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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความม่ันคงทางอาชีพตามแนว
พุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ” นี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาการปลูกพืช
สวน (ทุเรียน) ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ (2) เพ่ือศึกษานโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน 
(ทุเรียน) ของ อปท. และภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ (3) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้
ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา (4) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งเชิงคุณภาพ 
และเชิงปริมาณ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในพ้ืนที่อ าเภอ  
ขุนหาญ อ าเภอกันทรลักษณ์ และอ าเภอศรีรัตนะ ในจังหวัดศรีสะเกษ 
          ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
          กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษมีความพึง
พอใจต่อการปลูกทุเรียนในระดับน้อย 1) การได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือท้องถิ่นในด้าน
การพัฒนาการปลูกทุเรียน 2) การติดต่อรับความช่วยเหลือกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้ความรู้ในการปลูก
ทุเรียน เหตุผลเนื่องจากกลุ่มเกษตรกรสนใจที่จะปลูกทุเรียนในพ้ืนที่ใหม่ ด้านการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
การรวมกลุ่มของเกษตรกรเกิดขึ้นจากการสนใจที่จะปลูกทุเรียน เกษตรกรผู้ที่มีความสนใจจึงได้จัดตั้ง
กลุ่มขึ้นเพ่ือที่จะช่วยกันปรึกษาหารือถึงปัญหาของบุคคลและช่วยกันแก้ไข แต่มีความพึงพอใจน้อยกับ
การติดต่อรับความช่วยเหลือกับหน่วยงานอ่ืน เพราะไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปติดต่อรับความช่วยเหลือกับ
หน่วยงานอ่ืนเพ่ือมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกทุเรียน และไม่รู้ว่าจะไปติดต่อรับความช่วยเหลือที่ไหน 
จากใคร ด้านการปลูกดูแลรักษาทุเรียน เกษตรกรพึงพอใจในระดับที่น่าพอใจ 1) กล้า/ท่อนพันธุ์ทุเรียน
ที่ปลูกเป็นสายพันธุ์ที่มีความนิยมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 2) การเจริญเติบโตของทุเรียน 3) การดูแล
รักษาทุเรียนสามารถท าได้ง่าย สะดวก ส่วนสภาพพ้ืนที่และการเตรียมแปลงปลูกมีความเหมาะสม 
ปัญหาโรคและแมลงศัตรูอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมจัดการได้  ปริมาณการใช้ปุ๋ยและสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชอยู่ในระดับปานกลาง และยังระบุความพึงพอใจน้อยและพึงพอใจน้อยที่สุดเป็นจ านวนมาก ใน
ด้าน 1) กล้า/ท่อนพันธุ์ทุเรียนที่ปลูก เกษตรกรที่ซื้อกล้าพันธุ์ทุเรียนมาปลูกยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ
อาจจะมีสาเหตุเนื่องมาจากเกษตรกรเริ่มน าเข้ามาปลูกโดยที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก จึงท าให้เกิด
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ความเสียหายต่อผลิตที่ได้ต่ ากว่าทีค่วรจะได้ 2) การเจริญเติบโตของทุเรียน ขาดผู้ให้ความรู้ด้านการปลูก
ต้นทุเรียนจึงท าให้การเจริญเติบโตของทุเรียนไม่ดี 3) การดูแลรักษาต้นทุเรียน เกษตรกรยังขาดการดูแล
รักษาในด้านโรคและแมลงศัตรูพืชและยังใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไปท าให้ต้นพืชและหน้าดินเสื่อมและ มีความ
เป็นกรดสูง ท าให้ได้ผลผลิตน้อย และด้านผลผลิตและช่องทางการตลาด เกษตรกรมีความพึงพอใจใน
ระดับน้อย เพราะมีตลาดและช่องทางการจ าหน่ายไม่มากนัก จึงท าให้เกษตรกรยังไม่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปลูกทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ มี 4 นโยบายหลัก 
ได้แก่ นโยบายการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตร, นโยบายการเกษตรแปลงใหญ่, นโยบายศูนย์ส่งเสริ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตร ส่วนกลไกในการขับเคลื่อน
นโยบายจะใช้ โครงการย่อย ๆ ต่าง ๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัด คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้
ก าหนด โดยมีข้าราชการ และส่วนงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน จากการศึกษา พบว่า การส่งเสริมการปลูกทุเรียนของภาครัฐ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ต่อ
ครัวเรือน ในพ้ืนที่ที่ท าการปลูกทุเรียนเพ่ิมมากขึ้น กลไกการส่งเสริมในรูปแบบกิจกรรม โครงการต่าง ๆ 
ที่ท าร่วมกันกับภาคเอกชน ท าให้ผลผลิตมีราคาสูง และไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้ง 
ผลผลิตส่วนใหญ่ เป็นการผลิตเพ่ือส่งออก  ปัญหาที่รอการแก้ไข คือ มีการน าผลผลิตนอกพ้ืนที่เข้ามา
จ าหน่าย ท าให้ไม่สามารถควบคุมมาตรฐานได้ 

การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ สามารถสร้างความม่ันคงทางอาชีพด้วยรายได้และอาชีพ
เสริม ปัจจัยด้านรายได้และอาชีพเสริมจะท าให้เกิดความมั่นคงด้วยแนวทางส่งเสริมความมั่นคง เช่น 
การจัดท าบัญชีครัวเรือน การบริหารหนี้เสีย การเพ่ิมเติมความรู้ ช่องทางการผลิตและจัดจ าหน่าย และ
พ้ืนฐานของตัวเกษตรกรเองที่จะมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ การส่งเสริมความมั่นทาง
อาชีพตามแนวพุทธ เป็นการน าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาถอดเป็นบทเรียน เพ่ือให้ได้ค าสอนด้าน
การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของผู้ปลูกทุเรียนซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีศีลธรรมและคุณธรรมหลาย
มิติ ประกอบด้วย 1. หลักการน้อยคล้อยหลักใหญ่ มีหลักการน้อยใหญ่มากมายที่ส่งเสริมสนับสนุนกัน
และกัน ได้แก่ ความสุขของคฤหัสถ์ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ โภควิภาค  2. การส่งเสริมมั่นคงตามหลัก
สุจริตธรรม การซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ  3. การส่งเสริมความมั่นคงตาม
หลักธรรมอิทธิบาท 4 อันเป็นวิธีการหรือแนวทางแห่งความส าเร็จตามหลักพระพุทธศาสนาที่สามารถ
ส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพได้ รูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ เป็นการหารูปแบบการ
ส่งเสริมความมั่นคงผสานกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จัดเป็น 2 รูปแบบหลัก แต่ละรูปแบบแยก
เป็นรูปแบบย่อยอย่างละ 5 ประการ คือ 1. รูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพทั่วไป ได้แก่ 1) 
การพัฒนารูปแบบเดิมที่มีอยู่ให้ดี 2) การอบรมเพ่ิมเติมองค์ความรู้ 3) การรวมกลุ่มท าสวนทุเรียนแปลง
ใหญ่ เกษตรอินทรีย์+ผสมผสาน 4) การจัดสรรแหล่งน้ าพอเพียง และ 5) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ 2. 
รูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพแบบทางเลือก ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจัดเป็น
ตลาดนัดทุเรียนหรือตลาดนัดสีเขียว 2) ลดต้นทุนในการดูแลรักษา การผลิต 3) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
4) คุณภาพของทุเรียน และ 5) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  รูปแบบดังกล่าวนี้เกษตรกรสามารถร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน ภาครัฐ และเอกชนในการบริหารจัดการด าเนิ นได้ เป็นประโยชน์ มี
คุณภาพ มีความสุข และพอเพียง และด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม  
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ABSTRACT 
         This research purpose 1 ) Study the theory of horticultural development of 
people 2) People's horticulture development 3) General conditions of the cultivation 
of horticulture among the people in Sisaket Province Use research methods combined 
with qualitative and quantitative methods.  Sample The population consisted of 5 5 
durian growers.  The tools used were questionnaires, interview forms.  The statistics 
used were percentage, average and standard deviation.  In order to analyze the 
process of horticultural development (Durian) of people in Sisaket Province     

The study results show that 
 Horticulture Development Process Growers Durian in the province are 
satisfied with the planting durian level 1) to receive assistance from the government or 
local authorities in the development, planting durian 2) contact for assistance with 
other agencies to provide. knowledge of how to grow fruit The reason is because the 
farmers are interested in growing fruit in a new area. The integration of farmers The 
integration of farmers arising from interest to plant durian. Farmers who are interested, 
set up a group to help each other to discuss the problems of the people and help 
solve. But there is less satisfaction with contact for assistance with other agencies. I 
rarely have time to get into contact with other agencies to help provide knowledge 
about growing fruit. And do not know where to go to get help, contact one of the 
durian plantation maintenance. Farmers unhappy with the satisfactory level 
1). Seedling / seed rhizomes are planted durian species whose popularity is preferred 
by consumers 2) the growth of Durian 3) Maintenance durian can be easy to prepare 
and the area planted is appropriate. Disease and pest control at a level that can be 
managed. Consumption of fertilizers and chemical pesticides are moderate. It also 
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identifies the least satisfied and contented least a number of aspects: 1) I / forest fruit 
varieties are grown. Farmers buy seedlings of durian varieties planted are not satisfied, 
may be due to the farmers began to grow by a not very experienced. It causes 
damage to production was lower than it should be, 2) the growth of the fruit. The lack 
of knowledge about plant growth, the Durian Durian bad 3) Maintenance durian 
tree. Farmers also lack of care in diseases and pests and the use of chemical fertilizers 
and excessive plant and soil degradation. A high acidity Yield little and product and 
channel marketing. Farmers are satisfied to a lesser degree. Because there are not 
many markets and sales channels. Thus enabling farmers to earn more income. 
 Policies related to the promotion of fruit grown in the province has four 
main policy areas, including policy management, agriculture, agricultural conversion 
policy, a policy center promoting efficient agricultural production. Policies and 
standards for agricultural products The policy-driven mechanism to use sub-project of 
the agency is the Ministry of Agriculture, as determined by the Commissioner. And the 
public sector and local governments The main mechanism is driven, the study found 
that the promotion of fruit growing sector. As a result, farm income per household. In 
the area of fruit cultivation is increasing. Mechanisms to promote activities in the form 
of a joint project with the private sector. Yields are high and not enough to meet the 
needs of consumers and the most productive. Production for export The problem is 
not solved with the introduction of products to sell outside the area. It is impossible 
to control standard 
 Promoting career stability to create stability with occupation, income and 
occupation. Factor income, and occupation will lead to stability, with the promotion 
of stability, such as the preparation of household accounts. Debt Management The 
more knowledge Channel production and distribution and the basis of the farmers 
themselves to be capable of managing. Promoting the profession to the Buddhist. Is 
the principle of Buddhism is to take lessons. Promoting the profession to the 
Buddhist. Is the principle of Buddhism is to take lessons. To get a teaching career to 
promoting stability, which makes fruit growers and farmers have abandoned moral 
principles are: 1. The multidimensional less amenable major. The principles include 
many large and small to promote each other's house-life happiness, virtues conducive 
to benefits in the present; virtues leading to temporal welfare, fourfold division of 
money. 2. promoting stability as good faith, fair, honest, not corrupt in the physical, 
verbal and emotional 3. Promoting security principles influence baht 4. The method or 
approach to success, according to Buddhist principles that can promote stability 
profession. Formed to promote a stable career. It is a form of promoting stability, 



จ 
 

combined with the principles of Buddhism organized into two main forms, each form a 
separate sub-patterns each of five factors: 1. the form of promoting stability General:  
1) development. an existing well, 2) training, more knowledge, 3) integration to convert 
a large durian. Organic agriculture combines 4) The allocation of water resources 
sufficient and 5) communication and PR 2. Promotion Model secure career choice: 1) 
the farmers who grow durian, a flea market, durian or bazaar green 2) reduce costs. 
maintaining production 3) processing 4) the quality of fruit and 5) agro-tourism. These 
farmers can form partnerships with government agencies, community leaders, public 
and private management has implemented a quality, happy and self-sufficient and 
live with integrity, ethics and morality. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 แผนงานวิจัยเรื่อง “ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพตามแนว
พุทธ ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ” นี้ ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การศึกษา
กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 2) การศึกษานโยบายและ
กลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ อปท. และภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ 3) การศึกษาการ
ส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา 
โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่
อนุมัติหัวข้อการวิจัยและให้การสนับสนุน พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ ที่ได้เมตตานุเคราะห์ให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางในการค้นคว้าท าวิจัยที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
และขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทุกรูป/คนที่อ านวยการในการด าเนินการ ก ากับ
ดูแล ให้การวิจัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ผู้วิจัยและคณะขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ และ
ขอบคุณและอนุโมทนาขอบคุณเกษตรกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ภาครัฐ ที่ให้ข้อมูล
ส าคัญในการปรับปรุง แก้ไข เพ่ือท าให้งานวิจัยส าเร็จลงได้และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
เชิงนโยบาย การปฏิบัติการ และวิชาการต่อไป 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 
 อักษรย่อในงานวิจัยนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
การอ้างอิงใช้ระบบรบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังค าย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (ไทย) 9/565/239 หมายถึง ทีฆ
นิกาย สีลขันธวรรค เล่มที่ 9 ข้อที่ 565 หน้า 239 
 ส่วนอักษรย่อที่ใช้อ้างอิงคัมภีร์อรรถกถา ใช้ระบบรุชื่อคัมภีร์ ล าดับเล่ม (ถ้ามี) /ข้อ/หน้า เช่น ที.
สี.อ. 405/300  หมายถึง ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค อรรถกถา (สุมงฺคลวิลาสีนี) ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ข้อที่ 405 หน้า 300  คัมภีร์อื่น ๆ ใช้ระบุ เล่ม/หน้า เท่านั้น 

 
ก. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

พระสุตตันตปิฎก 
ค าย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 

ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ส .ส. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต (ภาษาไทย) 
 
ข. ค าย่อชื่อคัมภีร์อรรถกถา 

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 

ค าย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
ม.อุ.อ. (ไทย) = มัชฌิมนิกาย ปปัญจสูทนี อุปริปัณณาสก์อรรถกถา (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ทสกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย ธรรมบทอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
 
 



 
บทท่ี 1 

บทน ำ 

 
1.1  ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 
 โลกในศตวรรษที่ 21  มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  เช่น การ
เติบโตของประชากรมากเกินปกติ การขาดแคลนน้้า เป็นต้น1 ระบบนิเวศและธรรมชาติถูกท้าลายลง
อย่างมากมาย สังคมได้ตกอยู่ภายใต้บริโภคนิยมหรือวัตถุนิยมและทุนนิยมอย่างไม่หลีกเลี่ยงได้ การ
ด้าเนินชีวิตของผู้คนมีความสับสน อัตราการว่างงานมีมากขึ้น โลกไม่ได้กว้างใหญ่อีกต่อไป ผู้คน
มองเห็นโลกภายนอกจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเพียงแค่มือสัมผัส แต่เมื่อมองย้อนกลับมามอง
ภายในแล้ว มนุษย์ยังสับสนและมองหาทางออกให้กับตนเองยากขึ้น โดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงตนเองทันหรือไม่สามารถปรับตัวทันเข้ากับยุคสมัยได้  ย่อมมองหาทางแก้ไขปัญหาได้
อย่างยากล้าบากมากข้ึน  
 จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากรเกินล้านคน มี
หลากหลายอาชีพ มีชนเผ่าหลักสี่เผ่า ประกอบด้วย (1) เขมร (2) ส่วย (3) ลาว และ (4) เยอ และอ่ืน ๆ อีก
พอสมควร อาชีพหลักคือการท้านา หรือเรียกว่า เกษตรกร เป็นส่วนมาก ท้าให้เมื่อหมดฤดูท้านาแล้วจะ
อพยพเข้าสู่เมืองใหญ่เพ่ือท้างานหาเลี้ยงครอบครัว การหลั่งไหลเข้าสู่ตัวเมือง ท้าให้ที่นาถูกท้ิงไม่ได้ ใช้
ประโยชน์เป็นจ้านวนมาก ต่อมา เมื่อรัฐบาลหันมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น กระจายการพัฒนา
มายังกลุ่มเกษตรกรมากขึ้น ทั้งในส่วนของอาชีพ การศึกษา แรงงาน เทคโนโลยีต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงที่นาให้
เป็นที่สวน ท้าให้จ้านวนชาวไร่ชาวสวนเพ่ิมมากขึ้น มีการปรับปรุงพ้ืนที่ให้เหมาะแก่การปลูกผลไม้และพืช
สวนต่าง ๆ  ที่น้ามาจากแหล่งอ่ืน ๆ  เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด จากภาคตะวันออก สะตอ ต้นยางพารา จากภาค
โต้ เป็นต้น การปลูกพืชสวนได้กลายเป็นอาชีพหลัก จากเกษตรกรชาวนาเป็นชาวสวนชาวไร่ โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชสวนเศรษฐกิจในพ้ืนที่อ้าเภอกันทรลักษ ์อ้าเภอขุนหาญ อ้าเภอศรีรัตนะ อ้าเภอยาง
ชุมน้อย อ้าเภอวังหิน และอ้าเภอภูสิงห์ เป็นต้น  
 อ้าเภอที่ท้าให้จังหวัดศรีสะเกษมีเอกลักษณ์ที่รู้จักกันมานานคืออ้าเภอยางชุมน้อยที่ปลูกหอม
และกระเทียมจนกลายเป็นหนึ่งในค้าขวัญของจังหวัดศรีสะเกษเดิมคือ “ศรีสะเกษแดนปราสาทขอม หอม
กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงล้าดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้้าสามัคคี” ต่อมาจึงได้เปลี่ยนแปลงค้า
ขวัญใหม่ว่า “หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงล้าดวน 
หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้้าสามัคคี”2 ศรีสะเกษที่เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองยากจนติดอันดับของ
ประเทศกลายเป็นเมืองเกษตรไปอย่างเต็มตัว มีการน้าพืชสวนมาทดลองปลูกแล้วได้ผลแท้จริงเกือบ 100 % 

                                                           
 1 เจมส์ มาร์ติน, โลกแห่งศตวรรษที่ 21 ภำพร แปล, (กรุงเทพมหานคร : ประพันธ์สาส์น, 2553), หน้า 
44-47.   
 2 https://th.wikipedia.org/wiki. (ออนไลน์) จังหวัดศรสีะเกษ, (1 กรกฎาคม 2560). 

https://th.wikipedia.org/wiki
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เปลี่ยนจากชาวนาเป็นชาวสวนอย่างแท้จริงเมื่อทุเรียน (Durian) ได้กลายเป็นผลไม้มีชื่อหรือสร้างชื่อให้กับ
จังหวัดศรีสะเกษ ดังที่ปรากฏในสื่อว่า “ศรีสะเกษจัดส่งทุเรียนภูเขาไฟทางไปรษณีย์ไปให้ “นายกฯ 
ประยุทธ์” ชิม พร้อมรองนายกฯ ทุกคนถึงท้าเนียบรัฐบาล ผู้ว่าฯ เผยส่งทุเรียนถึงผู้รับภายใน 3 วัน 
เปิดสั่งจองทางสื่อออนไลน์เพียง 4 วัน มียอดสั่งจองแล้วกว่า 400 ลูก คัดทุเรียนหมอนทองเกรดพ
รีเมียมเพียง 15,000 ลูกส่งขายทางไปรษณีย์ทั่วประเทศ3 ทุเรียนเป็นราชาแห่งผลไม้พ้ืนเมืองของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตทุเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เนื้อและเมล็ดของทุเรียนมีคุณค่าทางอาหารสูงและให้พลังงานสูง  ทุเรียน
ของจังหวัดศรีสะเกษก้าลังเป็นที่นิยมของตลาด สร้างมูลค่าให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและ
ของจังหวัด จึงต้องมีกระบวนการพัฒนาการปลูก การดูแล การส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 
โดยเฉพาะในด้านนโยบายและกลไกของท้องถิ่นและภาครัฐ 
  พีรพร พร้อมเทพ ได้เสนอแนะเชิงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกทุเรียนด้านการ
ผลิตภาพรวมไว้ว่า  (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษจะต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการประสาทเชื่อมโยง
ทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนการด้าเนินงานไปสู่เป้าหมายและผลส้าเร็จร่วมกัน (2) ก้าหนดพ้ืนที่ที่มีขีด
ความสามารถหรืศักยภาพในการส่งเสริและพัฒนาการผลิตทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษให้ชัดเจนและ
ตรงกับสภาพความเป็นจริง (3) ควรเลือกใช้แนวทางการพัฒนาหลายแนวทางร่วมกันในลักษณะการ
บริหารจัดการในภาพรวม (4) ให้ความส้าคัญกับกระบวนการผลิตของเกษตรกรให้มาก เพราะเป็น
รากฐานในการพัฒนาการผลิตเพ่ือส่งออกและ (5) ควรท้าการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในส่วนของการตลาด
และระบบโลจิสติกส์เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาที่สมบูรณ์4 
 จากข้อเสนอนี้จะพบว่านโยบายและกลไกลการส่งเสริมจากภาครัฐสู่เกษตรกรเป็นเรื่อง
ส้าคัญที่รัฐจะต้องเข้ามาดูแลและให้การช่วยเหลือ ทั้งในด้านค้าแนะน้า ทุน และเทคโนโลยีต่าง  ๆ ซึ่ง
จะท้าให้การปลูกทุเรียนหรือพืชสวนชนิดต่าง ๆ ก้าวหน้าและสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับจังหวัดศรี
สะเกษ ชาวเกษตรกรก็จะยิ่งมีความมั่นคงทางอาชีพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการขาดทุนหรือ
ประสบความล้มเหลว การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนจ้าเป็นต้องใช้แผนที่มีคุณภาพ (Quality 
Plan) มาก้ากบั เช่น เทคนิค วิธีการ กระบวนการผลิต การส่งเสริมการพัฒนาและเพ่ิมปริมาณผล และ
การก้าจัดศัตรูพืช เป็นต้น ภาครัฐหรือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีบทบาทใน
ด้านการเป็นผู้ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เท่าที่จะท้าได้ การประเมินศักยภาพ การก้าหนดเส้นทางอาชีพ
ที่เหมาะสม การผลิต การเพ่ิมมูลค่า การตลาด การบริหารจัดการ การวางแผน และการฝึกอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในการปลุกพืชสวน  สอดคล้องกับ
การด้าเนินงานของภาครัฐ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด้าเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตร
ครบวงจรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ และยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็นด้านพืชสวน 
(ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ)การปลูกทุเรียนหรือพืชสวนก็จะเกิดความมั่นคงและมั่งคั่งอย่าง
ยั่งยืนต่อชาวเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ การปลูกทุเรียนหรือพืชสวนดังกล่าว  
                                                           
 3 http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000056806.  
 4 พีรพร พร้อมเทพ. กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรผลิตทุเรียนศรีสะเกษเพ่ือกำรส่งออกไปยัง
ประเทศจีน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  กระทรวงการต่างประเทศ, 2558. หน้า 
บทคัดย่อ.  
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 ในกสิภารทวาชสูตร สุตตนิบาต ขุททกนิกาย กล่าวถึงการเกษตรเชิงพุทธ เกษตรกร
จ้าเป็นต้องมีหลักธรรมในการท้าเกษตรพืชสวน หลักธรรมที่ทรงน้าเสนอเทียบเคียงกับพราหมณ์ภาร
ทวาชะ ได้แก่ ศรัทธาเป็นพืช ความเพียรเป็นฝน ปัญญาเป็นแอกและไถ หิริเป็นงอนไถ ใจเป็นเชือก 
สติเป็นผลและประตัก เราคุ้มครองกายคุ้มครองวาจาได้แล้ว ส้ารวมในการบริโภคเป็นาหาร เราดาย
หญ้า (คือวาจาสับปลับ) ด้วยค้าสัตย์ โสรัจจะของเราช่วยท้างานให้ส้าเร็จ ความเพียงของเราช่วยน้า
ธุระไปให้ถึงความเกษมจากโยคะ น้าไปไม่ถอยหลัง น้าไปถึงที่ซึ่งบุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศก เราไถนา
อย่างนี้ นาที่เราไถนั้นมีผลเป็นอมตะ บุคคลครั้นไถอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ท้ังปวงได้5   
 พุทธทาสภิกขุ ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความเลวร้ายทางด้านเศรษฐกิจมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ความ
โลภ ในรูปแบบความเห็นแก่ตัว ดังนี้ว่า “เศรษฐกิจที่ไม่มีศีลธรรมนั่นแหละคือสิ่งที่ร้างปัญหาเลวร้ายขึ้นมา
จนเต็มโลก อาตมาพูดว่า สร้างปัญหาเลวร้ายขึ้นมาจนเต็มโลกก็คือเศรษฐกิจที่ไม่มีศีลธรรมและเห็นแก่ตัว
ของนักเศรษฐกิจหรือนายทุนทั้งหลาย นี้เป็นสิ่งที่สร้างปัญหาขึ้นทุกทิศทาง ท่านทั้งหลายก็มองเห็นได้เองว่า
ที่มันรบราฆ่าฟันกันไม่หยุดไม่หย่อนตลอดเวลานี้ มันมีมูลมาจากเศรษฐกิจคือมันต้องการเอารัดเอาเปรียบ
ทางเศรษฐกิจ เอาผลทางเศรษฐกิจเป็นของตน แล้วมันรู้เท่าทัน มันก็ต่อต้านกัน มันก็ได้รบกัน เพ่ือ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตัว”6 
 ดังนั้น การปลูกพืชสวนหรือทุเรียนจึงต้องเป็นเกษตรกรที่มีศีลธรรมมีคุณธรรม ถ้าเห็นแก่ตัว
หรือโลภเพ่ือต้องการให้ได้มาก ย่อมไม่ค้านึงถึงผู้บริโภค นอกจากนี้ พระพุทธศาสนายังเสนอภาระที่นัก
เกษตรกรจะต้องรับไว้ในแง่ของเศรษฐกิจ นั่นคือการวางแผนในการใช้ทุน อันเป็นจริยธรรมด้านเศรษฐกิจ
ของประชาชนในสังคม คือ 
 1. ภาระในการแสวงหาทรัพย์สร้างธุรกิจด้วยความขยันหมั่นเพียรทั้งในฐานะผู้ประกอบการ 
เจ้าของสวน ลูกจ้าง และเกษตรกร  ฝึกฝนให้มีความช้านาญ วางแผนและวิธีการที่เหมาะสม จัดการและ
ด้าเนินการให้ได้ผลดี 
 2. ภาระในการรู้จักรักษาทรัพย์ที่ตนได้มาผู้ประกอบและลูกจ้าง จะต้องบริหารทุนทรัพย์ให้เกิด
ประโยชน์จากการที่ได้ลงทุนไปแล้ว จัดการบริหารอย่างดี ไม่ให้เกิดความเสียหาย 
 3. ภาระในการรู้จักเลือกกลุ่ม ผู้ประกอบการและลูกจ้าง จะต้องรู้จักคบกลุ่มพืชสวน/ธุรกิจ
แนวทางเดียวกัน สร้างเป็นเครือข่ายทางด้านเศรษฐกิจร่วมกัน มีอ้านาจในการต่อรองในระดับสมควร และ
คบเพ่ือนต่างธุรกิจกัน ซึ่งอาจจะท้าให้เกิดการช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือกันได้ในหลาย ๆ ด้าน สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับพืชสวน/ธุรกิจของตนเองและเครือข่ายได้ดี  
          4. ภาระในการรู้จักใช้จ่ายอย่างพอดีและเหมาะสมกับรายได้ ผู้ประกอบการและลูกจ้างจะต้อง
รู้จักบริหารงาน บริหารคน บริหารตนเองให้เหมาะสมกับรายได้ของตนเอง ไม่ฟุ่มเฟือยหรือเสี่ยงจนเกินไปใน
การท้าธุรกิจหรือปลูกพืชสวน7 

                                                           
 5 ส . ส. (ไทย) 15/197/283-285. และ ขุ. สุ. (ไทย)  25/76-80/518-519.  
 6 พุทธทาสภิกขุ. ฟ้ำสำงทำงกำรเมือง ชุดฟ้ำสำงระหว่ำงห้ำสิบปีที่สวนโมกข์. กรุงเทพมหานคร : การ
พิมพ์พระนคร. 2526.  หน้า  17-18.  
 7 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งท่ี 125. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์สวย. 
2555. หน้า 38.  
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 ในหลักความเจริญที่จะน้าพาชีวิตและธุรกิจไปสู่ความรุ่งเรือง พระพุทธศาสนาได้เสนอแนวทาง
ที่สนับสนุนหลักการข้างต้น ได้แก่ 1) การเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสม  2) การสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง  3) การ
ด้าเนินธุรกิจอย่างมีเป้าหมายและถูกวิธี และ 4) การมีต้นทุนส้ารองไว้หรือเตรียมทุนส้ารองไว้รองรับความ
เสี่ยง ดังนั้น กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) และสร้างมั่นคงทางอาชีพจึงต้องอาศัยทั้งปัจจัย
ภายในคือความเข้มแข็งทางด้านศีลธรรมคุณธรรมและภายนอกคือเครือข่าย ตลาด การผลิต การวางแผน ให้
เกิดความสมดุลกันทั้งภายในและภายนอก เมื่อเศรษฐกิจทรุดตัวก็ท้าใจได้ เมื่อเศรษฐกิจเติบโตได้ก้าไรเกิน
คาดก็ยับยั้งใจไว้ได้ ไม่หลงตัวใช้จ่ายฟุ่มเฟือย คิดหน้าคิดหลัง วางแผนอยู่เสมอ หลักพุทธธรรมจึงมา
สนับสนุนและเติมเต็มสร้างความเข้มแข็งในด้านจิตใจและสติปัญญาพร้อมรับมือกับความเสี่ยงหรือความ
ล้มเหลวที่จะเกิดขึ้น 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า โครงการวิจัยชุดเรื่อง ทุเรียน : กระบวนการพัฒนาพืชสวน
และความมั่นคงทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษนั้น จึงมีความส้าคัญที่จะเสริมส่ง
กันและกันได้ ประเด็นค้าถามที่จะต้องตอบโจทย์ให้ได้คือกระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ
ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างไร อปท. และภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษมีนโยบายและกลไกอะไรใน
การส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) และจะส่งเสริมมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) อย่าง
ยั่ งยืนได้อย่างไร สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาของประเทศหรือไม่อย่างไ หลักค้าสอนทาง
พระพุทธศาสนาจะมาเสริมส่งให้เกิดพุทธเกษตรกรรมได้อย่างสมดุลได้อย่างไร  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนงำนวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของประชาชนในจังหวัด        
ศรีสะเกษ 
 1.2.2 เพ่ือศึกษานโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ อปท. และภาครัฐ
ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ในจังหวัด 
ศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา 
 1.2.4 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนา 
 
1.3 ขอบเขตกำรวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) กล่าวคือ ใช้รูปแบบการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) และคุณภาพ (Qualitative) ดังนี้ 

1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ในการวิจัยเรื่อง ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพตามแนว
พุทธของประชาชนในศรีสะเกษ ผู้วิจัยได้ก้าหนดขอบเขตของการวิจัยได้ดังนี้  
     1. ศึกษากระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
     2. ศึกษานโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ อปท. และภาครัฐใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
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     3. ศึกษาการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ในจังหวัด            
ศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา 
      4. ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนา 

1.3.2 ขอบเขตพื้นที่ ได้แก่ อ้าเภอกันทรลักษ์ อ้าเภอขุนหาญ และอ้าเภอศรีรัตนะ  
1.3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร ได้แก่ เกษตรกรใน 3 อ้าเภอ ผู้น้าทิ้งถิ่น หน่วยงานภาครัฐ 

จ้านวน 116 ราย โดยแยกเป็น 
1. ผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถาม จ้านวน 55 คน 
2. ผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม จ้านวน 34 คน 
3. ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จ้านวน 27 คน 

  1.3.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการด้าเนินการวิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 1 ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่เวลาเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.
2561 
 
1.4 นิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 ทุเรียน หมายถึง เป็นผลไม้ที่ออกเป็นผล สามารถรับประทานได้ ปลูกจ้าหน่ายได้ และ
น้ามาแปรรูปเป็นสินค้าได้หลากหลายชนิด  
 กระบวนการพัฒนา หมายถึง กระบวนการพัฒนาทุเรียนให้สามารถได้ผลผลิตตามที่
ต้องการ ผลิตผลมีคุณภาพ และจ้าหน่ายได้ราคาสูง เป็นไปตามกลไกตลาด ด้วยนโยบายและกลการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นอาชีพที่มั่นคงได้ 
 พระพุทธศาสนา หมายถึง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงด้านเศรษฐกิจ 
เกษตรกรรม สามารถน้ามาประยุกต์หรือบูรณาการเข้ากับศาสตร์อ่ืน ๆ ได ้
 จังหวัดศรีสะเกษ หมายถึง จังหวัดที่ใช้ในการศึกษาซึ่งตั้งอยู่ทางอีสานใต้ มีการปลูกพืช
สวนหลายชนิด สามารถพัฒนาอาชีพให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน 
 นโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ อปท. และภาครัฐ หมายถึง 
นโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกทุเรียนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐในจังหวัด        
ศรีสะเกษ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรม และพาณิชย์จังหวัด เป็นต้น 
 การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) หมายถึง หลักค้าสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่สามารถน้ามาด้าเนินการในการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของชาวเกษตรกรที่ปลูก
ทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ยุทธศาสตร์มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนา หมายถึง นโยบาย กลไก ที่
สามารถก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ การอยู่ดี กินดี ของประชาชนตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 
1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.5.1 ได้ศึกษาปัญหา อุปสรรคของกระบวนการพัฒนาทุเรียนและพืชสวนของประชาชน
ในจังหวัดศรีสะเกษ 
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 1.5.2 ได้มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 
 1.5.3 ได้แนวทางในการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของประชาชนตามนโยบายและ
กลไกของ อปท.และภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ 
 1.5.4 ได้แนวทางประยุกต์ใช้หรือบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนากับการส่งเสริม
การพัฒนาทุเรียน พืชสวน และความมั่นคงทางอาชีพของประชาชนเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนตาม
ยุทธศาสตร์ของรัฐและตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “ทุเรียน : กระบวนการพัฒนาพืชสวนตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัด

ศรีสะเกษตามหลักพระพุทธศาสนา”ในบท นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
ก าหนดประเด็นในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

2.1 บริบททั่วไปจังหวัดศรีสะเกษ  
2.2 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับนโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพตามหลักพระพุทธศาสนา 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
2.1 บริบททั่วไปจังหวัดศรีสะเกษ 

ประวัติความเป็นมาอาณาเขตติดต่อ การปกครอง และพ้ืนที่ปลูกทุเรียน ดังนี้ 
1. ประวัติความเป็นมา  ศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนล่างที่มีประวัติความ

เป็นมายาวนาน เคยเป็นชุมชนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปี นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอ านาจ และมี
ชนเผ่าต่าง ๆ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้ ได้แก่ ส่วย ลาว เขมร และเยอ ศรีสะเกษเดิมเรียกกันว่า 
เมืองขุขันธ์ เมืองเก่าตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงล าดวน ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวังหินใน
ปัจจุบัน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองเมื่อ พ.ศ. 2302 สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีหลวงแก้วสุวรรณซึ่ง
ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาไกรภักดีเป็นเจ้าเมืองคนแรก ล่วงถึงสมัยรัชกาลที่  5ได้ย้ายเมืองขุขันธ์มา
อยู่ที่บ้านเมืองเก่า ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษในปัจจุบัน แต่ยังคงใช้ชื่อว่าเมืองขุขันธ์จนถึง 
พ .ศ . 24 81  จึ ง เป ลี่ ย น เป็ น จั งห วั ด ศ รี ส ะ เก ษ ตั้ ง แ ต่ นั้ น ม า  จั งห วั ด ศ รี ส ะ เก ษ มี เนื้ อ ที่
ประมาณ 8,839 ตารางกิโลเมตร 

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่ งใน 77 จังหวัดของประเทศไทย ตั้ งอยู่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 8,840 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 1.45 ล้านคน 
มากเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาถิ่นอีสาน ภาษาเขมร (เขมรสูง) และ
ภาษากวย (กูย, โกย, ส่วย)  

จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เมื่อ พ.ศ. 2302 สมเด็จพระเจ้า
เอกทัศน์โปรดให้ยกบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงล าดวนขึ้นเป็นเมืองนครล าดวน ต่อมาเมืองนครล าดวน
เกิดภาวะขาดแคลนน้ าจึงโปรดเกล้าฯ ให้เทครัวไปจัดตั้งเมืองใหม่ที่ริมหนองแตระห่างจากเมืองเดิมไป
ทางใต้ เมืองใหม่เรียก "เมืองขุขันธ์" หรือ "เมืองคูขัณฑ์" ซึ่งได้แก่อ าเภอขุขันธ์ในปัจจุบัน ต่อมา
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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 เมืองขุขันธ์จึงเรียกใหม่เป็น "จังหวัดขุขันธ์" ตามนั้น  

ครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ใน
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ได้ตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยน
นามจังหวัดและอ าเภอบางแห่ง พุทธศักราช 2481[4] มาตรา 3 ให้เปลี่ยนชื่อ "จังหวัดขุขันธ์" เป็น 
จังหวัดศรีสะเกษ (เดิมในพระราชกฤษฎีกาสะกดว่า "ศีร์ษะเกษ") นับแต่นั้น ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 

2. อาณาเขตติดต่อ  
ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดยโสธร และร้อยเอ็ด 
ทิศใต้ ติดต่อประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย โดยมีเทือกเขาดงรักเป็นแนวกั้นเขตแดน 
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดสุรินทร์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
แผนภาพที่ 2.1 แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ 
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3. การปกครอง จังหวัดศรีสะเกษมีเนื้อที่ประมาณ 8,839 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น อ าเภอเมือง อ าเภอกันทรารมย์ อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอปรางค์กู่ อ าเภออุทุมพรพิสัย 
อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอราษีไศล อ าเภอไพรบึง อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอขุนหาญ อ าเภอโนนคูณ อ าเภอ
ห้วยทับทัน อ าเภอศรีรัตนะ อ าเภอบึงบูรพ์ อ าเภอน้ าเกลี้ยง อ าเภอวังหิน อ าเภอภูสิงห์ อ าเภอเบญจ
ลักษ์ อ าเภอพยุห์ อ าเภอเมืองจันทร์ อ าเภอศิลาลาด และอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

4. พื้นที่ปลูกทุเรียน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
กล่าวถึงการด าเนินการโครงการภายใต้ปรับโครงสร้างและระบบการผลิตทางการเกษตร  (คปร.) ที่ได้
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2537 โดยมีการเข้าไปแนะน า ส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่แนวชายแดน 5 
อ าเภอ ได้แก่ กันทรลักษ์ ไพรบึง ขุนหาญ ศรีรัตนะ และภูสิงห์ โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ด้านตอนล่าง 
ติดชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านอ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอขุนหาญ อ าเภอศรีรัตนะ เป็นแหล่งรวมไม้ผล
ไม่ว่าจะเป็นเงาะ ทุเรียน มังคุด จากไม้ผล จากภาคตะวันออก รวมทั้ง สะตอ ลอง กอง ยางพารา จาก
ภาคใต้ ล าไย ลิ้นจี่ จากทางภาคเหนือ มะปรางหวาน กระท้อน ส้มโอ มะม่วงจากภาคกลาง สามารถ
น ามาปลูกได้ในพ้ืนที่แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงาะ ทุเรียน เป็นผลไม้ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดศรี
สะเกษ เพราะถือได้ว่าเป็นผลไม้คุณภาพ เพ่ือการส่งออกและมีคุณลักษณะที่ดีแตกต่างไปจาก เงาะ 
ทุเรียน จากทางภาคตะวันออก และภาคใต้ คือ ทุเรียนศรีสะเกษ มีขนาดของผล รสชาติ และสีสันของ
เนื้ออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ปลูกใหม่ หนามของผลทุเรียนค่อนข้างถี่ ซึ่งจะ มีผลดี
ในแง่ของการขนส่ง เพราะจะมีความเสียหายน้อย และที่ส าคัญ เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตตามอายุ จึง
ได้ผลผลิตคุณภาพดี เหมาะแก่การส่งออก ส่วนเงาะศรีสะเกษ  ที่เป็นสิ่งแตกต่างจากเงาะที่เลือกซื้อ
ทั่วไป คือ ผิวนอกของเนื้อไม่ฉ่ าน้ า ท าให้ผู้บริโภคชอบเพราะไม่เลอะขณะรับประทาน  
 ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ (Lava Durian Sisaket) หมายถึง ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พันธุ์
ชะนี พันธุ์ก้านยาวที่รสชาตหวานมัน มีกลิ่นหอมปานกลาง เนื้อละเอียด เนียนนุ่ม แห้ง สีเหลือง
สม่ าเสมอทั้งผล เก็บเกี่ยวในช่วงระยะประมาณปลายเดือนพฤษภาคม-ต้นเดือนมิถุนายน แล้วแต่สภาพ
ภูมิอากาศของแต่ละปี โดยจะออกช้ากว่าทุเรียนภาคตะวันออก 1 เดือน และก่อนทุเรียนภาคใต้จะ
ออกสู่ตลาด 1 เดือน การบรรจุหีบห่อ (1) รายละเอียดบนฉลากให้ประกอบด้วยค าว่า “ทุเรียนภูเขาไฟ
ศรีสะเกษ (Lava Durian Sisaket) (2) ให้ระบุชื่อพันธุ์ทุเรียน ชื่อสวน/เกษตรกร และที่อยู่ติดต่อได้1 
จากบทความของนายธวัชชัย นิ่มก่ิงรัตน์และคณะ ในคลังผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร พบว่า ใน
ระหว่างปี พ.ศ.2556-2561 มีจ านวนเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนและพ้ืนที่ตามแผนภาพ2 ดังนี้ 

                                                           
 1 พัชรี ส าโรงเย็น เรียบเรียง, ทุเรียนถิ่นใหม่ 5 ภาค, (กรุงเทพมหานคร:นาคาอินเตอร์มเีดีย, 2561), หน้า 
59-61.  
 2 นายธวัชชัย น่ิมกิ่งรัตน์ และคณะ, การผลิตทุเรียนคุณภาพยุคใหม่เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและแก้ปัญหา

การผลิตอย่างยั่งยืน, http://www.doa.go.th/research/showthread.php?tid=2721 คลังผลงานวิจัย กรม
วิชาการเกษตร, 29 กุมภาพันธ์ 2563.  

http://www.doa.go.th/research/showthread.php?tid=2721%20คลัง
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แผนภาพที่ 2.2 จ านวนเกษตรกรปลูกทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ 

