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอขุนหาญ อ าเภอศรีรัตนะ เป็นแหล่งรวมไม้ผลไม่ว่าจะเป็นเงาะ ทุเรียน 
มังคุด จากไม้ผล จากภาคตะวันออก รวมทั้ง สะตอ ลอง กอง ยางพารา จากภาคใต้ ล าไย ลิ้นจี่ จาก
ทางภาคเหนือ มะปรางหวาน กระท้อน ส้มโอ มะม่วงจากภาคกลาง สามารถน ามาปลูกได้ในพ้ืนที่แห่ง
นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงาะ ทุเรียน เป็นผลไม้ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดศรีสะเกษ เพราะถือได้ว่า
เป็นผลไม้คุณภาพ เพ่ือการส่งออกและมีคุณลักษณะที่ดีแตกต่างไปจาก เงาะ ทุเรียน จากทางภาค
ตะวันออก และภาคใต้ คือ ทุเรียนศรีสะเกษ มีขนาดของผล รสชาติ  และสีสันของเนื้ออยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน แต่เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ปลูกใหม่ หนามของผลทุเรียนค่อนข้างถี่ ซึ่งจะ มีผลดีในแง่ของการ
ขนส่ง เพราะจะมีความเสียหายน้อย และที่ส าคัญ เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตตามอายุ จึงได้ผลผลิต
คุณภาพดี เหมาะแก่การส่งออก ส่วนเงาะศรีสะเกษ ที่เป็นสิ่งแตกต่างจากเงาะที่เลือกซื้อทั่วไป คือ ผิว
นอกของเนื้อไม่ฉ่ าน้ า ท าให้ผู้บริโภคชอบเพราะไม่เลอะขณะรับประทาน  
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บทที่ 3 
 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 

           ในการด าเนินงานงานวิจัยเรื่องนโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) 
ของ อปท. และภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นการทาวิจัยแบบทดสอบสมมุติฐาน  (Test of 
Hypothesis) และการวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาในลักษณะขององค์รวมที่เน้นการเก็บข้อมูล  การ
รับรู้และประสบการณ์ของเกษตรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ โดยตรงเกี่ยวกับการผลิตทุเรียน  
และการปรับตัวและตั้งรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือนามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เป็นเหตุและผล
กัน นอกจากนี้ในการศึกษายังได้นาเอาความหลากหลายวิธีมาใช้ในการเก็บข้อมูล ทั้งท่ีเป็นข้อมูลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิหลายๆ ทาง ซึ่งข้อมูลของการศึกษาแบ่งได้
เป็น 2 ลักษณะดังนี้ คือ  
           1. ข้อมูลจำกเอกสำร  
                  (1) ข้อมูลสถิติพ้ืนที่การส่งเสริมการปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษ 

        (2) ท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยทาการศึกษารวบรวมแนวคิดทฤษฎีและ
ความรู้จากผลงานวิจัย เอกสารทางวิชาการ และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ในการส่งเสริมการปลูก
พืชสวน(ทุเรียน) และทางด้านการเกษตรรวมทั้งปัจจัยสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยาของทุเรียน และไม้ผลอ่ืนๆ  

 
 2 ข้อมูลจำกกำรด ำเนินกำรวิจัย  

    (1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-Interview) เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดศรีสะ
เกษ ที่มีประสบการณ์ในการท าสวนทุเรียน กระจายทั่วทุกอ าเภอๆ ละ 5 คน รวม 20 คน  

   (2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกษตรกรที่มีประสบการณ์การปลูกทุเรียนเป็นอย่างดี 
เป็นผู้น าและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านทุเรียน 2 คน 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
          การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 อ าเภอ ได้แก่  
  (1) อ าเภอเมืองศรีสะเกษ     
  (2) อ าเภอกันทรลักษ์ 
   (3) อ าเภอขุนหาญ      
      (4) อ าเภอศรีรัตนะ      
 