 
แผนภาพที่ 2.3 พ้ืนที่ปลูกทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 5. อัตลักษณ์ทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ  ในปัจจุบันเป็นเพียงทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
คุณภาพสูงที่ปลูกในวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น แตกต่างจากแหล่งปลูกทุเรียนชื่อดังอ่ืน ๆ เช่น จังหวัด
นนทบุรีมีทุเรียนพันธุ์ก้านยาว จังหวัดอุตรดิตถ์มีพันธุ์หลงลับแล และหลินลับแล แม้กระทั่งทุเรียนกัม
ปอ ของประเทศกัมพูชาที่พัฒนาจากทุเรียนพันธุ์ชะนีของไทย เป็นต้น  ดังนั้น หากในอนาคตจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือในประเทศไทยหันมาปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองกันเพ่ิมขึ้น เอกลักษณ์ที่
จะใช้แสดงลักษณะเฉพาะของทุเรียนศรีสะเกษจะค่อยลดความส าคัญลง เพราะการผลิตสินค้าคุณภาพ
ที่ดีใกล้เคียงกันสามารถท าได้  จังหวัดศรีสะเกษจ าเป็นต้องพัฒนาสินค้าใหม่ เพ่ือที่จะสามารถแข่งขัน
กับผลไม้จากแหล่งอ่ืนหรือประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ เพ่ือให้ทุเรียนศรีสะเกษควรมีเอกลักษณ์ที่โดด
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เด่นไม่เหมือนใครในอนาคตเมื่อปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันทางการตลาดจะยิ่ง
สูงมากขึ้นด้วย ผลผลิตที่มีคุณภาพดีเท่านั้น หรือสินค้ามีความแปลกใหม่ ทันสมัยเข้ามาทดแทนจะ
สามารถเพ่ิมมูลค่าและผูกมัดใจลูกค้าได้อย่างยั่งยืน สินค้านั้นเป็นจุดแข็งที่ทั่วโลกใช้ในการแย่งชิง 
ลูกค้าภายใต้สภาวะการแข่งขันที่สูง จากปัญหาดังกล่าว จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนในการสร้างอัตลักษณ์
เฉพาะ แตกต่างจากแหล่งปลูกอ่ืน ๆ โดยการสร้างพันธุ์ทุเรียนใหม่ เป็นเอกลักษ์ที่มีลักษณะเด่นชัด 
สร้างความ แปลกแตกต่างจากแหล่งผลิตอ่ืนอย่างชัดเจน  ซึ่งตรงกับเป้าหมายของกรมวิชาการเกษตร
ที่ได้ปรับปรุง พันธุ์ทุเรียนได้พันธุ์ทุเรียนใหม่ 10 พันธุ์ เป็นพันธุ์ทุเรียนที่เป็นที่ผ่านการวิจัยมาระยะ
หนึ่งแล้ว มีลักษณะ เด่น คือ มีกลิ่นอ่อน เหมาะสมในการส่งออกไปประเทศตะวันตก เกาหลี และ
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดที่มีก าลังซื้อสูงมาก หากจังหวัดศรีสะเกษสามารถสร้าง/ค้นหาพันธุ์ในท้องถิ่นที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ของจังหวัดศรีสะเกษ จนได้เป็นพันธุ์ทุเรียนใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมจากช่องว่างทาง
การตลาด และเพ่ิมความโดดเด่นของสินค้าในตลาด จะส่งผลดีต่อเกษตรกรอย่างยั่งยืน ตลอดจนการ
เพ่ิมการบริหารจัดการใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนแต่ยังคงคุณ ภาพและ
คุณลักษณะดีเด่นของพันธุ์ทุเรียนไว้  ปี 2560 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้ออกส ารวจรวบรวมพันธุ์
ทุเรียนที่ปลูกด้วยเมล็ดในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษทั้ง 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอขุนหาญ อ าเภอกันทรลักษ์ 
และอ าเภอศรีรัตนะ เพ่ือศึกษาทุเรียนพันธุ์ใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษ ได้จ านวน 17 สายต้น อ าเภอ
กันทรลักษ์ จ านวน 6 ต้น และอ าเภอขุนหาญ จ านวน 11 สายต้น ทุเรียนต้นที่ส ารวจรวบรวมได้ทั้ง 
17 สายต้น ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ด าเนินการปฏิบัติดูแลต้นทุเรียนตามระยะพัฒนาการของ
ทุเรียนตามค าแนะน าการผลิตทุเรียนคุณภาพของกรมวิชาการเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
เพ่ือให้ต้นทุเรียนสมบูรณ์และได้คุณภาพ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล การเจริญเติบโต การออกดอกติดผล 
และคุณภาพผลผลิต เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการคัดเลือกทุเรียนพันธุ์ใหม่ และศึกษาวิจัยด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง เพ่ือพิสูจน์ลักษณะพันธุกรรม ด้วยการท าลายพิมพ์ DNA ที่
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ซึ่งคาดว่าจะได้ทุเรียนพันธุ์ใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณปี 2563 3

  
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน 
 2.2.1 ความหมายการพัฒนา 

 ค าว่า “พัฒนา” มาจากภาษาบาลีว่า “วฑฺฒฺน” แปลว่า “รก” (มากขึ้นในเชิงปริมาณ)
ดังเช่นมีพุทธภาษิตว่า “น สิยา โลกวฑฺฒฺโน” แปลว่า “ไม่พึงเป็นคนรกโลก” ท่านพุทธทาสภิกขุ 
ตีความว่า ความหมายของการพัฒนาในแง่ของ “การรก” ซึ่งหมายถึงการเพ่ิมพูนมากขึ้นในเชิงปริมาณ 
เป็นค ากลาง ๆ ไม่ได้ส่อไปในทางดีหรือชั่ว ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับว่าจะพัฒนาไปทางไหน พัฒนาให้เกิดอะไร 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  การพัฒนา หมายถึง ทาให้เจริญ  ซึ่งตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า development แปลว่า การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อย โดยผ่านลาดับขั้นตอน

                                                           
 3 นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ และคณะ, การผลิตทุเรียนคุณภาพยุคใหม่เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและแก้ปัญหา
การผลิตอย่างยั่งยืน , http://www.doa.go.th/research/showthread.php?tid=2721 คลังผลงานวิจัย กรม
วิชาการเกษตร, 29 กุมภาพันธ์ 2563. 

http://www.doa.go.th/research/showthread.php?tid=2721%20คลัง
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ต่าง ๆ ไปสู่ระดับที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น และเหมาะสมไปกว่าเดิมหรือ
อาจก้าวหน้าไปถึงขั้นอุดมสมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจ 

การพัฒนาตามแนวตะวันออกที่มีพุทธธรรมเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม  การพัฒนา
หมายถึง การยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น 

จ านง อดิวัฒนสิทธ์ ได้ให้ความหมายของ “พัฒนา” หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
มุ่งดาเนินไปเพ่ือบรรลุถึงจุดหมายที่วางไว้ การพัฒนาสามารถดาเนินการได้ในด้านต่าง ๆ และจะต้อง
ดาเนินไปตามแผนหรือขั้นตอนที่วางไว้ พร้อมกับการประเมินผลของการดาเนินการนั้น ๆ ว่าเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่4 

Robert B. Burr, กล่าวว่า การพัฒนานั้น มีนัยที่แสดงถึงความเจริญเติบโตทั้งมวลของ
มนุษย์ ซึ่งหมายถึงการขยายขอบเขตความสามรรถในการใช้ความรู้ความสามารถของบุคคลอย่างเต็มที่ 
และประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเพ่ือแก้ปัญหา หรือหาข้อยุติปัญหาในสถานการณ์
ใหม ่ๆ ที่แตกต่างกันออกไป 

ดังนั้น เครื่องวัดการพัฒนา ทุนมนุษย์ที่แท้จริงก็คือการมีความสามารถยิ่งข้ึน ๆ ในการทาง
ให้ความเป็นอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายเกื้อกูลเอ้ือประโยชน์แก่กันมากขึ้น
เบียดเบียนกันน้อยลงและทาให้โลกอุดมสมบูรณ์งดงามเหมาะแก่การอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นซึ่งการพัฒนา5 

วิทยากร เชียงกูล กล่าวว่า การพัฒนาที่แท้จริง ควรหมายถึง การท าให้ชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดี ความเจริญงอกงามทางศิลปวัฒนธรรม
และจิตใจ และความสงบสันติ ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยู่กับการได้รับปัจจัยทางวัตถุ เพ่ือสนองความ
ต้องการของร่างกายแล้ว ประชาชนยังต้องพัฒนาทางด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมที่ดี การพักผ่อน
หย่อนใจและการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจด้านต่าง ๆ ด้วย ความต้องการทั้งหมดนี้เรียกว่า เป็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้เห็นว่า การพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพ่ิมปริมาณสินค้า หรือการเพ่ิม
รายได้เท่านั้น แตอ่ยู่ที่การเพิ่มความพอใจและความสุขของประชาชนมากกว่า 6 
 สมบูรณ์ สุขส าราญ ได้ให้ความหมาย “การพัฒนา” ว่า คือ การท าให้เจริญนั่นเองแต่เมื่อ
มาใช้เป็นค าแปลของ (Development) ในภาษาอังกฤษจะมีความหมายกินความลึกไปถึงการท าให้ดี
ขึ้นจากที่เป็นอยู่ โดยการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการน าวิชาการแปลก
ใหม่เข้ามาใช้ การพัฒนาในความหมาย มิได้หมายถึงการพัฒนาวัตถุเท่านั้น แต่หมายถึงการพัฒนา
บุคคลทั้งในด้านจิตใจและความคิดด้วย7 

                                                           
4 จ านง อดิวัฒนสิทธ์ิ,“การพัฒนาจริยธรรม”วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีท่ี 13,ฉบับท่ี 1, หน้า 21. 
5 Robert B. Burr, “Management Development” in Training and Development handbook, 

ed. By Robert L. Craig และ Lester R. Bittel (New York : McGraw-Hill, Inc., 1967), p. 366. 
6 วิท ยากร  เชี ยงกู ล , การพัฒ นาชุ มช น -การพัฒ นาสั งคม , (เชียงใหม่ : คณ ะสั งคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527), หน้า 47. 
7 สมบูรณ์ สุขส าราญ, การพัฒนาตามแนวพุทธศาสนา กรณีศึกษาพระสงฆ์นักพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร 

: บริษัทพิมพ์สวย จ ากัด, 2530), หน้า 62. 
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 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ กล่าวว่า การพัฒนาทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก่อน
แล้วจะต้องมีสิ่งอ่ืนหรือลักษณะอ่ืนเข้ามาผสม จึงจะเรียกการเปลี่ยนแปลงนั้นว่า “การพัฒนา”
ลักษณะที่เพ่ิมเข้ามานั้นที่ส าคัญ คือ ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 8 
 ทวี ทิมข า กล่าวว่า การพัฒนา หมายถึงการกระท าเพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และ
การเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องเป็นไปในทางที่ดีขึ้น หรือดีกว่าสภาพที่เป็นอยู่ และการพัฒนา เมื่อน ามา
วิเคราะห์แล้ว จะเห็นว่ามีการให้ความหมายตามแนวทาง 3 แนว คือ ในแง่ของความก้าวหน้า ในแง่ที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนเพ่ือให้เกิดความเจริญ และในแง่ของวิธีการในการด าเนินการพัฒนา 9 
 จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า การพัฒนา เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญ โดย
มีการเป็นการวางแผนเพ่ือหามาตรการในการปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความเป็นทุกข์ยากที่ไม่พึงปรารถนา 
เป็นความพยายามที่ตั้งใจกระท าเพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม และการพัฒนานี้นอกจากเป็นการ
พัฒนาที่เป็นรูปธรรมคือเป็นวัตถุที่จับต้องได้ ยังมีการพัฒนาคุณภาพจิตใจและความพอใจซึ่งเป็นสิ่งที่
ไม่สามารถจับต้องได้แต่สามารถวัดระดับได้ 

 2.2.2 ความหมายของชุมชน 
 เฉลียว บุรีภักดี กล่าวว่า  ชุมชน  หมายถึง  กลุ่มคนหรือบริเวณที่กลุ่มคนนั้น ๆ อยู่
รวมกัน ได้ทั้ ง  ๆ  ที่ แต่ ละคนมีความแตกต่างกัน  หรือความหลากหลายในชุมชนนั้ น  เช่น 
ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น10 
 แซนเดอร์ส (Sanders) อ้างถึงใน สนธยา พลศรี ได้กล่าวถึง ชุมชน ว่าคือ การที่กลุ่ม
บุคคลหลาย ๆ กลุ่มมาร่วมกันในบริเวณเดียวกัน ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับอันเดียวกัน มีการ
สังสรรค์กัน มีความสนใจร่วมกัน มีวัฒนธรรมเดียวกันและมีพฤติกรรมเหมือน ๆ กัน11 
 ประเวศ วะสี ได้ให้ความหมายของชุมชนว่าหมายถึง การที่คนจ านวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์
ร่วมกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีความพยายามในการกระท าอะไรร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการ
กระท า และรวมถึงมีการติดต่อสื่อสาร (Communicate) ร่วมกัน ซึ่งอาจพิจารณาโดยการเป็น
คุณลักษณะของชุมชนได้ดังนี้ คือ มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการกระท าร่วมกัน 
มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระท า 12 
 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ได้เสนอค าจ ากัดความของชุมชน ว่า หมายถึง กลุ่มชนที่มีวิถีชีวิต
เกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นปกติต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการอยู่ในพ้ืนที่

                                                           
8 สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2526), 

หน้า 19. 
9 ทวี ทิมข า, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2528), หน้า 1-2. 
10 เฉลียว บุรีภักดี, ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2544), 

หน้า 136. 
11 สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร  : โอ.เอส. พริ้นติ้ง

เฮ้าส์, 2545), หน้า 120. 
12 ประเวศ วะสี, ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือความเข้มแข็งทางสังคมและศีลธรรม , (กรุงเทพ มหานคร : โรง

พิมพ์หมอชาวบ้าน, 2545), หน้า 86. 
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ร่วมกัน หรือการมีอาชีพร่วมกัน หรือการประกอบกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน  หรือการมี
วัฒนธรรม ความเชื่อ หรือ ความสนใจร่วมกัน 13 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ได้ให้ความหมายของชุมชน ว่าหมายถึง องค์กรทางสังคมอย่างหนึ่ง 
ที่มีอาณาเขตครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่งที่ปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการพื้นฐานส่วนใหญ่ และ
สามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได้  โดยสรุปแล้วชุมชน จะต้องประกอบด้วย 
ประชากรจ านวนหนึ่ง สถาบันทางสังคม องค์กรทางสังคมชนิดที่มีขนาดย่อมกว่าชุมชน เช่น ครอบครัว 
กลุ่มสหกรณ ์สโมสร เป็นต้น อาณาเขตทางภูมิศาสตร์ 14 
 อานันท์ กาญจนพันธุ์ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับชุมชนว่า เป็นค าใหม่ในภาษาไทยเพราะไม่
เคยปรากฏในพจนานุกรม ฉบับ พ.ศ. 2493 และสันนิษฐานว่าน่าจะเริ่มมีการใช้หลังจากนั้นเล็กน้อย 
โดยการแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า “Community” ในระยะที่วิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ตะวันตก
ได้เริ่มแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทย เพ่ือศึกษาชนบท และต่อมารัฐก็ได้ใช้ค านี้ หลังจากที่ได้ตื่นตัวในการ
พัฒนาหมู่บ้าน จนมีการตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ คือ กรมการพัฒนาชุมชน ใน ปี พ.ศ.2505 ด้วยเหตุนี้ใน
ระยะแรกชุมชนมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า บ้านหรือหมู่บ้านในภาษาไทยที่มีมาก่อนหน้านั้น ใน
ฐานะเป็นหน่วยการปกครองที่มีขอบเขตแน่นอนภายใต้การควบคุมของรัฐ 15 
 จีรพรรณ กาญจนวิจิตรา และคณะ กล่าวว่า ชุมชน คือ หมู่ชน กลุ่มคน ที่รวมกันอยู่เป็น
สังคมขนาดเล็ก อาศัยในอาณาเขตบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน มีความรู้สึกผูกพันกัน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยอาศัยความผูกพันในทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ หรือศาสนาเดียวกันก็ตามที่ท า
ให้แต่ละคนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้น ๆ16 
 สุวิทย์ ยิ่งวรพันธ์ กล่าวว่า ชุมชน คือ กลุ่มชนซึ่งรวมกันอยู่โดยมีความรู้สึกผูกพันกันเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะท าให้เกิดการปฏิบัติระหว่างกัน มีความสัมพันธ์ระหว่างกันและรวมกันอยู่ใน
เขตนั้น 17 
 จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า ชุมชน คือ พ้ืนที่อันเป็นที่อาศัยอยู่ของคน และยังมีความ
หมายถึง กลุ่มของประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้นโดยมีความสนใจ  เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ
จุดหมายในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 
 

                                                           
13 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, ข้อเสนอค าจ ากัดความในประชาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มติชน, 

2548), หน้า 9-11. 
14 สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, หน้า 71-72. 
15 อานันท์ กาญจนพันธ์, ศักยภาพชุมชนและการพัฒนา, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, 2548), 

หน้า 78. 
16 จีรพรรณ กาญจนวิจิตรา และคณะ, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2523), หน้า 20. 
17 สุวิทย์ ยิ่งวรพันธ์, พัฒนาชนบทในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2512), หน้า 51. 
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 2.2.3 ความหมายของการพัฒนาชุมชน 
 นักวิชาการและผู้รู้หลายท่าน กล่าวถึง ความหมายของการพัฒนาชุมชน ไว้ดังนี้ 
 เฉลียว บุรีภักดี  ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนาชุมชน คือการท าให้คนซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
บริเวณที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ความเป็นอยู่การศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ และอ่ืน ๆ สามารถอยู่รวมกันได้อย่างราบรื่นมีความสุข รู้
รักสามัคคี และร่วมมือกันท างานได้ 18 
 นิรุติ ไชยกูล ได้ให้ความหมายของ การพัฒนาชุมชน ว่า คือ การพัฒนาความคิด
ความสามารถของประชาชนในชุมชนเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในการช่วยเหลือตนเอง เพ่ือนบ้าน และ
ชุมชนให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาล การพัฒนา
ชุมชนเป็นวิธีการที่น าเอาบริการของรัฐผนวกเข้ากับความต้องการของประชาชนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 19 
 น าชัย ทนุผล กล่าวไว้ใน การพัฒนาชุมชน หลักการและยุทธวิธี ว่า การพัฒนา หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เช่น สภาพถนนหนทางได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น บ้านเรือนที่อยู่
อาศัยมีระเบียบดีขึ้น สภาพแวดล้อมน่าอยู่อาศัยประชาชนมีความขยันขันแข็งขึ้น มีความร่วมแรงร่วม
ใจกันท างาน เพ่ือชุมชนของตนมากขึ้นอันเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของคนและสภาพแวดล้อมจาก
สภาวะหนึ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม 20 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ได้ให้ความหมายของการพัฒนาชุมชน  คือ การเปลี่ยนแปลง
ส่วนประกอบของชุมชนจากสภาพที่เป็นอยู่ (สภาพที่ไม่พึงปรารถนา ไม่ดีงาม) ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ (สภาพที่พึงปรารถนา ที่ดีงาม หรือเจริญ) กล่าวคือ เป็นการจงใจ เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
ในชุมชน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสภาพของส่วนประกอบต่าง ๆ ในชุมชน จากสภาพที่ไม่พึงปรารถนา
ไปสู่สภาพที่พึงปรารถนาอันเป็นเป้าหมายที่ชุมชนตั้งไว้ กล่าวโดยสรุป การพัฒนาชุมชน ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงชุมชนโดยมีการวางแผน (Planned Community Change) 21 
 สุเทพ เชาวลิต ได้กล่าวว่า การพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาความคิดและความสามารถ
ของประชาชนในการท างานร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกับประชาชนและระหว่าง
ประชาชนด้วยกันเอง เพ่ือปรับปรุงตนเองและชุมชนไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งใน ทางเศรษฐกิจสังคม 
การศึกษา อนามัยและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่ความ มั่นคงของประเทศในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยทรัพย์สินของชุมชนเป็นส าคัญ 22 
 อภิชัย  พันธเสน  ได้ให้ความหมายของ  การพัฒนาชุมชน  ไว้ว่า คือลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ตั้งใจกระท าขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

                                                           
18 เฉลียว บุรีภักดี, การวิจัยชุมชน, หน้า 13. 
19 นิรุติ ไชยกูล, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์ไทยอนุเคราะห์, 2525), หน้า 1. 
20 น าชัย ทนุผล, พัฒนาชุมชนหลักการและยุทธวิธี, (เชียงใหม่ : ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร สถาบัน

เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2545), หน้า 45. 
21 สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, หน้า 24. 
22 สุเทพ เชาวลิต, การบริหารการจักการภาครัฐแนวใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ เสมาธรรม, 

2524), หน้า 65. 
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ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นจากสภาพก่อนการพัฒนา มีการกินดีอยู่ดี มีการส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ มีการปรับปรุง ดัดแปลง หรือควบคุมทรัพยากรและสภาพแวดล้อม มี
อ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองกับสังคมภายนอกชุมชนของตน ตลอดจนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 23 
 วิทยากร เชียงกูล กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนในความหมายที่กว้าง คือ การพัฒนาสังคม 
เพราะการพัฒนาที่แท้จริงนั้นจะต้องท าทั้งสังคม ไม่ใช่ท าเฉพาะชุมชนใดชุมชน หนึ่ง และการพัฒนาที่
แท้จริงหมายถึงการท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู่ดีกิน
ดี ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจ ซึ่งนอกจาก จะขึ้นอยู่กับการได้รับปัจจัยทางวัตถุเพ่ือสนอง
ความต้องการของร่างกายแล้ว ประชาชนยังต้องการพัฒนาทางด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมที่ดี การ
พักผ่อนหย่อนใจ และการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจในด้านต่าง ๆ ด้วย ความต้องการทั้งหมดนี้
บางครั้งเรียกว่าเป็นการพัฒนา คุณธรรมของชีวิต เพ่ือที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพ่ิม
ปริมาณสินค้าหรือ เพ่ิมรายได้เท่านั้น หากอยู่ที่การเพิ่มความพอใจ ความสุขของประชาชนมากกว่า 24 
 จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชน หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การสร้างสรรค์
ปรับปรุงอย่างมีกระบวนการ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีโครงสร้างและแบบแผน หรือมีการก าหนด
ทิศทางเป้าหมายที่แน่นอน ที่อาจเป็นได้ทั้งการกระท าของภาครัฐและเอกชน หรือเป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐกับเอกชน ทั้งนี้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การศึกษาเรียนรู้ 
สุขภาพ อนามัย การมีส่วนร่วม เป็นต้น ของคนภายในชุมชนให้ดีขึ้น 
 
 2.2.4 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน 
 โดยความเป็นจริง การพัฒนาชุมชนเป็นเพียงหลักการเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีทฤษฎีที่ก าหนด
ตายตัวลงไป ทางองค์การสหประชาชาติจึงได้ก าหนดหลักการในการด าเนินงานพัฒนาในที่ประชุม
เดือนมีนาคม 2550 ไว้ 10 ประการ คือ 
 1) โครงการพัฒนาชุมชนจะต้องให้สอดคล้องกับความต้องการอันแท้จริงของประชาชน
เริ่มจากโครงการง่าย ๆ ก่อนแล้วค่อย ๆ ไปสู่โครงการที่ยากข้ึน 
 2) โครงการพัฒนาชุมชนนั้นจะต้องเป็นโครงการเอนกประสงค์ คือจะต้องมีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการแก้ปัญหาของชุมชน หรือปรับปรุงความสุขความเจริญได้ในหลาย ๆ ด้านพร้อม ๆ กัน 
 3) การพัฒนาชุมชนนั้นจะต้องเริ่มด าเนินการเพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชน
พร้อม ๆ กับการพัฒนาชุมชน หรือพร้อม ๆ กับการด าเนินงานของชุมชน 
 4) ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่ เพ่ือเป็นการ
สร้างพลังชุมชนและจัดรูปสถาบันหรือหน่วยงานปกครอง หน่วยงานบริหารของประชาชนขึ้น 
 5) ต้องแสวงหาผู้น าในท้องถิ่นและพัฒนาผู้น าในท้องถิ่นขึ้นตามลักษณะของกิจกรรมและ
ความจ าเป็นของชุมชน 

                                                           
23 อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, 2539), หน้า 76. 
24 วิทยากร เชียงกูล, พัฒนาชุมชน-พัฒนาสังคม, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527), หน้า 17-

18. 
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 6) ให้สตรีและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการให้มากที่สุด เพราะสตรีมีบทบาทที่
ส าคัญต่อการขยายตัวของงานแนะแนวความคิดต่าง ๆ ส่วนเยาวชนสามารถเป็นก าลังรับช่วงงานและ
ขยายผลงานได้เป็นอย่างดี 
 7) รัฐบาลจะต้องจัดบริการไว้ให้พร้อมเพ่ือสนับสนุนงานและเป็นหลักประกัน  ใน
ประสิทธิภาพของผลงานและเป็นก าลังใจให้แก่ประชาชน 
 8) ต้องมีการวางแผนเพ่ือพัฒนาชุมชนตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับท้องถิ่น และการ
บริหารงานในทุกระดับจะต้องมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 9) ในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนนั้น ควรสนับสนุนให้องค์การของเอกชน องค์การ
อาสาสมัครต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
 10) ในการวางแผนพัฒนาชุมชนนั้นต้องมีการวางแผนให้มีการพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าไป
พร้อม ๆ กัน ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทั้งนี้เพ่ือได้ระดับกับทุกส่วนของประเทศ 25 
 อีกท้ัง ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ได้สรุปหลักในการพัฒนาชุมชนไว้ 7 ประการ ดังนี้ 
 1) หลักความร่วมมือของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานให้มากที่สุด โดยการเปิดโอกาสให้มีการศึกษาการพิจารณาและการตกลงร่วมกันในการ
แก้ปัญหาหรือการวางโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนได้มีสิทธิ และความเสมอภาคที่จะมีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบต่อสังคม โดยการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และร่วมกันรับผิดชอบในงานพัฒนา
ชุมชนของตน 
 2) หลักการแสวงหาผู้น า ในการพัฒนาชุมชนนั้นเน้นเรื่องการค้นหาผู้น าและพัฒนา
คุณลักษณะผู้น าให้เกิดขึ้นในชุมชน เพราะจุดมุ่งหมายสุดท้ายของการพัฒนาชุมชนคือการให้ประชาชน
พ่ึงตนเองและสามารถช่วยเหลือตนได้ ซึ่งผู้น าจะเป็นผู้ด าเนินการ เรื่องนี้ได้เป็นอย่างด ี
 3) หลักการท างานกับกลุ่ม ต้องสร้างกลุ่มในรูปต่าง ๆ ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน ซึ่งเป็นแหล่ง
กลางในการศึกษาและเป็นแกนน าในการปฏิบัติการพัฒนาชุมชนจึงมุ่งไปที่การท างานกับกลุ่มคนเป็น
ส าคัญ 
 4) หลักการสมทบ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลและสนับสนุนให้ประชาชนใช้
แรงงานและวัสดุอุปกรณ์ในชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างเต็มที่ จึงต้องกระตุ้นให้ประชาชนรู้จัก
เสียสละแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ของตน สมทบกับของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้งบประมาณอัน
จ ากัดของรัฐสามารถให้บริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 5) หลักการประสานงาน โดยตัวของการพัฒนาชุมชนเองไม่สามารถบอกได้เด่นชัดว่าเป็น
งานของใคร ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ด้วยล าพังตัวเอง ต้องอาศัยความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงจะประสบความส าเร็จ 
 6) หลักการรับผิดชอบร่วมกัน แม้โครงการพัฒนาชุมชนจะเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม แต่ยังต้องมี
การรับผิดชอบดูแลรักษาให้คงอยู่เพ่ือประโยชน์ของชุมชนให้นานที่สุด เพราะฉะนั้นต้องท าให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนในการรับผิดชอบด้วย จึงจะท าให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของและเกิด
ความรู้สึกหวงแหนที่จะดูแลรักษาในการด าเนินงานให้คงไว้ตลอดไป 

                                                           
25 สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, หน้า 54-55. 
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 7) หลักการขยายผล การพัฒนาชุมชนมีระเบียบแบบแผนในการด าเนินงาน จึงสามารถที่
จะบอกผลที่เกิดขึ้นมาได้พอสมควร และเป็นแบบอย่างที่สามารถใช้น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาใน
ชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป26 
 สอดคล้องกับ พัฒน์ สุจ านงค์ และคณะ ที่ได้เสนอหลักของการพัฒนาชุมชนไว้ 8 ประการ 
คือ 
 1) ยึดถือประชาชนเป็นหลัก โดยยึดเอาความต้องการและปัญหาที่แท้จริงของประชาชน
และความร่วมมือร่วมใจของประชาชนเป็นพ้ืนฐานส าคัญ ในการที่จะไปสู่การช่วยเหลือตนเองได้ในบั้น
ปลาย 
 2) ยึดทรัพยากรของชาวบ้านเป็นหลักในการพัฒนาทั้งคน วัตถุและสถาบันทางสังคม 
 3) หลักประชาธิปไตยในการด าเนินงาน คือ แผนหรือโครงการพัฒนาชุมชน จะต้องมาจาก
ประชาชนในชุมชน นักพัฒนาชุมชนต้องไปท างานร่วมกับประชาชนโดยไม่ท าตัวเป็นนายหรือผู้ ที่
เหนือกว่า และในการท ากิจกรรมต่าง ๆ จะต้องไม่เป็นการบังคับให้ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรม แต่
ต้องให้เข้ามาร่วมด้วยความสมัครใจ 
 4)หลักการปกครองตนเอง ต้องส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง ในรูปแบบของ
สถาบันทางสังคมตามกลุ่มอาชีพ เพศ วัย โดยที่ประชาชนเป็นผู้ด าเนินการ 
 5) หลักการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยท าหน้าที่เป็นกลางในการประสานงานที่
จะน าบริการต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนไปสู่ชุมชน 
 6) การพัฒนาชุมชนจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ท าได้ง่ายก่อนแล้วจึงค่อย ๆ ไปสู่งานที่ท าได้
ยากข้ึนไปเป็นล าดับ 
 7) การเปลี่ยนแปลงในชุมชนต้องค านึงถึงสิ่งง่าย ๆ ในชีวิตของคน เช่น ให้เริ่มต้นในกลุ่มที่
ยอมรับหรือแนะน าได้ง่ายก่อนไปสู่ด้านอ่ืน ๆ และจะต้องอาศัยอ้างอิงในสิ่งที่ชาวบ้าน รู้และเคยชินอยู่
แล้ว ใช้ภาษาท่ีง่ายต่อความเข้าใจ เป็นต้น 
 8) ยึดถือวัฒนธรรมเป็นหลัก การพัฒนาชุมชนจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต ของชาวบ้าน 
เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ศาสนา ความเชื่อ ฯลฯ จึงท าให้เกิดการ ยอมรับและน าไปสู่
การพัฒนาชุมชนได้ 27 
 จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชนเป็นเพียงหลักการเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีทฤษฎี
ที่ก าหนดตายตัวลงไป มีเพียงหลักของการปฏิบัติในการพัฒนาชุมชน เช่น ยึดหลักประชาธิปไตย ใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่ ยึดประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเป็นพื้นฐาน เป็นต้น ซึ่งดังกล่าวนี้เป็น
เพียงหลักการ ส่วนในการน าไปปฏิบัติจริงนั้นย่อมต้องประยุกต์ใช้กับแต่ละชุมชนซึ่งล้วนมีความ
แตกต่างทางพ้ืนฐานด้านทรัพยากร หรือด้านประเพณีและวัฒนธรรมประจ าถิ่นด้วย 
 
 
                                                           

26 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลไทยอนุเคราะห์ไทย, 2526), หน้า 6. 

27 พัฒน์ สุจ านงค์ และคณะ, การพัฒนาชนบทแบบประสานส าหรับประเทศไทย , (กรุงเทพมหานคร : 
ไทยวัฒนาพานิช, 2525), หน้า 23. 
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2.2.5 ความหมายการปลูกพืชสวน ( ทุเรียน ) 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปลูก หมายถึง เอาต้นไม้หรือเมล็ด หน่อ หัว เป็นต้น 

ใส่ลงในดินหรือสิ่งอ่ืนเพื่อให้งอกหรือให้เจริญเติบโต 
อัจฉรา  จิตตาดากร กล่าวว่าส าหรับแนวทางการพัฒนาการผลิตทุเรียนเพ่ือการส่งออก

นั้น คณะอนุกรรมการ เตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้วิเคราะห์โอกาสสินค้าไทยสู่ประชาคมอาเซียนและก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้ ดังนี้  

1) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียน  
2) พัฒนาคุณภาพผลผลิต รับรองคุณภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
3) การผลิตทุเรียนแบบอินทรีย์  
4) ส่งเสริมการผลิตทุเรียนนอกฤดู  
5) จัดการด้านการเก็บเกี่ยวและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  
6) ส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และ  
7) พัฒนาระบบLogistics28 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน 

2.3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน  
ทฤษฎีชนชั้นผู้น า (elite theory) เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายถึง การก าหนดนโยบาย จาก

ความปรารถนาและความต้องการของชนชั้นผู้น าประเทศเนื่องจากประเทศถูกปกครอง ด้ วยระบอบ
อ านาจนิยมเป็นของผู้ปกครองประเทศแต่ผู้เดียว ซึ่งผู้น าในระบอบนี้ใช้อ านาจอย่างเบ็ดเสร็จหรือแบบ
เผด็จการ หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ฯลฯ เพราะหลักการของตัวแบบชนชั้นผู้น าที่ใช้ในการวิเคราะห์
การก าหนดนโยบายสาธารณะ จะให้ความส าคัญกับบทบาทหรืออิทธิพลของชนชั้นผู้น าหรือชนชั้น
ผู้ปกครอง ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ นโยบายสาธารณะอย่างเด็ดขาด โดยชนชั้นปกครองเหล่านี้จะ
ยึดถือความพึงพอใจ (preference) หรือค่านิยม (values) ของตนเองและพวกพ้องที่ใกล้ชิดเป็น
เกณฑ์ในการตัดสินใจนโยบาย ด้วยเหตุนี้นโยบายจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความพอใจหรือค่านิยม ส่วนตัว
ของชนชั้นผู้น าโดยตรง ข้าราชการเป็นเพียงผู้ท าหน้าที่น านโยบายที่ก าหนดโดย ชนชั้นผู้น าไปสู่
ประชาชนเท่านั้น ทิศทางของการก าหนดนโยบายจึงเป็นทิศทางแบบ แนวดิ่ง (vertical) จากชนชั้น
ผู้ปกครองลงมาสู่ประชาชน 

ทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่ม  (group theory)  ทฤษฎีนี้ เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายการก าหนด 
นโยบายสาธารณะที่มาจากระบอบการเมือง ที่ประกอบไปด้วย กลุ่มผลประโยชน์ที่ต่างช่วงชิงอ านาจ
และผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนระบอบที่มีแรงผลักดันและแรงกดดันที่กระท า
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการก าหนดนโยบายสาธารณะ 

                                                           
28 อัจฉรา จิตตาดากร และคณะ, การเตรียมความพร้อมของภาคไม้ผลเพ่ือรองรับผลกระทบจาก

ข้อตกลงเขตการค้าเสรี เรียบเรียงโดย จันทมร สีหาบุญลี, เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ส านักวิชาการ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.11, 119 (กรกฎาคม2555) : 6-10. 
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ทฤษฎี เชิ งระบบ (system theory) ทฤษฎีนี้ เป็นการอธิบายให้ เห็นถึงนโยบาย 
สาธารณะที่มาจากกรอบความคิดเชิงฐานคติเป็นระบบที่ค านึงถึงระบบของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะต้องท างาน
อย่างเป็นระบบ โดยมีปฏิกิริยาสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดย Easton ได้น ามาประยุกต์ในการ
อธิบายการเมืองว่า การเมืองด ารงอยู่เสมือนชีวิตการเมือง (political life) ดังนั้น ชีวิตการเมืองจึงต้อง
ด ารงอยู่อย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมือง และสิ่งแวดล้อม 
(environment) ที่อยู่ล้อมรอบระบบการเมือง พลังของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อระบบการเมือง เรียกว่า 
ปัจจัยน าเข้า (input) ซึ่งเป็นเงื่อนไขหรือสถานการณ์ส าคัญประกอบไปด้วยความต้องการ การ
เรียกร้องและการสนับสนุนของประชาชนและสังคม ส่วนระบบการเมืองเปรียบเสมือนกล่องด า (black 
box) คือ กลุ่มของโครงสร้าง มีกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารที่สัมพันธ์กัน ส่วนการใช้อ านาจ
ในการบริหารตามค่านิยมของสังคม ประเพณี และกฎ ระเบียบต่าง ๆ (conversion process) เมื่อ
ปัจจัยน าเข้าได้เข้ามาสู่กระบวนการของกล่องด า ก็จะผลิตผลลัพธ์หรือผลผลิตออกมาเรียกว่า ปัจจัย
น าออก (output) ของระบบการเมือง หรือผลผลิตของระบบการเมือง และผลผลิตของระบบการเมือง
นี้เองก็จะท าหน้าที่ส่งย้อนกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อมในรูปของผลสะท้อนกลับหรือผลกระทบ (feedback) 
เพ่ือสนองตอบความต้องการของสังคมและการสนับสนุนของประชาชนอันเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การสร้างแรงผลักดันของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อระบบการเมือง เกิดความสัมพันธ์ แบบพลวัตร (dynamic 
system) โดยจะมกีารปรับตัวเพ่ือสร้างระบบให้มีความสมดุลเพื่อให้ ชีวิตการเมืองด ารงอยู่ได้ตลอดไป  

ทฤษฎีเกี่ยวกับสถาบัน (institutional theory) แสดงให้เห็นถึงนโยบายสาธารณะ ใน
ฐานะที่เป็นผลผลิตของสถาบันทางการเมือง โดยโครงสร้างของสถาบันทางการเมือง การจัดระเบียบ
ในสถาบัน และขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ของสถาบันทางการเมือง ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องต่อการ
ก าหนดนโยบายและเนื้อหาสาระของนโยบายสาธารณะ ทฤษฎีสถาบันการเมืองเปรียบเสมือนเป็นส่วน
หนึ่งของทฤษฎีเชิงระบบ ทั้งนี้ เพราะว่ากิจกรรมทางการเมืองโดยทั่วไป ล้วนมีศูนย์กลางอยู่ที่สถาบัน
ทางการเมืองทั้งสิ้น สถาบันทางการเมืองที่ส าคัญเหล่านี้ ได้แก่ สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร 
สถาบันตุลาการ สถาบันการปกครองท้องถิ่น และสถาบันพรรคการเมือง เป็นต้น ซึ่งนโยบาย 
สาธารณะจะถูกก าหนดไปปฏิบัติและใช้บังคับโดยสถาบันเหล่านี้  ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย
สาธารณะและสถาบันราชการจะด าเนินไปอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ นโยบายจะไม่มีผลเป็นนโยบาย
สาธารณะจนกว่านโยบายนั้นจะได้รับ ความเห็นชอบ ถูกน าไปปฏิบัติและใช้บังคับโดยสถาบันราชการ
ที่รับผิดชอบหรือสถาบันราชการที่มีบทบาทในการก าหนดคุณลักษณะของนโยบายสาธารณะ เพราะ
สถาบันราชการ เป็นผู้รับรองความชอบธรรม (legitimacy) ของนโยบาย เนื่องจากจะมีผลเป็นข้อ
ผูกพัน ทางกฎหมายที่ประชาชนต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังต้องมีลักษณะของความครอบคลุม ทั้ง
สังคม (universality) และรัฐบาลเท่านั้นที่เป็นผู้ผูกขาดอ านาจการบังคับใช้ (coercion) กล่าวคือ มี
แต่รัฐบาลเท่านั้นที่สามารถลงโทษผู้ฝ่าฝืนนโยบายหรือกฎหมายของรัฐได้  

หลักทฤษฎีตัวแบบเชิงเหตุผล(rational model) ในการศึกษานโยบายสาธารณะ Dye 
ได้กล่าวไว้ว่า ในความเข้าใจของการตัดสินใจด้วยเหตุผล เป็นตัวแบบที่มุ่งเน้นคุณค่าของนโยบาย
สาธารณะที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดทางสังคม โดยใช้หลักของการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
เป็นส าคัญ คือ จะไม่มีการใช้นโยบายที่มีต้นทุนสูงกว่าค่าผลประโยชน์ และผู้ตัดสินในการเลือก 
นโยบายนั้นจะเลือกทางเลือกที่ให้ประโยชน์ตอบแทนต่อต้นทุนหรือการลงทุนของภาครัฐที่สูงสุด เพ่ือ
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การน านโยบายไปใช้ในการแก้ปัญหาของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน การปฏิบัติ โดยอาศัยการใช้
ปัจจัยส าคัญในการเลือกนโยบายจาก ทฤษฎีการเลือกอย่างมี เหตุผล (rational-choice theory) 
ผสมผสานกับหลักของเหตุผลด้วย กล่าวคือ ทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล เป็นการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลของผู้ตัดสินใจเพ่ือบรรลุความพึงพอใจ สูงสุดของตนเอง โดยใช้หลักของเศรษฐศาสตร์
จุลภาค ปัจจัยที่ส าคัญ อาจเป็นอิทธิพลที่สูงสุด ในการเปลี่ยนแปลงของนโยบายหรือการด าเนินการ
ตามนโยบายนั้น ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพของสิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
ภายใต้กรอบความคิดของตัวแบบ หลักเหตุผล นโยบายสาธารณะจะมีลักษณะของหลักการ เหตุผลก็
ต่อเมื่อ ความแตกต่างระหว่างคุณค่าที่บรรลุและคุณค่าที่ต้องสูญเสียไปมีค่าเป็นบวก และมีค่ามากกว่า
ทางเลือกนโยบายอ่ืน ซึ่งค่าดังกล่าวมีความหมายถึง การค านวณค่า คุณค่าทั้งทางการเงิน เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองทั้งหมด  

ในการเลือกนโยบาย โดยยึดหลักเหตุผลนั้น ผู้พิจารณาเลือกนโยบายควร มีหลักต้อง
ค านึงถึง 5 ประการ คือ 

(1) ผู้พิจารณาต้องเข้าใจถึงคุณค าที่พึงปรารถนาของสังคมทั้งหมด และการให้น้ าหนัก
ความส าคัญของคุณค่าเหล่านั้น 

(2) ผู้พิจารณาต้องเข้าใจ ทางเลือกนโยบายที่เป็นไปได้ทั้งหมด 
(3) ผู้พิจารณาต้องเข้าใจผลลัพธ์และการคาดหวังทั้งหมดของแต่ละทางเลือก 
(4) ผู้พิจารณาต้องสามารถค านวณสัดส่วนระหว่างผลประโยชน์และต้นทุนของทางเลือก

นโยบายนั้น ๆ ได้ชัดเจน และ 
(5) การตัดสินใจผู้พิจารณาจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกนโยบายอ่ืน  ๆ โดย

ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผลลัพธ์ของนโยบายที่ผ่านกระบวนการพิจารณาดังกล่าว 
ถือว่าเป็นการเลือก นโยบายโดยยึดหลักเหตุผลที่แท้จริง โดยทฤษฎีนี้ถือว่าเป็นรากฐานต่อทฤษฎี
หลักการและเหตุผลของการตัดสินใจเลือกนโยบาย (the rational-comprehensive theory 

ทฤษฎีใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงท าการศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัติ เกี่ยวกับ
ทฤษฎีใหม่มาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ในพื้นที่ส่วนพระองค์ขนาด 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 าเร็จก็จะใช้เป็นแนวทางสาธิตในท้องที่อ่ืน ๆ ต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของการพัฒนาด้าน
การเกษตรนั้น ก็คือแนวคิดและมรรควิธีที่รู้จักกันในนาม "เกษตรทฤษฎีใหม่" 4) พระราชด าริ "ทฤษฎี
ใหม่" เป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาคือที่ดินและน้ า เพ่ือการเกษตรใน
ที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการด าเนินการทฤษฎีใหม่ ได้พระราชทานขั้นตอนด าเนินงาน 
ดังนี้  
          ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น สถานะพ้ืนฐานของเกษตรกร คือ มีพ้ืนที่น้อย ค่อนข้างยากจน 
อยู่ในเขตเกษตรน้ าฝนเป็นหลัก โดยในขั้นที่ 1 นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสถียรภาพของการผลิต 
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เสถียรภาพด้านอาหารประจ าวัน ความมั่นคงของรายได้ ความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคงของ
ชุมชนชนบท เป็นเศรษฐกิจพ่ึงตนเองมากขึ้น มีการจัดสรรพ้ืนที่ท ากินและที่อยู่อาศัย ให้แบ่งพ้ื นที่ 
ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง พื้นที่ส่วนที่หนึ่งประมาณ 30% ให้ขุดสระ
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 พ้ืนที่ส่วนที่สามประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก 
พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ าวัน หากเหลือบริโภคก็น าไปจ าหน่าย และพ้ืนที่ส่วนที่
สี่ประมาณ 10% ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอื่น ๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กอง
ปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น)  
          ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นที่หนึ่ง
ในที่ดินของตนเป็นระยะเวลาพอสมควรจนได้ผลแล้ว เกษตรกรก็จะพัฒนาตนเองจากขั้น "พออยู่พอ
กิน" ไปสู่ขั้น "พอมีอันจะกิน" เพ่ือให้มีผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงควรที่จะต้องด าเนินการตามขั้นที่สองและ
ขั้นที่สามต่อไปตามล าดับ  
          ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตน
จนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มข้ันที่สอง คือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรง ร่วมใจ
กันด าเนินการในด้าน  
         (1) การผลิต เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแต่ ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์
พืช ปุ๋ย การหาน้ า และอ่ืน ๆ เพื่อการเพาะปลูก  
     (2) การตลาด เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือการขายผลผลิตให้ได้
ประโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว 
ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตให้ได้ราคาดี และลดค่าใช้จ่ายลงด้วย  
          (3) ความเป็นอยู่ ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมี
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต เช่น อาหารการกินต่าง ๆ กะปิ น้ าปลา เสื้อผ้า ที่พอเพียง  
          (4) สวัสดิการ แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการที่จ าเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อ
ยามป่วยไข้ หรือมีกองทุนไว้ให้กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ  
          (5) การศึกษา มีโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพ่ือ
การศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง  
          (6) สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนา
เป็นที่ยึดเหนี่ยว กิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นส าคัญ  
         ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า เมื่อด าเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกรจะมีรายได้
ดีขึ้น ฐานะมั่นคงขึ้น เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือ ติดต่อ
ประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัทห้างร้านเอกชน มาช่วยในการท า
ธุระกิจ การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกับบริษัท จะได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ 
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 เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา) 
 ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ า (ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกร

และมาสีเอง) 
 เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ า เพราะรวมกันซื้อเป็นจ านวนมาก 

(เป็นร้านสหกรณ์ ซื้อในราคาขายส่ง) 
 ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร (เพ่ือไปด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ 

ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น) 
 

2.3.2  แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน  
เคลซีย์ และ เฮิร์น กล่าวว่า งานส่งเสริมเป็นการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซึ่งผู้ใหญ่และ

เยาวชนเรียนโดยการปฏิบัติเป็นงานที่ประสานร่วมมือกันระหว่างรัฐบาล สถาบันศึกษาทางเกษตรและ
ประชาชน เพ่ือให้การศึกษาและการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน วัตถุประสงค์ที่
ส าคัญของงานส่งเสริมก็เพ่ือพัฒนาประชาชน งานส่งเสริมการเกษตรเป็นกระบวนการเรียกกันว่า 
กระบวนการส่งเสริมการเกษตร (Agricultural extension process) คล้าย ๆ กับกระบวนการ
ติดต่อสื่อสาร (communication process) คือมีแหล่งความรู้ เช่น กรมต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและ แหล่งความรู้ทางเกษตรอ่ืน ๆ มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมท า
หน้าที่ถ่ายทอดข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ (โดยวิธีการ ส่งเสริมและใช้สื่อชนิดต่าง ๆ) ไปยังจุดหมาย
ปลายทางคือ ผู้รับ ได้แกบุคคลเป้าหมายต่าง ๆ เช่น เกษตรกร แม่บ้าน เยาวชน หรือบุคคลอ่ืน 
ขณะเดียวกันก็รับฟังปัญหา ความคิดเห็นจากบุคคลเป้าหมายด้วย ทั้งนี้  เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ส่งเสริมให้ได้ผลตามที่มุ่งหวัง  จากที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นสรุปได้ว่า  งานส่งเสริมการเกษตร มีจุดมุ่งหมาย
ที่จะพัฒนา ประชาชนในชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร ให้เขามีความสามารถในการประกอบ
อาชีพการเกษตรให้ เกิดความก้าวหน้าและมีรายได้เพ่ิมขึ้นอันจะส่งผลดีต่อระดับความเป็นอยู่ใน
ครอบครัวของเขาเองและประเทศชาติโดยส่วนรวม งานส่งเสริมการเกษตรเป็นกระบวนการคล้าย ๆ 
กับกระบวนการติดต่อสื่อสารที่มีการ ถ่ายทอดความรู้วิธีการ หรือเทคโนโลยีการเกษตรไปยังเกษตรกร 
ท าการติดตาม แนะน า ช่วยเหลือ ให้ เกิดการปฏิบัติจนบรรลุ 

โมเชอร์ ได้แนะน าหลักการบางประการเป็นข้อสรุปสั้น  ๆ เพ่ือการ ท างานส่งเสริม
การเกษตรให้ได้ผล ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์หลักของงานส่งเสริมการเกษตรก็คือการช่วยให้ครอบครัว
เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ตรงกับความสนใจกับความต้องการของเขา เพ่ือพัฒนา
ฟาร์มหรือไร่นาให้เจริญก้าวหน้าและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น 2. งานส่งเสริม
การเกษตรควรเริ่มกิจกรรมที่ครอบครัวชาวชนบท ณ ท้องถิ่นที่เขาอยู่  3. ในการท างานส่งเสริม
การเกษตร ต้องถือว่าเกษตรกรทุกคนรวมทั้งภรรยาของเขาเป็นผู้ใหญ่ที่มี เหตุผล 4. แนวคิดหรือวิธี
ปฏิบัติใหม่ ๆ ที่ส่งเสริม ต้องมีความถูกต้องทางวิชาการ 5. ควรส่งเสริมแนะน าหรือสาธิตวิธีการเกษตร
แผนใหม่ในเวลาซึ่งเหมาะสมที่จะน าไปปฏิบัติได้ทัน  ฤดูกาล 6. วิธีการเกษตรแผนใหม่ที่จะน าไป
ส่งเสริมแนะน าแก่เกษตรกรต้องท าเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนทีละเรื่องหรือทีละอย่างเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ต่อเนื่อง 7. การส่งเสริมการเกษตรที่ได้ผลดีคือ การใช้วิธีการสอนหลาย ๆ อย่าง หรือแบบผสมผสาน 
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8. การติดต่อนัดหมายพบปะกับเกษตรกรควรเป็นช่วงเวลาที่ เกษตรกรว่างจากภารกิจ ต่าง ๆ           
9. กิจกรรมการส่งเสริมจะมีผลกระทบต่อการเพ่ิมผลผลิตได้อย่างชัดเจน เฉพาะในท้องที่ที่มีการ  ใช้
เทคโนโลยีที่มีอยู่เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 10. การส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมผลผลจะส าเร็จต้องมีความสะดวก มี
สินเชื่อ และมีงานทดสอบในท้องถิ่น 11. จุดเน้นการส่งเสริมควรแปรผันไปตามความแตกต่างของแต่
ละภูมิภาค 
 พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธ์ (2552:220-223) กล่าวว่า รูปแบบของการส่งเสริมการเกษตร 
สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

 1) รูปแบบการส่งเสริมเกษตรกรทั่วไป แบ่งออกเป็น 
    1.1) การส่งเสริมรูปแบบอย่างเป็นทางการ (Conventional Agricultural Extension  

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

    1.2) รูปแบบการส่งเสริมในรูปแบบของการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (Training and 
Visiting System Approach) เป็นรูปแบบที่มีการวิจัยและพัฒนาและสนับสนุนโดยธนาคารโลก ใน
ประเทศบังคลาเทศและประเทศไทยได้น ามาประยุกต์ใช้ในปี  2520-2525 รูปแบบ และระบบการ
ส่งเสริมเป็นผลจากการพัฒนา ส าหรับประเทศใน โลกที่สาม เพ่ือมุ่งพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถ
ในการเพ่ิมผลผลิตในฟาร์มของแต่ละบุคคล โดยเป็นรูปแบบของระบบมุ่งที่จะให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้
ใกล้ชิดเกษตรกรโดยการเยี่ยมและให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรและน าปัญหา  มาสู่การแก้ไขอย่างเป็น
ระบบ 

    1.3) รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรโดยสถาบันการศึกษา (Educational Institute 
Agricultural Extension Approach) เป็ น ก ารส่ ง เส ริ ม ใน รู ป แบ บ ของก ารด า เนิ น ก ารโด ย 
มหาวิทยาลัย ซึ่งพบโดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ในการให้การศึกษา
ทางการเกษตร (Land Grant University) ซึ่ งจะต้องมีหน้าที่ ความรับผิดชอบในงานส่งเสริม
การเกษตร มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเกษตร โดยบุคลากรในคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถานีวิจัย
และฟาร์มทดลองของมหาวิทยาลัยของรัฐ 

2). รูปแบบการส่งเสริมทางเลือก (Alternative Approaches) ประกอบด้วย 
    2 .1 )รูปแบบการส่งเสริมมุ่ งพัฒนาผลผลิตการเกษตรเฉพาะอย่าง  (Commodity 

Specialized Approach) เป็นการมุ่งการผลิตเป็นส าคัญ 
    2.2) การส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม (Agriculture Extension Participatory 

Approach) เป็นการส่งเสริมที่คาดว่าเกษตรกรจะมีภูมิปัญญาในการท าการเกษตรเกี่ยวกับการผลิต
ผลผลิตทางการเกษตร โดยเกษตรกรจะมีโอกาสได้เรียนรู้เพ่ิมเติมจากความรู้ใหม่ เพ่ือผนวกเข้ากับสิ่ง
ที่เขารู้เดิมนั้น และความหวังว่าการส่งเสริมการเกษตรจะส าเร็จ และมีประสิทธิภาพได้โดยความ
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ร่วมมือของเกษตรกร การด าเนินการส่งเสริมในรูปแบบนี้สามารถด าเนินการ โดยการประชุมพบปะ
ของกลุ่ม การแสดงสาธิต ความส าเร็จของการส่งเสริมรูปแบบนี้สามารถวัดจากความร่วมมือ หรือการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกร 

    2 .3 ) การส่ งเสริมในรูปแบบของโครงการ  (Project Approach) เป็นการมุ่ งที่ จะ
ด าเนินการส่งเสริมที่ต้องการเวลาที่รวดเร็ว ด าเนินการโดยองค์กรของรัฐ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

    2 .4 ) การส่ งเสริมในรูปแบบของการพัฒนาระบบฟาร์ม  (The Farming System  
Development Approach) เป็นรูปแบบของการส่งเสริมที่มุ่งจะใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับ
เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย (Small Farmer) เพ่ือต้องการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมใน
การถ่ายทอดความรู้ในการผลิตจากผลการวิจัยที่เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของ
เกษตรกรตามสภาพระบบการผลิตในท้องถิ่นนั้น ๆ 

    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 

มาศพล ศิริประภา ได้ศึกษาความต้องการของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการปลูกยางพารา 
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

ความต้องการของเกษตรกรต่อการส่งเสริมในด้านการถ่ายทอดความรู้พบว่า  เกษตรกร
ต้องการความรู้ในระดับมาก 24 ด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านการดูแลรักษาสวนยางก่อนและหลังการเปิด
กรีด การป้องกันก าจัดโรคและแมลง การป้องกันความเสียหายจากความแห้งแล้ง การบ ารุงรักษาหน้า
ยาง การใช้สารเคมีเร่งน้ ายาง ระบบการกรีด เทคนิคการเปิดกรีดการกรีดยางและเก็บน้ ายางความ
เหมาะสมของลักษณะต้นที่สามารถเริ่มกรีดได้ เทคนิคการผลิตยางแผ่นคุณภาพ เทคนิคการปรับปรุง
คุณภาพยางแผ่น เทคนิคการเก็บรักษายางแผ่น การคัดชั้นยาง การคิดราคายาง การตลาดยางพารา
และอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราความต้องการของเกษตรกรต่อการส่งเสริมในด้านวิธีการ
ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ที่พบในระดับมาก 7 วิธี คือการจัดเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมบ้านและตรวจสวน
ของเกษตรกร การจัดอบรมวิทยาการยางพาราเพ่ิมเติม การจัดเจ้าหน้าที่ประชุมถ่ายทอดความรู้
ภายในหมู่บ้าน การจัดทัศนศึกษาดูงาน การจัดท าแปลงสาธิต การแจกคู่มือและเอกสารแนะน า และ
การจัดท ารายการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชนระดับท้องถิ่นความต้องการของเกษตรกรต่อการ
ส่งเสริมในด้านการบริการและสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาด ที่พบในระดับมากมี 9 ด้าน คือ 
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ด้านสินเชื่อและประสานงานแหล่งสินเชื่อเพ่ือการดูแลรักษาสวนและอุปกรณ์  เพ่ือการจัดซื้ออุปกรณ์
การผลิตยางแผ่นการจัดหาปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดวัชพืชที่อกเหนือจากการได้รับการสงเคราะห์การ
จัดหาสารเคมีป้องกันโรคแมลงในราคาถูกการติดต่อประสานงานแหล่งความรู้ การสร้างกลุ่มผลิตและ
ขาย การประกันราคายาง การจัดหาตลาดรับซื้อยางและการให้ข่าวสารความเคลื่อนไหวราคาและ
การตลาด 

อัจฉราวดี ชาญสุวรรณ  ได้ศึกษา ความต้องการเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานของ
เกษตรกร :ศึกษากรณีเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานในต าบลวังชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พบว่า เทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานที่เกษตรกรมีความต้องการมากคือ การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
การป้องกันก าจัดโรคพืช และการออกดอกติดฝัก ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ด้านการตลาด และการ
จ าหน่าย 

พัฒนา นรมาศ ได้ศึกษา พบว่า เกษตรกรมีต้องการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในระดับมาก เนื่องจาก
เป็นสื่อที่สามารถจัดหาได้ง่าย ใช้สะดวก ราคาไม่สูงเกินไป สามารถอ่านทบทวนได้เมื่อเกิดความสงสัย 

พิชัย ปาประลิต ได้ศึกษาการปรับปรุงการผลิตและการตลาดมะม่วงหิมพานต์ของ
เกษตรกรในนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การตลาด เกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลิตผลให้กับพ่อค้าท้องถิ่นเพราะไม่มีเวลาที่จะน าผลผลิตไปขายที่
อ่ืนด้วยตัวเอง โดยช าระเงินทั้งหมดเมื่อตกลงราคาซื้อขายแล้ว เกษตรกรส่วนใหญ่มีการแบ่งเกรด
มะม่วงหิมพานต์และทราบข่าวสารราคาจากกลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรส่วน
ปัญหาในการผลิตมะม่วงหิมพานต์ ได้แก่ ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต ขาดอุปกรณ์ในการผลิต 
ขาดแคลนเงินทุน และปัญหาคุณภาพผลผลิต ปัญหาในการตลาดได้แก่ปัญหาผลผลิตตกต่ า ปัญหา
ความรู้ในการคัดเกรด ปัญหาในการขนส่งและปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

นิตยา รักศีล  ได้ศึกษาสภาพการผลิตยางพาราและความต้องการการส่งเสริมของ
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า เกษตรกรมีความต้องการ
วิธีการส่งเสริมและการถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด 8 ด้าน คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเข้าเยี่ยม
บ้านและตรวจสวนของเกษตรกรเป็นรายบุคคล การใช้ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบล
เป็นศูนย์กลางการส่งเสริม การถ่ายทอดผ่านผู้น ากลุ่ม การจัดการฝึกอบรมด้วยวิทยากรยางพารา การ
ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเข้ามาจัดประชุมถ่ายทอดความรู้ในหมู่บ้าน การแจกคู่มือและเอกสารแนะน า การ
จัดท าแปลงสาธิตในพ้ืนที่ใกล้เคียง และ การจัดรายการเผยแพร่ความรู้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ และหอ
กระจายข่าวในระดับท้องถิ่น ส าหรับการสนับสนุนด้านการผลิตพบว่าเกษตรกรมีความต้องการอยู่ใน
ระดับมาก คือ การจัดหาปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดวัชพืชที่นอกเหนือจากการรับการสงเคราะห์มาขาย
ในราคาถูก การติดต่อประสานงานแหล่งความรู้เพ่ือให้เข้ามาถ่ายทอดความรู้หรือแนะน าสถานที่ที่
สามารถสอบถามปัญหาในการปลูกยางพารา การสนับสนุนข่าวสารวิชาการและเทคโนโลยีการผลิต
ใหม่ ๆ อยู่สม่ าเสมอ และ การสร้างกลุ่มผลิตยางและขายยาง ในส่วนการสนับสนุนด้านการตลาด 
พบว่าเกษตรกรมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การประกันราคายาง การจัดหาตลาดรองรับ
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ผลผลิต การสนับสนุนองค์กรเกษตรกรเป็นผู้รับซื้อยางในท้องถิ่น การจัดตั้งตลาดกลางยางพาราใน
ท้องถิ่น การให้ข่าวสารด้านราคายางและการตลาด และ การจัดตั้งหรือรวมกลุ่มผลิตและขาย 

ฐานียา ชูจิตารมย์ ได้ศึกษาการผลิตมะม่วงหิมพานต์ในโครงการส่งเสริมการปลูกมะม่วง
หิมพานต์แทนมันส าปะหลังของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินป่าดงชุมพวง  อ าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตมะม่วงหิมพานต์ ส่วนใหญ่มี
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 

กฤติกา กิตติวิโรจน์ ได้ศึกษาการชะล้างพังทลายของดินและความอุคมสมบูรณ์ของดิน
พร้อมกับศึกษาคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ของวิธีการปลูกข้าวโพดแบบอนุรักษ์ดินและน้ าวิธีต่าง ๆ เทียบ
กับวิธีการปลูกข้าวโพดแบบเกษตรกรปฏิบัติในพ้ืนที่ลาดชัน  ประกอบด้วย2) การปลูกข้าวโพดเพียง
อย่างเดียวแบบเกษตรกร และอีก 4 วิธีการปลูกแบบอนุรักษ์ดินและน้ าคือ  

1) ปลูกข้าวโพดระหว่างแถบหญ้าแฝก 
2) ปลูกข้าวโพดระหว่างแถบหญ้ารูซี่และมีมะม่วงปลูกบนแถบหญ้ารูซี่  
3) ปลูกข้าวโพดระหว่างแถบกระถิน  
4) ปลูกข้าวโพดระหว่างแถบหญ้ารูซี่และมีมะม่วงปลูกบนแถบหญ้ารูซ่ี  
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ทุกวิธีการปลูกข้าวโพดช่วยลดการสูญเสียดินและน้ าไหลบ่าได้ดี

และมีปริมาณลดลง ในทุกปีของการทดลอง โดยการปลูกข้าวโพดระหว่างแถบหญ้ารูซี่และมะละกอ
นั้น มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการลดการสูญเสียดินและน้ าไหลบ่าในขณะการปลูกข้าวโพดแบบ
เกษตรกรนั้นมีประสิทธิภาพต่ าสุด ส าหรับความอุดมสมบูรณ์ของดินนั้นในปีที่ 2 และ 2 ของการ
ทดลอง ปลูกข้าวโพดระหว่างแถบหญ้ารูซี่และมีมะม่วงปลูกบนแถบหญ้ารูซี่และปลูกข้าวโพดระหว่าง
แถบหญ้ารูซี่และมีมะม่วงปลูกบนแถบหญ้ารูซี่ ให้งบดุลธาตุไนโตรเจนมากที่สุดโดยมีค่าเป็นบวก แต่
เมือ่เข้าสู่ปีที่ 3 ปลูกข้าวโพดระหว่างแถบกระถินให้ค่างบดุลมากท่ีสุด ในขณะที่การปลูกแบบเกษตรกร
ให้งบดุลธาตุไนโตรเจนติดลบตลอดการทดลอง 

 
2.3.3 นโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษ 
ปัจจุบัน จังหวัดศรีสะเกษมีพ้ืนที่ปลูกทุเรียน กระจายอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอ

ขุนหาญ อ าเภอศรีรัตนะ และอ าเภอภูสิงห์ โดยมีสวนทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้ว 2,890 ไร่ จากพ้ืนที่ปลูก



 
28 

 

ทั้งหมด จ านวน 5,087 ไร่ เมื่อปีที่แล้ว มีทุเรียนหมอนทองขายเข้าตลาดประมาณ 4,000 ตัน ราคา
ขายข้ันต่ าเฉลี่ยกิโลกรัมละ 100 บาท สร้างรายได้เข้าจังหวัดประมาณ 400 ล้านบาท ในปีนี้ คาดว่าจะ
มีผลผลิตโดยรวมประมาณ 4,475 ตัน คาดว่าจะสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่า 447 ล้านบาท 

ในปีนี้ ทางจังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมมือกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม) 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  ของจังหวัด
ศรีสะเกษ เป็นผลไม้ในระดับการส่งออก และเป็นที่ต้องการของ ผู้บริโภค ซึ่งจังหวัดได้เข้าไปดูแลใน
กระบวนการผลิตตั้งแต่การพัฒนาในระดับเกษตรกรชาว สวน และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร ใน 
2 พ้ืนที่หลักท่ีมีการปลูกทุเรียนจ านวนมาก อยู่ที่ อ.กันทรลักษ์ และ อ.ขุนหาญ ดูแลขบวนการผลิตทุก
ขั้นตอนโดยเน้นในเรื่องของคุณภาพ ผลผลิตเป็นหลักท าให้เชื่อได้ว่า เงาะ ทุเรียนศรีสะเกษ คุณภาพดี
แน่นอน ส่วนเรื่องพ้ืนที่การปลูกทุเรียนซึ่งลดลงนั้น เป็นไปตามกลไกด้านการผลิต  และการตลาด 
เกษตรกรที่เคยปลูก หันไปท าสวนยางพารามากข้ึน ทางจังหวัดจึงได้เข้าไปดูแลเรื่องคุณภาพให้มากข้ึน 
รวมทั้งการส่งเสริมปลูกทุเรียนอินทรีย์ ตลอดจนการสร้างแบรนด์ “ทุเรียนดีศรีสะเกษ” ด้วยการจัดท า
สติกเกอร์ปิดไว้ที่ขั้วทุเรียนเพ่ือยืนยันว่าเป็นทุเรียนจาก “ศรีสะเกษ” 

ส าหรับในส่วนของการด าเนินงานด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการสินค้าทุ เรียนของ
จังหวัดศรีสะเกษ อย่างยั่งยืน จังหวัดศรีสะเกษได้มีการด าเนินการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมาตลอด โดย
มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์ภาคเอกชน ร่วมกันบูรณาการการด าเนินงานอย่างจริงจังจนสามารถขับเคลื่อนให้
ทุเรียน ศรีสะเกษเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ และส านักงานเกษตร
จังหวัดศรีสะเกษ ยังเป็นศูนย์กลางการด าเนินงานการพัฒนาทุเรียนศรีสะเกษ มีบทบาทหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ผู้ผลิตทุเรียน การรวมกลุ่มอาชีพ และการเชื่อมโยงตลาด โดยได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการ
ส่งเสริมและพัฒนา 

ส าหรับด้านการตลาดนั้นแทบไม่มีปัญหา โดยปีนี้ทุเรียนโตและสุกเร็ว ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อ
ไร่ประมาณ 1.5 ตัน ซึ่งมีพ่อค้าท้องถิ่น และจากจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งพ่อค้าผู้ส่งออกทุเรียนจากภาค
ตะวันออก เข้ามารับซื้อเงาะ ทุเรียนเหมาสวน ถึงสวนของเกษตรกร เป็นการล่วงหน้า ราคาที่ซื้อขาย
ขยับจาก 18-25 บาทต่อกิโลกรัมเมื่อปีที่แล้ว แต่พอมาปีนี้ ราคาซื้อขายหน้าสวนอยู่ที่ราคา 28-35 
บาท ท าให้เกษตรกรชาวสวนมีผลก าไรผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยอีกว่า เพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ผลิตผลไม้คุณภาพ เงาะ ทุเรียน รวม ทั้งการเพ่ิมช่องทางด้าน การตลาดสินค้าเกษตรและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน  “เทศกาลเงาะ 
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ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ” โดยปีนี้ ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 18-24 มิถุนายน 2553 ณ สนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ส าหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
โดยเฉพาะผลไม้หลากหลายชนิดจ าหน่ายโดยตรง จากเกษตรกรชาวสวน การจ าหน่ายสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดธิดาชาวสวน การประกวด
ขบวนแห่รถตกแต่งด้วยผลไม้ การประกวดวงดนตรี และการร้องเพลงของกลุ่มเยาวชน-ประชาชน
ทั่วไป นอกจากนั้น ยังได้จัดกิจกรรมทัวร์สวนผลไม้ “เที่ยวทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” ซึ่งประชาชน
นักท่องเที่ยว จ่ายเงินเพียง 50 บาท เลือกชิมผลไม้ชนิดต่าง ๆ ในสวนเต็มอ่ิม ไม่จ ากัดจ านวน และ
เลือกซื้อติดมือกลับบ้านได้ด้วย29  

อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ปลูกเงาะ ทุเรียน จะลดลงมาก เนื่องจากเกษตรกรชาวสวน  ได้หัน
เปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกไม้ผล ไปเป็นการท าสวนยางพารา มากขึ้น ท าให้พ้ืนที่ปลูกเงาะและทุเรียน ที่เคยมี
ร่วม 10,000 ไร่ ในปัจจุบันเหลือประมาณ 4,000 ไร่ แยกเป็นพ้ืนที่ปลูกเงาะ กว่า 2,300 ไร่ ส่วน
ทุเรียน มีเพียง 1,600 ไร่ เท่านั้น 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน 

2.4.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องความม่ังคงทางอาชีพ 
ทฤษฎีการจูงใจมีอยู่หลากหลายทฤษฎี แต่ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจทฤษฎีการจูงใจที่

มุ่งเน้นปัจจัยที่เป็นความต้องการความมั่งคงของมนุษย์เพียง 3 ทฤษฎี ได้แก่ 
1. Maslow’s Hierarchy of Needs Theory คือ ทฤษฎีล าดับความต้องการของมาส

โลว์ เป็นทฤษฎีการจูงใจของมนุษย์ที่แพร่หลายที่สุด ซึ่งแบ่งล าดับความต้องการของมนุษย์เป็น 5 
ระดับ คือ 

1) Physiological Needs คือ ความต้องการทางด้านร่างกาย เช่น ความต้องการอาหาร 
น้ า ที่พักอาศัย ฯลฯ 

2) Safety Needs คือ ความต้องการด้านความปลอดภัย ต้องการความมั่นคง และความ
คุ้มครองจากอันตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

3) Social Needs คือ ความต้องการทางสังคม ต้องการความรัก ความใส่ใจ ความเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม การยอมรับ และมิตรภาพ 

4) Esteem Needs คือ ความต้องการเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ต าแหน่ง อ านาจการยก
ย่องนับถือ 

5) Self-actualization Needs คือ ความต้องให้ความคิดฝันของตนเป็นจริง เช่นความ
เจริญรุ่งเรืองในลาภยศสรรเสริญทั้งปวง ตามแต่ละคนจะคิดฝันไว้30 

                                                           
29 ศูนย์ปฏิบัติการข่าวส่งเสริมการเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ, การประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดเตรียมงาน 

“เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ’57” เมื่อวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557, ศรีสะเกษ : ศูนย์ปฏิบัติการ
ข่าวส่งเสริมการเกษตร. 

30 วิรัช สงวนวงศ์วาน, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร : เอช.เอ็น.
กรุ๊ป, 2546), หน้า 122. 
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ทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ เป็นการอธิบายถึงความต้องการ ที่เมื่อมีการ
ตอบสนองในแต่ละขั้นแล้ว จะเกิดความต้องการในขั้นที่สูงขึ้น และมาสโลว์ได้ล าดับความต้องการเป็น 
2 กลุ่ม คือ ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Lower-order Needs) ได้แก่ ความต้องการทางร่างกายความ
ปลอดภัยที่ พึงมี และความต้องการขั้นสูง (Higher-order Needs) เป็นความต้องการทางสังคม 
เกียรติยศ ซึ่งเป็นการตอบสนองภายในหรือจิตใจ 

2. Alderfer’s ERG Theory โดย เคลตัน อัลเดอร์เฟอร์ (Clayton Alderfer) ได้เสนอ
ทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับความต้องการเรียกว่า ทฤษฎี ERG โดยจัดระดับความต้องการ 3 ระดับซึ่ง
แทนด้วยอักษรย่อดังนี้ 

1) ความต้องการด ารงอยู่ (Existence Needs) เป็นความต้องการทางร่างกายมีความ
คล้ายกับความต้องการระดับที่ 1 และ 2 ของมาสโลว์ (Maslow) เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เงินค่าจ้าง 
และความปลอดภัยในการท างาน 

2) ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness Needs) เป็นความต้องการทางสังคม
และเกียรติยศชื่อเสียง 

3) ความต้องการด้านการเจริญเติบโต (Growth Needs) เป็นความต้องการรวมทั้ง
เกียรติยศชื่อเสียงและความต้องการความส าเร็จในชีวิตไว้ด้วยกัน ทฤษฎี ERG คล้ายคลึงกับทฤษฎีของ
มาสโลว์ แต่มีการจัดระดับความต้องการใหม่ให้เหลือเพียง 3 ระดับ 

3 . Herzberg’s Motivation – Hygiene Theory ห รื อ  ท ฤ ษ ฎี ส อ งปั จ จั ย จ าก
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ความภักดีในองค์การ และความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับทฤษฎีการจูงใจ  เน้นเรื่องความต้องการของบุคคล  (Need Theories of Work 
Motivation) ดังกล่าวข้างต้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจท าการศึกษาด้านความมั่นคงในงาน 
ความเป็นครอบครัว การได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง ซึ่งประกอบเป็นส่วนของคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ส่งผลกับกับความภักดีในองค์การและความพึงพอใจในการท างาน ที่สอดคล้องกับทฤษฎีสอง
ปัจจัย หรือทฤษฎีปัจจัยคู่ (Two Factor Theory)ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) มี
ที่มาจากผลงานวิจัยของเฮอร์ซเบอร์กและคณะ ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับงาน โดยเฉพาะ
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน โดยเข้าไปสัมภาษณ์วิศวกรและพนักงานบัญชีทีละคน
จ านวน 200 คนในเมืองพิธซเบอร์ก สหรัฐอเมริกา เขาให้ผู้ถูกสัมภาษณ์นึกถึงความรู้สึกดี ๆ และรู้สึก
ไม่ดีมาก ๆ ในช่วงที่ท างาน ผลปรากฏเป็นที่น่าสนใจว่า ปัจจัยที่ท าให้คนเกิดความพึงพอใจต่องาน 
เป็นคนละปัจจัยกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่พอใจต่องาน 

สรุปว่า ปัจจัยกลุ่มที่น าไปสู่ความพึงพอใจ จะไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่น าไปสู่ความไม่พึง
พอใจ ตามที่เฮอร์ซเบอร์กกล่าว ปัจจัยที่น าไปสู่ความพึงพอใจในงานนั้นแยกอยู่อย่างอิสระเป็นเอกเทศ
จากสิ่งที่น าไปสู่ความไม่พึงพอใจในงาน  กล่าวคือปัจจัยสุขอนามัยหรือปัจจัยค้ าจุน  (Hygiene 
Factors) เมื่อได้รับแล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดความพึงพอใจ เพียงแต่ป้องกันไม่ให้คนไม่พึงพอใจ
เท่านั้น ส่วนปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors)เป็นปัจจัยที่จูงใจคนในหน่วยงานให้เกิด ความพอใจ
ปัจจัยทั้ง 2 ด้าน เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการ เพราะเป็นแรงจูงใจในการท างาน ซึ่ง เฮอร์ซเบอร์กกล่าวถึง
องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยจูงใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ  ท าให้เกิดความสุขในการท างาน 5ประการ 
ได้แก่ ความส าเร็จ การได้รับการยอมรับ โอกาสเจริญเติบโต ความรับผิดชอบ และลักษณะงาน ส่วน
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ปัจจัยอนามัยหรือปัจจัยค้ าจุน ท าหน้าที่เป็นตัวป้องกันมิให้คนเกิดความไม่เป็นสุข หรือไม่พึงพอใจใน
งานขึ้น ช่วยท าให้คนเปลี่ยนเจตคติจากการไม่อยากท างานมาสู่ความพร้อมที่จะท างาน 

ยงยุทธ เกษสาคร อธิบายว่า ปัจจัยสุขอนามัยหรือปัจจัยค้ าจุน และปัจจัยจูงใจ มีดังนี ้
1. ปัจจัยสุขอนามัยหรือปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิด

ความไม่พึงพอใจในงาน เป็นแรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่เงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ความมั่นคงในการท างาน 

2. ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความพอใจในการท างานอัน
เนื่องมาจากแรงจูงใจภายในที่เกิดจากการท างาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่น าไปสู่การพัฒนาทัศนคติทางบวก
และการจูงใจที่แท้จริง ได้แก่ ความส าเร็จของงาน ความก้าวหน้า การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ 

พะยอม วงศ์สารศรี สรุปไว้ว่า นักจิตวิทยาได้แบ่งการจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความต้องการ

ที่จะท าบางสิ่งบางอย่างด้วยจิตใจของตนเองที่รักการแสวงหา การจูงใจประเภทนี้ได้แก่ ความสนใจ
เจตคติ ความต้องการ ที่นับว่ามีคุณค่าต่อการท างานอย่างยิ่ง เพราะผู้บริหารไม่ต้องหากลวิธีมาชักจูง
ให้พนักงานเกิดการจูงใจในการท างาน 

2. การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ได้รับการ
กระตุ้นจากภายนอก ให้มองเห็นจุดหมายปลายทางอันน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมของบุคคลได้แก่ 
เป้าหมายหรือการคาดหวังของบุคคล เครื่องมือต่าง ๆ เช่น การชมเชย การติเตียน การประกวด การ
ให้รางวัล เป็นต้น31 

จากที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ปัจจัยสุขอนามัยหรือปัจจัยค้ าจุนจิตใจ (Hygiene Factors)
เป็นการจูงใจภายนอก ที่ท าให้คนพอที่จะท างานได้ เป็นการช่วยป้องกันมิให้เกิดความไม่พึงพอใจใน
งาน ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อการท าวิจัยครั้งนี้ คือ ความมั่นคงในงาน สัมพันธภาพกับบุคคลในงาน ส่วน
ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) นั้นเป็นการจูงใจภายในที่ไม่ใช่วัตถุ แต่เกิดจากสิ่งเร้าภายใน เพ่ือให้
คนชอบและรักงานที่ปฏิบัติน าไปสู่ความพอใจในงาน ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อการท าวิจัยครั้งนี้ คือ การ
ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส าคัญในการประยุกต์ใช้ เพ่ือรักษาคนไว้ให้อยู่ใน
องค์การด้วยความภักดีและพึงพอใจในงานที่ท า 
 

2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพ 
การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา ความหมายของการส่งเสริมความมั่งคง

ทางอาชีพ คุณลักษณะของความมั่นคงทางอาชีพ  องค์ประกอบของความมั่นคงทางอาชีพ หลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

2.4.2.1 ความหมายของการส่งเสริมความม่ังคงทางอาชีพ 

                                                           
31 พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการจัดการสถาบันราชภัฎ

สวนดุสิต, 2542, หน้า 18. 
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ความมั่นคงในงาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการท างานความ
มั่นคงในงานนี้ ได้แก่ การได้ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ การได้รับความเป็นธรรมจาก
ผู้บังคับบัญชา ส าหรับ สเตียร์และพอร์ทเตอร์ พบว่า หากพนักงานเห็นว่างานที่เขาท าอยู่ไม่ได้สร้าง
ความมั่นใจว่าเขาจะถูกให้ออกอย่างเป็นธรรมก็จะท าให้รู้สึกไม่มั่นคงในการท างานและขาดความรู้สึก
ผูกพันกับองค์การ แต่ถ้าเขารับรู้ว่างานที่ท ามีความมั่นคง ก็จะท าให้รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนเกื้อกูล
จากองค์การ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ เกิดความปลอดภัยว่าจะมีงานท า  มีรายได้ที่แน่นอน  และเป็น
หลักประกันว่าตราบเท่าที่ลูกจ้างยังปฏิบัติงานดี มีความประพฤติดี ลูกจ้างคนงานเหล่านั้นจะสามารถ
ยึดงานนั้น ๆ เป็นอาชีพ ก้าวหน้าตามโอกาส และสามารถอยู่ได้ตลอดไปจนกว่าจะเกษียณอายุ  มี
งานวิจัย พบว่า การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างต้องก่อให้เกิดอรรถประโยชน์
ร่วมกัน (Openly Utilitarian) กล่าวคือ นายจ้างต้องสร้างความรู้สึกมั่นคงในงานให้กับลูกจ้าง เพ่ือ
แลกเปลี่ยนกับความจงรักภักดีและความผูกพันในงาน (Anonymous, 1996)และความมั่นคงในงาน 
เป็นความรู้สึกมั่นใจ มั่นคงในงานว่าบริษัทไม่ล้มละลายท าให้ต้องหางานใหม่  หรือมั่นใจได้ว่า ไม่
สามารถถูกให้ออกจากโดยปราศจากความผิด ความมั่นคงในงานคือสิทธิของคนงานที่นายจ้างจะต้อง
จ้างท างานอย่างต่อเนื่องจนปลดเกษียณโดยทั่วไปจะก าหนดไว้ในอนุสัญญาของข้อตกลงของสหภาพ
แรงงาน ยกเว้นงานประเภทมีสัญญาจ้างเป็นช่วงเวลา ความมั่นคงในการท างานนั้น เป็นความรู้สึกว่า
เขาจะได้รับการคุ้มครองป้องกันการออกจากงานและขาดรายได้  ไม่ว่าจะเกิดจากมูลเหตุจากการ
ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ไม่มีงานให้ท าอย่างเต็มที่ ให้ออกจากงานอย่างไร้เหตุผล และยังรวมถึง 
ความมั่นคงหลังจากออกจากงานด้วย อีกทั้งรวมถึงความต้องการมีเสรีภาพ หรืออิสระในการท างาน 
ซึ่งช่วยกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการท างานอย่างเต็มใจ  นอกจากเรื่องรายได้แล้ว การมีอาชีพมั่นคงหรือ
ความมั่นคงในงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ และการมีสวัสดิการที่ดีเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อปัจจัยที่
มีผลต่อการเลือกงานท า และต่อการเปลี่ยนงาน และเป็นความเชื่อที่ว่า การมีต าแหน่งหน้าที่การงาน
นั้นบอกถึงความมั่นคงและการมีงานท าอย่างต่อเนื่อง ที่บุคคลมีความคาดหวัง สรุปได้ว่าปัจจัยของ
ความมั่นคงในงาน ได้แก่ ความศรัทธาต่อองค์การ ต่อการท างานในอาชีพ การได้รับความเป็นธรรม
จากผู้บังคับบัญชา ได้ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีความก้าวหน้าตามโอกาส มีรายได้
ประจ าและสามารถอยู่ได้ตลอดไปจนกว่าจะเกษียณอายุ 

2.4.2.2 คุณลักษณะของความม่ันคงทางอาชีพ  
ลักษณะของความมั่งคงทางอาชีพ  14 ประการเป็นส่วนประกอบส าคัญในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของความมั่งคง  
1. การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ฟาโยลได้เสนอว่าคนงานควรจะได้รับการ

มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้นหรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงานมากขึ้น
ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้  

2. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร์และ
ฟายได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการของแวป
เบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชาส่วนอ านาจหน้าที่แบบไม่เป็น
ทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล  (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical 
Knowledge) ความมี คุ ณ ค่ าท างศี ล ธรรม  (Moral Worth) แล ะความ ส ามารถ ใน การน า 
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(Leading)และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ควรอยู่คู่กัน  

3. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโยล กล่าวว่า ค าสั่งสองค าสั่ง 
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างานเช่นการรายงานจะมีความเกี่ยวข้องในเมื่อผู้
ควบคุมสองคนได้ให้ค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์
ค าสั่งสองค าสั่งนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชาและท าให้เกิดการสับสนในล าดับขั้นของ
อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยากและผู้บริหารจะไม่สนใจใน
ความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชามักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่
เชื่อฟัง  

4. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การความสัมพันธ์ของการจ ากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชาโดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหารจัดการจานวนที่
ดีที่สุดในล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูงและพนักงานระดับล่างรวมถึงความล่าช้าในการวางแผน  (Planning) และการจัดการ 
(Organizing)  

5. การรวมอ านาจ  (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชาแต่เป็นการก าหนดว่าควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไรอย่างไรและมีการกระจาย
อ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไรสิ่งนี้ถือว่ามีความส าคัญเนื่องจากว่าจะมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ  

6) การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การองค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะท า
ให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผลซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของบุคคล
แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การซึ่งจะต้องมีการ
ติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไรเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมีจุดหมายและ
แผนเดียวกัน  

7. หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือความเป็นธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่งใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน  

8. การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพ่ือให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ  (Organization Chart) 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนและเป็นการชี้วัดว่าต าแหน่งของพนักงาน
แต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคตการวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมากขึ้นใน
องค์การยุคปัจจุบันเนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม  (Training) 
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และการพัฒนากาลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่ส าหรับคนทุกคน
และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของตน  

9. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่าง ๆ โดย
ปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่งความคิด
ริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การเนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ ได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการ
ของพนักงานและความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุลซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัดผู้บริหารระดับสูงใน
การพัฒนาและการบริหารงาน  

10. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อฟัง 
(Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมาส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชาความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
หลาย ๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดและท างานอย่างเข้มแข็งเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในองค์การกับ
คุณสมบัติของผู้นาภายในองค์การและเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติตามอย่าง
ยุติธรรมอีกด้วย  

11. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัสและ
แผนการแบ่งก าไรเป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การระบบรางวัลที่มีประสิทธิภาพสามารถให้
ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การรวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพิ่มโดยการให้รางวัลเพ่ือเป็นการ
สนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นโดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและตอบสนองความพึง
พอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าที่จะท าได้  

12 . ความมั่นคงในงาน  (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานานโดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ขององค์การการจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้อธิบายการประสบความส าเร็จของบริษัทขนาด
ใหญ่ในญี่ปุ่น  

13 . ผลป ระโยชน์ ส่ วนตั วมี ค วามส าคั ญ น้ อยกว่ าผลประโยชน์ ขององค์ ก าร 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุก ๆ คนหรือของทุกกลุ่มในองค์การในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ  

14. ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การที่
ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่มในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้น
ภายในองค์การและสิทธิในการสั่งการหรือการบริโภคและความร่วมมือกันถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการที่ท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จและมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จได้
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หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงานโดยการติดต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ส าคัญ
เพราะความสามัคคีคือพลังเมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความแข็งแกร่ง32 
 คุณลักษณะของความมั่งคงทางอาชีพ ยังมีอีกหลากหลายประการ ซึ่งจะน ามากล่าวอ้าง 
เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาวิจัย ดังนี้  

 1. การบริหารงานต้องเป็นอิสระไม่มีบริษัทอ่ืนมาควบคุม เจ้าของต้องเป็นผู้บริหารเอง  
 2. บุคคลคนเดียวหรือกลุ่มเล็ก ๆ เพียงกลุ่มเดียวหาทุนและเป็นผู้บริหารเอง  
 3. การด าเนินงานก็ดีพนักงาน และเจ้าของก็ดี มักอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน ตลาดหรือ

ลูกค้าอาจอยู่นอกชุมชนนั้น  
 4. ธุรกิจต้องเป็นธุรกิจขนาดเล็กเม่ือเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดในประเภทเดียวกัน การ

เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ เพ่ือจะได้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ 
ได้แก่ 

4.1 กล้าเสี่ยง (Taking risk) อาชีพอิสระเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัว จึงต้องมีการลงทุน 
ในขณะที่ถ้าเป็นลูกจ้างไม่ต้องลงทุนอะไร ซึ่งการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง เพราะไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะ
ออกมาอย่างไร ดังนั้น ก่อนที่จะตกลงใจประกอบอาชีพใด จึงต้องพิจารณา วิเคราะห์และไตร่ตรอง
อย่างดีเสียก่อน  

4.2 มีความคิดสร้างสรรค์ (Taking initiative) การประกอบอาชีพอิสระมิได้ยึดติดกับ
รูปแบบใด ๆ เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องเป็นนายของตนเอง ดังนั้น ในการปรับปรุงสินค้าหรือ
บริการสามารถท าได้อย่างมีอิสระ เพ่ือให้ได้มาซึ่งก าไรในการด าเนินธุรกิจ  

4.3 มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self–Confidence) ธุรกิจแต่ละประเภทต้องการการ
ตัดสินใจที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบอาชีพอิสระจึงต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ในภาวะการที่
ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจบางประเภทสามารถสวนกระแสเศรษฐกิจโดยรวมได้ 
ดังนั้น ผู้ประกอบอาชีพอิสระจึงต้องมีความมั่นใจ เพ่ือจะได้พาธุรกิจของตนให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ 
ได ้ดังนั้น ถ้าไตร่ตรองดีแล้วว่าจะท าอะไร เมื่อไร เวลาใดจงท าทันท ี 

4.4 อดทน ไม่ท้อถอย (Persistence and dealing with failure) การประกอบอาชีพทุก
อย่างย่อมมีทั้งก าไรและขาดทุน โดยเฉพาะเมื่อเริ่มประกอบการใหม่ ๆ จะต้องประสบปัญหาและ
อุปสรรคบ้าง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ผู้ประกอบอาชีพจึงต้องพร้อมที่จะรับข้อผิดพลาดและน ามา
แก้ไขดว้ยความอดทน ไม่ท้อแท้ท้อถอย  

4.5 มีวินัยในตนเอง (Having discipline) การประสบความส าเร็จในอาชีพซึ่งเราเป็น
เจ้าของกิจการเอง จ าเป็นจะต้องมีวินัย มีกฎระเบียบ การท างานต้องสม่ าเสมอ ถ้าขาดวินัยการ
ประกอบอาชีพก็อาจไม่ประสบผลส าเร็จการเป็นผู้มีวินัยนับเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ ผู้ประกอบอาชีพทุก
ประเภท เพราะวินัยจะเป็นสิ่งที่คอยก าหนดให้ผู้ประกอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้วางไว้  ถ้า
ผู้ประกอบการขาดวินัย ธุรกิจย่อมจะต้องประสบกับการขาดทุน และล้มเหลวไปในที่สุด  

                                                           
32 Fayol, Henri, Industrial and General Administration, (New York:Mc-Grew Hill, 1930 ), 

p.2.  
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4.6 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ (Good attitude) ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานที่มีเกียรติหรือไม่ ผู้
ประกอบอาชีพอิสระจะต้องรักในงานที่ท า และให้เกียรติกับงานนั้น ๆ เสมอ  

4.7 มีความรอบรู้ (Seeking information) การประกอบอาชีพอิสระจะต้องรับรู้ข่าวสาร
อยู่เสมอ เพ่ือปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ประโยชน์ของการ
รับรู้ข่าวสารจะท าให้สามารถปรับปรุงธุรกิจของตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ผลที่ได้ก็คือ ก าไร  

4.8 มีมนุษย์สัมพันธ์ (Good human relationship) การประกอบอาชีพอิสระ จะต้อง
เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีเพ่ือผลประโยชน์ในธุรกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า บุคคลรอบข้าง หรือ
คู่แข่งขันก็ตาม เพราะการมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีจะท าให้มีความคล่องตัวในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

4.9 มีความซื่อสัตย์ (Honesty with customer) ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีความ
ซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้าการบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจในการขายสินค้าหรือบริการและ
กลับมาใช้บริการอีกเป็นหัวใจสูงสุด เพ่ือผลประโยชน์ต่อธุรกิจและต่อตัวเองในที่สุด 

4.10 มีความรู้พื้นฐานในการเริ่มท าธุรกิจการที่จะท าอะไรสักอย่างหนึ่งเราควรได้รู้จักสิ่งที่
จะท าอย่างน้อยให้รู้ว่าท าจากอะไร ซื้อวัตถุดิบจากไหน ตลาดอยู่แหล่งใด และ หากต้องการทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติมจะหาได้จากที่ไหน  

4.11 มีการพัฒนาตนเอง ให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการประกอบอาชีพอิสระ เมื่อมี
ความรู้พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพแล้ว ก็ควรได้มีการศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนารูปแบบของสินค้าหรือ
บริการอีกท้ังยังต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการประกอบอาชีพนั้น ๆ เช่น หากเป็น
ช่างเสริมสวยก็ต้องพัฒนาตนเองให้ดูสวยงาม เมื่อลูกค้าเห็นได้ดูน่าเชื่อถือหรือหากเลือกที่จะขาย
อาหาร ผู้ขายก็ควรแต่งตัวให้ดูสะอาด ไม่สูบบุหรี่ขณะท าอาหาร เป็นต้น  

สรุปได้ว่า คุณลักษณะเป็นสิ่งที่ส าคัญที่เชื่อถือได้ว่าการประกอบอาชีพจะประสบผลส าเร็จ
ควรมีความสามารถด้านเทคนิค ความคิดริเริ่ม บุคลิกภาพ ความเฉลียวฉลาด ลักษณะเป็นผู้น า ความ
กล้าหาญ ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การสร้างสรรค์ 
ความซื่อสัตย์และมีความมั่นคงทางอารมณ์ 

2.4.2.3 องค์ประกอบของความม่ันคงทางอาชีพ 
1) ทุน (Financial analysis)  สิ่งที่จะเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการประกอบอาชีพ โดย

จะต้องวางแผนแนวทางการด าเนินธุรกิจไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้  ทราบว่าจะต้องใช้เงินทุนประมาณเท่าไร 
แล้วพิจารณาว่า มีเงินทุนเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่พอจะหาแหล่งเงินทุนจากที่ใด อาจได้จากการรวมหุ้น
ลงทุนกันในหมู่ญาติพ่ีน้องและเพ่ือนฝูง หรือการกู้ยืมจากหน่วยราชการ หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ 
อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกไม่ควรลงทุนมากเกินไป เนื่องจากยังไม่ทราบความต้องการของตลาด ที่
แท้จริง  การวิเคราะห์ด้านการเงินเน้นหนักการตระเตรียมงบการเงินล่วงหน้าเพ่ือน ามาประเมิ น
โครงการในเชิงเศรษฐกิจและการก าหนดขนาดเงินลงทุนที่ต้องการการจัดงบการเงินล่วงหน้าจะน า
เอกสารข้อมูลการวิเคราะห์ด้านตลาด ด้านเทคนิคและด้านการจัดการมาประกอบการคาดคะเน
รายรับและต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจพร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ความไวเพ่ือให้การประเมินโครงการเป็นไป
อย่างถูกต้องรอบคอบและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน การวิเคราะห์ด้านการเงินประกอบด้วย  

1.1 การเตรียมงบการเงินที่แสดงต้นทุนรวมของโครงการเงินลงทุนเริ่มแรกและกระแสเงิน
สดที่สัมพันธ์กับตารางการด าเนินโครงการนั้น  
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1.2 การจัดท าตารางการด าเนินงานเพ่ือช่วยในการวางแผนด้านการเงิน การก าหนดข้อ
สมมติฐานไว้ในเรื่องนโยบาย ระยะเวลา การจัดเก็บหนี้จากการขายเชื่อ ระดับสินค้าคงคลังระยะเวลา
การช าระเงินในการจัดซื้อ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ องค์ประกอบทางด้านต้นทุนสินค้าค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ และค่าใช้จ่ายในด้านการเงิน เช่น ดอกเบี้ย ต้นทุน การจัดหาเงินทุน  

1.3 การจัดหางบการเงินล่วงหน้า ได้แก่ งบก าไรขาดทุนล่วงหน้า งบกระแส เงินสด
ล่วงหน้า และงบดุลล่วงหน้า  

1.4 การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของทุนปริมาณ
การขาย ณ จุดคุ้มทุน  

1.5 การวิเคราะห์ความไวเพ่ือให้ทราบถึงรายการหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการท าก าไร 

2) ความรู้ หมายถึง ความรู้ ในงานอาชีพที่จะมาประกอบอาชีพหากไม่ต้องศึกษาและ
ฝึกฝนขวนขวายหาความรู้ โดยการเรียนจากสถาบันที่ให้ความรู้ด้านอาชีพ ซึ่งมีทั้งของรัฐบาล และ
เอกชน หรือสมัครเรียนกับชมรมต่าง ๆ หรือท างานเป็นลูกจ้างคนอ่ืน หรือทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง 
เพ่ือให้มีความรู้ เกิดทักษะ ความช านาญ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้น ๆ  

3) การจัดการ (Management analysis) การวิเคราะห์ด้านการจัดการท าให้ทราบ
ข้อมูลในการคาดคะเนค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่งผลการคาดคะเนจะเป็นข้อมูลในการจัดท างบการเงิน
ล่วงหน้าเพ่ือใช้ประโยชน์ในการประเมินผลและตัดสินใจลงทุน  ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ ได้เสนอการ
วิเคราะห์ด้านการจัดการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

3.1 ก าหนดรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่ เหมาะสมโดยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบของการ
ด าเนินงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผู้ประกอบการนิยมใช้มีสามรูปแบบคือ  

3.1.1 ประกอบการโดยเจ้าของคนเดียว (Single proprietorships)  
3.1.2 ห้างหุ้นส่วน (Partnerships)  
3.1.3 บริษัทจ ากัด (Corporations)  
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบางประการที่ต้องน ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกรูปแบบ

ด้วย คือ ปัญหาในการจัดตั้งธุรกิจ จ านวนเงินทุนที่ต้องการในการด าเนินธุรกิจ จ านวนก าไรที่ธุรกิจจะ
น าไปจัดสรร ความสัมพันธ์ด้านอ านาจหน้าที่ในการด าเนินธุรกิจ อายุการด าเนินธุรกิจและความ
ต้องการให้ธุรกิจด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ขอบเขตความรับผิดชอบในหนี้สินของผู้ประกอบการ 
ข้อจ ากัดด้านกฎหมายตามรูปแบบของการด าเนินธุรกิจ ภาษีท่ีต้องเสีย  

3.2 ก าหนดรูปแบบองค์การที่เหมาะสมการพิจารณารูปแบบองค์การที่เหมาะสมส าหรับ
ธุรกิจแต่ละประเภทนั้นโดยปกติจะมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้  

3.2.1 บรรยายสรุปงานด้านการจัดการของธุรกิจเพ่ือดูว่าประกอบด้วยงานทั้งสิ้นกี่งานและ
มีงานอะไรบ้าง  

3.2.2 จัดกลุ่มงานที่มีลักษณะการท างานเหมือนกันและ/หรือต้องการทักษะของแรงงาน
เหมือนกัน  

3.2.3 ก าหนดขนาดแรงงานคุณสมบัติของแรงงานที่แต่ละกลุ่มงานต้องการ  
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3.2.4 พิจารณาความสัมพันธ์ของงานในแต่กลุ่มแล้วก าหนดสายการบังคับบัญชาหรือสาย
การประสานงานซึ่งจะท าให้เกิดรูปแบบองค์การที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจ  

3.3 ก าหนดแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก าหนดแผนงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จะประกอบด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

3.3.1 การคาดคะเนอัตราก าลังแรงงานที่ต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  
3.3.2 การก าหนดคุณสมบัติของแรงงานที่ต้องการ  
3.3.3 การรับสมัครและคัดเลือก  
3.3.4 การก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน  
3.3.5 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
3.3.6 การฝึกอบรมและพัฒนา  
3.3.7 การประเมินผล  
3.3.8 แรงงานสัมพันธ์  
3.4 ความเสี่ยงภัยทางธุรกิจการประกอบธุรกิจมีความเสี่ยงภัยหลายประการ ซึ่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินธุรกิจโดยความเสี่ยงที่ส าคัญและส่งผลกระทบอย่างรุนแรง  คือ ความเสี่ยงภัยทาง
ทรัพย์สินอันได้แก่ อาคารหรือทรัพย์สินถูกไฟไหม้ ทรัพย์สินถูกโจรกรรม น้ าท่วม ฯลฯ การจัดการ
ความเสี่ยงเป็นการวางแผนป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  

3.5 ประมาณการค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน คือ การประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
โครงการจะต้องจ่ายลงทุนในช่วงก่อนที่กิจการจะเริ่มเปิดด าเนินการ  เช่น ค่าจดทะเบียนการค้า 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่องาน เงินเดือนของพนักงาน และค่าสาธารณูปโภคในช่วงก่อนเปิดด าเนินงาน  

4) การตลาด เป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง เพราะหากสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นไม่
เป็นที่ติดหู ติดตาของผู้บริโภค ก็ถือว่ากระบวนการทั้งระบบไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากไม่สามารถ
แปรสินค้าและบริการเหล่านั้นให้เป็นตัวเงินได้ ดังนั้น การวางแผนการตลาด ซึ่งในปัจจุบันมีการ
แข่งขันสูง จึงควรได้รับการสนใจในการพัฒนาเทคนิคด้านต่าง ๆ ให้ทันสมัย เพ่ือให้เป็นการศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐานคุณลักษณะ สภาวะตลาด ขนาด แนวโน้มของตลาด เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางกลยุทธ์
และแผนงานทางการตลาดตลอดจนพยากรณ์รายรับ ต้นทุนด้านการตลาด และด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย วิเคราะห์ด้านการตลาดนี้จะใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการค้าปลีกมาประกอบในการวิเคราะห์
เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้วย  โดยทฤษฎีส่วนประสมทางการค้าปลีก  มี
องค์ประกอบห้าประการหรือ 4 P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัด
จ าหน่าย(Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) และลักษณะเฉพาะขององค์การ โดยส่วนประสม
ทางการค้าปลีกทั้งห้าประการนี้จะเป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคและให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดรายละเอียดแต่ละประการมีดังนี้  

4.1 ผลิตภัณฑ์ คือ สินค้าที่ขายในร้านโดยค านึงถึงตราสินค้า ขนาด สี จ านวน เป็นต้น 
และยังรวมถึงการบริการต่าง ๆ เช่น การบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน การแลกคืนสินค้า การตกแต่ง
ร้านค้าฯลฯ ผลิตภัณฑ์ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญที่สุดในส่วนประสมทางการค้าปลีก
ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่จะจ าหน่ายต้องมีคุณสมบัติและคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด สามารถ
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กระท าได้หลายลักษณะ เช่น การตั้งราคาตามราคาตลาด การตั้งราคาแบบเลขคี่ การตั้งราคาส าหรับ
การขายแบบให้เครดิต เป็นต้น  

4.2 ราคา คือ สิ่งก าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ระดับราคามีผลต่อตลาดเป้าหมาย ในหลาย
ด้าน เช่น ผู้บริโภคจะประเมินคุณภาพของสินค้าเปรียบเทียบกับราคาก่อนตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้ค้าปลีก
ควรตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพและสภาวะการแข่งขันจากคู่แข่งขัน  วิธีการตั้งราคาสามารถ
กระท าได้หลายลักษณะ เช่น การตั้งราคาตามราคาตลาด การตั้งราคาแบบเลขคี่ การตั้งราคาส าหรับ
การขายแบบให้เครดิต เป็นต้น  

4.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ การน าสินค้าไปสู่ตลาดเป้าหมาย ส าหรับปัจจัยที่กิจการ
ค้าปลีกต้องค านึงเป็นพิเศษ คือ ปัจจัยด้านท าเล ที่ตั้ง และการจัดวางผังกิจการ  

4.4 การส่งเสริมการตลาด คือ การติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การส่งเสริมการขาย ประกอบด้วยสี่กิจกรรมหลักคือการโฆษณา 
(Advertising) การส่งเสริมการขาย  (Sales promotion) การขายโดยพนักงานขาย  (Personal 
selling) และการประชาสัมพันธ์ (Public relation) โดยกิจการต้องเลือกและก าหนดรูปแบบการใช้ให้
เหมาะสมกับกลยุทธ์การตลาดของกิจการและลักษณะของตลาดเป้าหมาย  

4.5 ลักษณะเฉพาะขององค์การ คือ เป็นการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในใจของลูกค้า อัน
เนื่องมาจากการประสมประสานของผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย 
จนท าให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ขององค์การ ซึ่งหากกล่าวถึงองค์การแล้วลูกค้าจะระลึกถึงลักษณะ
เฉพาะตัวขององค์การขึ้นได้ทันที 

สรุปการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต้องมีการวิเคราะห์ด้านการตลาด  เป็นการศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐาน ลักษณะของตลาด ขนาด แนวโน้มของตลาด เพ่ือเป็นข้อมูลในการวาง กลยุทธ์และ
แผนการตลาด ตลอดจนพยากรณ์ รายรับ ต้นทุนด้านการด าเนินงาน และช่องทางการจัดจ าหน่าย 
หลังจากนั้นต้องมีการวิเคราะห์ด้านการจัดการ เช่น มีการก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมว่าจะด าเนินธุรกิจ
แบบใด เป็นเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของธุรกิจที่ผู้ประกอบการด าเนินงานต้องมองถึงปัญหาทางเงินลงทุน  ก าไรที่จะได้รับ 
นอกจากนั้นต้องมองถึงความเสี่ยงที่จะได้รับในทุกด้าน  และผลกระทบของการด าเนินงาน  มา
คาดคะเนรายรับ รายจ่าย ต้นทุนเพื่อประเมินการตัดสินใจต่อไป 

2.4.2.5 หลักการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน การสัมมนาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาในปี พ.ศ.

2530 ซึ่งมีเนื้อหาปรากฏในรายงานชื่อ “Our Common Future” ได้ให้ความหมายของ การพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development) ว่าหมายถึงการพัฒนาเพ่ือบรรลุถึงความต้องการของมนุษย์
ชาติในปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลดทอนหรือเบียดบังโอกาสที่จะบรรลุความต้องการพ้ืนฐานของ
มนุษย์ในรุ่นต่อไปด้วย 

ในทัศนะของผู้เรียบเรียงเห็นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนน่าจะหมายถึงการพัฒนาทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด
ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีการบ ารุงรักษาและใช้ในอัตราที่จะก่อให้เกิดการทดแทนได้ทันอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือจะได้มีทรัพยากรใช้ต่อไปในอนาคตรวมทั้งการเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
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คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร และการพัฒนาต้องค านึงถึงความเสียหายของสิ่งแวดล้อมและป้องกัน
ปัญหาความเสื่อมโทรมที่จะเกิดแก่สิ่งแวดล้อม33 

(1) องค์ประกอบการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาที่ยั่งยืน มีองค์ประกอบ 3 อย่างด้วยกัน 
คือ 
 1.1 ต้องมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และค านึงถึงผลกระทบในการใช้ทรัพยากรนั้นการใช้
ทรัพยากรต้องมีการบ ารุงรักษาและใช้ในขอบเขตที่ทรัพยากรนั้น ๆ จะคืนสู่สภาพปกติได้เช่นการตัดไม้
ในป่า ควรตัดแต่ไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วและปล่อยไม้ขนาดเล็กไว้เพ่ือให้เติบโตต่อไป 
 1.2 ชุมชนมีเศรษฐกิจที่มั่นคง การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจดีอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการสร้างงานให้กับชุมชน เพ่ือที่ประชากรในชุมชนจะได้ไม่ออกไปขายแรงงานต่างถิ่น 
 1.3 ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีมาตรฐานการครองชีพที่ดี
มีที่อยู่อาศัยที่ถูกลักษณะ ปราศจากมลพิษและมูลฝอย มีการวางแผนการจัดการในการใช้ที่ดินโดยมี
การวางผังเมืองแยกพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยออกจากพ้ืนที่อุตสาหกรรม34 

(2) หลักการพัฒนาความย่ังยืน  
 ความยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่รอด และความสมบูรณ์พูนสุขของมนุษย์
อย่างต่อเนื่องซึ่งวัตถุประสงค์ของความยั่งยืนแบ่งออกเป็น 3 ประการคือ ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ความยั่งยืนทางสังคม และความยั่งยืนทางนิเวศวิทยา 
 (2.1) ทางเศรษฐกิจ 
 ก. ความยั่งยืนจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเพียงพอที่จะตอบสนอง
ความต้องการพ้ืนฐานของประชากรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องสามารถขจัดความยากจนและเน้น
การกระจายโอกาสในการใช้ทรัพยากร เพ่ือลดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ผู้ร่ ารวยจะต้องมีส่วน
ช่วยเหลือผู้ยากจน ประเทศอุตสาหกรรมซึ่งมีฐานะมั่งคั่งร่ ารวย ควรมีส่วนช่วยอย่างจริงจังในการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในประเทศที่ยากจน 
 ข. การพัฒนาที่ยั่ งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการ รวมเอาค่าใช้จ่ายด้าน
สิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในต้นทุนการผลิตด้วย เช่นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ ามันจะต้องรวมค่าใช้จ่ายใน
การก าจัดอากาศเสีย และปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพอากาศในบริเวณข้างเคียงด้วย 

(2.2) ด้านสังคม 
ก. การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นไปได้อย่างยาวนาน ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางประชากร

ที่สอดคล้อง และสมดุลกับการเปลี่ยนแปลงของศักยภาพการผลิตของระบบนิเวศในภูมิภาคนั้น ๆ 
ข. การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องสนับสนุนค่านิยมที่มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีมาตรฐานการ

บริโภคทรัพยากรที่ไม่ฟุ่มเฟือย และอยู่ในขีดความสามารถของระบบนิเวศนั้น ๆ ที่จะรองรับได้รวมทั้ง
มีการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบในการที่จะน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ให้เหมาะสมกับความต้องการของ
สังคมและศักยภาพที่จะอ านวยประโยชน์ได้ 

                                                           
33 ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ , มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม , พิมพ์ครั้งที่  2, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), หน้า 110 - 111.  
34 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 87. 
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ค. การพัฒนาที่ยั่งยืนควรอยู่บนฐานของความส าพันธ์ที่ดีและมั่นคงภายในหน่วยการผลิต
แต่ละหน่วย ซึ่งหมายถึงการมีความส าพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างทุกระดับอันจะน าไปสู่การ
กระจายผลประโยชน์จากการผลิตอย่างเป็นธรรม 
 (2.3) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

ก. การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นรูปแบบการใช้ทรัพยากรที่มีการบ ารุงรักษา และมีอัตราการใช้
ทรัพยากรที่อยู่ในขอบเขตการอ านวยให้ทรัพยากรที่ใช้นั้น คืนกลับสู่สภาพปกติได้ กรณีการใช้
ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดสิ้นไป อาจท าให้คนรุ่นหลังขาดโอกาสในการใช้ประโยชน์ ทางเลือกในการ
แก้ปัญหาคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ชะลอการใช้ และพัฒนาเทคโนโลยีในการหาทรัพยากรอ่ืน
มาใช้ทดแทน 

ข. การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องมีการพิทักษ์ และสงวนรักษาความหลากหลายของพันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ในสภาพธรรมชาติไว้ให้ได้ เพราะสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศรวมทั้งมนุษย์มีวิวัฒนาการร่วมกันมา 
การสูญหายไปของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่เหลือรอดจนอาจเป็นเหตุ
ให้มีการสูญหายของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดตามมา35 

(3) กลยุทธ์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
การพัฒนาท้องถิ่นและชนบทของไทยที่ผ่านมา ได้รับอิทธิพลจากการส่งข้าราชการและ

นักศึกษาไปศึกษาต่อต่างประเทศ ไปร่วมประชุมสัมมนาต่างประเทศ แล้วกลับมาริเริ่มท าตามสิ่งที่ตน
ได้รับความรู้มา อีกส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากการช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ที่
หมุนเวียนน าประสบการณ์และความรู้จากประเทศต่าง ๆ มาทดลองและแนะน าให้กับส่วนราชการ
และองค์การเอกชนให้ท าตาม และวิธีการที่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นเคยท าได้ผลจากประเทศอ่ืน หรือเชื่อ
ว่าเป็นหลักการที่ถูกต้อง โดยสรุปแล้วในอนาคตของการพัฒนาท้องถิ่นและชนบท ซึ่งมีส่วนผสมผสาน
จากประสบการณ์ในอดีต แต่ก็จะมีกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ชัดเจนขึ้นดังนี้  
 3.1 กลยุทธ์การพัฒนาที่ยึดความต้องการพ้ืนฐานของคนเป็นหลัก ความต้องการพ้ืนฐาน
ของคนจุดเน้นหลักก็คือ เรื่องสุขภาพอนามัยและการขากสารอาหารที่จ าเป็น ความต้องการพ้ืนฐาน
ดังกล่าวเน้นที่คนมากกว่าชุมชนโดยส่วนรวม และจะต้องเป็นความต้องการที่พอกินพอใช้ ไม่เกินฐานะ
และความสามารถของคนในชุมชนที่จะรองรับได้  
 3.2 กลยุทธ์การพัฒนาที่เน้นการริเริ่มและการด าเนินการโดยประชาชน การริเริ่มการ
พัฒนาควรที่จะมาจากประชาชน ผู้สนใจที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงสถานภาพเดิมให้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน แม้
จะเป็นการริเริ่มจากกลุ่มคนไม่ก่ีคน เช่น การเลี้ยงปลาร่วมกันในบ่อเลี้ยงปลา การรวมข้าวไว้ในยุ้งฉาง
เพ่ือหยิบยืม แต่ในทางปฏิบัติจริงก็ท าได้ในบางท้องที่เท่านั้น กลยุทธ์นี้อาจเริ่มจากผู้สนใจที่ต้องการจะ
ทดลองกิจกรรมใหม่ ดังนั้นจึงอาจใช้กลยุทธ์ การแนะน า กระตุ้น เร่งเร้า หรือเรียนรู้จากการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
 3.3 กลยุทธ์การพัฒนาที่เน้นส่งเสริมการพ่ึงตนเองและการมีส่วนร่วม กลยุทธ์นี้ที่สามารถ
น ามาใช้ได้ เป็นการกระตุ้นและจูงใจให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ชนบท ซึ่งอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การระบุถึงปัญหาและความต้องการ จนถึง

                                                           
35 อ้างแล้ว, ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม, หน้า 111-112.  
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ขั้นประเมินผล หรือเข้ามีส่วนร่วมในบางขั้นตอน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
โดยตรง อันจะเป็นการช่วยสร้างให้ประชาชนในท้องถิ่นและชนบทนั้น สามารถพ่ึงตนเองได้ต่อไป 
 3.4 กลยุทธ์การพัฒนาที่เน้นความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของชุมชน 
การพัฒนาท้องถิ่นและชนบทนั้น ผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ เกี่ยวข้อง จะต้องตระหนักถึง
สภาพแวดล้อมของชุมชนนั้นในด้านต่าง ๆ เสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรมหรือประเพณี ว่ามีความพร้อมในด้านต่าง ๆ หรือไม่ เพียงใด ก่อนที่จะน าโครงการไปปฏิบัติ
ในท้องถิ่นนั้น ความพร้อมของชุมชนในที่นี้ หมายถึง ระดับของการยอมรับ ที่ชุมชนจะผลักดันให้
โครงการพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 3.5 กลยุทธ์การพัฒนาที่เน้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาโครงสร้างส าคัญที่น่าปรับเปลี่ยนก็คือ โครงสร้างการตัดสินใจให้ทุกระดับได้มีส่วนร่วม
รับผิดชอบตามความสามารถ ไม่จ าเป็นต้องรวมไว้ในระดับใดระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างในแง่ของการติดต่อสื่อสาร และระบบข้อมูลข่าวสาร จะต้องถูกจัดให้สอดคล้อง
และเอ้ือต่อการพัฒนาอีกด้วย 
 3.6 กลยุทธ์การพัฒนาที่เน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มีค่า
ซึ่งเกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือว่า
ส าคัญและมีค่าที่สุด ดังนั้นการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นหรือชนบท จึงควรเน้นที่ตัวคนเป็นส าคัญ
อันดับแรกมิใช่เน้นที่วัตถุ ซึ่งคนควรได้รับการเพิ่มคุณภาพทั้งทางร่างกายและสติปัญญา 
 3.7 กลยุทธ์การพัฒนาที่เน้นการประสานกิจกรรมหลายด้านในลักษณะที่เป็นระบบและ
ครบวงจร การพัฒนาท้องถิ่นและชนบทเป็นเป้าหมายรวมที่ทุก ๆ ฝ่าย จะต้องเข้ามาร่วมด าเนินการ 
โดยหลักแล้วกลยุทธ์นี้มุ่งเน้นแนวทางพัฒนาที่เป็นการประสานกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและชนบทให้พ่ึงตนเองได้อย่างถาวรนั้นเอง 
 3.8 กลยุทธ์การพัฒนาที่มุ่งเปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยมที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา การ
สร้างค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้องให้กับราษฎรเป็นสิ่งที่จะละเลยมิได้ ค่านิยมเก่า ๆ ก็เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นไม่น้อย เช่น ค่านิยมที่ว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมจะน าพาชีวิตไปไม่จ าเป็นต้องแก้ไข
ปัญหาชีวิตของตน หรือค่านิยมที่ว่าประชาชนเป็นฝ่ายรับความช่วยเหลือแต่ฝ่ายเดียว คอยให้รัฐมา
ช่วยเหลือ หรือค่านิยมที่ว่าเจ้าหน้าที่ของทางราชการเป็นเจ้าเป็นนาย จะว่ากล่าวสิ่งใดก็ถูกต้องไปหมด 
ประชาชนมีหน้าที่เพียงรับฟัง ยังมีค่านิยมที่ส่งเสริมในการพัฒนาต้องช่วยกันสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น 
ได้แก่ ค่านิยมท่ีสกัดกั้นการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นมิให้ขยายตัวเร็วเกินไป36   
 ดังนั้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นสมควรที่จะท าอย่างยิ่งซึ่งค าว่า 
“คุณธรรม” หมายถึงสภาพคุณงามความดี ส่วนค าว่า “จริยธรรม”ก็หมายถึงธรรมที่เป็นข้อประพฤติ
ปฏิบัติ เมื่อปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมได้ก็จะเป็นพ้ืนฐานแห่งการพัฒนาเพราะเป็นการมุ่ง
ส่งเสริมคุณภาพของคนโดยตรง ซึ่งมีหลักส าคัญอยู่ที่จิตใจ 
 

                                                           
36 ปรัชญา เวสารัชช์ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, หลักการและแนวทางในการบริหารแผนงานโครงการ

พัฒนาท้องถิ่นและชนบท, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหนึ่งเจ็ดการพิมพ์, 2532), หน้า 68-74. 
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(4) การส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กระแสพระราชด ารัสคุณธรรม  4 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธี

บวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2525 มีความสอดคล้องกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือหลักฆราวาสธรรม 4 ประการ ซึ่งเป็นเครื่องขัดเกลาความต้องการ
ส่วนจ าเป็นของผู้คนให้ลดน้อยลง อันจะเป็นรากฐานที่ส าคัญของระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้
ประชาชนรู้จักพออยู่พอกิน มีความสงบ ซึ่งส่งผลให้การด าเนินชีวิตเกิดความสงบสุขร่มเย็น ดังกระแส
พระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า 

 
“...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมน ามาปฏิบัติ มีอยู่สี่ประการ ประการแรก คือ

การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็น
ธรรม ประการที่สอง คือการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ
ความดีนั้น ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น อดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความชั่ว ความ
สัจสุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใด ประการที่สี่ คือการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต 
และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรมสี่
ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้
ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้า
ต่อไปได้ดังประสงค์...”37 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมา

ตั้งแต่เริ่มงานพัฒนาเมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว และทรงยึดมั่นหลักการนี้มาโดยตลอด  โดยเฉพาะด้าน
การเกษตร เราเน้นการผลิตสินค้า เพ่ือส่งออกเป็นเชิงพาณิชย์ เช่น เมื่อปลูกข้าวก็น าไปขายและน าเงิน
ไปซื้อข้าว เมื่อเงินหมดก็ไปกู้ เป็นอย่างนี้มาโดยตลอด จนกระทั่งชาวนาไทยตกอยู่ในภาวะเป็นหนี้สิน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาด้านนี้ จึงได้พระราชทานพระราชด าริให้จัดตั้ง
ธนาคารข้าว ธนาคารโคกระบือขึ้นเพ่ือช่วยเหลือราษฎร นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งที่มาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโครงการแรก ๆ ของพระองค์ได้ทรงก าชับหน่วยราชการมิได้น าเครื่องมือกลหนักเข้าไปท างาน 
ทรงรับสั่งว่า หากน าเข้าไปเร็วนัก ชาวบ้านจะละทิ้งจอบ เสียม และในอนาคตจะช่วยตัวเองไม่ได้ ซึ่งก็
เป็นจริงในปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชด าริวิธีการที่จะช่วยเหลือราษฎรด้านการเกษตร  
โดยได้พระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2535 ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณวัด
มงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสระบุรี เพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับการท าการเกษตร
ให้แก่ราษฎร 

แรงดลพระราชหฤทัยในเรื่องทฤษฎีใหม่เกิดจากที่พระองค์เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยม
ราษฎรบ้านกุดตอแก่น อ าเภอกุดสิมคุ้มใหญ่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน 

                                                           
37 อาชว์  เต าลาน นท์ , ดร , ป รัชญ าเศรษ ฐกิ จพ อ เพี ยง  Road to Sustainable Economy,(

กรุงเทพมหานคร : หจก.เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2550 ), หน้า 103. 
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พ.ศ. 2535 และทรงพระราชทานพระราชด ารัสแก่บรรดาคณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัย
มงคลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2535 ถึงข้อมูลเบื้องต้นจากปัญหา
ข้อเท็จจริงแล้วทรงวิเคราะห์เป็นแนวคิดทฤษฎีในการแก้ไข ในเวลาต่อมาจึงมีพระราชด าริให้ท าการ
ทดลอง “ทฤษฎีใหม่” ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ต าบลห้วยบง อ าเภอเมืองจังหวัดสระบุรี และเสด็จพระ
ราชด าเนินทอดพระเนตรการทดลองสรุปเป็นทฤษฎีใหม่ในวันที่ 25มกราคม พ.ศ. 253638 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานด าริเพ่ิมเติมมาโดยตลอด เพ่ือให้เกษตรกร
ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมีความแข็งแรงพอ ก่อนที่จะไปผลิตเพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชย์ โดยยึด
หลักการ “ทฤษฎีใหม่” 3 ขั้น คือ 

ขั้นที่ 1 มีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้บนพ้ืนฐานของความประหยัดและขจัดการใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย 

ขั้นที่ 2 รวมพลังกันในรูปกลุ่ม เพ่ือการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งด้านสวัสดิการ
การศึกษา การพัฒนาสังคม 

ขั้นที่ 3 สร้างเครือข่าย กลุ่มอาชีพ และขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายโดย
ประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ  ภาคองค์การพัฒนาเอกชน และภาคราชการในด้านเงินทุน 
การตลาด การผลิต การจัดการและข่าวสารข้อมูล 

พระราชด าริทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นทั้งหลักการและวิธีการใหม่ 
เป็นพระราชด าริที่มีความยิ่งใหญ่ทางความคิด 9 ประการ คือ 

1. เป็นแนวคิดแบบพหุนิยม (plurality, multiplicity, multiple) ทั้งในแง่การคิด และ
การกระท า ไม่ เป็นเอกนิยม  (unitary, singularity, uniformity) และทวินิยม  (duality,binary, 
either – or, polarity) 

2. เป็นแนวคิดที่ยอมรับการด ารงอยู่ร่วมกันของสิ่งที่แตกต่างกัน  เช่น เกษตรแบบ
พ่ึงตนเองด ารงอยู่ร่วมกันกับการผลิตทางเกษตรอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง หรือ
อุตสาหกรรมประเภทให้บริการได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะเกษตรพอเพียงไป
เป็นการผลิตรูปแบบอื่น 

3. เป็นแนวคิดที่ปฏิบัติได้ ท าให้เห็นจริงได้ เป็นทฤษฎีที่ผนึกประสารเป็นเนื้อเดียวกับการ
ปฏิบัติ มิใช่เพียงทฤษฎีลอย ๆ ปฏิบัติไม่ได้ 

4. เป็นทฤษฎีที่มีความง่ายไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย จึงมีพลังสูง คนทั่วไปทุกระดับสามารถ
เข้าใจเข้าถึง และน าไปท าให้เห็นผลจริงได้ 

5. เป็นทฤษฎีที่น าประสบการณ์ของประเทศไทยและลักษณะสภาพแวดล้อม  ลม ฟ้า
อากาศ การเปลี่ยนแปลงทางฤดูกาล วิถีชีวิต ฐานะทางเศรษฐกิจสถานการณ์เฉพาะหน้าและอนาคต 
ตลอดจนลักษณะเด่นของชีวิตความเป็นอยู่ และการผลิตของไทย ซึ่งเป็นประเทศผลิตธัญญาหาร มา

                                                           
38 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ , แนวคิดและ

ทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, (กรุงเทพมหานคร :บริษัท 21 เซ็น
จูรี่ จ ากัด, 2541), หน้า 227 – 231. 
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รวมกันเข้าเป็นทฤษฎีใหม่ โดยเน้นความส าคัญของน้ า ที่มีต่อชีวิตเป็นพิเศษ ดังพระราชด ารัสที่ว่า “...
หลักส าคัญว่าต้องมีน้ า เพราะชีวิตอยู่ที่น้ า ถ้ามีน้ าคนอยู่ได ้ถ้าไม่มีน้ า คนอยู่ไม่ได้...” 

6. เป็นแนวคิดที่สมสมัย และได้จังหวะเวลาที่เหมาะในการเตือนให้ผู้มีบทบาททางการ
จัดท า และด าเนินการตามนโยบายและแผนการพัฒนาให้มีสติและความระมัดระวังในการก าหนด
นโยบายและแผนการพัฒนาให้มีสติและความระมัดระวัง ในการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ประเทศ 

7. เป็นแนวคิดแบบองค์รวม (Holistic Theory) เพราะมีหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และปรัชญาการด ารงชีวิต มีผลในการส่งเสริมจริยธรรม (Ethics) แห่งความพอ และ 
พอเพียง (Enough and Subsistence) 

8. เป็นแนวคิดที่มีพลังในการกระตุ้นให้ผู้ยากไร้มีพลังเข้าใจถึงความเป็นจริงไม่มีปมด้อย
หรือท้อแท้ ท้อถอยในโชคชะตา เพราะผู้ปฏิบัติสามารถมีความสุขได้ตามอัตภาพ และเข้าใจหลักของ
สันโดษ ไม่ถูกมอง หรือถูกทับถมว่าเป็นผู้ด้อยพัฒนา หรือมีปัญหา เป็นขวากหนามของการพัฒนา 

9. เป็นแนวคิดที่ปลอดจากการเมือง ผลประโยชน์และอุดมการณ์ จึงเป็นทฤษฎีที่มีความ
เป็นสากล สามารถน าไปใช้โดยปราศจากข้อข้องใจด้านการเมือง เป็นผลดีต่อประเทศที่มีปัญหาคล้าย
ประเทศไทยที่จะน าไปใช้39 

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 ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่

ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา 
และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต 
เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา40 

                                                           
39 ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ทฤษฎีใหม่ : มิติที่ยิ่งใหญ่ทางความคิด, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันนโยบาย

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

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550), หน้า 2. 