 3. เครื่องมือในกำรวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน โดยแบ่งตามแหล่งของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังนี้  
 3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วย  
  3.1.1 การศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตข้าวจากหน่วยงาน/  
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องค์กรต่างๆในระดับจังหวัด  
  3.1.2 การสนทนากับเกษตรกรในพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการในระหว่างการจัดกิจกรรม
ต่างๆของโครงการ  
 3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด้วย  
  3.2.1 การเก็บข้อมูลจากการบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายรายวัน และข้อมูลการผลิต  
ข้าวของครัวเรือน 
  3.2.2 การสัมภาษณ์หน่วยงานภาคีการพัฒนาในระดับจังหวัดที่มีบทบาทในการ 
สนับสนุนการผลิตข้าวอินทรีย์/ข้าวปลอดภัยทั้งหน่วยงานภาคราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และ
องค์กรชุมชม  
  3.2.3 การประชุมสนทนากลุ่มร่วมกับหน่วยงานภาคีการพัฒนาในระดับจังหวัดที่มี 
บทบาทในการสนับสนุนการผลิตข้าวอินทรีย์ ทั้งหน่วยงานภาคราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และ
องค์กรเครือข่ายชุมชน หรือสถาบันเกษตรกร  
 

4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัย  ผู้วิจัยจะใช้ฐานข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ส ารวจบริบทชุมชน  และ
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรผู้ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบแนวคิดการบูรณาการความร่วมมือเชิงพ้ืนที่ (Area Based Collaborative-
ABC) โดยใช้ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายระดับครัวเรือน และข้อมูลเฉพาะด้านการผลิต
ข้าวของครัวเรือน ซึ่งเป็นประเด็นหลัก (Theme) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดการพัฒนา แนว
ทางการปฏิบัติการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ยอมรับร่วมกันของเครือข่าย เพ่ือการผลักดันให้มีการขยายผลทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพในพ้ืนที่ รวมทั้งพ้ืนที่อ่ืนๆของจังหวัด โดยมีกระบวนการและขั้นตอนในการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
 4.1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ  
  4.1.1 การประชุมคณะท างานเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง  (ทั้งภาครัฐ, เอกชน และ
ตัวแทนองค์กรชุมชน ) เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อกรอบแนวคิด  เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
กระบวนการด าเนินงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวางแผนกิจกรรมระดับโครงการ  
  4.1.2 การคัดสรรแกนน าระดับชุมชน / ต าบล เพ่ือให้เป็นกลไกการดาเนินงานของ
โครงการในระดับพ้ืนที่ต าบลร่วมกับภาคีพัฒนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 4.2 จัดการประชุมท าความเข้าใจกับพ้ืนที่เป้าหมาย  
 4.3 การจัดเก็บข้อมูลรายรับ-รายจ่าย และข้อมูลการผลิตข้าวระดับครัวเรือน  
 4.4 เวทีการเรียนรู้จากข้อมูลการผลิตระดับครัวเรือนและการบูรณาการแผนพัฒนาต าบล  
 4.5 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด  
 4.6 การพัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพเกษตรกรผู้ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ในจังหวัด
ศรีสะเกษ  

4.7 จัดเวทีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเครือข่าย ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างพื้นที ่ 
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 4.8 เวทีรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการวิจัย การสรุปบทเรียน และแกนน า
พ้ืนที่ต าบลประชุมติดตามความก้าวหน้าของแต่ละพ้ืนที่  
 4.9 การสรุปบทเรียนการด าเนินงานโครงการ  
 5. ระยะเวลำท ำกำรวิจัย และแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย  
 

แผนการด าเนินงานวิจัย เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 22 22 

1. ประชุมเตรียมความพร้อม
ของคณะนักวิจัย 

            

2. ก าหนดประเด็นกิจกรรม/
แนวทาง/แผนงานการวิจัย  

            

3. การศึกษาวิจัยตาม
วัตถุประสงค์และการพัฒนา
ความรู้จากเอกสารที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนโยบาย
กลไกการส่งเสริมการปลูก
พืชสวน (ทุเรียน) ของ 
อปท. และภาครัฐ ใน
จังหวัดศรีสะเกษ 

            

4. ศึกษาความเป็นมาของ
กลไกการส่งเสริมการปลูก
พืชสวน (ทุเรียน)ของ อปท. 
และภาครัฐ ในจังหวัดศรีสะ
เกษ 

            

5. วิเคราะห์สถานการณ์และ
แนวโน้มการส่งเสริมการปลูก
พืชสวน 

            

6 . วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า แ ล ะ
อุปสรรคในการปลูกพืชสวน
ของประชาชน ในจังหวัดศรี
สะเกษ 

            

7.ร่างวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ
การน าเสนอต่อนักวิชาการ 

            

8.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทความวิจัย 

            

 