 
46 

 

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง
และความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท า 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร 
ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความ
รอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและ
การด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีความส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความ
รอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 นัยส าคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงมีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ประการได้แก ่

 ประการที่หนึ่ง เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดหลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน”โดยมุ่งเน้น
การผลิตพืชผล หรือผลผลิต ให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรก เมื่อเหลือ
พอจากการบริโภคแล้ว จึงค านึงถึงการผลิตเพ่ือการค้าเป็นอันดับรองลงมา หลักใหญ่ส าคัญยิ่งคือ การ
ลดค่าใช้จ่าย โดยการสร้างสิ่งอุปโภคบริโภคในที่ดินของตนเอง 

 ประการที่สอง เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มของชาวบ้านทั้งนี้ 
กลุ่มชาวบ้าน หรือองค์กรชาวบ้าน จะท าหน้าที่ เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้
หลากหลาย ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเกษตรแบบผสมผสานหัตถกรรมการแปรรูปอาหาร 
การท าธุรกิจค้าขายและการท่องเที่ยวระดับชุมชน เป็นต้น เมื่อองค์กรชาวบ้านเหล่านี้ได้รับการพัฒนา
ให้เข้มแข็ง และมีเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นแล้วชุมชนก็จะได้รับการดูแลให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาในทุก ๆ ด้าน เมื่อเป็นเช่นนี้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโต
ไดอ้ย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความว่า เศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพร้อม ๆ กับสภาพการณ์ด้านการ
กระจายรายได้ท่ีดีขึ้น 

 ประการที่สาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการมีความเมตตา ความเอ้ือ
อาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจเพ่ือประกอบอาชีพต่าง  ๆ ให้
บรรลุผลส าเร็จ ดังนั้น ประโยชน์ที่เกิดขึ้น จึงมิได้หมายถึงรายได้แต่เพียงมิติเดียว หากแต่ยังรวมถึง
ประโยชน์ในมิติ อ่ืน ๆ ด้วย เช่น การสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว  สถาบันชุมชน
ความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชน บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ
ไทยให้คงอยู่ตลอดไปส าหรับในภาคอุตสาหกรรมนั้น  ก็สามารถน า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มา
ประยุกต์ใช้ได้ คือ เน้นการผลิตด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และไม่ควรท าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
เกินไปเพราะหากท าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ก็จะต้องพ่ึงพิงสินค้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจาก
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ต่างประเทศเพ่ือน ามาผลิตสินค้า โดยต้องค านึงถึงสิ่งที่มีอยู่ในประเทศก่อน จึงจะท าให้ประเทศไม่ต้อง
พ่ึงพิงต่างชาติอย่างเช่นปัจจุบัน ดังนั้น จะต้องช่วยเหลือประเทศให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเป็นผู้จุดประกายระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงอันเป็นการช่วยลดปัญหาการ
น าเข้าวัตถุดิบและชิ้นส่วน ที่น ามาใช้ในการผลิตให้เป็นลักษณะพ่ึงพาซึ่งมีมาแล้วเกือบ 20 ปีแต่ทุกคน
มองข้ามประเด็นนี้ไปตลอดจนได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมการเป็นอยู่ หรือ การใช้ชีวิตจากภายนอก
ประเทศท าให้ประชาชนหลงลืมและมึนเมาอยู่กับการเป็นนักบริโภคนิยมรับเอาของต่างชาติเข้ามา
อย่างไม่รู้ตัว และรวดเร็วจนท าให้เศรษฐกิจของไทยตกต่ า 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวปฏิบัติโดยยึดหลักความพอดีกับศักยภาพของตนเอง
บนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง รวมทั้งมีความเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืน ในสังคมเป็นประการส าคัญถึงแม้ว่า
แนวคิดนี้จะมุ่งเน้นไปสู่กลุ่มเกษตรกร หรือผู้มีที่ดินทั้งหลายแต่ก็ไม่ได้หมายความทุกคนจะต้องกลับ
ไปสู่ภาคเกษตรทั้งหมด ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ในสภาพความเป็นจริง ส าหรับคนอยู่นอกภาคเกษตรนั้น 
เศรษฐกิจพอเพียงก็จะต้องน ามาใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา 
เป็นแนวปฏิบัติตน ไม่ว่าจะอยู่ในกิจกรรมใด อาชีพใด ก็ต้องยึดวิถีชีวิตไทย อยู่แต่พอดีอย่าฟุ่มเฟือย
อย่างไร้ประโยชน์ อย่ายึดวัตถุเป็นที่ตั้ง ให้ยึดเส้นทางสายกลาง อยู่กินตามฐานะใช้สติปัญญาในการ
ด ารงชีวิต เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่าใช้หลักการลงทุนเชิงการพนัน ซึ่งตั้งอยู่บนความเสี่ยง ต้อง
ตั้งอยู่บนหลักของ “รู้ รัก สามัคคี” ใช้สติปัญญาปกป้องตนเองไม่ให้หลงกระแสโลกาภิวัตน์โดยให้รู้ถึง
เหตุและผลตามสภาพแวดล้อมหรือบริบทของสังคมไทย ให้รู้จักแยกแยะสิ่งดี หรือสิ่งเลว สิ่งที่เป็น
ประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์ ตามสภาพความเป็นจริงของบ้านเมืองของเราเป็นที่ตั้ง ให้มีความรัก 
ความเมตตา ที่จะช่วยเหลือสังคมให้รอดพ้นจากภัยพิบัติและรวมพลังกันด้วยความสามัคคีเป็นหมู่เหล่า 
ขจัดข้อแย้งไปสู่ความประนีประนอม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เศรษฐกิจพอเพียง คือ
การด ารงชีวิตในความพอดี มีชีวิตใหม่ คือหวนกลับมาสู่วิถีชีวิตไทยที่จะท าให้ชาติบ้านเมือง และตัวเรา
หลุดพ้นจากควากทุกข์ ด้านเศรษฐกิจและมีความสุขในที่สุด 

ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีที่ ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

การมีภู มิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะน ามาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังใน
ขั้นปฏิบัติ 

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

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศน์ วะสี มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์ ที่ถือได้ว่า
เป็นแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้คือ 

เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายอย่างเดียวกัน  หรือเหมือนกันกับเศรษฐกิจสมดุล
เศรษฐกิจบูรณาการ เศรษฐกิจศีลธรรม เศรษฐกิจพ้ืนฐาน และเศรษฐกิจชุมชน โดยในส่วนของ
เศรษฐกิจพ้ืนฐานนั้น หมายถึงเศรษฐกิจที่ค านึงถึงการทะนุบ ารุงพ้ืนฐานของตัวให้เข้มแข็งทั้งทางสังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพ้ืนฐานของสังคมก็คือเศรษฐกิจชุมชน  เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจ
พ้ืนฐานกับเศรษฐกิจชุมชนคืออย่างเดียวกัน หัวใจของเศรษฐกิจพ้ืนฐานหรือเศรษฐกิจชุมชนอยู่ที่การ
รวมตัวของชาวบ้านในการท าอาชีพต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม การแปรรูปอาหารงานหัตถกรรม ธุรกิจ
ชุมชน ศูนย์การแพทย์แผนไทย กองทุนชุมชนเพ่ือการเพ่ิมทุนทุก ๆ ทางพร้อมกันคือ ทุนทางสังคม ทุน
ทางวัฒนธรรม ทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางเศรษฐกิจ41 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงส าหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรัก
พอเพียง มีปัญญาพอเพียง เกิดความสมดุล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจสมดุลหรือ
เศรษฐกิจพ้ืนฐานไม่มองเรื่องเศรษฐกิจแบบแยกส่วนแต่เป็นเศรษฐกิจที่อยู่บนความเข้มแข็งของชุมชน 
เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นบูรณาการ  เศรษฐกิจ
พอเพียง อันจัดเป็นเศรษฐกิจพ้ืนฐานนั้นมีลักษณะส าคัญ 5 ประการ คือ 

1. เป็นเศรษฐกิจส าหรับคนทั้งมวลไม่ใช่เศรษฐกิจที่สร้างความร่ ารวยให้คนส่วนน้อยแต่ทิ้ง
คนส่วนใหญ่ให้ยากจน ซึ่งก่อให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจ น าไปสู่ปัญหาทางสังคม การเมืองและ
สิ่งแวดล้อมอันน าไปสู่ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจส าหรับคนทั้งมวล เป็นการสร้างทุนทางสังคม และ
เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทุกชนิด 

2. มีพ้ืนฐานอยู่ท่ีความเข้มแข็งของชุมชนเพราะชุมชนเป็นพื้นฐานของสังคม 
3. มีความเป็นบูรณาการ คือไม่ใช่เป็นเรื่องเศรษฐกิจโดด ๆ แต่เชื่อมโยงกับสังคม

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม พร้อมกันไป 
4. อยู่บนพ้ืนฐานความเข้มแข็งของตนเอง เช่น การเกษตร หัตถกรรมไทยอุตสาหกรรม 

การเกษตร สมุนไพร อาหารไทย การท่องเที่ยว ซึ่งล้วนอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยเป็น
จุดแข็งของคนไทยที่คนชาติอ่ืนไม่มี 

5. มีการจัดการและนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือเติมความก้าวหน้าให้แก่เรื่องพ้ืนฐาน ท าให้มี
พลวัตอย่างไม่หยุดนิ่งเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงส าหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความ
รักพอเพียง มีปัญญาพอเพียง เกิดความสมดุล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจสมดุล
หรือเศรษฐกิจพ้ืนฐานไม่มองเรื่องเศรษฐกิจแบบแยกส่วนแต่เป็นเศรษฐกิจที่อยู่บนความเข้มแข็งของ
ชุมชน เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นบูรณาการ 
เศรษฐกิจพอเพียง อันจัดเป็นเศรษฐกิจพ้ืนฐานนั้นมีลักษณะส าคัญ 5 ประการ คือ 

                                                           
41 ประเวศน์ วะสี, ศ.นพ. ปาฐกถาป๋วย อึ้งภากรณ์ ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

สังคม และศีลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 2541), หน้า 43. 
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1. เป็นเศรษฐกิจส าหรับคนทั้งมวลไม่ใช่เศรษฐกิจที่สร้างความร่ ารวยให้คนส่วนน้อยแต่ทิ้ง
คนส่วนใหญ่ให้ยากจน ซึ่งก่อให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจ น าไปสู่ปัญหาทางสังคม การเมืองและ
สิ่งแวดล้อมอันน าไปสู่ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจส าหรับคนทั้งมวล เป็นการสร้างทุนทางสังคม และ
เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทุกชนิด 

2. มีพ้ืนฐานอยู่ท่ีความเข้มแข็งของชุมชนเพราะชุมชนเป็นพื้นฐานของสังคม 
3. มีความเป็นบูรณาการ คือไม่ใช่เป็นเรื่องเศรษฐกิจโดด ๆ แต่เชื่อมโยงกับสังคม

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม พร้อมกันไป 
4. อยู่บนพ้ืนฐานความเข้มแข็งของตนเอง เช่น การเกษตร หัตถกรรมไทยอุตสาหกรรม 

การเกษตร สมุนไพร อาหารไทย การท่องเที่ยว ซึ่งล้วนอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยเป็น
จุดแข็งของคนไทยที่คนชาติอ่ืนไม่มี 

5. มีการจัดการและนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือเติมความก้าวหน้าให้แก่เรื่องพ้ืนฐาน ท าให้มี
พลวัตอย่างไม่หยุดนิ่ง42 

สรุปไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่จริงนั้นเป็นเรื่องวัฒนธรรมเพราะหมายถึงวิถีชีวิต รวมตั้งแต่
ความเชื่อ  คุณค่า การประพฤติปฏิบัติร่วมกันรวมถึงเศรษฐกิจ  การศึกษา สุนทรียศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การพออยู่พอกิน การพ่ึงพาตนเองตามหลักธรรมค าสอนของศาสนา ซึ่งอยู่
ภายใต้ร่มเงาของวัฒนธรรมการน าชื่อเศรษฐกิจมาใช้นั้นเป็นเพียงเพ่ือกระตุ้นความสนใจและให้ฟังดูมี
พลังมากกว่าการพูดถึงวัฒนธรรม 

 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมต่าง ๆ เอาไว้ว่า

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งในการผลิต
สินค้า และบริการทุกชนิด เพ่ือเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยต่าง ๆ ที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความ
เป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่ส าคัญคือ ไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุ
นิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่มีพันธนาการอยู่กับสิ่งใด โดยสรุปคือหันกลับมายึดเส้นทางสายกลางใน
การด ารงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง คือการวางรากฐานอันมั่นคงและยั่งยืนของชีวิต43 

เศรษฐกิจพอเพียง มิได้จ ากัดเฉพาะแต่ในส่วนของเกษตรกรหรือชาวไร่ ชาวนาเพียงเท่านั้น 
แต่เป็นเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพ  ทั้งที่อยู่ในเมืองและชนบท เช่น ผู้ที่ เป็นเจ้าของโรงงาน
อุตสาหกรรม และบริษัท ในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าจะต้องขยายกิจการเพราะความเจริญเติบโต
ของงาน ต้องขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือหากจะกู้ยืมก็ต้องกระท าตามความเหมาะสม ไม่ลงทุน
จนเกินตัวโดยไม่เหลือที่มั่นให้ยืนอยู่ได้ ต้องรู้จักใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยเกินตัวเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเอง อยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของ
ตนเองให้ดีเสียก่อน คือตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ  ยก

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

ภัคธรรศ, 2544), หน้า 113. 
43 สุเมธ ตันติเวชกุล, ดร, เบ้ืองพระยุคลบาท, หน้า 285. 
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เศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเอง ย่อม
สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามล าดับต่อไปนี้ 

การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับเกษตรกรนั้น มีการปฏิบัติตามขั้นตอน ทฤษฎีใหม่ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้น คือ 

ขั้นที่ 1 ผลิตเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน ในระดับชีวิตที่ประหยัด ทั้งนี้ต้องมีความสามัคคี 
ในท้องถิ่น 

ขั้นที่ 2 รวมกลุ่มเพ่ือการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคมและ
ศาสนา 

ขั้นที่ 3 ร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการท าธุรกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งนี้ทุกฝ่าย
จะต้องได้รับประโยชน์ 

นอกจากนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ยังได้แสดงถึงฐานคิดการพัฒนาเพ่ือความพอเพียงไว้ดังนี้ 
คือ 

1. ยึดแนวพระราชด าริ ในการพัฒนา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามข้ันตอน “ทฤษฎีฃใหม”่ 
2. สร้าง “พลังงานสังคม” โดยการประสาน “พลังสร้างสรรค์” ของทุกฝ่ายในลักษณะ 

“พหุภาคี” อาทิ ภาครัฐ องค์กร พัฒนาเอกชน นักวิชาการ ธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน ฯลฯเพ่ือให้
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชน 

3. ยึด “พ้ืนที่” เป็นหลัก และใช้ “องค์กรชุมชน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส่วนภาคี   
อ่ืน ๆ ท าหน้าที่ช่วยกระตุ้นอ านวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุน 

4. ใช้ “กิจกรรม” ของชุมชนเป็น “เครื่องมือ” สร้าง “การเรียนรู้” และ “การจัดการ”
ร่วมกัน พร้อมทั้งพัฒนา “อาชีพ ที่หลากหลาย” เพ่ือเป็น “ทางเลือก” ของคนในชุมชนซึ่งมีความ
แตกต่างกัน 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 ) โดยให้
ความส าคัญต่อ “การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน” และ “ฐานทรัพยากรของท้องถิ่น” ควรเริ่มพัฒนา
จากวงจร ธุรกิจขนาดเล็กในระดับท้องถิ่นไปสู่วงจรธุรกิจที่ ใหญ่ขึ้นระดับประเทศ  และระดับ
ต่างประเทศ 

7. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มี “ศักยภาพ” ของแต่ละเครือข่ายให้เป็น “เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ธุรกิจชุมชน” ที่มีข้อมูลข่าวสารธุรกิจนั้น ๆ อย่างครบวงจร พร้อมทั้งใช้เป็นสถานที่ส าหรับ
ศึกษาดูงาน และฝึกอบรม44 

 

                                                           
44 สุเมธ ตันติเวชกุล, ดร, 209 ค าสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลอง

พระชนมายุ 81 พรรษา, หน้า 249. 
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อภิชัย พันธเสน ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ดังนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวคิดเพ่ือปรับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย22 เศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นความพอประมาณเน้น
ความสมควรนั้น มีรากฐานความคิดจากค า สอนของพระพุทธเจ้าในข้อที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา หรือ
ทางสายกลางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจที่ไม่เน้นอรรถประโยชน์สูงสุด (Maximize Utility)อัน
เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน  แต่เน้นความพอประมาณหรือทางสายกลาง 
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการไม่โลภเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ดีที่สุด 
เศรษฐกิจพอเพียงมีพ้ืนฐานอยู่บนพุทธธรรมของการละกิเลส  คือความไม่รู้อันเรียกว่าอวิชชา และ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างพอประมาณด้วยความไม่โลภและไม่ประมาท 

นอกจากนี้ ดร.อภิชัย พันธเสน ยังได้แสดงทัศนะไว้อย่างน่าสนใจว่า เศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น โดยเนื้อแท้แล้วก็คือ “พุทธเศรษฐศาสตร์” นั่นเองและเป็นพุทธ
เศรษฐศาสตร์ที่ง่ายต่อการอธิบายให้ประชาชนชาวไทยเข้าใจได้ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีพ้ืนฐาน
วัฒนธรรมที่มีรากเหง้ามาจากพระพุทธศาสนา พระองค์จึงทรงเลือกแนวคิดดังกล่าวเพ่ือง่ายต่อการ
สื่อสารกับพสกนิกรของพระองค์ แต่ที่ไม่เน้นว่าเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์ก็เพราะพระองค์เป็นองค์
ศาสนูปถัมภก จะต้องให้การท านุบ ารุงศาสนาในชาติทุกศาสนา ดังนั้นการใช้ค าว่า เศรษฐกิจพอเพียง 
จึงเป็นค ากลางที่สามารถเข้าใจและยอมรับได้ส าหรับศาสนิกชนในทุกศาสนา45 

 
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ดังนี้ เศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกร
ชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติ 4 
ประการคือ 

1. ด าเนินไปในทางสายกลาง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและการบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง ความหมายของค าว่า “ทางสายกลาง” ก็
คือมีความ “พอดี พอเหมาะ” ไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไป ไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไป หรือไม่
มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไป ฯลฯ 

2. เป็นเหตุเป็นผลตามกฎธรรมชาติ “ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณความมี
เหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน” ในทางสายกลาง (ดังที่กล่าวมาในข้อ 1) ได้นั้น 
ต้องอาศัย “การประมาณอย่างมีเหตุมีผล” และอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพ่ือให้เกิดความพอดีพอเหมาะ
ในการประพฤติปฏิบัติต่าง ๆ โดยถ้าหากสามารถสร้าง “เหตุ” ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง “ผล” แห่ง
ความเจริญงอกงามก็จะเกิดตามมาในสัดส่วนที่สัมพันธ์พอดีกับ “เหตุ” นั้น ๆ เสมอ 

                                                           
45 อภิชัย พันธเสน, ดร, พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์

สาขาต่าง ๆ, หน้า 554. 
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3. อาศัยความรู้และคุณธรรม ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการด าเนินการทุกขั้นตอนและ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ
นักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ 

4. รองรับกระแสโลกาภิวัตน์ เพ่ือให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี46 

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ดังนี้ เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวกระแสพระราชด ารัส ไม่ได้พูดเลยว่า ต้องหยุดเราไม่ต้องขยายงาน จริง ๆ ที่ท่านได้ตรัสไว้ 3 
ระดับ คือ 

ระดับแรก ท าชีวิตตนเองให้พอเพียง ซึ่งก็ทรงตรัสถึงเกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวนชาวนา คน
ก็เลยเข้าใจว่าเป็นเรื่องเกษตรกร ท าชีวิตให้เราอยู่ได้ พอมี พอกิน พอเหลือ ที่ผลิตก็ขายก็มองในระดับ
นั้นก็ขายภายในชุมชน 

ระดับท่ีสอง อยู่ในชุมชน ก็ท ามาค้าขายแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชน แล้วเมื่อมันเจริญก็มา
ขยายตัวไประดับประเทศ 

ระดับท่ีสาม เมื่อเป็นระดับประเทศก็ต่อไประดับระหว่างประเทศต่อไปด้วยเพราะฉะนั้น 
เมื่อมันมีผลดี มีการค้าขาย ก็มีธุรกิจ มันก็ไม่ได้เกี่ยวแต่เรื่องเฉพาะเกษตร มันมีเรื่องธุรกิจ มีเรือ่ง
บริการ คือ เป็นอยู่แล้ว แต่ว่า อยากให้เราเริ่มจากตัวเองก่อน คือจากภายในออกไป 

ดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ได้ขัดกับระบบเศรษฐกิจกระแสหลัก แต่จะช่วยเสริม
ให้สถานภาพเศรษฐกิจดีขึ้น47 

สรุปได้ว่า แนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่  และปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐรวมทั้งการพัฒนาและ
บริหารประเทศด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกา
ภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณและความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและด าเนินงานทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐาน
จิตใจคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทนมีความเพียร มีสติ มี
ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และ
กว้างขวางทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างด ี
 

                                                           
46 สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง, แนวทางปฏิบัติ 7 ขั้นสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงจากแนวปฏิบัติสู่แนวคิดทาง

ทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง, หน้า 10. 
47 อาชว ์เตาลานนท์, ดร, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Road to Sustainable Economy, หน้า 103. 
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกบัการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพตามหลักพระพุทธศาสนา 
การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพตามหลักพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยศึกษา ความมั่งคงทาง

อาชีพตามหลักสัมมาอาชีวะ การส่งเสริมความม่ังคงตามหลักศีล การส่งเสริมความมั่งคงทางอาชีพตาม
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ และการส่งเสริมความม่ังคงทางอาชีพตามหลักธรรมการปกปิดทิศ 6 ดังนี้ 

2.5.1 ความม่ังคงทางอาชีพตามหลักสัมมาอาชีวะ 
1) สัมมาอาชีวะในแง่การครอบครองรักษา ตามหลักพระพุทธศาสนา ทรัพย์แบ่งออกเป็น 

2 ประเภท คือ 
1.1 สวิญญาณกทรัพย์ ทรัพย์ที่มีชีวิต ได้แก่ปศุสัตว์ทั่วไป เช่น เป็น ไก่ นกหนู ช้าง ม้า วัว 

ควาย เป็นต้น 
1.2 อวิญญาณกทรัพย์ ทรัพย์ที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ปศุสัตว์ทั่วไป เช่น บ้านเรือนเรือก สวน ไร่ 

นา เงิน ทอง เครื่องใช้ วัตถ ุสิ่งของเป็นต้นหรืออาจแบ่งประเภทอีกแบบหนึ่งได้ดังนี้ 
1.3 สังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้) คือสิ่งที่สามารถโยกยายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในที่

ต่าง ๆ ได้ ตามความประสงค์ของผู้ครอบครอง ซึ่งมีได้ทั้งที่เป็นสวิญญาณกทรัพย์และอวิญญาณก
ทรัพย์ 

1.4 อสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์ที่ เคลื่อนที่ ไม่ได้ ) คือสิ่งที่อยู่ประจ าที่  ไม่อาจโยกย้าย
เปลี่ยนแปลงไปได้ อยู่ที่ไหนก็คงอยู่ที่นั่นตามเดิม ซึ่งหากแบ่งให้ละเอียดลงไปก็อาจแยกออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

1.4.1 เคลื่อนที่ไม่ได้อย่างถาวร เช่น เรือก สวนไร ่นา เป็นต้น 
1.4.2 เคลื่อนที่ไม่ได้ชั่วคราว เช่น บ้านเรือน ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น 

การแสวงหาทรัพย์จากการประกอบสัมมาอาชีพ ด้วยความขยันหมั่นเพียร อุตสาหวิริยะ 
ทรัพย์ที่ได้มาย่อมมีทั้งความสะอาด บริสุทธิ์ และควรค่าแก่การเก็บคุ้มครองรักษา และใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม ในแง่ของการเก็บครอบครองรักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยสุจริตนั้น พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดง
ไว้ว่า 

 
...โภคะอันกุลบุตรหาได้มาด้วยความเพียร เป็นเครื่องลุกข้ึนรวบรวมมาด้วยก าลังแขน มีตัว

ชุ่มด้วยเหงื่อ เป็นโภคทรัพย์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองอย่างเต็มที่ 
ด้วยหวังว่า "อย่างไรเสียพระราชาจะไม่ริบทรัพย์ของเราไป โจรจะไม่ปล้นเอาไป ไฟจะไม่ไหม้ 
น้ าจะไม่พัดพาไป ทาญาติอันไม่รักใคร่เรา จะไม่ยื้อแย่งเอาไป" นี้เรียกว่า อารักขสัมปทา (ถึง
พร้อมด้วยการรักษา)48 

 
อารักขสัมปทา มีความพร้อมเรื่องการรักษา คือรู้จักคุ้มครองรักษาโภคทรัพย์และผลงาน

อันได้ท าไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรม ด้วยก าลังงานของตนไม่เป็นอันตรายเสื่อมเสีย 
นอกจากนั้นยังมีหลักการจัดสรรทรัพย์ให้เป็นสัดส่วน เป็นแบบแผนการจัดเก็บคุ้มครอง

รักษาที่เหมาะสมตามหลักของพระพุทธศาสนา คือ หลักโภควิภาค 4 ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ...

                                                           
48 ที. ปา. (ไทย) 11/265/211–212. 
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คฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถ ครั้นรวบรวมโภคทรัพย์ได้อย่างนี้แล้ว พึงแบ่งโภคทรัพย์ออกเป็น 4 ส่วน 
คือ ส่วนหนึ่งใช้สอย 2 ส่วนใช้ประกอบการงาน ส่วนที่ 4 เก็บไว้ด้วยหมายใจว่าจะใช้ในยามมี
อันตราย49 

เอเกน โภเคน ภุญฺเชยฺย ได้แก่ แบ่ง 1 ส่วน ส าหรับใช้จ่ายเลี้ยงตน เลี้ยงครอบครัว เลี้ยง
คนที่ควรบ ารุงเลี้ยงและท าประโยชน์15การจัดแบ่งเงินส่วนนี้ไว้ก็เพ่ือใช้จ่ายภายในบ้าน การเลี้ยงดู
ครอบครัว การเลี้ยงดูบุพพการี หรือบุคคลที่อยู่ในการดูแลของผู้ถือทรัพย์ เป็นส่วนสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตคือตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของร่างกาย 

ทฺวีหิ กมฺม  ปโยชเย ได้แก่ แบ่ง 2 ส่วนส าหรับใช้เป็นทุนประกอบการงานลงทุนประกอบ
อาชีพ ที่สุจริตเป็นส่วนที่จัดแบ่งไว้เพ่ือการท าธุรกิจการงาน เพ่ือเป็นทุนในการประกอบอาชีพที่จัดไว้ 2 
ส่วนนั้นเพราะให้ความส าคัญว่าการลงทุนเพ่ือประกอบธุรกิจการงาน จัดว่าเป็นการพัฒนาอาชีพให้ก้าว
สู่ระดับที่สูงขึ้น และเมื่อระดับหน้าที่การงานก้าวหน้ามากขึ้น ก็เป็นปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
จัดสรรส่วนอ่ืน ๆ พัฒนามากขึ้นด้วย การจัดสรรทรัพย์ส่วนนี้เองที่จะเป็นตัวชี้วัดการพัฒนายกระดับ
ฐานะให้ก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นได้ เพราะหากมีอาชีพการงานหรือทุนในการประกอบอาชีพที่ขัดสน 
การจัดสรรทรัพย์เพ่ือใช้ในกิจกรรมอ่ืน ๆ ย่อมอัตคัดขัดสนไปด้วย 

จตุตฺถญฺจ นิธาเปยฺย ได้แก่ แบ่งส่วนที่สี่ ส าหรับเก็บไว้ใช้ในคราวจ าเป็นเร่งด่วน คือการ
จัดสรรทรัพย์ไว้เพ่ือใช้ในคราวฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้คิดหรือวางแผนไว้ล่วงหน้า เช่นการเจ็บไข้
ได้ป่วย หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น ทั้งนี้การจัดสรรทรัพย์ส่วนนี้ไว้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเหตุการณ์
เร่งด่วนนั้นเกิดขึ้น การด าเนินการช่วยเหลือจะเป็นไปได้โดยสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งหากขาดการจัดสรร
ส่วนนี้แม้จะสามารถด าเนินการได้ แต่ก็อาจเป็นอุปสรรคจนอาจไม่ทันเวลาก็เป็นได้ แสดงเป็นแผนภูมิ
ได้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.4  การออมทรัพย์ตามหลักพระพุทธศาสนา 
 

จากหลักโภควิภาคดังกล่าวข้างต้น เปรียบได้กับการออมทรัพย์ในปัจจุบัน แต่เป็นการออม
อย่างมีแผนที่ชัดเจน กล่าวคือ การออมโดยมีเป้าหมายและมีระเบียบแบบแผนเช่น เพ่ือต่อยอดทาง

                                                           
49 ที. ปา. (ไทย) 11/265/210–211. 

ส่วนที่หนึ่ง(25 %)ออมไว้ใช้
สอยเลี้ยงชีพ สองส่วน (50 %) 

ออมไว้ลงทุน 
ประกอบอาชีพ 

ส่วนที่สี่ (25 %) 
ออมไว้ใช้ในยาม 
จ าเป็นและท าบุญ 
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ธุรกิจหรือขยายธุรกิจ ออมไว้เพ่ือการลงทุนในธุรกิจแขนงใหม่ รวมไปถึงออมไว้เพ่ือเป็นหลักประกันใน
การด าเนินชีวิต ซึ่งในส่วนนี้มีความส าคัญมาก เพราะในแวดวงทางธุรกิจย่อมมีการแข่งขันที่สูงมาก ผู้ที่
มีหลักประกันหรือมีเงินออมไว้แล้วย่อมมีโอกาสเหนือกว่าผู้แข่งขันรายอ่ืน  ทั้งนี้การออมจึงเป็นปัจจัย
แรกเริ่มในการประกอบอาชีพ ทั้งด้านเงินกู้และการขยายโอกาสทางตลาดล้วนต้องอาศัยหลักประกัน
คือเงินออมนี้ทั้งสิ้น 

นอกจากนี้การออมยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเลี้ยงชีพที่มีขั้นตอนการรู้จัก
เก็บรักษา หรือถนอมทรัพย์ที่หามาได้ไม่ให้อันตรธานไปในกาลอันไม่สมควร หรือไม่สมควรแก่เหตุก็
จัดเป็นการออมทรัพย์อย่างมีแบบแผน โดยต้องรู้จักเก็บรักษาไว้ให้ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ หากมีความ
จ าเป็นก็สามารถน าออกมาใช้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งรู้จักการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เก่าช ารุดให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด จัดเป็นการเลี้ยงชีพชอบในแง่การครอบครองรักษา ดัง
ปรากฏในหลักกุลจิรัฏฐิติธรรม ธรรมส าหรับด ารงความม่ังคั่งของตระกูลให้ยั่งยืน เหตุที่ท าให้ตระกูลมั่ง
คั่งตั้งอยู่ได้นานเป็นหลักธรรมที่เกื้อหนุนให้ผู้หาเลี้ยงชีพประสบผลส าเร็จในการด าเนินชีวิต  มีความ
มั่นคงเป็นเศรษฐีได้ ประกอบด้วย 

1. ของหายของหมด รู้จักหามาไว้ 
2. ของเก่าของช ารุด รู้จักบูรณะซ่อมแซม 
3. รู้จักประมาณในการกินการใช้ 
4. ตั้งผู้มีศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน 

 
2. สัมมาอาชีวะในแง่การบริโภคใช้จ่าย การจับจ่ายทรัพย์ตามหลักพระพุทธศาสนา เมื่อได้

ทรัพย์สินเงินทองมาแล้วพึงน าทรัพย์นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดย
ให้จัดการแบ่งทรัพย์ที่ได้แบ่งเป็นหนึ่งส่วนส าหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัว  หรือคนที่ควรเลี้ยงบ ารุง 
คนที่ท าประโยชน์ตามหลักการของโภควิภาคข้างต้นนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 5 อย่าง เรียกว่าโภคาทิ
ยะ อันหมายถึง ประโยชน์ ที่ควรถือเอาจากโภคะ หรือเหตุผลที่ควรยึดถือปฏิบัติเมื่อตนได้ครอบครอง
ทรัพย์สมบัติ หรือมีทรัพย์สมบัติไว้ในครอบครอง ซึ่งได้แก ่หลักของการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในฐานะผู้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเม่ือสามารถสะสม จัดเก็บคุ้มครองรักษาและจัดสรรทรัพย์ที่ได้จาก
การประกอบสัมมาอาชีพแล้ว สิ่งที่ควรพิจารณาต่อมาก็คือ หลักการใช้จ่ายทรัพย์เหล่านั้นให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด การบริหารทรัพย์ในการใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างพอเพียงและเหมาะสม 

ในประเด็นนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาวิจัยเป็นสองประเด็น คือ การบริโภคใช้จ่ายทรัพย์ตาม
หลักสมชีวิตา การบริโภคใช้จ่ายทรัพย์ตามหลักโภคอาทิยะ โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

2.1 การบริโภคใช้จ่ายตามหลักสมชีวิตา สมชีวิตา คือ การมีความเป็นอยู่ที่พอเหมาะ
พอดี ได้แก่การเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ก าลังทรัพย์ที่หามาได้ ไม่ให้ฝืดเคืองนักและไม่ให้ฟุ่มเฟือยนัก 
หากพิจารณาตามหลักโภควิภาคในประเด็นนี้ก็คือทรัพย์ส่วนที่หนึ่งที่จัดสรรไว้เพ่ือการเลี้ยงดูตัวเอง 
และครอบครัวส าหรับตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของชีวิตการใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือเลี้ยงชีวิตต้อง
พิจารณาถึงความพอเพียงและความพอดี ให้มีความสอดคล้องกับทรัพย์ที่หามาได้ ซึ่งได้มีการจัดสรรไว้
เพ่ือประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมดีแล้ว ดังนั้น การใช้จ่ายทรัพย์ส่วนนี้จึงควรค านึงว่าจะใช้
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อย่างไรจึงจะไม่เบียดเบียนทรัพย์ส่วนอ่ืน ๆ อันจะเป็นการบั่นทอนคุณภาพชีวิตให้ลดลง สมชีวิตาเป็น
หลักการบริหารจัดการทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมากหากสามารถยึดถือและปฏิบัติได้พระพุทธองค์
ได้ทรงแสดงเรื่องของสมชีวิตาไว้ดังนี้ว่า 

 
...กุลบุตรในกรณีนี้ รู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์ รู้จักความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์แล้ว

ด ารงชีวิตอยู่อย่างสม่ าเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนัก ไม่ฝืดเคืองนัก โดยมีหลักว่า "รายได้ของเราจัก
ท่วมรายจ่าย และรายจ่ายของเราจักไม่ท่วมรายรับ ด้วยอาการอย่างนี้ เปรียบเหมือนคนถือ
ตาชั่ง หรือลูกมือของเขายกตาชั่งขึ้นแล้ว ก็รู้ว่า "ยังขาดอยู่เท่านี้ หรือเกินไปแล้วเท่านี้" ดังนี้
ฉันใด กุลบุตรนี้ ก็ฉันนั้น เขารู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์ รู้จักความสิ้นสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์ 
แล้วด ารงชีวิตอยู่อย่างสม่ าเสมอ ไม่ฟุ่มเฟือยนัก ไม่ฝืดเคืองนัก โดยมีหลักว่า"รายได้ของเราจัก
ท่วมรายจ่าย และรายจ่ายของเราจักไม่ท่วมรายรับ ด้วยอาการอย่างนี้ ถ้ากุลบุตรนี้ เป็นผู้มี
รายได้น้อย แต่ส าเร็จการเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยแล้วไซร้ ก็จะมีผู้กล่าวว่า กุลบุตรนี้ใช้จ่ายโภค
ทรัพย์ (อย่างสุรุ่ยสุร่าย) เหมือนคนกินผลมะเดื่อ ฉันใดก็ฉันนั้น แต่ถ้ากุลบุตร เป็นผู้มีรายได้
มหาศาล แต่ส าเร็จการเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นแล้วไซร้ ก็จะมีผู้กล่าวว่า กุลบุตรนี้จักตายอด
ตายอยากอย่างคนอนาถา เมื่อใด กุลบุตรนี้ รู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์ รู้จักความสิ้นไป
แห่งโภคทรัพย์ แล้วด ารงชีวิตอยู่อย่างสม่ าเสมอ ไม่ฟุ่มเฟือยนัก ไม่ฝืดเคืองนักโดยมีหลักว่า 
"รายได้ของเราจักท่วมรายจ่าย และรายจ่ายของเราจักไม่ท่วมรายรับ ด้วยอาการอย่างนี้" นี้
เรียกว่า สมชีวิตา (ความเลี้ยงชีวิตอย่างสม่ าเสมอ)50 

 
สมชีวิตาจัดเป็นหนึ่งในหลักการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องดีงาม  ตามหลักทางพระพุทธศาสนา 

โดยหลักใหญ่ใจความแล้วมุ่งเน้นที่ความพอเพียง พอดี พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ คือความรู้จัก
ประมาณในการบริโภคใช้สอย รู้จักประมาณในการกินอยู่ อีกท้ังการไม่ข้องแวะกับทางแห่งความเสื่อม
ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บุคคลทั่วไปไม่ควรเกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกว่าอบายมุขอบายมุข คือ ช่องทาง หรือ หนทาง
แห่งความเสื่อม เหตุที่จะท าให้โภคทรัพย์สมบัติสูญสิ้น18 เรียกว่าอบายมุข 4 ดังนี้ คือ 

(1) อิตถีธุตตะ คือ ความเป็นนักเลงหญิง ชอบเที่ยวผู้หญิง 
(2) สุราธุตตะ คือ ความเป็นนักดื่ม นักเลงสุราเมรัย 
(3) อักขะธุตตะ คือ ความเป็นนักการพนัน 
(4) ปาปมิตตะ คือ การคบหาสมาคมกับคนชั่ว51 
ในทีฆชาณุสูตรแห่งคัมภีร์อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ว่า “... 

เปรียบเหมือนสระน้ าใหญ่มีทางไหลเข้า 4 ทาง มีทางไหลออก 4 ทางบุรุษพึงปิดทางไหลเข้า เปิดทาง
ไหลออกของสระนั้น และฝนก็มิได้ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อเป็นเช่นนี้ สระน้ าใหญ่นั้นก็เหือดแห้งไปไม่
เพ่ิมปริมาณขึ้นเลย ฉันใด โภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีทางเสื่อม 4 

                                                           
50 องฺ. ทสก. (ไทย) 24/193/91. 
51 พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์,พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพฯ : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2536), หน้า 377. 
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ประการ คือ 1) เป็นนักเลงหญิง 2) เป็นนักเลงสุรา 3) เป็นนักเลง การพนัน 4) เป็นผู้มีมิตรชั่ว มีสหาย
ชั่ว มีเพ่ือนชั่ว”52 

ในสิงคาลกสูตร แห่งคัมภีร์ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ได้กล่าวถึงเรื่องอบายมุข 6 นี้ ว่า 
 

...อริยสาวกไม่ข้องแวะอบายมุข 6 ประการแห่งโภคะทั้งหลาย คือ 1)การหมกมุ่นในการ
เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะ
ทั้งหลาย 2) การหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอย ในเวลากลางคืน เป็นอบายมุข
แห่งโภคะทั้งหลาย 3) การเที่ยวดูมหรสพเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 4)การหมกมุ่นใน
การเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท เป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 5) การ
หมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตร เป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 6) การหมกมุ่นในความ
เกียจคร้าน เป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย53 

 
การใช้จ่ายใช้ทรัพย์ไปกับอบายมุขดังกล่าวมานี้  เป็นการด าเนินชีวิตหย่อนยานและ

ฟุ่มเฟือย ท าให้สูญเสียทรัพย์โดยเปล่าประโยชน์และไม่เป็นไปเพ่ือการท าให้ทรัพย์พอกพูนขึ้น  และไม่
ท าให้ชีวิตพัฒนาหรือเจริญขึ้น มีแต่จะท าให้ชีวิตตกต่ าลง นอกจากการรู้จักประมาณในการบริโภคใช้
จ่ายทรัพย์เลี้ยงชีวิตอย่างพอเพียง พอดี และสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายแล้ว การใช้จ่ายทรัพย์
เพ่ือการลงทุนกิจการงานต่าง ๆ ต้องค านึงถึงหลักความพอเพียง พอประมาณกับก าลังทรัพย์ที่มีอยู่
อย่างมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันตนเองก็จะเป็นการลงทุนที่มั่นคง ไม่เกิดภาวะเสี่ยงต่อการล้มเหลว หรือ
กลายเป็นคนมีภาระหนี้สินตามมา อันจะก่อให้เกิดสภาพการด าเนินชีวิตที่บีบคั้นเป็นทุกข์ 

ดังนั้น หลักส าคัญของการบริโภคใช้จ่ายโดยรู้จักประมาณ คือมีสมชีวิตาเป็นธรรมเครื่อง
ระลึกเมื่อจะบริโภคใช้สอย ก็คือการบริโภคด้วยสติปัญญา ไม่ใช่การบริโภคด้วยตัณหา แต่ให้ค านึงถึง
คุณค่าแท้ของการบริโภคใช้สอย ไม่คล้อยตามอ านาจกิเลสหรือติดในค่านิยม ดังนั้น การใช้จ่ายโดย
อาศัยหลักสมชีวิตาจึงเป็นความรู้จักประมาณ  พอเหมาะพอดีในการบริโภคใช้จ่ายที่ประกอบด้วย
ปัญญาและเป็นไปเพ่ือการส่งเสริมให้ทรัพย์พอกพูนมากขึ้น และท าให้ชีวิตพัฒนาเจริญขึ้น 

2.2 การบริโภคใช้จ่ายตามหลักโภคอาทิยะ การมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาแล้วเก็บสะสมไว้
โดยไม่ท าประโยชน์ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและขัดต่อหลักสัมมาอาชีวะ เช่นเดียวกับการแสวงหา
ทรัพย์ในทางที่ผิด และการใช้ทรัพย์ในทางที่เกิดโทษเช่นกันในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าก็ทรงติเตียน
เศรษฐีผู้หนึ่ง ซึ่งมีทรัพย์สมบัติสะสมไว้อย่างมากมาย แต่ตนเองกับบริโภคอาหารคือปลายข้าวกับ
น้ าส้ม นุ่งห่มผ้าเนื้อหยาบตัดเป็นสามชิ้นเย็บติดกัน ยานพาหนะก็ใช้ยานเก่า ๆ เมื่อถึงแก่กรรมไม่มี
บุตรมารับมรดก พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงสั่งให้ขนทรัพย์สมบัติเข้าไว้ในวัง พระพุทธเจ้าได้ทรงติเตียน
เศรษฐีที่ครอบครองทรัพย์สมบัติไว้ โดยไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ว่า 

 

                                                           
52 อง.ฺ อฏฺฐก. (ไทย) 23/54/342. 
53 ที. ปา. (ไทย) 11/247/202. 
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…เป็นอย่างนี้แหละมหาบพิตร อสัตบุรุษได้โภคะอันโอฬารแล้ว ย่อมไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุข 
ให้เอิบอ่ิม ไม่เลี้ยงมารดาบิดา… บุตรภรรยา… คนรับใช้กรรมกรคนงาน… มิตรสหาย
ผู้ร่วมงาน ให้เป็นสุขให้เอิบอ่ิม ไม่ประดิษฐานทักขิณาอันส่งผลสูงในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย 
ซึ่งอ านวยอารมณ์ดีงาม มีผลเป็นสุข เป็นไปเพ่ือสวรรค์ โภคะของเขาที่มิได้กินใช้โดยชอบ
เหล่านั้น ราชาทั้งหลายย่อมริบเอาไปเสียบ้าง โจรย่อมลักเสียบ้าง ไฟย่อมไหม้เสียบ้าง น้ า
ย่อมพัดพาไปเสียบ้าง ทายาทผู้ไม่เป็นที่รักย่อมเอาไปเสียบ้าง โภคะทรัพย์เหล่านั้นของเขาซึ่ง
มิได้กินใช้โดยชอบย่อมหมดสิ้นไปเปล่า ไม่ถึงการบริโภค เปรียบเหมือนสระน้ าในถิ่นอมนุษย์ 
ทั้งที่มีน้ าใส เย็น จืดสนิท กระจ่างแจ๋ว มีท่าเรียบราบ น่ารื่นรมย์ คนจะตักเอาก็ไม่ได้ จะดื่ม
จะอาบ จะท าตามปรารถนาก็ไม่ได้… 

ส่วนสัตบุรุษ ได้โภคะอันโอฬารแล้ว ย่อมเลี้ยงตัวให้เป็นสุข ให้เอิบอ่ิมเลี้ยงมารดาบิดา…
บุตรภรรยา…คนรับใช้กรรมกรคนงาน…มิตรสหายผู้ร่วมงานให้เป็นสุขให้เอิบอ่ิม  ย่อม
ประดิษฐานทักขิณาอันส่งผลสูงในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ซึ่งอ านวยอารมณ์ดีงาม มีผลเป็น
สุข...คนชั่วได้ทรัพย์แล้ว ตัวเองก็ไม่กินไม่ใช้ ทั้งก็ไม่ให้ (แก่ใคร ๆ) เหมือนดังน้ าอยู่ในถิ่นของ
อมนุษย์ จะใช้ดื่มก็ไม่ได้ คนย่อมอดใช้ ส่วนวิญญูชนมีปัญญาได้โภคะแล้ว ย่อมกินใช้และท า
กิจ (งานของตนแลการกุศลช่วยผู้อ่ืน) เขาเป็นคนเลิศล้ า ได้เลี้ยงดูหมู่ญาติแล้ว ไม่มีใครติ
เตียนได ้ย่อมเข้าถึงถิ่นสวรรค์…54 

 
จากพุทธพจน์ดังกล่าวสอนว่า ควรจะถือเอาประโยชน์จากการมีโภคะหรือทรัพย์สิน ไม่ใช่

มีทรัพย์สมบัติเก็บไว้เฉย ๆ การมีทรัพย์นั้นย่อมมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ให้ เป็นประโยชน์ ส่วนแนวทาง
ของการใช้โภคทรัพย์นั้น ก็ถือตามหลักโภคอาทิยะ 5 ประการ24คือ 

1) ใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงตนเอง เลี้ยงดูครอบครัว มารดาบิดา ให้เป็นสุข 
2) ใช้ทรัพย์นั้นบ ารุงเลี้ยงมิตรสหาย ผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข 
3) ใช้ป้องกันภยันตรายต่าง ๆ 
4) ท าพลี คือ การบ ารุงสงเคราะห์ 5 อย่างได้แก่ 

(1) อติถิพลี ใช้ต้อนรับแขก คนที่ไปมาหาสู่ ซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิสันถาร 
(2) ญาติพลี ใช้สงเคราะห์ญาติ 
(3) ราชพลี ใช้บ ารุงราชการด้วยการเสียภาษีอากร เป็นต้น 
(4 ) เทวตาพลี  บ ารุงเทวดา  คือสิ่ งที่ เคารพนับถือตามลัทธิความเชื่ อหรือตาม

ขนบธรรมเนียมของสังคม 
(5) ปุพพเปตพลี ท าบุญอุทิศให้แก่บุพการีชนที่ล่วงลับไปแล้ว 
(6) บ ารุงสมณพราหมณ์ คือ พระสงฆ์ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ผู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองไม่

ประมาทมัวเมา ผู้จะด ารงธรรมไว้ให้แก่สังคม55 

                                                           
54 ส . ส. (ไทย) 15/98/24. 
55 พระธรรมปิฎก, เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์, (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 

2537), หน้า 57-58. 
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พระพุทธศาสนาได้จ าแนกประเภทของบุคคลตามลักษณะของการหาเลี้ยงชีวิตโดยแบ่ง
ลักษณะการหาเลี้ยงชีวิตของบุคคลเป็น 10 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทที่ 1 เป็นบุคคลแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมอาจโดยมิจฉาชีพ ลักขโมย ปล้น จี้ 
มีการท าทารุณคนอ่ืน เมื่อได้ทรัพย์มาแล้ว ก็เก็บสะสมเอาไว้ใช้จ่ายอย่างจ ากัดจ าเขี่ย อยู่อย่างอดอยาก 
ไม่แบ่งปันให้ญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนฝูง ไม่ท าบุญ พระพุทธเจ้าทรงติเตียนคนประเภทนี้ ทั้งการแสวงหา
และการใช้ทรัพย์ 

ประเภทที่ 2 เป็นบุคคลที่แสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม มีการกระท ารุนแรงหรือการท า
ร้ายผู้อ่ืนเพ่ือให้ได้ทรัพย์มา ครั้นแล้วก็ใช้จ่ายทรัพย์นั้นเลี้ยงตนอย่างอ่ิมหน าส าราญ แต่ไม่มีการแบ่งปัน
ผู้อื่น ไม่ท าบุญ พระพุทธเจ้าทรงติเตียนคนประเภทนี้ ทั้งการแสวงหาและการใช้ทรัพย์ 

ประเภทที่ 3 เป็นบุคคลแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม มีการท าร้ายบุคคลอ่ืนเพ่ือให้ได้
ทรัพย์มา ครั้นแล้วใช้จ่ายทรัพย์นั้นเลี้ยงตนให้อ่ิมหน าส าราญ แจกจ่าย แบ่งปันผู้อ่ืน และท าบุญ พระ
พุทธองค์ทรงติเตียนเรื่องการแสวงหาโดยไม่ชอบธรรม แต่ทรงสรรเสริญเรื่องอ่ืน ๆ 

ประเภทที่ 4 เป็นบุคคลที่แสวงหาทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมบ้างและไม่ชอบธรรมบ้าง โดยมี
การท าร้ายผู้อ่ืนบ้าง ไม่ท าร้ายผู้อ่ืนบ้าง ครั้นแล้วใช้จ่ายอย่างตระหนี่ถี่เหนียว อดอยาก ไม่แบ่งปันให้
ผู้อ่ืน ไม่ท าบุญ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเฉพาะเรื่องการแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมและไม่ท าร้าย
ผู้อื่น ส่วนเรื่องอ่ืนทรงติเตียนทั้งหมด 

ประเภทที่ 5 เป็นบุคคลที่แสวงหาทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมบ้าง และไม่ชอบธรรมบ้าง โดยมี
การท าร้ายผู้อ่ืนบ้าง ไม่ท าร้ายผู้อ่ืนบ้าง ครั้นแล้วใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงตนเองไม่ให้อดอยาก แต่ไม่แบ่งปัน
ให้ผู้อ่ืน ไม่ท าบุญ พระพุทธเจ้าทรงติเตียน 2 ประการ คือแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมและท าร้าย
ผู้อื่นประการหนึ่ง กับการไม่แบ่งแบ่งปันผู้อื่นและไม่ท าบุญอีกประการหนึ่ง ส่วนเรื่องอ่ืนทรงสรรเสริญ 

ประเภทที่ 6 คนที่แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมบ้างไม่ชอบธรรมบ้าง โดยท าร้ายผู้อ่ืนบ้าง 
โดยไม่ท าร้ายผู้อ่ืนบ้าง ครั้นแล้วใช้จ่ายทรัพย์นั้น เลี้ยงตัวเองอย่างอ่ิมหน าส าราญ แบ่งปันแจกจ่ายผู้อ่ืน
บ้าง ท าบุญบ้าง พระพุทธเจ้าทรงติเตียนในเรื่องการแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมและท าร้ายผู้อ่ืน
เพียงเรื่องเดียว ทรงสรรเสริญในเรื่องอ่ืน ๆ ทั้งหมด 

ประเภทที่ 7 เป็นบุคคลที่แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรม ไม่เบียดเบียนใคร แล้วจ่ายทรัพย์
เลี้ยงตนเองอย่างตระหนี่ถี่เหนียว ไม่แบ่งปันแจกจ่ายผู้อ่ืน ไม่ท าบุญ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเรื่อง
การแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรม ไม่เบียดเบียนคนอืน่เพียงเรื่องเดียว ทรงติเตียนเรื่องอ่ืน ๆ ทั้งหมด 

ประเภทที่ 8 เป็นบุคคลที่แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมไม่ท าร้ายใคร ครั้นแล้วใช้จ่ายทรัพย์
นั้น เลี้ยงตัวเองให้อ่ิมหน า ส า ราญ แต่ไม่แบ่งปันให้ผู้อ่ืน ไม่ท า บุญพระพุทธเจ้าทรงติเตียนเรื่องไม่
แจกจ่าย ไม่ท าบุญเพียงเรื่องเดียว ทรงสรรเสริญเรื่องอ่ืน ๆ 

ประเภทที่ 9 เป็นบุคคลที่แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมไม่ท าร้ายใคร ครั้นแล้วใช้จ่ายทรัพย์
นั้นเลี้ยงตนเองให้อ่ิมหน าส าราญ แบ่งปันแจกจ่าย และท าบุญบ้าง แต่ไปหมกมุ่นยึดมั่นถือมั่นอยู่กับ
โภคทรัพย์เหล่านั้น จึงตั้งหน้าตั้งตาแสวงหาโดยไม่รู้ว่าเท่าไรจึงจะพอ มีความพอใจและมีความสุขอยู่
กับความร่ ารวย ไม่ใช้ปัญญาตรองเห็นคุณและโทษของการสลัดออกจากทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเพ่ือมุ่งสู่
ความสลัดออก พระพุทธเจ้าทรงติเตียนในเรื่องมีใจหมกมุ่นอยู่กับโภคทรัพย์สมบัติ ไม่มีปัญญาตรอง
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เห็นโทษในการหมกมุ่นนั้นแต่ทรงสรรเสริญเรื่องการแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรม การเลี้ยงตนให้อ่ิม
หน าส าราญ และการแจกจ่ายแบ่งปันตลอดจนการท าบุญ 

ประเภทที่ 10 เป็นบุคคลที่แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมไม่ท าร้ายใคร ครั้นแล้วใช้จ่าย
ทรัพย์นั้นเลี้ยงตนเองให้อ่ิมหน าส าราญ แบ่งปันแจกจ่ายและท าบุญ ไม่หมกมุ่นอยู่กับทรัพย์สมบัตินั้น 
มีปัญญาตรองเห็นโทษในการหมกมุ่น จดจ่ออยู่กับการสะสมโภคทรัพย์จึงเกิดปัญญาคิดจะปล่อยวาง
โภคทรัพย์นั้น เพ่ือแสวงหาแนวทางแห่งการดับทุกข์ต่อไป26อย่างไรก็ดี แม้จะแสวงหาทรัพย์โดยชอบ
ธรรม และใช้จ่ายทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์แล้ว ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ถูกต้อง
ทางธรรมโดยสมบูรณ์ทั้งนี้เพราะทางธรรมยังเน้นคุณค่าทางจิตใจและทางปัญญาอีกด้วย  การปฏิบัติที่
เกี่ยวกับทรัพย์ที่ถูกต้องทางธรรมโดยสมบูรณ์คือ การวางใจวางท่าทีต่อทรัพย์นั้นว่า จะต้องเป็นไปด้วย
นิสสรณปัญญา คือ มีความรู้เท่าทัน เข้าใจในคุณค่าหรือประโยชน์ที่แท้จริงของทรัพย์ และขอบเขต
แห่งคุณค่าหรือประโยชน์นั้น 

จากหลักการสร้างอรรถประโยชน์ตามทรรศนะของพุทธศาสนา ถ้าน าไปเปรียบเทียบกับ
ทรรศนะทางเศรษฐกิจของเสรีนิยม ก็จะเหมือนกันตรงที่ทั้งพุทธศาสนาและเสรีนิยมต่างยอมรับว่า 
มนุษย์มีความรักตนเอง และเพราะความรักตนเองนี้เองที่เป็นแรงจูงใจให้มนุษย์พยายามแสวงหา
อรรถประโยชน์แก่ตนเอง จุดที่ต่างกันก็คือ ในการสร้างอรรถประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองนั้นพุทธ
ศาสนาค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้อ่ืนจะได้รับด้วยและให้ความส าคัญของการสร้างอรรถประโยชน์ทั้งของ
ตนเองและผู้อ่ืน ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าการสร้างอรรถประโยชน์ให้เกิดขึ้นเฉพาะตนเองหรือเฉพา
ผู้อ่ืนเท่านั้น ส่วนเสรีนิยมนั้นการสร้างอรรถประโยชน์ให้เกิดขั้นแก่ตนเองในทางเศรษฐกิจนั้น  ก็จะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนในเวลาเดียวกันด้วย แต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้อ่ืนนั้น มิได้เป็นความจง
ใจหรือตั้งใจให้เกิดขึ้นเหมือนเป้าหมายการบริโภคใช้จ่ายตามหลักของพุทธศาสนา  ซึ่งเน้นทั้งเพ่ือ
ประโยชน์สุขของตนเองไปพร้อม ๆ กับส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สุขเพ่ือผู้อ่ืน ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่
ล่วงลับไปแล้ว อีกทั้งยังมีเป้าหมายการใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวมอีก
ด้วย ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากหลักโภคอาทิยะดังกล่าวแล้ว 

สรุปได้ว่า หลักสัมมาอาชีวะในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงการประกอบอาชีพที่สุจริต
ทางกาย และสุจริตทางวาจา ถูกท้ังกฎหมายและถูกทั้งศีลธรรม การประกอบอาชีพที่สุจริตทางกายคือ 
เว้นจากมิจฉาวณิชชา 5 ประการ ประกอบด้วย 1) เว้นจากการค้าขายศัสตราอันเป็นเครื่องประหาร 2) 
เว้นจากการค้ามนุษย์ 3) เว้นจากการขายสัตว์มีชีวิต 4) เว้นจากการค้าขายสิ่งมึนเมา 5) เว้นจาก
การค้าขายยาพิษ เพราะการค้าขายสิ่งเหล่านี้ผิดต่อศีลธรรมทางศาสนา เป็นการเบียดเบียนตนเองและ
ผู้อ่ืนให้ได้รับความล าบากเดือดร้อน มอมเมาและส่งเสริมให้คนในสังคมอยู่ด้วยความหวาดระแวง ไม่
ปลอดภัย ดังนั้น สัมมาอาชีวะในการแสวงหาในทางพระพุทธศาสนาจึงหมายเอาอาชีพที่สุจริตทางกาย 
ที่ถูกต้องชอบธรรมด้วยกฎหมายและศีลธรรม อันเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข การประกอบอาชีพสุจริตทางวาจาก็เช่นเดียวกัน เป็นการเลี้ยงชีวิตด้วยความชอบธรรม เป็น
จริงไม่โกหกหลอกลวงเลี้ยงชีพด้วยวิธีการต่าง ๆ และทรัพย์ที่ได้จากการประกอบสัมมาอาชีพด้วยควา
ขยันหมั่นเพียร ทรัพย์ที่ได้มาย่อมมีทั้งความสะอาด บริสุทธิ์ และควรค่าแก่การเก็บคุ้มครองรักษา และ
ใช้จ่ายอย่างเหมาะสมในแง่การครอบครองรักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยสุจริตนั้น  จะต้องรู้จักจัดสรร
ทรัพย์ให้เป็นสัดส่วน ซึ่งสอดคล้องกับหลักกุลจิรัฏฐิติธรรม เป็นแบบแผนการจัดเก็บคุ้มครองรักษาที่
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เหมาะสมตามหลักโภควิภาค 4 คือ แบ่งหนึ่งส่วนส าหรับใช้จ่ายเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัว คนที่ควรบ ารุง
เลี้ยงและท าประโยชน์ แบ่ง 2 ส่วนส าหรับใช้เป็นทุนประกอบการงาน ลงทุนประกอบอาชีพที่สุจริต 
แบ่ง 1 ส่วนไว้ใช้ในคราวจ าเป็นสัมมาอาชีวะในแง่การบริโภคใช้จ่าย เมื่อได้ทรัพย์สินเงินทองมาแล้วพึง
น าทรัพย์นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยบริโภคใช้จ่ายทรัพย์ตาม
หลักสมชีวิตา คือความเป็นอยู่ที่พอเหมาะพอเพียง ไม่ให้ฝืดเคืองนักและไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักและหลักโภค
อาทิยะ 5 ประการ คือ 1) การใช้จ่ายเลี้ยงดูตนเอง เลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุข 2) ใช้ทรัพย์นั้นบ ารุง
เลี้ยงมิตรสหาย ผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข 3) ใช้ป้องกันภยันตรายต่าง ๆ 4) ท าพลีกรรม คือ การ
บ ารุงสงเคราะห์แก่ผู้มีพระคุณต่าง ๆ เช่นต้อนรับแขก สงเคราะห์ญาติ ท าบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ เป็นต้น 
5) บ ารุงผู้ฝึกฝนพัฒนาตนผู้ด ารงธรรมไว้ให้แก่สังคมแม้หลักการแสวงหาทรัพย์สมบัติ ตลอดจนการใช้
จ่ายทรัพย์ที่หามาได้แต่ละคนย่อมมีการกระท าแตกต่างกันไป  ทั้งนี้จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
พระพุทธศาสนา แต่หากการมีอยู่ของทรัพย์นั้นเป็นไปเพ่ือท าลายประโยชน์สุขของบุคคลและสังคม 
ย่อมขัดแย้งกับการเลี้ยงชีวิตที่ดีงามของมนุษย์ ทรัพย์นั้นจึงไม่อาจเป็นความชอบธรรมได้เลย เพราะ
โดยแก่นแท้แล้วตัวของทรัพย์นั้นก็คือวัตถุธรรมที่เป็นกลาง ๆ เท่านั้น ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าจะ
แสวงหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นโดยวิถีทางใด ถ้าแสวงหาประโยชน์โดยมีพ้ืนฐานทางจิตที่เป็นกุศล
ธรรม การใช้ประโยชน์ก็ย่อมสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิต แต่หากแสวงหาประโยชน์โดยมีอกุศลธรรม
เป็นพ้ืนฐานทางจิต ก็ย่อมขัดแย้งจากเป้าหมายชีวิต เพราะเหตุนี้จะถือว่าเป็นการหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง
ชอบธรรมไม่ได้การถือสิทธิ์ในทรัพย์สินของปัจเจกบุคคล  เป็นเพียงกติกาหรือกฎเกณฑ์ทางสังคม
เพ่ือให้บุคคลสามารถแสวงหาประโยชน์สุขในชีวิ ตได้โดยอาศัยทรัพย์นั้น  แต่เมื่อยอมรับสิทธิ
ครอบครองของบุคคลใดแล้ว บุคคลอ่ืนก็ไม่ควรไปล่วงละเมิดในกรรมสิทธิ์ของเขาหากมีผู้ละเมิดกติกา
ของสังคมที่ตกลงร่วมกัน กลไกทางสังคมก็จะเข้าไปจัดการกับเรื่องดังกล่าวทันที เพ่ือเป็นการรักษา
ประโยชน์สุขของบุคคลที่ถูกล่วงละเมิด และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับสังคมส่วนรวมดังนั้น จึงอาจ
สรุปสัมมาอาชีวะในแง่การด าเนินชีวิตได้ว่า มนุษย์ย่อมแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมคือมีอาชีพสุจริต 
ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ก่อความเดือดร้อนร าคาญให้ผู้อ่ืน เมื่อได้ทรัพย์มาแล้วใช้จ่ายทรัพย์
บ ารุงตนเองให้มีความสุขไม่อดอยาก ในขณะเดียวกันก็แจกจ่ายสงเคราะห์ผู้ใกล้ชิดและบุคคลอ่ืนตาม
ความเหมาะสมและตามความสามารถ รู้จักเก็บออม ตลอดจนเป็นเครื่องส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัว
ในการประกอบอาชีพต่อไป ดังนั้น ความสุขจากการเลี้ยงชีวิตด้วยทรัพย์สินของตนเอง จึงต้องอยู่
ภายใต้เงือ่นไขดังต่อไปนี้ 

1. มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานภาพที่บุคคลนั้นด ารงอยู่ 
2. เป็นไปเพ่ือสร้างประโยชน์สุขให้กับตนเองและบุคคลอ่ืน 
3. ไม่เป็นไปเพ่ือขัดขวางหรือท าลายประโยชน์สุขของตนเองและบุคคลอ่ืน 
4. ไม่เป็นไปในลักษณะที่เบียดเบียนชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของตนเองและบุคคลอ่ืน 
5. ไม่ขัดแย้งกับเป้าหมายของสังคมส่วนรวม 
6. และท่ีส าคัญต้องน าไปสู่เป้าหมายชีวิตของตนตามสถานภาพในขณะนั้น 
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2.5.2  การส่งเสริมความม่ังคงตามหลักศีล 
1. การประกอบอาชีพสุจริตทางกาย หลักการของสัมมาอาชีวะประการแรกคือ การเลี้ยง

ชีพชอบทางกาย มีสาระส าคัญดังนี้ 
1.1 เว้นจากมิจฉาวณิชชา พระพุทธศาสนาสอนให้งดเว้นการเลี้ยงชีพในทางที่ไม่สมควร 

เรียกว่า มิจฉาวณิชชา คือการเลี้ยงชีพในทางที่ผิด เพราะเป็นอาชีพที่ส่งเสริมการเบียดเบียนและการ
ท าลายชีวิต ประกอบด้วย 

1) สัตถวณิชชา การค้าขายศาสตราอันเป็นเครื่องประหาร เช่น หอก ดาบปืน ระเบิด เป็น
ต้น 

2) สัตตวณิชชา การค้ามนุษย ์
3) มังสวณิชชา การค้าสัตว์ส าหรับฆ่าเป็นอาหาร 
4) มัชชวณิชชา การค้าขายสิ่งมึนเมา 
5) วิสวณิชชา การค้าขายยาพิษ56 
การที่พระพุทธศาสนาสอนให้ละเว้นการค้าขายศัตราวุธก็เพราะเห็นว่า เป็นเครื่องมือแห่ง

การเข่นฆ่าท าลายชีวิตทั้งต่อตัวมนุษย์และสัตว์อ่ืน การแสวงหาเลี้ยงชีพตนเองให้อยู่รอดจากการค้า
ศัตราวุธก็เท่ากับเป็นการด ารงชีวิตจากการฆ่าท าลายโดยเฉพาะกับชีวิตมนุษย์ด้วยกันเอง 

การสอนให้ละเว้นการค้ามนุษย์ก็เพราะว่า มนุษย์มีสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานและมีศักดิ์ศรี
แห่งความเป็นมนุษย์เหมือนกัน มนุษย์จะซื้อขายมนุษย์ด้วยกันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง การค้าขาย
มนุษย์เท่ากับเป็นการลดค่ามนุษย์ลงไปเป็นสัตว์หรือสิ่งของ การแสวงหาก าไรจากการค้ามนุษย์ จะท า
ให้มนุษย์กดขี่เบียดเบียนกันเองอย่างรุนแรง โดยกลุ่มมนุษย์ที่มีก าลังอ านาจมากกว่าจะกดข่ีเบียดเบียน
มนุษย์กลุ่มที่ด้อยโอกาสกว่าเป็นสินค้า ซึ่งเป็นการย่ ายี่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยกันเอง 

การสอนให้ละเว้นการค้าขายสัตว์มีชีวิตก็เพราะว่า สัตว์ก็รักชีวิตของตนเองเหมือนกัน การ
แสวงหาเลี้ยงชีพจากการค้าขายสัตว์เป็นบ่อเกิดของการเบียดเบียน  และการท าลายชีวิตเป็นการ
ด ารงชีวิตตนเองให้อยู่รอดบนความทุกข์ของสัตว์อ่ืน  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการกระท าผิด
กฎหมายของผู้ลักลอบค้าขายสัตว์ป่าสงวน  หรือหากเป็นการค้าขายสัตว์เพ่ือใช้แรงงาน  ทาง
พระพุทธศาสนาก็สอนให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเมตตาและกรุณาต่อสัตว์ 

การสอนให้ละเว้นการค้าขายน้ าเมาก็เพราะยึดหลักการที่ว่า การขายเป็นการส่งเสริมการ
ผลิตและส่งเสริมการดื่ม และการดื่มน้ าเมาเป็นสาเหตุของการประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดทุกข์ และ
เป็นโทษทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืนได้หลายประการ ในพระไตรปิฎก ได้แสดงโทษของการดื่มสุราไว้ 6 
ประการ คือ 

1) ท าให้สูญเสียทรัพย์ 
2) ก่อการทะเลาะวิวาท 
3) ท าลายสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
4) เสื่อมเสียเกียรติชื่อเสียง 
5) ท าให้ขาดความละอาย 
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6) ท าลายสติปัญญา57 
การสอนให้ละเว้นการค้าขายยาพิษก็เพราะว่า ยาพิษท าลายชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะการใช้

สารพิษปลอมปนไปกับอาหารเพ่ือให้น่ารับประทาน ท าให้ผู้บริโภคได้รับสารพิษโดยตรง ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิต ท าให้สูญเสียอวัยวะหรือทุพลภาพ แม้ไม่ตายก็ท าให้สุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรม
อย่างรุนแรง นอกจากนี้การใช้สารเคมีต่าง ๆ ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ท าลายธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วยการค้าขายดังกล่าวมานี้ ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาถือเป็นการประกอบการ
งานที่มีโทษ คือ มีโทษต่อผู้อื่นและต่อสังคมส่วนรวมด้วย หากอาชีพเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจ
ย่อมเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมกระท าผิดทางจริยธรรมได้ง่ายขึ้นและส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
หลายด้านดังกล่าวมาแล้ว 

1.2 เว้นจากการลักขโมย ทุจริต คดโกง การลักขโมย ทุจริต คดโกงผู้อ่ืนเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ประโยชน์เฉพาะตน หรือเฉพาะกลุ่มของตน เป็นการเบียดเบียนผู้อ่ืนให้ได้รับความเดือดร้อน และท า
ให้สังคมเกิดความไม่สงบสุข คนในสังคมอยู่อย่างรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และด้าน
ศีลธรรมยังเป็นการกระท าผิดทั้งทางกฎหมายและด้านศีลธรรม ซึ่งขัดต่อหลักศีล 5 ข้อที่สองที่ห้ามลัก
ทรัพย์หรือพฤติกรรมอ่ืนใดที่ให้ได้ทรัพย์ที่มิใช่ของตนเองมาด้วยลักษณะที่มิชอบ การเลี้ยงชีพด้วยการ
ลักขโมยหรือทุจริตคดโกงจึงเป็นการด าเนินชีวิตอยู่บนความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อ่ื นและของ
สังคม เป็นการท าลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองหมดสิ้น 

1.3 เว้นจากอบายมุข อบายมุข คือปากทางแห่งความเสื่อม เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจาก
อกุศลกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นอาการของความโลภกับความหลงที่เกิดขึ้นภายในใจของคน มีความโลภ
อยากได้จนขาดเหตุผลที่จะพิจารณาให้เห็นโทษของการกระท าเช่นนั้น บางเรื่องดูแล้วเป็นลักษณะของ
ตัณหา คือแต่ละข้อนั้นขอเพียงได้หยุดคิดแยกแยะให้เห็นคุณโทษของการเว้นจากอบายมุข และการตก
เป็นทาสของอบายมุขตามความเป็นจริงย่อมสามารถที่จะงดเว้นจากอบายมุขและเป็นอิสระได้  แต่
เพราะความโลภจัด จนท าให้ปริมาณของโมหะมีความเข้มข้นมากจนปิดบังเหตุผลสติปัญญาของมนุษย์ 
ท าให้ไม่มีปัญญามากพอท่ีจะคุ้มครองรักษาตนได้พระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของวินัยของผู้ครองเรือน
พร้อมกับทรงชี้โทษของอบายมุขแต่ละข้อไว้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย 

1. ความเป็นนักเลงหญิง หมายถึง การเป็นคนมักมากในกามมีความต้องการทางเพศมาก
จนขาดการควบคุม ท าตนเป็นคนเจ้าชู้ ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาชายอ่ืนบ้าง หญิงโสเภณีบ้าง จนถึงประกอบ
อาชญากรรมทางเพศบ้าง ความเป็นนักเลงหญิงนั้นพึงเห็นโทษตามท่ีทรงแสดงไว้ 5 ประการ คือ 

1.1 ชื่อว่าไม่รักตัว เพราะการเป็นนักเลงหญิงเป็นพฤติกรรมส าส่อนทางเพศเสี่ยงต่อการ
ท าให้เกิดโรคภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคเอดส์ที่หวาดวิตกกันมาก เพราะก าลังแพร่ระบาดทั่วโลกใน
ปัจจุบัน 

1.2 ชื่อว่าไม่รักลูกเมีย เพราะเวลา ทรัพย์ ความรัก ความอบอุ่น ส่วนหนึ่งได้ถูกแบ่งไป
ให้กับหญิงอ่ืน ทั้งอาจจะน าโรคมาสู่ภรรยาของตนได้ 

1.3 ไม่เป็นที่ไว้วางใจของคนทั้งหลาย ทั้งนี้เพราะนักเลงหญิงไม่ค่อยสนใจว่าลูกเขาเมียใคร 
ท าให้พ่อ แม่ สามี แฟนและญาติมิตรของหญิงทั้งหลายไม่ไว้วางใจคนประเภทนี้ 
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1.3 ก่อการทะเลาะวิวาท อาจจะเป็นเพราะแย่งผู้หญิงกัน เพราะความขัดแย้งกันเพราะ
หญิงเป็นเหตุ 

1.5 น าความฉิบหายมาให้ ความฉิบหายที่เห็นได้ชัด คือความฉิบหายจากทรัพย์ สุขภาพ
พลานามัย โรค ภัย อันตราย การสร้างศัตรูตลอดถึงฐานะต าแน่งที่ควรจะได้และได้แล้ว ก็อาจจะเสื่อม
ไปเพราะน าตนเอง เงิน เวลา ไปปรนเปรอผู้หญิง 

2. ความเป็นนักเลงดื่มสุรา มีโทษ 6 ประการ คือ (1) เสียทรัพย์ (2) ก่อการทะเลาะวิวาท 
(3) เป็นเหตุให้เกิดโรค (4) ถูกติเตียน (5) ไม่รู้จักละอาย (6) ทอนก าลังปัญญา 

3) ความเป็นนักเลงเที่ยวกลางคืน มีโทษ 6 ประการคือ 
3.1 ชื่อว่า ไม่รักษาตัว 
3.2 ชื่อว่า ไม่รักษาลูกเมีย 
3.3 ชื่อว่า ไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 
3.4 เป็นที่ระแวงของคนท้ังหลาย 
3.5 มักถูกใส่ความ 
3.6 ได้รับความล าบาก58 
โทษทั้ง 6 ประการนี้ เป็นโทษที่เห็นได้ชัด เพราะคนเราเมื่อลงจากเรือนไปแล้วความ

สะดวกสบายที่เคยมีภายในบ้านก็หมดไป แม้การใช้อิริยาบถก็ขาดความคล่องตัว ความเดือดร้อนย่อม
เกิดแก่ตน บุตร ภรรยา สามี ทรัพย์สมบัติซึ่งอยู่ที่บ้านก็ถูกทดอดทิ้ง ละเลยยังท าลายทรัพย์สมบัติที่
ต้องใช้จ่ายให้สิ้นเปลืองไปเป็นธรรมดา จึงชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์ทั้งเคลื่อนที่ได้และไม่ได้ การไปมาของ
คนเที่ยวกลางคืนไม่เป็นเวลา ไม่เป็นที่เป็นทางคนอ่ืนอาจระแวงในพฤติกรรม บางครั้งอาจถูกกล่าวหา
เพราะไม่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ที่ผิดกฎหมาย 

4. การเที่ยวดูการเล่น การเที่ยวดูการละเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินต่าง ๆ ถือว่าเป็นการใช้
ชีวิตที่หย่อนยาน จัดเป็นการด าเนินชีวิตในทางที่ผิดประการหนึ่ง เพราะเป็นชีวิตที่ฟุ่มเฟือยไร้แก่นสาร
สูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์ หากสามารถเว้นจากอบายมุขข้อนี้ได้ ชีวิตก็จะมีคุณค่าและมีสาระมากขึ้น 

5. เล่นการพนันมีโทษ 6 ประการ คือ 
5.1 เมื่อชนะย่อมก่อเวร การเล่นการพนันเกิดขึ้นจากความโลภ หลง เมื่อสมหวังความโลภ

ความหลงจะเกิดมากข้ึน เมื่อผิดหวังความโกรธ ความเสียใจ ก็เพ่ิมข้ึนดังนั้นเมื่อเล่นชนะ ท าให้คนที่แพ้
ต้องการจะแก้แค้น เพ่ือทวงคืนสิ่งที่ตนต้องสูญเสียไป 

5.2 เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป ซึ่งเป็นอาการของความโลภหลงที่ไม่เป็นไปตามที่
ตนต้องการ พอแพ้ก็อยากจะเอาคืน ท าให้วงจรของการพนันด าเนินต่อไปจนไม่สามารถใช้เหตุผลใน
การด ารงชีวิตได้ 

5.3 ทรัพย์ย่อมฉิบหายไป จนอาจถึงสิ้นเนื้อประดาตัว 
5.4 ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยค า ในวงการพนันนั้น มักจะมีการหยิบยืมเงินทองของคนอ่ืน เมื่อ

ตนแพ้พนัน โดยหวังว่าเมื่อชนะแล้วจะเอามาคืน แต่โอกาสที่ได้คืนมักมีน้อย ท าให้ไม่อาจใช้หนี้ได้ 
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จนถึงพอกพูนหนี้สินกลายเป็นคนที่ท าตามที่พูดไม่ได้ จนในที่สุดไม่มีใครเชื่อถือถ้อยค า แม้บางครั้งจะ
พูดจริงก็ตาม 

5.5 เป็นที่ดูหมิ่นของเพ่ือน  นักเลงเล่นการพนันไม่ค่อยมีเกียรติและศักดิ์ศรีเพราะ
แรงผลักดันของความโลภหลงดังกล่าว แต่กลับคิดรวยทางลัดด้วยการเล่นการพนันท าให้คนดีไม่ยก
ย่อง แม้พวกพ้องเพ่ือนฝูงก็รังเกียจ 

5.6 ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย นักเลงเล่นการพนันจะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม คนดี
ทั้งหลายไม่ต้องการจะเกี่ยวข้อง ยิ่งแต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้ว ยิ่งไม่มีใครต้องการ แม้แต่งงานกัน
แล้ว อีกฝ่ายหนึ่งถ้าเขาเป็นคนดี อาจจะต้องอย่าขาดจากกันเพราะการเอาชีวิตอนาคตไปฝากกับ
นักเลงเล่นการพนันนั้น คนดีจะไม่ต้องการเสี่ยงด้วย 

6. คบคนชั่วเป็นมิตร59 การคบหาสมาคมกับคนเป็นเรื่องส าคัญ เพราะหากคบคนเช่นไร
ย่อมส่งผลท าให้ตนเป็นอย่างคนที่ตนคบด้วยการถูกคนชั่วน าไปในทางใดทางหนึ่งนั้น หากคบกับคนชั่ว
แล้ว อาจจะกลายเป็นคนชั่วครบทั้ง 6 ประการ หรือมากกว่านั้น และอาจจะเป็นเชื้อให้เกิดความชั่ว
อย่างอ่ืนที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ ที่เกิดแล้วก็จะเพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการคบคนชั่วเหมือน
คนเดินไปในหนทาง หากรู้ว่ามีอันตรายขวางอยู่ข้างหน้าจะต้องพยายามหลีกหนทางนั้นให้ได้  เพ่ือ
ความปลอดภัย 

7. เกียจคร้านแล้วไม่ท าการงาน มีโทษ 6 ประการ ดังนี้คือ 
7.1 มักอ้างว่า หนาวนัก แล้วไม่ท าการงาน 
7.2 มักอ้างว่า ร้อนนัก แล้วไม่ท าการงาน 
7.3 มักอ้างว่า เย็นนัก แล้วไม่ท าการงาน 
7.4 มักอ้างว่า ยังเช้าอยู่ แล้วไม่ท าการงาน 
7.5 มักอ้างว่า หิวนัก แล้วไม่ท าการงาน 
7.6 มักอ้างว่า กระหายนัก แล้วไม่ท าการงาน60 
ตามปกติแล้ว คนเราถ้าไม่รักดีแล้ว สามารถอ้างอะไรก็ได้มาเป็นเครื่องแก้ตัวที่จะไม่ท าการ

งาน แต่จากการไม่ท าการงานนั้นเอง ผลคือความเดือดร้อน ความทุกข์ ความยากไร้ ความไร้
ความสามารถ เป็นต้น ความเกียจคร้านเป็นศัตรูของความเจริญ เป็นข้าศึกของความสุข คนเกียจคร้าน
ไม่สามารถเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัวให้เจริญก้าวหน้าและเป็นสุขได้ การด าเนินชีวิตด้วยความ
ขยันหมั่นเพียรจึงจะจัดเป็นการเลี้ยงชีพชอบการเกี่ยวข้องกับอบายมุข  6 จัดเป็นการเลี้ยงชีพที่ผิด 
เพราะใครก็ตามที่จมอยู่ในอบายมุข 6 แม้เพียงอย่างเดียวก็ยากที่จะเอาดีได้ในชีวิตนี้ ถ้าหากจมอยู่กับ
อบายมุขครบทั้ง 6ข้อ ถือว่าหมดศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิง 

2. การประกอบอาชีพสุจริตทางวาจา ตามหลักพระพุทธศาสนา การเลี้ยงชีพชอบทาง
วาจาจัดเป็นกศุลกรรมและเป็นการด าเนินชีวิตที่เป็นสัมมาอาชีวะ โดยยึดหลักการดังต่อไปนี้ 

2.1 การไม่โกหกหลอกลวงเลี้ยงชีพ ด าเนินชีวิตอย่างมีสัจจะ รักษาความสัตย์ 
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2.2 การไม่พูดส่อเสียดเลี้ยงชีพ คือ การเว้นจากการใช้ค าพูดยุยงให้คนอ่ืนแตกแยกกันหรือ
เข้าใจผิดกัน เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง 

2.3 การไม่พูดค าหยาบเลี้ยงชีพ แม้ว่าบางครั้งค าหยาบคายอาจสร้างอารมณ์ขันให้ผู้ฟังได้
เหมือนกับพ่ีนักตลกชอบพูดกันอยู่บ่อย ๆ แต่ก็เกิดผลเสียแก่ผู้พูด เพราะจะเกิดความเคยชิน และจะ
ท าให้ผู้ฟังเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา 

2.4 การไม่พูดเพ้อเจ้อเลี้ยงชีพ คือ ให้เว้นจากการด าเนินชีวิตด้วยอาศัยวาจาที่ไร้สาระ ไร้
แก่นสาร ไม่เป็นธรรมและไม่ประกอบด้วยประโยชน์ เนื่องจากค าพูดที่เพ้อเจ้อนั้นท าให้ผู้ฟังหลงผิด 
เข้าใจผิดได้ 

2.5 การไม่ประจบเลี้ยงชีพ คือเว้นจากการใช้วาจาประจบสอพอผู้อื่นเพ่ือผล ประโยชน์
ของตนเอง 

2.6 การไม่บังคับขู่เข็ญเลี้ยงชีพ วาจานั้นย่อมไม่เป็นไปเพ่ือการข่มขู่หรือบังคับขู่เข็ญเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลอ่ืนด้วยความไม่ชอบธรรม61 

3. การประกอบอาชีพสุจริตทางใจ ตามหลักพระพุทธศาสนา การเลี้ยงชีพชอบทางใจเป็น
มโนกรรมฝ่ายกุศลซึ่งเป็นแนวทางที่น าไปสู่ความสุขสงบภายใน  เป็นการด าเนินชีวิตตามหลัก
สัมมาอาชีวะ โดยยึดหลักการดังต่อไปนี้ 

3.1 การไม่โลภอยากได้ทรัพย์คนอ่ืนเลี้ยงชีพ พระพุทธศาสนาเรียกภาวะทางจิตใจนี้ว่า 
อนภิชฌา เป็นสภาพจิตที่สามารถควบคุมความโลภไว้ได้ คือไม่โลภอยากได้ของ ๆ คนอ่ืนในทางที่ไม่
ชอบไม่ควร คิดเลี้ยงชีพวางแผนด าเนินชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย  ศีลธรรม จน
สามารถพัฒนาจิตของตนให้มีความพร้อมที่จะเสียสละบริจาคสงเคราะห์คนทั้งหลายด้วยความเมตตา 
กรุณา มีอัธยาศัยเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารีต่อคนทั้งหลายเรียกว่า เป็นคนมีน้ าใจงาม 

3.2 การไม่คิดเบียดเบียนคนอ่ืนเลี้ยงชีพ เป็นการควบคุมสภาพจิตใจต่อความพยาบาท 
ปองร้าย ผู้อ่ืนเพ่ือหวังเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน ให้มีจิตเมตตา คิดเอ้ือเฟ้ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน อันจะ
น าไปสู่การแสวงหาประโยชน์ที่ถูกต้องเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืนให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหาย 

3.3 การไม่คิดเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนเลี้ยงชีพ คือเว้นจากการคิดหาโอกาสเพ่ือตักตวงเอา
ผลประโยชน์จากบุคคลอ่ืนเพ่ือเลี้ยงชีพตนเอง การคิดเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนเลี้ยงชีวิตจัดเป็น
ความเห็นแก่ตัวและเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องในการด าเนินชีวิต ซึ่งขัดต่อหลักสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพ
ชอบทางใจจัดเป็นมโนกรรมฝ่ายกุศลที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นต้นตอให้การด าเนินชีวิตภายนอกเป็นไป
ในแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม เพราะการกระท าภายนอกต่าง ๆ สืบเนื่องมาจากภายในจิตใจ ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “...ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลใด
ใจร้ายแล้ว พูดอยู่ก็ดี ท าอยู่ก็ดี ทุกข์ย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้น ถ้าบุคคลใดมีใจผ่องใสแล้ว พูดอยู่ก็
ดี ท าอยู่ก็ดี ความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้น เหมือนเงาไปตามตัว ฉะนั้น”62 อนึ่ง ใจของคนเรา
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62 ขุ. ธ. (ไทย) 25/1/11. 



 
67 

 

เป็นกุศล หรืออกุศลแล้ว ผลของการกระท าแสดออกมาทางกายและวาจา กล่าวคือ ถ้ากระท าความดี
ผลกรรมย่อมส่งผลให้ชีวิตเจริญขึ้น แต่ถ้ากระท ากรรมชั่วผลกรรมก็ย่อมส่งผลให้ชีวิตเสื่อมลง 

กล่าวโดยสรุป หลักการของสัมมาอาชีวะ ด้วยการเลี้ยงชีพชอบทางกาย ทางวาจาและทาง
ใจ ก็คือการด าเนินชีวิตตามหลักกุศลกรรมบถนั้นเอง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งการด าเนินชีวิตสุจริตทาง
กาย ทางวาจา และทางใจ ซึ่งเป็นหลักการของสัมมาอาชีวะในทางพระพุทธศาสนา 

 
2.5.3 การส่งเสริมความม่ังคงทางอาชีพตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์   
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เป็นแนวทางส าหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน มีความเป็นมา

ปรากฏในทีฆชาณุสูตร ว่า สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของชาวโกฬิยะชื่อว่ากักกร
ปัตตะ เขตกรุงโกฬิยะ ครั้งนั้น โกฬิยบุตรชื่อว่าทีฆชาณุได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย
อภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์
เป็นคฤหัสถ์ เป็นกามโภคี อยู่ครองเรือนนอนเบียดบุตร ใช้จันทร์ของชาวกาสี ทัดทรงดอกไม้ ของหอม 
และเครื่องลูบไล้ ยินดีทองและเงิน ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมที่จะพึงเป็นไปเพ่ือเกื้อกูลในภพ
นี้เพื่อสุขในภพนี้และเพ่ือเกื้อกูลในภพหน้าแก่ข้าพระองค์ท้ังหลายเถิด” พระผู้มีพระภาคได้ทรงอธิบาย
ถึง ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 ว่าย่อมเป็นไปเพ่ือเกื้อกูลในภพนี้ เพ่ือความสุขได้แก่ อุฏฐานสัมปทา 
(ความถึงพร้อมด้วยความหมั่น) อารักขสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการรักษา) กัลยาณมิตตตา (ความ
เป็นผู้มีมิตรดี) และสมชีวิตา (ความเป็นอยู่เหมาะสม)  

อุฏฐานสัมปทา เป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งว่าด้วยการถึงพร้อมด้วยความหมั่น
ขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติหน้าที่ การงานและการประกอบอาชีพที่สุจริต ฝึกฝนให้มีความช านิ
ช านาญและรู้จริง รู้จักใช้ปัญญาสอดส่องตรวจตราหาวิธีการที่เหมาะสมที่ดีจัดการและด าเนินการให้
ได้ผลดี อุฏฐานสัมปทา ทางด้านพระพุทธศาสนาตามหลักพุทธธรรม คือ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส
กับทีฆชาณุว่า กุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีพด้วยการงานใด จะเป็นกสิกรรม พาณิชยกรรมโครักขกรรม เป็น
ช่างศร รับราชการ หรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้อง
ช่วยกันท านั้น ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันท านั้น 
สามารถท าได้ สามารถจัดได้ นี้เรียกว่า อุฏฐานสัมปทา เมื่อกล่าวถึงความเพียร ก็จะมีปรากฏในมรรค
มีองค ์8 ได้แก่ สัมมาวายามะ63 พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่า  

 
“...สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้เกียจคร้าน ปราศจากความเพียรเข้า

อาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบ สมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น ย่อม
ประสบความกลัวและความขลาดเขลาอันเป็นอกุศล เพราะเหตุแห่งโทษของตนคือความเป็น
ผู้เกียจคร้านปราศจากความเพียร ส่วนเรามิใช่เป็นผู้เกียจคร้าน มิใช่ปราศจากความเพียรเข้า
อาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบ เราเป็นผู้ปรารภความเพียร พระอริยะ
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เหล่าใดเป็นผู้ปรารภความเพียร เข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบ เรา
เป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้น… “64 

 
 พระพุทธศาสนามองว่าในการท าสิ่งใดก็ตามจะขาดเสียไม่ได้คือการพากเพียรวิริยะ
อุตสาหะเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิต ดังพุทธภาษิตที่ปรากฏในอาฬวกสูตรแห่งคัมภีร์สังยุตตนิกายส
คาถวรรคว่า วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ ซึ่งแปลว่า บุคคล...ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร65 ยึดหลักการคือ 
“ความสุขแท้ อยู่ที่การท างาน” หรือ “การท างานคือการปฏิบัติธรรม” ร่างกายเคลื่อนไหว ใจเป็น
สมาธิ ลบล้างค่านิยมผิดที่ว่า การท างานเป็นความเหนื่อยยากและทุกข์ทนความขยันหมั่นเพียร เป็น
คุณสมบัติพ้ืนฐานที่ส าคัญอย่างยิ่ง ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้กับประชาชนทั้งชาติโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับเกษตรกรที่ท าการเกษตรทฤษฎีใหม่  ซึ่งเป็นกระบวนวิธีหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียง 
เนื่องจากจะต้องมีความมานะ บากบั่น หมั่นเพียร เป็นประการแรก ในการเพาะปลูกพืชหลายอย่าง
หมุนเวียนกันไปเพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ และมีพอกินความขยันหมั่นเพียรนี้เป็นกุญแจส าคัญในการน าชีวิต
ให้อยู่รอดและน าไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นได้ และไม่เพียงแต่เกษตรกรที่ท าการเกษตรกรรมเท่านั้น หากแตค่ 
วาม เพียร นี้คือ สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแนะน าให้พสกนิกรชาวไทยทั้งมวลน้อม
น าไปปฏิบัติ ดังเช่นในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก เป็นต้น ให้หลักพุทธธรรม ได้กล่าวถึง “ความ
เพียร” ไว้หลายประการด้วยกัน แต่ที่รวมถึงหลักในการด ารงชีวิตที่จ าเป็นอ่ืน ๆ ด้วยก็มีเช่นในหลักค า
สอนเรื่อง ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 คือ อุฏฐานสัมปทา 

 สรุปได้ว่า ความเพียรที่บริบูรณ์และมีความเพียรที่ประคับประคองไว้สม่ าเสมอไม่หย่อนนัก 
ไม่ตึงนัก ไม่ให้จิตปรุงแต่งภายใน ไม่ให้ฟุ้งซ่านภายนอก ค าว่า เพียร ในที่นี้หมายความเอาทั้ง ความ
เพียรทางกาย เช่น เพียรพยายามทางกายตลอดท้ังคืนและวัน 

 
2.5.4 การส่งเสริมความม่ังคงทางอาชีพตามหลักธรรมการปกปิดทิศ 6  
พระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่าถึงหลักธรรมทิศ 6 เป็นหลักธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

และสังคม สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต หน้าที่ การงาน และอาชีพ ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “คฤหบดีพึงทราบ
ทิศ 6 นี้คือ มารดา บิดาเป็นทิศเบื้องหน้า อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา บุตรและ ภรรยาเป็นทิศเบื้องหลัง 
มิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้าย ทาสและกรรมกรเป็นทิศเบื้องต่ า และสมณพราห์มเป็นทิศเบื้องบน”66 ทิศ 
6 ตามความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หมายถึงบุคคลรอบตัวเรา 6 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับเรา
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อาจอยู่ในฐานะพ่อแม่ ครู อาจารย์คู่ครอง เพ่ือนฝูง ลูกน้อง นักบวช โดยแต่
ละคนย่อมมีโอกาสเป็นมิตรแท ้มิตรเทียมแก่เรา ดังนี้ 

 
 1. บุตรพึงบ ารุงมารดาบิดา 

“คหบดีบุตร บุตรพึงบ ารุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่ 5 ประการ” คือ 
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1. ท่านเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบ 
2. จกัท ากิจของท่าน 
3. จักด ารงวงศ์ตระกูล 
4. จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท  
“มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า บุตรบ ารุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้ ย่อมอนุเคราะห์บุตร 

ด้วยหน้าที่ 5 ประการ” คือ 
1. ห้ามไม่ให้ท าความชั่ว 
2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 
3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 
4. หาภรรยา(สามี)ที่สมควรให้ 
5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควร 
“คหบดีบุตร มารดาบิดาผู้ เป็นทิศเบื้องหน้าบุตร  บ ารุงโดยหน้าที่  5 ประการย่อม

อนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่ 5 ประการนี้ ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันชื่อว่าบุตรได้ปิดป้องให้เกษมปลอดภัย
แล้ว ด้วยประการฉะนั้น”67 

สรุปได้ว่าไม่ว่าบุตรได้เรียนรู้อริยวินัยมาจากพ่อแม่หรือจากใครก็ตาม  แต่เมื่อสามารถ
ปฏิบัติอริยวินัยตามหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้า 5 ประการได้สมบูรณ์ และพ่อแม่ก็ได้ปฏิบัติ
อริยวินัยตามหน้าที่ของทิศเบื้องหน้า 5 ประการอย่างสมบูรณ ์คือ 

1. ทั้งสองฝ่ายต่างบ าเพ็ญตนเป็นมิตรแท้ต่อกันอย่างสมบูรณ์ตามอริยวินัย 
2. ทั้งสองฝ่ายต่างเพ่ิมพูนสัมมาทิฏฐิยิ่งขึ้นิ และก าจัดมิจฉาทิฎฐิให้ลดน้อยลงไปได้ระดับ

หนึ่ง 
3. ความส านึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเองสังคม ศีลธรรมทางเศรษฐกิจ และทิศเบื้องหน้าก็

เพ่ิมพูนมั่นคงยิ่งข้ึน 
เห็นได้ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภัยใด ๆ ย่อมไม่เกิดจากบุตรกล้ ากรายไปสู่ทิศเบื้องหน้าและภัย   

ใด ๆ ย่อมไม่เกิดจากทิศเบื้องหน้ากล้ ากรายไปถึงบุตร เพราะต่างฝ่ายต่างปราศจากบาปกรรม 14 
ประการนั่นเอง ทั้งสองฝ่ายจึงมีแต่ความสุขความเจริญเพียงอย่างเดียว บุตรเองก็ได้ชื่อว่าปิดป้องทิศ
เบื้องหน้าเรียบร้อยแล้ว 

 
“คหบดีบุตร ศิษย์พึงบ ารุงอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาโดยหน้าที่ 5 ประการ” คือ 
1. ลุกขึ้นยืนรับ 
2. เข้าไปคอยรับใช้ 
3. เชื่อฟัง 
4. ดูแลปรนนิบัติ 
5. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ 
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“อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวา ศิษย์บ ารุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้ ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ด้วย
หน้าที่ 5 ประการ” คือ 

1. แนะน าให้เป็นคนดี 
2. ให้เรียนดี 
3. บอกความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่างด้วยดี 
4. ยกย่องให้ปรากฏมิตรสหาย 
5. ท าความป้องกันในทิศท้ังหลาย 
“คหบดีบุตร อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาศิษย์บ ารุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้ย่อมอนุเคราะห์

ศิษย์ด้วยหน้าที่ 5 ประการนี้ ทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันชื่อว่าศิษย์ได้ปิดป้อง ท าให้เกษมปลอดภัยแล้ว 
ด้วยประการฉะนี้68 

สรุปได้ว่าเมื่อศิษย์สามารถปฏิบัติหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวา  5 ประการได้อย่าง
สมบูรณ์ และครูก็ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของทิศเบื้องขวา 5 ประการนี้ได้สมบรูณ์นั่นย่อม หมายความว่า 

1. ทั้งศิษย์และครูต่างบ าเพ็ญความเป็นมิตรแท้ต่อกันอย่างสมบูรณ์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย 
2. สัมมาทิฏฐิของทั้งสองฝ่ายต่างเพ่ิมพูนยิ่งขึ้นและก าจัดมิจฉาทิฎฐิให้ลดน้อยถอยลงไป

ด้วย 
3. ความส านึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม ศีลธรรมทางเศรษฐกิจ และต่อทิศเบื้องขวา 

ก็เพ่ิมพูนมั่นคงยิ่งข้ึน 
เห็นได้ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภัยใด ๆ ย่อมไม่เกิดจากศิษย์ไปกล้ ากรายทิศเบื้องขวาในทาง

กลับกันภัยใด ๆ ย่อมไม่เกิดจากทิศเบื้องขวากล้ ากรายไปถึงศิษย์  เพราะต่างฝ่ายต่างปราศจาก
บาปกรรม 14 ประการนั่นเอง ทั้งสองฝ่ายจึงมีแต่ความสุขความเจริญเพียงอย่างเดียว ศิษย์เองก็ได้ชื่อ
ว่าปิดป้องทิศเบื้องขวาเรียบร้อยแล้ว 

 
“คหบดีบุตร สามีพึงบ ารุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง โดยหน้าที ่5 ประการ” คือ 
1. ให้เกียรติยกย่อง 
2. ไม่ดูหมิ่น 
3. ไม่ประพฤตินอกใจ 
4. มอบความเป็นใหญ่ให้ 
5. ให้เครื่องแต่งตัว 
“ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง สามีบ ารุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้ ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วย

หน้าที่ 5 ประการ” คือ 
1. จัดการงานดี 
2. สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 
3. ไม่ประพฤตินอกใจ 
4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ 
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5. ขยัน ไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวง 
“คหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังสามีบ ารุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้ ย่อมอนุเคราะห์

สามีด้วยหน้าที่ 5 ประการนี้ ทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันชื่อว่าสามีได้ปิดป้อง ท าให้เกษมปลอดภัยแล้ว 
ด้วยประการฉะนี้”69  

สรุปได้ว่า สามีอาจได้เรียนรู้อริยวินัยมาจากพ่อแม่ตนเอง ครูอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งหรือ
จากใครก็ตาม เมื่อสามีสามารถปฏิบัติหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหลัง 5 ประการได้สมบูรณ์และ
ภรรยาก็สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของทิศเบื้องหลัง 5 ประการได้สมบูรณ์ดังนี้ 

1. ทั้งสามีและภรรยา ต่างบ าเพ็ญตนเป็นมิตรแท้ต่อกันอย่างสมบูรณ์ตามอริยวินัย 
2. ทั้งสองฝ่ายต่างเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิก าจัดมิจฉาทิฎฐิไปพร้อม ๆ กัน 
3. ความส านึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเองสังคม ศีลธรรมทางเศรษฐกิจ และทิศเบื้องหลังก็

เพ่ิมพูนมั่นคงยิ่งข้ึน 
เห็นได้ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ ภัยใด ๆ ย่อมไม่เกิดจากสามีกล้ ากรายไปสู่ทิศเบื้องหลังและภัย  

ใด ๆ ย่อมไม่เกิดจากทิศเบื้องหลังกล้ ากรายไปถึงสามี เพราะต่างฝ่ายต่างปราศจากกรรมชั่ว 14 
ประการนั่นเอง ทั้งสามีและภรรยาจึงมีแต่ความสุขความเจริญเพียงอย่างเดียว  สามีก็ได้ชื่อว่าปิดป้อง
ทิศเบื้องหลังเรียบร้อยแล้ว 

 
“คหบดีบุตร กุลบุตรพึงบ ารุงมิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายโดยหน้าที่ 5 ประการ” คือ 
1. การให้ (การแบ่งปันสิ่งของให)้ 
2. กล่าววาจาเป็นที่รัก 
3. ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ 
4. วางตนสม่ าเสมอ 
5. ไม่พูดจาหลอกลวงกัน 
มิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้าย กุลบุตรบ ารุงด้วยหน้าที่ 5 ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์

กุลบุตรด้วยหน้าที่ 5 ประการ คือ 
1. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 
2. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 
3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พ่ึงพ านักได้ 
4. ไม่ละท้ิงในยามอันตราย 
5. นับถือตลอดถึงวงศ์ตระกูลของมิตร 
“คหบดีบุตรมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายกุลบุตรบ ารุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์

กุลบุตรด้วยหน้าที่ 5 ประการนี้ทิศเบื้องซ้ายนัน้เป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้อง ด้วยประการฉะนี้”70  
สรุปได้ว่า เมื่อเราสามารถปฏิบัติหน้าที่อันพึงประสงค์ต่อทิศเบื้องซ้าย  5 ประการได้

สมบูรณ์ แสดงว่า 
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1. ตัวเราและเพ่ือน ต่างบ าเพ็ญตนเป็นมิตรแท้ต่อกันอย่างสมบูรณ์ตามอริยวินัย 
2. ทั้งเราและเพ่ือนต่างเพ่ิมพูนสัมมาทิฏฐิและก าจัดมิจฉาทิฏฐิไปพร้อม ๆ กัน 
3. ความส านึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม ศีลธรรมทางเศรษฐกิจ และทิศเบื้องซ้ายก็

เพ่ิมพูนมั่นคงยิ่งข้ึนไปพร้อม ๆ กัน 
เห็นได้ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ ภัยใด ๆ ย่อมไม่มีโอกาสเกิดจากตัวเราไปกล้ ากรายสู่ทิศเบื้องซ้าย 

และภัยใด ๆ ย่อมไม่เกิดจากทิศเบื้องซ้ายกล้ ากรายมาถึงเราเพราะต่างฝ่ายต่างปราศจากกรรมชั่ว  14 
ประการนั่นเอง ทั้งเราและเพ่ือนจึงมีแต่ความสุข ความเจริญเพียงอย่างเดียว เราเองก็ได้ชื่อว่าปิดป้อง
ทิศเบื้องซ้ายเรียบร้อยแล้ว 

 
“คหบดีบุตร นายพึงบ ารุงทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องล่างโดยหน้าที่ 5 ประการ” คือ 
1. จัดการงานให้ท าตามสมควรแก่ก าลัง 
2. ให้อาหารและค่าจ้าง 
3. ดูแลรักษายามเจ็บป่วย 
4. ให้อาหารมีรสแปลก 
5. ให้หยุดงานตามโอกาส 
“ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องล่าง นายบ ารุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์นาย

ด้วยหน้าที่ 5 ประการ” คือ 
1. ต่ืนขึ้นท างานก่อนนาย 
2. เลิกงานเข้านอนทีหลังนาย 
3. ถือเอาแต่ของที่นายให้ 
4. ท างานให้ดีข้ึน 
5. น าคุณของนายไปสรรเสริญ 
“คหบดีบุตร ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องล่าง นายบ ารุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้แลย่อม

อนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่ 5 ประการนี้ ทิศเบื้องล่างนั้นเป็นอันชื่อว่านายได้ปิดป้อง ท าให้เกษม
ปลอดภัยแล้ว ด้วยประการฉะนี้”71  

สรุปได้ว่า นายจ้างปฏิบัติหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องล่าง 5 ประการได้สมบูรณ์จึงเป็น
แรงจูงใจให้ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ประจ าทิศเบื้องล่าง 5 ประการ ได้สมบูรณ์ด้วยเช่นกันนั่นคือ 

1. ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างต่างได้บ าเพ็ญตนเป็นมิตรแท้ต่อกันและกันอย่างสมบูรณ์ 
2. ทั้งสองฝ่ายต่างเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิ และก าจัดมิจฉาทิฎฐิเคียงบ่าเคียงไหล่กันไปด้วย 
3. ความส านึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเองสังคมศีลธรรมทางเศรษฐกิจ และทิศเบื้องล่างของ

ฝ่ายนายจ้างได้เพ่ิมพูนมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
เห็นได้ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภัยใด ๆ ย่อมไม่มีโอกาสเกิดจากฝ่ายนายจ้างไปกล้ ากรายสู่ทิศเบื้อง

ล่าง และภัยใด ๆ ย่อมไม่เกิดจากทิศเบื้องล่างกล้ ากรายมาถึงฝ่ายนายจ้าง คือ ต่างฝ่ายต่างปราศจาก
กรรมชั่ว 14 ประการ ฝ่ายนายจ้างแสดงออกซึ่งพรหมวิหารธรรม ฝ่ายลูกจ้างตอบสนองด้วยอิทธิบาท

                                                           
71 ที. ปา. (ไทย) 11/271/215. 



 
73 

 

ธรรม ทั้งสองฝ่ายจึงมีแต่ความสุขความเจริญเพียงอย่างเดียว ฝ่ายนายจ้างก็ได้ชื่อว่าปิดป้องทิศเบื้อง
ล่างเรียบร้อยแล้ว 

 
“คหบดีบุตร กุลบุตรพึงบ ารุงสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนโดยหน้าที่ 5 ประการ” คือ 
1. จะท าสิ่งใดก็ท าด้วยเมตตา 
2. จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา 
3. จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา 
4. เปิดประตูต้อนรับ 
5. ถวายปัจจัยเครื่องยังชีพ 
“สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนกุลบุตรบ ารุงโดยหน้าที่ 5 ประการนี้ ย่อมอนุเคราะห์

กุลบุตรด้วยหน้าที่ 6 ประการ” คือ 
1. ห้ามไม่ให้ ท าความชั่ว 
2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 
3. อนุเคราะห์ด้วยน้ าใจอันดีงาม 
4. ให้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง 
5. อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 
6. บอกทางสวรรค์ให้ 
“คหบดีบุตร สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบน กุลบุตรบ ารุงด้วยหน้าที่ 5 ประการนี้แล 

ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่ 6 ประการนี้ ทิศเบื้องบนนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องท าให้
เกษมปลอดภัยแล้ว ด้วยประการฉะนี้”72  

สรุปได้ว่าคฤหัสถ์สามารถปฏิบัติหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องบน 5 ประการได้สมบูรณ์ 
ก็เพราะสมณพราหมณ์ได้ปฏิบัติอริยวินัยตามหน้าที่ของทิศเบื้องบน 6 ประการได้สมบูรณ์ นั่นคือ 

1. ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และฝ่ายสมณพราหมณ์ต่างได้บ าเพ็ญตนเป็นมิตรแท้ต่อกันและกันอย่าง
สมบูรณ์ตามอริยวินัย 

2.ทั้งสองฝ่ายต่างเพ่ิมพูนสัมมาทิฏฐิให้แก่กล้ามั่นคงยิ่งขึ้นและพยายามก าจัดมิจฉาทิฎฐิให้
สิ้นซากเด็ดขาด 

3. ความส านึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม ศีลธรรมทางเศรษฐกิจ และทิศเบื้องบนของ
ฝ่ายคฤหัสถ์แต่ละรายก าลังเพ่ิมพูนมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

เห็นได้ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภัยใด ๆ ย่อมไม่มีโอกาสเกิดจากฝ่ายคฤหัสถ์ไปกล้ ากรายทิศเบื้อง
บนได ้และภัยใด ๆ ก็ย่อมไม่เกิดจากทิศเบื้องบนกล้ ากรายมาถึงคฤหัสถ์ได้ เพราะต่างฝ่ายต่างเคร่งครัด
ในการปฏิบัติตนให้พ้นจากกรรมชั่วทั้ง 14 ประการโดย สิ้นเชิง นี้เนื่องจากคฤหัสถ์ได้รับการอบรม
เคี่ยวเข็ญจากทิศเบื้องบนให้ถึงพร้อมด้วย  ศรัทธา ศีล จาคะและปัญญา นั่นเอง ในเวลา สมณ
พราหมณ์เมื่อเป็นเนื้อนาบุญให้คฤหัสถ์แล้ว ย่อมทุ่มเทปฏิบัติธรรมเพ่ือความพ้นทุกข์ ทั้งสองฝ่ายจึงมี
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แต่ความสุขความเจริญ ตามเส้นทางของตนอย่างแท้จริง ฝ่ายคฤหัสถ์ได้ชื่อว่าปิดป้องทิศเบื้องบน
เรียบร้อยแล้ว 

สิงคาลกสูตร คือ พระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอริยวินัยของคฤหัสถ์ เพ่ือใช้
เป็นมาตรฐานในการปฏิรูปมนุษย์ให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ โดยมุ่งให้แต่ละคนมีความส านึกรับผิดชอบ
อย่างเคร่งครัดต่อตนเอง และผู้อ่ืน และศีลธรรมถึง 4ประการด้วยกัน คือ 

1. คนดีต้องมีความส านึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเอง ด้วยการไม่
ท ากรรมกิเลส 4 

2. คนดีต้องมีส านึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืนด้วยการไม่ท า   
อคต ิ4 

3. คนดีต้องมีส านึกรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจ ด้วยการไม่ข้องเกี่ยวกับอบาย- 
มุข 6 

4. คนดีต้องมีส านึกรับผิดชอบในการปิดป้องทิศ 6 ให้พ้นจากบาปกรรม 14 
สรุปได้ว่า ทุกอาชีพควรงดเว้นในอบายมุข เพราะจะท าให้มีไหวพริบ  มีความประพฤติ

เจียมตนไม่ดื้อกระด้าง ผู้เช่นนั้นย่อมได้ยศ คนหมั่นไม่เกียจคร้านย่อมไม่หวั่นไหว ในอันตรายทั้งหลาย 
คนมีความประพฤติไม่ขาดสาย มีปัญญา ผู้เช่นนั้นย่อมได้ยศ คนผู้สงเคราะห์ แสวงหามิตรที่ดีรู้เท่า
ถ้อยค าที่เขากล่าว ปราศจากตระหนี่เป็นผู้แนะน าแสดงเหตุผลต่าง ๆ เนือง ๆ ผู้เช่นนั้น ย่อมได้ยศ การ
ให้ 1 เจรจาไพเราะ 1 การประพฤติให้เป็นประโยชน์ 1 ความเป็นผู้มีตนเสมอในธรรมทั้งหลาย ในคน
นั้น ๆ ตามควร 1ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจในโลกเหล่านี้แล เป็นเหมือนสลักรถอันแล่นไปอยู่ ถ้า
ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้ ไม่พึงมีไซร้ มารดาและบิดาไม่พึงได้ความนับถือหรือความบูชา เพราะ
เหตุแห่งบุตรเพราะบัณฑิตทั้งหลายพิจารณาเห็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้โดยชอบ  ฉะนั้นบัณฑิต
เหล่านั้นจึงถึงความเป็นใหญ่ และเป็นผู้อันหมู่ชนสรรเสริญทั่วหน้า ดังนี้ฯ73  

 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ดร.สุเทพ นิ่มสาย 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.ลาว74 

                                                           
73 ที. ปา. (ไทย) 11/273/216. 
74 ดร.สุเทพ นิ่มสาย และคณะ, โอกาสและอุปสรรคของผลไม้ไทยในอาเซียน : กรณีการน าเข้า-ส่งออก

ระหว่างไทย สหภาพเมียนมาร์ และสปป.ลาว รายงานฉบับสมบูรณ์. (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2559). หน้า บทคัดย่อ.  
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  รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจ านง และนพพล อรุณรัตน์ ได้ท าการวิจัยโครงการแผนยุทธศาสตร์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความยั่งยืนในระบบการผลิตอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
เกษตรกรชาวนาจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า...ส าหรับยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือ
ความยั่งยืนในระบบการผลิตอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเกษตรกรชาวนา จังหวัดศรีสะเกษ 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  ยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพของระบบการผลิตอาหาร โดยมี
เป้าประสงค์ 1) ปรับปรุงระบบการปลูกข้าว 2) ส่งเสริมและเพ่ิมการแข่งขันการสร้างมูลค่าเพ่ิม 3) 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร และ 4) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ75 

 เสริมสุข สลักเพ็ชร์ และคณะ ได้ท าการวิจัยโครงการการจัดการการผลิตทุเรียนคุณภาพ
ส าหรับบริโภคสดเพ่ือการส่งออกในลักษณะเครือข่ายธุรกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืนระหว่างเกษตรกร
และผู้ประกอบการ ได้ข้อสรุปว่า การจัดการสวนทุเรียนอยางถูกตอง เหมาะสม ครบถวน และทันเวลา
ในแตละชวงของการพัฒนาการของทุเรียน จะท าใหเกษตรกรสามารถผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ ปริมาณ 
(สวนทุเรียนแปลง 1 และ 2) และในชวงเวลาที่สอดคลองกับความตองการของตลาด (สวนทุเรียน
แปลง 1) และมีโอกาสไดก าไรสุทธิกิโลกรัมละ 8.71-11.79 บาท และคุมคาในการลงทุนแมวาราคา
ขายจะลดลง 30% ของราคาขายเฉลี่ยฤดูการผลิต 2549/2550 (BCR มีคาตั้งแต 1.115-2.781) แต
หากวาเกษตรกรเลือกพันธุปลูกที่ตลาดมีความตองการนอยหรือไมตองการ แมวาจะสามารถผลิต
ทุเรียนคุณภาพไดสูงถึง 88.45% ของน้ าหนักผลผลิตรวมทั้งสวน เกษตรกรก็จะมีก าไรสุทธิเพียง
กิโลกรัมละ 4.41 บาท (สวนทุเรียนแปลง 3) และไมมีโอกาสไดก าไรเลยถาราคาขายลดลง 15-30% 
ของราคาขายเฉลี่ยฤดูการผลิต 2549/2550 (BCR มีคาตั้งแต 0.512-0.835) แตหากวาเกษตรกร
สามารถผลิตทุเรียนออกมาในชวงเวลาที่ตลาดมีความตองการ แตเปนทุเรียนที่ไมมีคุณภาพ (ผล      
เปนโรคผลเนา และมีหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน) เนื่องจากไมสามารถจัดการผลิตไดอยางครบถวน และ
ทันเวลาในแตละชวงของการพัฒนาการของทุเรียน เกษตรกรก็จะไดก าไรสุทธิ 5.59 บาท/กก. (สวน
ทุเรียนแปลง 4)  

การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงตอการขาดทุนเมื่อผลิตทุเรียนคุณภาพ จ าเปนตอง
จัดการใหตนทุเรียนออกดอก และติดผลมาก กระจายอยูทั่วตน จัดการเพ่ือสงเสริมการพัฒนาการของ
ผล และป้องกันความเสียหายจากศัตรูพืชและภัยธรรมชาติ เพ่ือใหไดผลิตผลสอดคลองกับความตอง
การของตลาด (คุณภาพ ปริมาณ และชวงเวลา)... 

การบริหารจัดการกลุมของกลุมคุณภาพเกษตรกรผูผลิตทุเรียนเปนแบบปลอยใหด าเนินไป
ตามธรรมชาติไมตรงตามทฤษฎีกระบวนการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจเทาใดนัก แตเกษตรกรใน      
กลุมตระหนักถึงความส าคัญของการรวมกลุมและรวมมือกัน เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน 
และมีความเขาใจตรงกันวาตองรวมกันคิดวาอยากใหอนาคตของทุเรียนในภาคตะวันออกเปนอยางไร 

                                                           
75 รศ .ดร.นาฏสุดา ภู มิ จ านง และนพพล อรุณ รัตน์ ,  โครงการแผนยุทธศาสตร์การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความยั่งยืนในระบบการผลิตอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเกษตรกรชาวนา
จังหวัดศรีสะเกษ, (นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2557). 
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ซึ่งเปนรากฐานที่ส าคัญในการสรางและพัฒนากลุ่มคุณภาพ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่าง
เกษตรกรกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง76 

นงนุช อังยุรีกุล และสายทิพย์  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 AEC77 

นางสาวอานันท์ชนก สกนธวัฒน์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับพลวัตความยากจนของประเทศไทย
ทั้งรูปแบบและปจจัยที่สงผลตอการเกิดพลวัตความยากจน พบว่า ปจจัยที่ท าใหครัวเรือนอยูในความ
ยากจนเรื้อรังที่ส าคัญเปนปจจัยเชิงโครงสรางที่มีผลกระทบตอการขยายตัวของรายไดและความเปนอยู
ของครัวเรือนในระยะยาว ไดแก ปจจัยทางลักษณะประชากรของครัวเรือนและปจจัยการถือครอง    
สินทรัพยทุนตาง ๆ ที่อยูในระดับต่ า ประกอบดวยทุนมนุษย์ดานการศึกษา ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกขาว
และขนาดที่ดินในพ้ืนที่ชลประทานมีสัดสวนต่ า รวมถึงการถือครองสินทรัพยเครื่องมือเครื่องจักรภาค
การเกษตรที่อยูในระดับต่ า ในขณะที่ปจจัยที่มีความส าคัญตอความยากจนชั่วคราวหรือการเข้าหรือ
ออกจากความยากจนของครัวเรือนส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผันผวนของระดับรายได ได
แก ปจจัยที่เกิดจากสิ่งที่ไมไดคาดหวังหรือการเกิดวิกฤตการณตาง ๆ เชน การเจ็บไข อุบัติเหตุและการ
เสียชีวิตของหัวหนาครัวเรือน และปจจัยในเชิงวัฎจักรชีวิตของครัวเรือน จะเห็นไดวาปจจัยก าหนด
พลวัตความยากจนกลุมตาง ๆ มีความแตกตางกันไปตามลักษณะของพลวัตความยากจนแตละ
ประเภท ดังนั้น เพ่ือใหการก าหนดนโยบายแกไขปัญหาความยากจนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงควร
พิจารณาให้ล าดับความส าคัญของนโยบายให้มีความเหมาะสมต่อกลุ่มความยากจน ซึ่งได้แก่นโยบาย
เพ่ือจัดการกับปัญหาความยากจนเรื้อรังโดยมุ่งเน้นยกระดับความเป็นอยู่ของกลุ่มครัวเรือนที่อยู่ใน

                                                           
76 เสริมสุข สลักเพ็ชร์ และคณะ, โครงการการจัดการผลิดทุเรียนคุณภาพส าหรับบริโภคสดเพื่อการส่งออก

ในลักษณะเครือข่ายธุรกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืนระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),  2550), หน้า บทคัดย่อ. 

77 นงนุช อังยุรีกุล และสายทิพย์  โสรัตน์, “การสังเคราะห์โซ่อุปทานล าไยและทุเรียนสู่นโยบายส่งเสริม
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, (กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558), 
หน้า บทคัดย่อ.   
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ความยากจนให้สามารถออกจากความยากจนได้ หรือนโยบายเพ่ือป้องกันและรองรับไม่ท าให้กลุ่ม
ครัวเรือนที่ไม่ยากจนต้องเข้าสู่ความยากจนได้ในภายหลัง78 
 พีรพร พร้อมเทพ ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตทุเรียนศรีสะเกษเพ่ือการส่งออกไป
ยังประเทศจีน แล้วพบว่า 1) จังหวัดศรีสะเกษมีความเหมาะสมในการปลูกทุเรียนและมีศักยภาพใน
การผลิตเพ่ือการส่งออก ทั้งในเรื่องของสภาพพ้ืนที่ปลูกท่ีมีความเหมาะสมและสามารถขยายพื้นที่ปลูก
ได้อีกมาก เรื่องประสิทธิภาพการผลิตอยู่ในเกณฑ์ดีคือมีผลผลิตเฉลี่ยสูงและต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้ าง
ต่ า ส าหรับคุณภาพของผลผลิตนั้น ทุเรียนศรีสะเกษมีคุณภาพดี และส่วนใหญ่ผลิตตามมาตรฐาน GAP 
นอกจากนี้ ลักษณะการจ าหน่วยและโอกาสทางการตลาดของทุเรียนศรีสะเกษยังเอ้ือให้เกิดการพัฒนา
และมีโอกาสที่จะขยายตลาดในจีนได้อีกมาก 2) วิธีการที่จะท าให้ทุเรียนศรีสะเกษส่งออกไปประเทศ
จีนได้เพ่ิมมากขึ้นนั้น จากการศึกษานโยบายและทิศทางการพัฒนาและน ามาวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
ร่วมกับสภาพการเพาะปลูกและการจ าหน่วยทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษ พบว่ามีจุดแข็งและโอกาสสูง
มาก จึงเลือกใช้กลยุทธ์เพ่ิมปริมาณการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
และก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิต 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการ (2) 
การก าหนดประเด็นการพัฒนา (3) การออกแบบและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนา และ (4) การ
ด าเนินการตามแผน โดยมีกลไกการบริหารจัดการที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ ผู้จัดการพื้นที่ เกษตรกรแกนน า การบูรณาการ และการปฏิบัติงานตามรูปแบบ MRCF System 
ซึ่งแนวทางการพัฒนานี้สามารถสรุปได้ 3 ระบบงานที่จะต้องเชื่อมโยงและประสานการท างานร่วมกัน 
ได้แก่ ระบบการผลิต ระบบการเข้าถึงองค์ความรู้ และระบบการปฏิบัติงานของเข้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร79 
 
2.7  กรอบแนวคิดของแผนงานวิจัย 
 กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีกรอบแนวคิดที่
ส าคัญในลักษณะของกระบวนการและวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งผลลัพธ์จากการศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 
 

                                                           
78 นางสาวอานัน์ชนก สกนธวัฒน์, โครงการศึกษาพลวัตของความยากจน : กรณีศึกษาครัวเรือนชาวนาใน

พื้นที่เขตชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของไทย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554), หน้า บทคัดย่อ.  

79 พีรพร พร้อมเทพ, การศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตทุเรียนศรีสะเกษเพ่ือการส่งออกไปยัง
ประเทศจีน, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, 2558), หน้า 
บทคัดย่อ.  
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แผนภาพที่ 2.5 แสดงแผนผังมโนทัศน์กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์การ

ส่งเสริมการ
ปลูกทุเรียน 
ตามแนว

พระพุทธศาสนา 
และสังเคราะห์

องค์ความรู้ 

กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ
ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 

นโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน 
(ทุเรียน) ของ อปท.และภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ 

การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืช
สวน  (ทุ เรี ยน ) ใน จั งห วัด ศรี ส ะ เก ษ ตามแน ว
พระพุทธศาสนา 

ทุเรียน : กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพ 
ตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 



 
บทท่ี 3 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “ทุเรียน : กระบวนการพัฒนาพืชสวนตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัด    

ศรีสะเกษตามหลักพระพุทธศาสนา” นี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาการปลูกพืช
สวน (ทุเรียน) ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 2. เพ่ือศึกษานโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน 
(ทุเรียน) ของ อปท. และภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ และ 3. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของ
กลุ่มผู้ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวนและความมั่นคงทาง
อาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ” นี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research)1   โดยใช้วิธีวิจัยเชิงประมาณ (Quantitative Research) และใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 
1. ศึกษากระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
2. ศึกษานโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ อปท. และภาครัฐใน

จังหวัด  ศรีสะเกษ 
3. ศึกษาการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ในจังหวัด           ศรี

สะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา 
ขั้นตอนที่ 2 
สังเคราะห์องค์ความรู้ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพตาม

แนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ท าอย่างไรบ้าง 
จากข้ันตอนในการวิจัย 2 ขั้นตอนนี้สามารถแสดงกรอบในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1 องอาจ ณัฐพัฒน์, การออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แบบผสมผสานวิธีการ, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551), หน้า 253. 



80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3.1 แสดงข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 
 
 จากกรอบการด าเนินการวิจัยอธิบายได้ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับทุเรียน:กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวนและความมั่นคง
ทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 
 1. ศึกษากระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
 2. ศึกษานโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ อปท. และภาครัฐใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
 3. ศึกษาการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะ
เกษตามแนวพระพุทธศาสนา 
 

ขั้นการวิจัย การด าเนินการวิจัย ผลที่ได้จากการวิจัย 

ขั้นที่ 1 
ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาพืช
สวนและความมั่นคงทางอาชพี
ตามแนวพุทธของประชาชนใน

จังหวัดศรีสะเกษ 

ขั้นที่ 2 
สังเคราะห์องค์ความรู ้

องค์ความรู้ทุเรียน:
กระบวนการพัฒนาพืชสวน

และความมั่นคงทางอาชีพตาม
แนวพุทธของประชาชนใน

จังหวัดศรีสะเกษ 

วิเคราะหเ์อกสารและ
งานวิจัย 

ศึกษากระบวนการพัฒนาการปลกูพืช
สวน (ทุเรยีน) ของประชาชนใน

จังหวดัศรีสะเกษ 

ศึกษานโยบายและกลไกการส่งเสรมิ
การปลกูพืชสวน (ทุเรยีน) ของ อปท. 

และภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ 

ศึกษาการส่งเสรมิความมัน่คงทาง
อาชพีของกลุ่มผู้ปลกูพชืสวน 

(ทุเรียน) ในจังหวัดศรสีะเกษตามแนว
พระพุทธศาสนา 

ผู้วิจัย 

ข้อมูลพื้นฐานจากการ
วิเคราะห/์เรียบเรียง 

สัมภาษณ์เชิงลึก/
แบบสอบถาม/สนทนากลุม่ 

ศึกษาหลักการ แนวคดิ 
ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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 วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทุเรียน:กระบวนการ

พัฒนาการปลูกพืชสวนและความม่ันคงทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
 2. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 34 คน 
 3. แบบสอบถามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 55 คน  
 4. ขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการไปพบผู้น าชุมชน เจ้าของสวน หน่วยงาน เพ่ือ

สร้างสัมพันธภาพ แนะน าตัว แนะน าจุดมุ่งหมาย ขออนุญาตบันทึกเสียง จดบันทึกข้อมูล พูดคุยตาม
ประเด็นที่ก าหนดไว้ และรวบรวมข้อมูล เช่น อายุ เพศ อาชีพ วุฒิการศึกษา เป็นต้น  

 5. การสนทนากลุ่ม โดยการออกแบบบันทึกการสนทนาตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์ การ
เชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมสนทนากลุ่ม การสนทนากลุ่ม การบันทึกเสียง จดบันทึกข้อมูลตามประเด็น 
จ านวน 27 คน และรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่ก าหนดไว้ 

 ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์องค์ความรู้เรื่อง ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวนและ
ความมั่นคงทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ  

 วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. สังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. สังเคราะห์องค์ความรู้จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามของแต่ละโครงการ 
 
3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ผู้ให้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) และและการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) จ านวนทั้งหมด 116 คน โดยแบ่งผู้ให้
ข้อมูลหลักตามกลุ่มโครงการย่อย ดังนี้  

 3.2.1 โครงการย่อยที่ 1 เรื่อง กระบวนการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของประชาชนใน
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการวิจัยที่เน้นการผสมผสาน (Mixed Methods) เป็นการน าวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาผสมผสาน
กันเพ่ือให้ครอบคลุมทุกค าถามในงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลักคือประชากร และกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้ 

 1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง   
    1. ประชากร (Population) ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษ 

ตามบัญชีรายชื่อ จ านวน 64 คน2 
     2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ได้แก่ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณ
ของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 55 คน3 
     3. กลุ่มผู้ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 15 คน ได้แก่ 
                                                 

2 ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ, บัญชีรายช่ือเกษตรกรหวัดศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ : 2560, (อัด
ส าเนา).  

3 กัลยา วานิชย์บัญชา, สถิติส าหรับงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชย ศาสตร์
และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), หน้า 19.  
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1)   นายสาโรจ  โชคชัย  เกษตรกรอ าเภอขุนหาญ 
2)   นายบุญแสน  ศรีวงค ์ เกษตรกรอ าเภอขุนหาญ 
3)   นายสนิท  ภิญโญ  เกษตรกรอ าเภอขุนหาญ 
4)   นางสาวไพลิน  ชาติรัฒนชัย เกษตรกรอ าเภอขุนหาญ 
5)   นายสุทิน  ศรีวงค์  เกษตรกรอ าเภอขุนหาญ 
6)   นายเคลม  เจริญศรีเมือง เกษตรกรอ าเภอขุนหาญ  
7)   นายวีระพงษ์  นาคศรี เกษตรกรอ าเภอศรีรัตนะ 
8)   นายค าเตือน น้ านวล  เกษตรกรอ าเภอศรีรัตนะ 
9)   นายสมศักดิ์  โคษา  เกษตรกรอ าเภอกันทรลักษ์ 
10) นายพูล  วิเศษพงศ์  เกษตรกรอ าเภอกันทรลักษ์ 
11) นางพนิดา  พรมน้ า  เกษตรกรอ าเภอกันทรลักษ์ 
12) นายส าราญ  สุภาพ  เกษตรกรอ าเภอกันทรลักษ์ 
13) นายส าราญ  น้ ากรอง  เกษตรกรอ าเภอกันทรลักษ์ 
14) นางสุพรรณศรี  ปาระพันธ์ เกษตรกรอ าเภอกันทรลักษ์ 
15) นายชัยวัตร  น้ านวล  เกษตรกรอ าเภอกันทรลักษ์ 

 
 2) เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) เป็น
การสุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึงความน่าจะเป็นของประชากรที่ได้รับเลือก ซึ่งจะเป็นไปในแบบการสุ่มไม่
เฉพาะเจาะจง ในกรณีนี้ตัวอย่างทุกหน่วยในประชากรจะมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน ท าให้สามารถ
คาดคะเนความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง4  ซึ่งมีวิธีการสุ่มอย่างตามล าดับ ดังนี้  

 ตอนที่ 1 ก าหนดกลุ่มประชากร (Population Size) ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ใน
จังหวัดศรีสะเกษ ตามบัญชีรายชื่อ จ านวน 64 คน 

 ตอนที่ 2 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ได้แก่ สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 55 คน ตามสูตร ดังนี้ 

 
 n = 

   N  
1+n(e)2  

 n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N = ขนาดของกลุ่มประชากร 
 e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
 

n = 
 64    

1 + 64   x (0.05)2  
 n = 55.17  

  จากสูตรจึงได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 55 คน  
                                                 

4 ประกายรัตน์ สุวรรณ, คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 12 ส าหรับ Windows, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ด
ยูเคช่ัน, 2548), หน้า 63. 
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ตอนที่ 3 ก าหนดสัดส่วน และขนาด (Proportional to Size) หาลักษณะของกลุ่มที่
ศึกษา เพ่ือค านวณหาอัตราสัดส่วน โดยแบ่งสัดส่วนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพรรษา 
และอายุ เป็นตัวแปรอิสระควบคุม (Control Variable) ตามสูตร ดังนี้ 

N1        =   
N

Ni
 x n 

   N1 = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
   Ni = จ านวนประชากร 
   n = จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวม 
   N = จ านวนประชากรทั้งหมด  
 จากการค านวณได้กลุ ่มประชากร และกลุ ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ และอายุ ดัง
รายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 3.1 
 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนประชากร และจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศและอายุ 
 

ประชากร (Ni) กลุ่มตัวอย่าง (n1)  

 
เพศ 

อายุ  
รวม 
(N) 

อายุ  
รวม 
(n) 

ไม่เกิน 35 ปี 35-45 ปี  46 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี 36-45 ปี  46 ปีขึ้นไป 

ชาย 15 14 12 41 13 12 10 35 
หญิง 10 5 8 23 9 4 6 20 
รวม 25 19 20 64 12 16 16 55 

 

ตอนที่ 4 เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการสุ่ม
ตัวอย่างที่ประชากรมีสิทธิได้รับเลือกเท่ากัน โดยคัดจากบัญชีรายชื่อของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ใน
จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งเป็นเพศจ าแนกตามอายุแล้วท าการจับสลาก จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามต้องการ ซึ่ง
มีวิธีการสุ่มตัวอย่าง5  ดังนี้  

1. จดัท าบัญชีรายชื่อกลุ่มผู้ปลกูพืชสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษ แบ่งจ านวนเป็นเพศ 
จ าแนกตามอาย ุ

2. เฉพาะเพศชาย เขียนชื่อประชากรตามเพศชาย จ าแนกตามอายุไม่เกิน 35 ปี เขียนชื่อ
ประชากรทุกคนลงในกล่องแล้วเขย่าให้คละกัน จับรายชื่อในกล่องขึ้นมาอันหนึ่ง เขียนชื่อในบัญชีกลุ่ม
ตัวอย่างไว้ เพ่ือให้โอกาสถูกเลือกเท่ากัน จึงม้วนสลากลงในกล่องไว้เหมือนเดิม แล้วจับสลากขึ้นมาใหม่
และเขียนชื่อในบัญชีกลุ่มตัวอย่างไว้เช่นเดิม ระหว่างการจับสลาก หากมีรายชื่อซ้ ากัน ก็ม้วนสลากลง
ในกล่องเหมือนเดิม แล้วจับสลากขึ้นมาใหม่ และเพศชายที่มีอายุ 36 – 45 ปี และอายุ 46 ปี ขึ้นไป ก็
ด าเนินการเช่นเดียวกันกับเพศชาย ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี จับสลากไปจนได้กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ได้
ค านวณไว้ในตารางที่ 3.1    

                                                 
5 ประกายรัตน์ สุวรรณ, คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 12 ส าหรับ Windows,  หน้า 60. 
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   3. ส่วนเพศหญิง ก็ด าเนินการตามขั้นตอนเสมือนเพศชาย จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตาม 
จ านวน 55 คน 

3.2.2 โครงการย่อยที่ 2  เรื่อง นโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน 
(ทุเรียน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ  

มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ หน่วยงานเอกชน ที่ดูแล
เกี่ยวกับการก าหนด การก ากับนโยบาย ได้แก่  

สัมภาษณ์ 
1. นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  
2. นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
3. นายสว่าง กาลพัฒน์  เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
4. นางรัตดา คงสีไพร  เกษตรอ าเภอขุนหาญ 
5. นายเมธี ชินชัย  เกษตรอ าเภอกันทรลักษ์ 
6. นายบุญสุข ค าเสียง  เกษตรอ าเภอศรีรัตนะ 
7. นายวิทยา วิรารัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ 
8. นางสาววาสนา อยู่ดี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 
9. นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ 
10.นายสนอง จรินทร  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ 
11.นายธีรเดช วิทิตธรรมคุณ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก กลุ่มท่ี 2 คือ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน  โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง คือ นาย

หมุน แซ่จึง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ และหลังจากนั้นใช้เทคนิคการโยนลูก (Snow 
ball) ในการแนะน าผู้ให้ข้อมูลคนต่อไป  โดยมีเงื่อนไขหลักว่า ผู้ที่ได้รับการแนะน าจะต้องเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่เข้าร่วมโครงการของภาครัฐ จากการใช้เทคนิคโยนลูก (Snow ball) ได้
รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลักในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ดังนี้ 

1. นายหมุน แซ่จึง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ 
2. นายฟอง วรรณสิทธิ์ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน สวนลุงฟอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 
3. นายเพ็ง ใจเอ้ือ เกษตรกรปลูกทุเรียน เลขที่  37 อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 
4. นายพาสกร โยธร เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนสวนทุเรียนพาสกร อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 
5. นายเวียง สุภาพ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน สวนทุเรียนนายเวียง จ.ศรีสะเกษ, 
6. นายเสริม หาญชนะ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน สวนลุงเสริม อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ 
7. นายทศพล สุวะจันทร์ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน,สวนทศพล อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
8. นายเอกชัย ตองอบเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ไร่ตองทรัพย์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 

รวมผู้ให้ข้อมูลหลักจากทั้งสองกลุ่ม จ านวน 19 คน 
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 3.2.3 โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืช
สวน (ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา  
 มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจากการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) จ านวน 27 คน ดังนี้ 
 1.  นายเพชร บุญปิยภัทรสร ผู้ใหญ่บ้านส าโรงเก่า หมู่ที่ 9 อ.ขุนหาญ 
 2.  นายจันทร์ทา นิลภา  ผู้ใหญ่บ้านส าโรงใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 21 อ.ขุนหาญ  
 3.  นายสุดท้าย น้อยศรี อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 21 
 4.  นายพรชัย เนียนแนบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 5.  นายชยพล นิลจ าปา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 6.  นายบุญแสน ศรีวงษ์ กรรมการหมู่บ้าน 
 7.  นายบุญเลิศ ดอกบัว กรรมการหมู่บ้าน 
 8.  นายถวิล ปะเรพันธ์  เกษตรกร 
 9.  นายนพ บุญชัย  เกษตรกร 
 10. นายสะอ้ิง นพพันธ์ เกษตรกร 
 11. นายสมควร น้ านวล เกษตรกร 
 12. นายสมัย ศรีวงษ์  เกษตรกร 
 13. นายวุฒินันท์ จันทร เกษตรกร 
 14. นางสาวณัฐนิช รูปใหญ่ รองประธานกลุ่มบ้านซ าตารมย์ อ.กันทรลักษ์ 
 15. นางสาวพีรดา วรรณจู เลขานุการกลุ่ม 
 16. นายสรารีย์ โทชัย  กรรมการกลุ่ม 
 17. นางสาวทิพวรรณ ขวัญยืน กรรมการ 
 18. นางจันกร ชุ่มชื่น  กรรมการ 
 19. นางส าเนียง อรจุล  กรรมการ 
 20. นางสาวอาทิตยา มาหา กรรมการ 
 21. นางสาวสุภาภรณ์ เผือกพูล กรรมการ 
 22. นายบุญทัน จันทะรักษ์ กรรมการ 
 23. นางวิมลพรรณ พงชิต นักวิชาการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ 
 24. นายถวัลย์ สายทอง หัวหน้าเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
 25. นายชาญณรงค์ ทวีสาร ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ 
 26. นางสาววาสนา อยู่ดี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 
 27. นายทิวา รุ้งแก้ว  นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการท าวิจัย 4 รูปแบบ คือ การสังเกตการณ์ การตอบ
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม โดยแยกเครื่องมือ
ตามลักษณะของโครงการย่อยแต่ละโครงการที่สร้างเครื่องมือแล้วด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
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. 3.3.1 โครงการย่อยที่ 1 เรื่อง กระบวนการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของประชาชนใน
จังหวัด   ศรีสะเกษ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๒ รูปแบบกล่าวคือ  

  3.3.1.1) แบบสอบถาม เป็นการออกแบบสอบถามถึงกระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน 
กลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษ  ที ่ผู ้ว ิจัยได้สร้างขึ ้นจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
คือ  

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) สอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบมีค าตอบให้เลือกตอบแบบ (Check list) 
ประกอบด้วยเพศอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ ์
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) สอบถามเกี่ยวกับ
ระดับกระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นค าถามแบบมีค าตอบให้
เลือกตอบลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ช่วงระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยผู้ตอบเลือกตอบในข้อค าถาม  

 ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) ข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษเกี่ยวกับแนวทางกระบวนการพัฒนาการปลูกพืช
สวน 

 การสร้าง และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
  การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือ และ

ทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
   ขั้นตอนที่ 1 การสร้างเครื่องมือ  
  1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสาร ต าราวิชาการ 

แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
และงานวิจัยเชิงส ารวจหรืองานวิจัยภาคสนาม (Survey Research or Field Research) หนังสือ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบกระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษ และ
งานวิจัยอื่น ๆ 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาวางโครงสร้างแบบสอบถามโดยก าหนดขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และตามกรอบแนวคิดของการวิจัย  

 3. ร่างแบบสอบถามมีข้อค าถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ (1) ข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ (2) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของ
การปลูกพืชสวน ( ทุเรียน )  (3) ข้อค าถามปลายเปิดที่เป็นข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน
(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษเก่ียวกับกระบวนการปลูกพืชสวน ( ทุเรียน ) 

 4. น าร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยเพ่ือให้ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามทฤษฎีความเป็นปรนัย ส านวนการใช้ภาษา ค าชี้แจง เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ จนได้แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน)ใน
จังหวัดศรีสะเกษ  

 3.3.1.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก   
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1 .  ก า ร สั มภ าษณ์  ใ ช้ ก า ร สั มภ าษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก  ( In-depth interviews)  ส า ห รั บ 
เกษตรกร ผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 15 คน  

   2.  ประเด็นในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
     2.1 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและการเกษตรของผู้ให้
ข้อมูล  สภาพทั่วไปของการปลูกพืชสวน ( ทุเรียน ) 
     2.2 ด้านกระบวนการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะเกษ 
     2.3 ด้านความพึงพอใจ ปัญหา และอุปสรรคการปลูกพืชสวน  (ทุเรียน) 
 
 3.3.2 โครงการย่อยที่ 2  เรื่อง นโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน 
(ทุเรียน) ของ อปท. และภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก ( In- depth Interview) โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ข้าราชการ หน่วยงานเอกชน ที่ดูแลเกี่ยวกับการก าหนด การก ากับนโยบาย คือ  นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอกันทรลักษ์ เกษตรอ าเภอศรีรัตนะ เกษตรอ าเภอขุนหาญ 
พาณิชย์จังหวัด ผู้อ านวยการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชสวน
จังหวัด หอการค้าจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และ กลุ่มท่ี 2 คือ เกษตรกรผู้
ปลูกทุเรียน มีประเด็นสัมภาษณ์ 3 ด้าน คือ 
 1) ด้านแนวคิดและสาระส าคัญของนโยบายและกลไกสนับสนุนพืชสวน (ทุเรียน) 
 2) ด้านกระบวนการและระเบียบปฏิบัติในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 3) ด้านผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 
 3.3.3 โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน 
(ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือการสนทนา
กลุ่ม (Focus Groups) ระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 27 ท่าน โดยก าหนดประเด็นดังนี้ 
 1) ด้านการส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพ 
 2) ด้านการส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพตามแนวพระพุทธศาสนา 
 3) ด้านรูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาพืชสวนและ
ความมั่นคงทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังนี้ 
 3.4.1 การศึกษาเอกสาร คณะผู้วิจัยใช้เทคนิคการส ารวจ ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ บริบททั่วไป สภาพทั่วไป ความเป็นมา ปัญหา แนวทางแก้ไข นโยบายและ
กลไกการส่งเสริม และการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษตาม
แนวพุทธ 
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 3.4.2 การสังเกต ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
ควบคู่กันไป ดังนี้  
     1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตโดยการลงพ้ืนที่สวนทุเรียนของ
เกษตรกรในอ าเภอขุนหาญ กันทรลักษ์ และศรีรัตนะ เช่น การชวนเกษตรกรพูดคุย แสดงความคิดเห็น 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ท าให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ 
     2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม คณะผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตในระยะแรก ๆ ของการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในกลุ่มผู้น าท้องถิ่นและเกษตรกร ข้อมูลที่สังเกตได้แก่ สภาพการทั่วไป กระบวนการ
ปลูกพืชสวน การส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพ  
  3.4.3 การตอบแบบสอบถาม เป็นการออกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้ตอบ
แบบสอบถามแล้วรวบรวมเก็บข้อมูล 

 3.4.4 การสัมภาษณ์เชิงลึก มีวิธีการรวบรวม ดังนี้ 
    1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลตาม

ความมุ่งหมายของการวิจัย มีการบันทึกภาพและใช้เครื่องบันทึกเสียงช่วยในการบันทึกข้อมูล
ภาคสนาม  

    2. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์โดยตั้งค าถามแบบปลายเปิดเพ่ือให้
เกิดค าตอบและค าถามที่หลากหลายในประเด็นที่ศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิดและตามความมุ่งหมาย
ของการวิจัย 

3.4.5 การสนทนากลุ่ม เป็นวิธีการที่ได้มาของข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพอีกวิธีหนึ่ง ซึ่ง
กระตุ้นให้ผู้ร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็นและมุมมองของตนเองออกมาอย่างเปิดเผย เป็น
กระบวนการกลุ่มที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกร ผู้น าท้องถิ่น ผู้รู้ 
โดยได้ก าหนดแนวทางของค าถามไว้ล่วงหน้าเป็นหัวข้อกว้าง ๆ ตามกรอบที่จะศึกษาเป็นค าถาม
ลักษณะปลายเปิด โดยจัดเวทีสนทนากลุ่มให้มีบรรยากาศเป็นกันเอง ด้วยการนั่งล้อมวงสนทนา เพ่ือ
สนทนาและเก็บข้อมูล โดยมีเครื่องบันทึกเสียงและแบบบันทึกข้อมูลในการรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวนและการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูก
พืชสวนของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพุทธ 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การจัดเรียง
ข้อมูลสร้างข้อสรุปจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความ
มั่นคงทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนว
ประเด็นที่ศึกษาและก าหนดไว้ในโครงการย่อย 3 โครงการเพ่ือน ามาประมวลผลวิเคราะห์และ
สังเคราะหผ์ลออกมาโดยวิธีการพรรณณาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยก าหนดระยะขั้นตอน
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 ระยะที่  1  ร วบรวมข้ อมู ลจาก เอกสารและงานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บทุ เ รี ยน :
กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความม่ันคงทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
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 ระยะที่ 2 รวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนา
กลุ่มจากโครงการย่อยทั้ง 3 โครงการ โดยการน าข้อมูลทั้งหมดมาสรุปวิเคราะห์เอกสาร 
 ระยะที่ 3 วิเคราะห์ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพตามแนว
พุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษให้เห็นถึงกระบวนการที่ชัดเจน 
 ระยะที่ 4 สังเคราะห์องค์ความรู้ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทาง
อาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ (โครงการย่อยทั้ง 3 โครงการ)  
 ระยะที่ 5 การสรุปผลการวิจัยเพ่ือน าเสนอต่อสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติต่อไป 
 
3.6 การน าเสนอผลการวิจัย 
 การน าเสนอข้อมูลอยู่ในลักษณะของการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการปลูกพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ
ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพุทธ เพ่ือให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาการปลูกทุเรียนและส่งส
เริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพุทธน าไปสู่กา ร
ประยุกต์ใช้ทั้งในระดับภาครัฐ เอกชน ชุมชน และเกษตรกร 



 
 

 
บทท่ี 4 

 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวนและความมั่นคงทาง
อาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษากระบวนการ
พัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ (2) เพ่ือศึกษานโยบายและกลไกการ
ส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ อปท. และภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ (3) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมความ
มั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา คณะผู้วิจัย
ได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 
4.1 กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของประชาชนในจังหวดัศรสีะเกษ 
 เป็นการวิจัยผสมผสานทั้งเชิงปริมาณด้วยการให้ตอบแบบสอบถามจากผู้ให้ข้อมูล 64 คน
และเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 15 คน มีผลการวิจัย ดังนี้  
 
4.1.1 สภาพทั่วไปของการปลูกพืชสวน ( ทุเรียน )   

 4.1.1.1 ลักษณะส่วนบุคคล 
อายุ 

ตารางที่  1  จ านวน  และร้อยละของผู้ให้ข้อมูล  จ าแนกตามอายุ 
ช่วงอายุ (ปี) จ านวน (ราย) ร้อยละ 

18-25 ปี 2 3.6 
26-35 ปี 5 9.0 
36-45 ปี 15 27.3 
46-55 ปี 23 42.0 
56-65 ปี 8 14.5 

66 ปีขึ้นไป 2 3.6 
รวม 55 100.0 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มเกษตรกรที่ให้ข้อมูลทั้งหมดนั้นมากกว่าหนึ่งในสามมากท่ีสุดมี 

อายุช่วง 46-55 ปี (ร้อยละ 42.0) ส่วนของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่อายุต่ าสุด 25 ปี และสูงสุด 75 ปี  
จากข้อมูลในตารางที่ 1 จะแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนส่วนมากอยู่ในวัยผู้ใหญ่ เป็นวัยที่ต้อง
ท างาน มีอาชีพที่ค่อนข้างแน่นอน และต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว ซึ่งเป็นวัยที่สามารถ ตัดสินใจด้วย
ดุลพินิจจากระสบการณ์ของตนเองในการตัดสินใจปลูกทุเรียน 
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เพศ 
 ตารางท่ี  2 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูล  จ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
เพศชาย 19 34.5 
เพศหญิง 36 65.5 

รวม 55 100.0 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ในจ านวนเกษตรกรที่ให้ข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสามในสี่ 
เป็น เพศหญิง มากที่สุด (ร้อยละ 65.5) ซึ่งเป็นลักษณะของสังคมไทยทั่วไปในสมัยนี้เพศหญิงมีบทบาท
ทาง สังคมเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในสังคมของเกษตรกร จากการสัมภาษณ์เกษตรกรหญิงบางรายมี
สถานะ โสดเพ่ิมมากขึ้นหรือหม้าย1 และสามีไม่อยู่ไปท างานต่างถิ่น2 จากข้อมูลโดยสรุปว่า เกษตรกร
เพศหญิงยังมีบทบาทเป็นผู้น าเพิ่มขึ้นและยังมีอ านาจตัดสินใจในการปลูกทุเรียนมากกว่าเพศชาย (ร้อย
ละ 34.5) จากการให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
 
ระดับการศึกษา 
 ตารางท่ี  3 จ านวน  และร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ไม่ได้รับการศึกษา 3 5.4 
ประถมศึกษา 38 69.1 
มัธยมศึกษาตอนต้น 5 9.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 12.7 
อนุปริญญา/ปวช.ปวส. 1 1.9 
ปริญญาตรี 1 1.9 

รวม 55 100.0 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ในจ านวนเกษตรกรที่ให้ข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองใน
สาม (ร้อยละ 69.1 ) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ในขณะที่ส่วนน้อย (ร้อยละ 21.7) จบการศึกษา
ระดับ มัธยมศึกษา มีเพียงร้อยละ 3.8 เท่านั้นที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ตาราง
ที่  3) จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีการศึกษาเพียงระดับ 
ประถมศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากในสังคมการเกษตรทุกคนถือว่าอาชีพนั้นส าคัญต่อการมีกิน
มีใช้  มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ ซึ่งเมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษาภาคบังคับ 
และก็จะออกมาท างานช่วยเหลือครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ และในขณะเดียวกันเกษตรกรที่ให้สัมภาษณ์
                                                 

1 สัมภาษณ์, นางสุพรรณศรี  ปาระพันธ์, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ , 20 
ตุลาคม  2562. 

2 สัมภาษณ์,  นางพนิดา  พรมน้ า, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ , 28 
สิงหาคม2562. 
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ส่วน ใหญ่เคยท าการเกษตรอย่างอ่ืนมาก่อนและเพ่ิงเริ่มหันมาปลูกทุเรียน3 ส าหรับเกษตรกรที่ให้
ข้อมูลที่ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ปลูกทุเรียนนั้นจะมีอาชีพประจ าเช่น รับราชการและปลูก
ทุเรียนเป็นอาชีพเสริม หรือเกษียณอายุแล้วหันมาปลูกทุเรียน 
 
จ านวนแรงงานในครอบครัว 
 ตารางท่ี  4  จ านวน  และร้อยละของผู้ให้ข้อมูล  จ าแนกตามจ านวนแรงงานในครอบครัว 

จ านวนแรงงานทั้งหมด (คน) จ านวน (ราย) ร้อยละ 
1-15  คน 42 76.3 
6-10  คน 13 23.7 

รวม 55 100.0 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า เกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีจ านวนแรงงานในครอบครัวเฉลี่ยประมาณ 3  
คน  โดยเกษตรกรที่ให้ข้อมูลที่มีจ านวนแรงงานในครอบครัวน้อยที่สุด 1 คน และเกษตรกรที่ให้ข้อมูล
ที่มีจ านวนแรงงานในครอบครัวมากที่สุดคือ 7 คน และเกษตรกรที่ให้ข้อมูลประมาณสองในสาม (ร้อย
ละ 76.3) มีจ านวนแรงงานในครอบครัวประมาณ 1-5 คน (ตารางที่ 4) 

แสดงให้เห็นว่า  เกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวขนาดเล็ก ทั้งนี้
เนื่องมาจากครอบครัวในชนบทไทยมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากยิ่งขึ้น จากการสัมภาษณ์ระบบ
เศรษฐกิจที่ต้องใช้ก าลังแรงงานร่วมกันท ามาหากินนั้นได้ลดน้อยลง4 มีบตุรหลานอยู่ระหว่างการศึกษา
และท างานอยู่ต่างถิ่นท าให้มีการจ้างแรงงานจากภายนอกเข้ามาแทนทีมากกว่าเดิม 
 
ท่านเคยประกอบอาชีพอะไรมาก่อนปลูกทุเรียน 
 ตารางท่ี 5 จ านวน  และร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามประสบการณ์ประกอบอาชีพ 
ก่อนการปลูกทุเรียน 

ประสบการณ์ประกอบอาชีพ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ท านา 32 26.7 
ท าสวน 20 16.7 
ท าไร่ 13 10.8 
รับจ้างทั่วไป 15 12.5 
ค้าขาย 10 8.3 
รับเหมาก่อสร้าง 18 15.0 
พนักงานบริษัท 3 2.5 
พนักงานรัฐ 4 3.3 

                                                 

 3 สัมภาษณ์, นายสมศักดิ์  โคษา, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ , 20 ตุลาคม 
2562. 

4 สัมภาษณ์, นายสาโรจ  โชคชัย, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ , 18 กรกฎาคม  
2562. 
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ประสบการณ์ประกอบอาชีพ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
รับราชการ 1 0.9 
อ่ืน ๆ ( ไม่ได้ท างาน ) 4 3.3 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่า เกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีประสบการณ์ก่อนปลูกทุเรียนส่วนมาก (ร้อย 
ละ 26.7) เคยมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพท านามาก่อน รองลงมาร้อยละ 16.7 เคยมี 
ประสบการณ์ประกอบอาชีพท าสวน ร้อยละ 15.0 เคยมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพรับเหมา
ก่อสร้างมาก่อน ร้อยละ 12.5 เคยมปีระสบการณ์ในการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 10.8 เคย
มีประสบการณ์ ประกอบอาชีพท าไร่ ร้อยละ 8.3 เคยมปีระสบการณ์ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 3.3 
เคยมีประสบการณ์ประกอบอาชีพพนักงานรัฐ  และไม่ได้ท างาน ร้อยละ 3.3 เคยมีประสบการณ์
ประกอบอาชีพรับราชการน้อยที่สุด ร้อยละ 0.9  

แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรที่ให้ข้อมูลเคยมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพในการท า
การเกษตรเป็นส่วนมาก เนื่องจากอาชีพเกษตรกรกรรมเป็นอาชีพที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่อดีต ซึ่ง 
ประชาชนที่อยู่ในชนบทเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้วก็ออกมาช่วยพ่อแม่มาท างานในไร่นาและเมื่อ
มีครอบครัวก็แยกออกไปท าการเกษตรต่อไป5 หลังจากมีผู้น าทุเรียนมาปลูกเกษตรกรจึงคาดหวังว่าจะ 
เป็นอาชีพเกษตรที่ท ารายได้มากกว่า  จึงได้มีการเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนทดแทนการท าการเกษตร 
แบบเดิม 

 
อาชีพหลัก 

ตารางท่ี 6.1 จ านวน และร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามอาชีพหลัก 
อาชีพหลัก จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ท านา 16 21.3 
ท าสวน 10 13.3 
ท าไร่ 8 10.7 
รับจ้าง 8 10.7 
ค้าขาย 9 12.0 
รับเหมา 9 12.0 
พนักงานบริษัท 1 1.3 
พนักงานรัฐ 3 4.0 
ปลูกทุเรียน 11 14.7 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
จากตารางที่ 6.1 พบว่า เกษตรกรที่ให้ข้อมูล (ร้อยละ 21.3 ) ท านาเป็นอาชีพหลัก ทั้งนี้

เนื่องมาจากกลุ่มคนส่วนใหญ่นี้ได้ท านาเป็นเวลานานแล้วและท าในปริมาณท่ีมาก ในขณะที่มีเพียงร้อย
                                                 

5 สัมภาษณ์,  นางสาวไพลิน  ชาติรัฒนชัย, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ , 30 
กรกฎาคม  2562. 
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ละ 14.7 ที่ประกอบอาชีพปลูกทุเรียนเป็นอาชีพหลัก และรองลงมาร้อยละ 13.3,12.0,12.0,10.7, 
10.7 และ 4.0,1.3 ประกอบอาชีพท าสวน ค้าขาย รับเหมา ท าไร่ รับจ้าง และพนักงานประจ า 
พนักงานรัฐเป็นอาชีพหลัก จากการสัมภาษณห์ลังจากการปลูกทุเรียน  ก็มีการสลับกับการประกอบ
อาชีพอ่ืนเนื่องจากทุเรียนต้องใช้เวลานานกว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตและเกษตรกรบางรายก็ประกอบ
อาชีพเกษตรเป็นหลักมาก่อน6  แล้วค่อยปลูกทุเรียนซึ่งถือว่าเป็นอาชีพใหม่ประสบการณ์ยังน้อยจึงไม่
กล้าทีจ่ะหันมาประกอบอาชีพปลูกทุเรียนอย่างเดียว 

 
อาชีพรอง 

ตารางท่ี 6.2 จ านวน และร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามอาชีพหลัก 
อาชีพรอง จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ท านา 3 4.2 
ท าสวน 12 17.0 
ท าไร่ 11 15.5 
รับจ้าง 13 18.3 
ค้าขาย 11 15.5 
รับเหมา 10 14.0 
ปลูกทุเรียน 11 15.5 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
จากตารางที่ 6.2 พบว่า เกษตรกรที่ให้ข้อมูล (ร้อยละ18.3) ประกอบอาชีพรับจ้างเป็น

อาชีพรองรองลงมาร้อยละ 17.0 ประกอบอาชีพท าสวน ร้อยละ 15.5 ประกอบอาชีพท าไร่ ค้าขาย 
ปลูกทุเรียน ร้อยละ14.0 ประกอบอาชีพรับเหมา ร้อยละ 4.2 ที่ประกอบอาชีพท านาเป็นอาชีพรอง  

แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเสริมทั้งนี้เนื่องมาจาก
การประกอบอาชีพในด้านเกษตรกรรมเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวมีภาวะเสี่ยงสูง 
เนื่องมาจากเกษตรกรส่วนมากยังต้องอาศัยน้ าฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก7 การประกอบอาชีพหลาย
อย่างจึงเป็นการลดความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายกับผลผลิต 
รูปแบบการปลูกทุเรียน 

ตารางท่ี 7 จ านวน และร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามรูปแบบการปลูกทุเรียน 
รูปแบบการปลูกทุเรียน จ านวน (ราย) ร้อยละ 

เกษตรเคมี 2 3.6 
เกษตรอินทรีย์ 20 36.4 
เกษตรผสมผสาน 33 60.0 

รวม 55 100.0 
                                                 

6 สัมภาษณ์,  นายเคลม  เจริญศรีเมือง, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ , 30 
กรกฎาคม  2562. 

7 สัมภาษณ์,  นายค าเตือน น้ านวล, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอ าเภอศรรีัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ , 15 สิงหาคม  
2562. 
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จากตารางที่ 7 พบว่าเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีระบบการปลูกทุเรียน ร้อยละ 60.0 ท าการ
ปลูกทุเรียนแบบเกษตรผสมผสาน และผู้ให้ข้อมูลที่มีการปลูกทุเรียนแบบเกษตรอินทรีย์ มีเพียงร้อย
ละ 36.4 เท่านั้น  

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เกษตรกรหันมาท าเกษตร
ผสมผสานมากยิ่งขึ้น และเกษตรกรบางส่วนก็หันมาปลูกทุเรียนแบบเกษตรอินทรีย์8 โดยส่วนน้อย
เกษตรกรจะใช้การปลูกทุเรียนแบบเกษตรเคม ี

 
ประสบการณ์การปลูกทุเรียน 
 

ตารางท่ี 8 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจ าแนกตามประสบการณ์การปลูกทุเรียน 
ประสบการณ์ (ปี) จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1-5 ปี 24 43.6 
6-10 ปี 15 27.3 
11-15 ปี 12 21.8 
16 ปีขึ้นไป 4 7.3 

รวม 55 100.0 
 

จากตารางที่ 8 พบว่า เกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีประสบการณ์ในการปลูกเฉลี่ยประมาณ 3 ปี  
โดยมีประสบการณ์ในการปลูกทุเรียนน้อยที่สุด 1 ปี และผู้ที่มีประสบการณ์ในการปลูกทุเรียนมาก
ที่สุด 26 ปี ซึ่งเป็นรุ่นที่บุกเบิกน าทุเรียนมาทดลองปลูกในเขตพ้ืนที่ อ าเภอขุญหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
เป็นรุ่นแรก และพบว่าเกษตรกรที่ให้ข้อมูลเกือบสองในสาม (ร้อยละ  43.6 ) มีประสบการณ์ในการ
ปลูกทุเรียน 1-5 ปี (ตารางที่ 9)  

แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีประสบการณ์ค่อนข้างไม่มากนัก คือเฉลี่ย  3 
ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เกษตรกรได้เริ่มหันมาปลูกทุเรียนแทนการท านา เพราะเกษตรกรลงทุนสูงและ
เป็นหนี้เพ่ิมขึ้นในการท านา จากการสัมภาษณ์เกษตรกรบ้างรายหันมาสนใจในการปลูกทุเรียนมาก
ขึ้น9 บางก็ท าเป็นอาชีพเสริมบ้างรายอาจท าเป็นอาชีพหลัก 
 
 
 
 
 
 
                                                 

8 สัมภาษณ์, นายบุญแสน  ศรีวงค์ ,เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ , 18 
กรกฎาคม  2562  

9 สัมภาษณ์, นายสนิท  ภิญโญ, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ , 18 
กรกฎาคม 2562. 
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4.1.1.2  ลักษณะทางการท าเกษตรของเกษตรกร 
 

จ านวนแรงงานที่ใช่ในการท าสวนทุเรียน 
ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามช่วงจ านวนแรงงานที่ใช่ท างานใน

สวนทุเรียน 
จ านวนแรงงานทั้งหมด (คน) จ านวน (ราย) ร้อยละ 
แรงงานในครอบครัว   
ไม่มี 1 3.3 
จ านวนแรงงานทั้งหมด (คน) จ านวน (ราย) ร้อยละ 
1-2 คน 22 73.4 
3-6 คน 6 20.0 
มากกว่า 6 คน 1 3.3 

รวม 30 100.0 
แรงงานจ้าง   
ไม่มี 15 50.0 
1-2 คน 10 33.0 
3-6 คน 3 10.0 
มากกว่า 6 คน 2 6.7 

รวม 30 100.0 
แรงงานรวม   
1-5 คน 26 86.7 
6-10 คน 2 6.7 
มากกว่า 10 คน 2 6.7 

รวม 30 100.0 
จากตารางท่ี 9 แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีจ านวนแรงงานภายในครอบครัวที่ใช้

ในการท าสวนทุเรียนเฉลี่ยประมาณ 1-2 คน (ร้อยละ 73.4) ในขณะที่ไม่ได้ใช้แรงงานในครอบครัวเลย 
1ราย (ร้อยละ 3.3) ส่วนผู้ที่ใช้แรงงานในครอบครัวเพ่ือท าสวนทุเรียนด้วยมีแรงงานมากที่สุด 7 คน 
(ร้อยละ 3.3) นอกจากนี้ยังพบว่า จ านวนแรงงานจ้างที่ใช้ในการท าสวนทุเรียนนั้นเฉลี่ยประมาณ 2 คน 
( ร้อย 6.6 ) โดยผู้ให้ข้อมูลมากว่าสามในสี่ (ร้อยละ 50.0) ไม่มีแรงงานจ้างรวมที่ใช้ในการท าสวน
ทุเรียน  

เมื่อพิจารณาพบว่าเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีจ านวนแรงงานรวมที่ใช้ในการท าสวนทุเรียน
เฉลี่ยประมาณ 3 คน ( ร้อยละ 10.0 ) โดยผู้ให้ข้อมูลมีจ านวนแรงงานที่ใช้ในการท าสวนทุเรียนน้อย
ที่สุดคือ 1 คน และผู้ให้ข้อมูลที่มีจ านวนแรงงานที่ใช้ในการท าสวนทุเรียนมากที่สุด คือ 12 คน  

แสดงให้เห็นว่าในการด าเนินกิจกรรมภายในสวนทุเรียนของเกษตรกรใช้แรงงานจ านวนไม่
มาก ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสวนทุเรียนมีการด าเนินการที่ไม่พร้อมกัน ซึ่งสามารถ
ด าเนินการโดยใช้แรงงานในครอบครัวได้ สวนทุเรียนบางแห่งเพ่ิงให้ผลผลิตรวมทั้งสวนทุเรียนของ
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เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพียงสวนทุเรียนขนาดเล็กจึงไม่จ าเป็นต้องจ้างแรงงานเพ่ิมหรือหากจ าเป็นต้อง
จ้างแรงงานเพ่ิมก็จะจ้างชั่วคราวเท่านั้น10 โดนเฉพาะกิจกรรมในการปลูกและการปลูกดูแลรักษา
ในช่วงเริ่มปลูก 
 
ลักษณะการถือครองท่ีดิน 

ตารางท่ี 10 จ านวน  และร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามช่วงลักษณะการถือครองที่ดิน 
ลักษณะการถือครองท่ีดิน 

(ไร่) 
จ านวน (ราย) ร้อยละ 

เป็นของตนเอง 53 96.3 
1-5 (45) (81.8) 
6-10 (5) (9.1) 
11-15 (3) (5.4) 

รวม 53 96.3 
การเช่าพื้นที่ 2 3.4 
1-5 (2) (3.4) 

รวม 2 3.4 
หมายเหตุ : ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง จ านวนและร้อยละของลักษณะถือครองที่ดิน 

จากตารางท่ี 10 พบว่าเกษตรกรที่ให้ข้อมูลเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 96.3) มีลักษณะการถือ
ครองที่ดินเป็นของตนเอง และยังมีร้อยละ 3.4 ระบุว่าเป็นพ้ืนที่ให้เช่า นอกจากนี้ยังพบว่า เกษตรกรที่
ให้ข้อมูลมีการถือครองที่ดินที่เป็นของตนเองเฉลี่ยเกือบ 5 ไร่  โดยมีน้อยที่สุด 1 ไร่ และมากที่สุด 15 
ไร่ พบว่าร้อยละ 3.4 มีการถือครองพ้ืนที่ให้เช่า และมีพ้ืนที่สูงสุดถึง 5 ไร่ แสดงให้เห็นว่าเกษตรกร
ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ถือครองเป็นของตนเอง มีบางส่วนที่ที่ระบุว่าเป็นพ้ืนที่ให้เช่า แต่เป็นพ้ืนที่ที่ได้ใช้
ประโยชน์และสืบทอดกันมาเป็นเวลานานแล้ว 
 

สภาพพื้นที่เดิมก่อนการปลูกทุเรียน 
 ตารางท่ี 11 จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจ าแนกตามสภาพพ้ืนที่เดิมก่อนปลูกทุเรียน 

สภาพพื้นที่ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
พื้นที่ท าการเกษตร 55 100.0 
พืชไร่ (6) (10.9) 
พืชสวน (28) (50.9) 
ทุ่ง/แปลงเลี้ยงสัตว์ (3) (5.6) 
ท านา (13) (23.6) 
พ้ืนที่ว่างเปล่า (5) (9.0) 

หมายเหตุ :   ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง จ านวนและร้อยละของลักษณะถือครองที่ดิน 
                                                 

10 สัมภาษณ์,  นายชัยวัตร  น้ านวล, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ , 15 สิงหาคม  
2562. 
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จากตารางที่ 11 พบว่า เกษตรกรที่ให้ข้อมูลเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 100.0) พ้ืนที่ที่ปลูก
ทุเรียนนั้นเป็นพ้ืนที่ที่ทาการเกษตรมาก่อน โดยร้อยละ 50.9 ระบุว่าเป็นพ้ืนที่ท าสวนมาก่อน ในขณะ
ที่ร้อยละ 23.6 ระบุว่าเป็นพ้ืนที่ที่ท านามาก่อน และร้อยละ 10.9 เป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกพืชไร่มาก่อน 
นอกจากนั้นยังพบว่าสภาพพ้ืนที่ก่อนปลูกทุเรียนเป็นพ้ืนที่ว่างเปล่า ร้อยละ 9.0  

แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่ในการเกษตรมาปลูกทุเรียน โดยมี
สภาพพ้ืนที่เดิมเป็นพ้ืนที่พืชสวน ท านา  และท าไร่ จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรที่เปลี่ยนพ้ืนที่เดิมจาก
พ้ืนที่พืชสวน ท านา  และท าไร่ มาปลูกทุเรียน เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าราคาของผลผลิตทุเรียนดีกว่า
ราคาข้าว ข้าวโพด และมันส าปะหลัง11 รวมทั้งระหว่างที่รอต้นทุเรียนเจริญเติบโต ยังสามารถที่จะ
ปลูกพืชผักแซมระหว่างต้นทุเรียนได ้
 
4.1.2  ศึกษากระบวนการปลูกพืชสวน ( ทุเรียน ) 

ตารางที่ 1 จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ให้ข้อมูล 
ความรู้ในการปลูก 

(n=55) 

ล าดับ ความรู้ในการปลูก 
ระดับความพึงพอใจ 

( ) S.D การแปลผล 
1 
 

การได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐท้องถิ่นใน
ด้านการพัฒนาการปลูกทุเรียน 

1.71 0.94 ระดับน้อย 
 

2 
 

มีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 2.36 0.91 ระดับน้อย 
 

3 
 

การติดต่อรับความช่วยเหลือกับหน่วยงาน 
เพ่ือให้ความรู้ในการปลูกทุเรียน 

2.05 0.78 ระดับน้อย 
 

4 
 

.การไปศึกษาดูงาน/ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกับ 
ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการปลูกทุเรียน 

2.96 0.47 ระดับปานกลาง 
 

 ภาพรวม 2.27 0.77 ระดับน้อย 

 
หมายเหตุ : 1) ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 , มาก ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 , 
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 น้อย ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 , น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 
 
 
 
 

                                                 
11 สัมภาษณ์,  นายส าราญ  สุภาพ, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ , 28 

สิงหาคม  2562. 
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การปลูกดูแลรักษาทุเรียน 
ตารางที่ 2 จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ให้ข้อมูล

ต่อการปลูกดูแลรักษาทุเรียน 
(n=55) 

ล าดับ การปลูกดูแลรักษาทุเรียน 
ระดับความพึงพอใจ 

( ) S.D การแปลผล 
1 
 

กล้า/ท่อนพันธุ์ทุเรียนที่ปลูกเป็นสายพันธุ์ที่มคีวาม
นิยมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 

4.67 0.47 ระดับมากท่ีสุด 

ล าดับ การปลูกดูแลรักษาทุเรียน 
ระดับความพึงพอใจ 

( ) S.D การแปลผล 
2 
 

สภาพพ้ืนที่และการเตรียมแปลงปลูกมีความ 
เหมาะสม 

3.73 0.53 ระดับมาก 

3 
 

การเจริญเติบโตของต้นทุเรียน 3.93 0.50 ระดับมาก 

4 
 

การดูแลรักษาต้นทุเรียนสามารถท าได้ง่ายสะดวก 3.36 0.49 ระดับปานกลาง 

5 ปัญหาโรคและแมลงศัตรูอยู่ในระดับที่สามารถ 
ควบคุมจัดการได้ 

3.82 0.43 ระดับมาก 

6 ปริมาณการใช้ปุ๋ยและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ 
ในระดับใด 

3.96 0.88 ระดับมาก 

 ภาพรวม 3.97 0.55 ระดับมาก 

หมายเหตุ : 1) ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 , มาก ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 , 
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 น้อย ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 , น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 
 
ผลผลิต และช่องทางการตลาด 
 

ตารางที่ 3 จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ให้ข้อมูล
ต่อผลผลิตและช่องทางการตลาด  

(n=55) 

ล าดับ ผลผลิต และช่องทางการตลาด 
ระดับความพึงพอใจ 

( ) S.D การแปลผล 
1 ผลผลิตทุเรียนที่ได้รับ 4.40 0.49 ระดับมาก 

2 ราคาทุเรียนทีจ่ าหน่ายในท้องตลาด 3.71 0.53 ระดับมาก 
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ล าดับ ผลผลิต และช่องทางการตลาด 
ระดับความพึงพอใจ 

( ) S.D การแปลผล 
3 
 

การตลาดและช่องทางการจ าหน่ายทุเรียนที่รับ 
ซ้ือทุเรียนที่แน่นอน 

3.67 0.47 ระดับมาก 

4 ท่านสามารถหาตลาด/สถานที่จ าหน่ายผลผลิตเอง 3.51 0.50 ระดับมาก 

 ภาพรวม 3.82 0.50 ระดับมาก 

หมายเหตุ : 1) ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 , มาก ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 , 
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 น้อย ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 , น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 
 
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกระบวนการปลูกทุเรียน 

ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีต่อการปลูกทุเรียนนั้น 
ได้ก าหนดให้ผู้ให้ข้อมูลแสดงความพึงพอใจออกมาว่า พึงพอจากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง 
พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด เกี่ยวกับ 1) ความรู้ในการปลูก 2) ด้านการปลูกทุเรียน 3) 
ผลผลิตแลช่องทางการตลาด ตามล าดับ 
 
ความพึงพอใจความรู้ในการปลูก 

จากการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีความรู้ใน
การปลูกรวม 4 ประเด็น (ตารางท่ี 12) พบว่าเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจต่อความรู้โดยร่วมใน
ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.27 ) โดยเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในระดับน้อยในประเด็น 1) การ
ได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือท้องถิ่นในด้านการพัฒนาการปลูกทุเรียน (ค่าเฉลี่ย 1.71) 2)
มีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพ้ืนที่ (ค่าเฉลี่ย 2.36) 3)การติดต่อรับความช่วยเหลือกับ
หน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้ความรู้ในการปลูกทุเรียน (ค่าเฉลี่ย 2.05) 4)การไปศึกษาดูงาน/ศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมกับผู้ที่ประสบความส าเร็จในการปลูกทุเรียนมี (ค่าเฉลี่ย 2.96) 

จึงกล่าวได้ว่าเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจต่อเกษตรกรในระดับน้อย แต่เป็นที่น่า
สังเกตว่า การติดต่อรับความช่วยเหลือกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้ความรู้ในการปลูกทุเรียน ผู้ให้ข้อมูลมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจาก เกษตรกรไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปติดต่อรับความ
ช่วยเหลือกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกทุเรียน12  หรือไม่เกษตรกรไม่รู้ว่าจะไป
ติดต่อรับความช่วยเหลือที่ไหน จากใคร นอกจากนั้น ยังมีประเด็นที่น่าสนใจคือ 1) การ ได้รับความ
ช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือท้องถิ่นในด้านการพัฒนาการปลูกทุเรียน 2)การติดต่อรับความช่วยเหลือ
กับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้ความรู้ในการปลูกทุเรียน ที่ผู้ให้ข้อมูลระบุว่ามีความพึงพอใจน้อยและน้อย
ที่สุดเกือบครึ่งหนึ่ง เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรสนใจที่จะปลูกทุเรียนในพ้ืนที่ใหม่ และยังม่ีการส่งเสริมจาก

                                                 
12 สัมภาษณ์,  นายสุทิน  ศรีวงค์, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรสีะเกษ , 30 กรกฎาคม  

2562. 
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หน่วยงานต่าง ๆ จึงเป็นการตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มกันเอง13 ซึ่งสมาชิกมีเครือข่ายเกษตรกรที่ปลูก
ทุเรียนในพ้ืนที่อยู่แล้ว ในขณะที่มีความพึงพอใจในการรวมกลุ่มเกษตรกรระบุว่าพึงพอใจน้อยและน้อย
ที่สุด อาจมีสาเหตุจากเกษตรกรยังไม่ให้ความสนใจกิจกรรมของกลุ่มมากนัก (ตารางท่ี 1) 

 
ความพึงพอใจด้านการปลูกดูแลรักษาทุเรียน 

จากการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ที่มีผลต่อการปลูกดูแลรักษา
ทุเรียน รวม 6 ประเด็น พบว่าเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจต่อโดยรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
3.97) โดยเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจระดับมากในประเด็นที่ 1)กล้า/ท่อนพันธุ์ทุเรียนที่ปลูก
เป็นสายพันธุ์หมอนทองที่มีความนิยมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค (ค่าเฉลี่ย4.67) 2) สภาพพ้ืนที่และ
การเตรียมแปลงปลูกมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย3.73) 3)การเจริญเติบโตของต้นทุเรียน (ค่าเฉลี่ย3.93) 
4) การดูแลรักษาต้นทุเรียนสามารถท าได้ง่าย สะดวก(ค่าเฉลี่ย3.36) 5)ปัญหาโรคและแมลงศัตรูอยู่ใน
ระดับที่สามารถควบคุมจัดการได้ (ค่าเฉลี่ย3.82)  6)ปริมาณการใช้ปุ๋ยและสารเคมีก าจังศัตรูพืชอยู่ 
(ค่าเฉลี่ย3.96) 

ถึงแม้ว่าเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการปลูกทุเรียนในระดับมาก
แต่ที่เป็นที่สังเกตว่าในประเด็น 1) กล้า/ท่อนพันธุ์ทุเรียนหมอนทองที่ปลูกเป็นสายพันธุ์ที่มีความนิยม
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 2) การเจริญเติบโตของต้นทุเรียน 3) การดูแลรักษาต้นสามารถท าได้ง่าย 
สะดวก ที่ให้ข้อมูลระบุความพึงพอใจน้อยและพ่ึงพอใจน้อยที่สุดเป็นจ านวนมาก เนื่องมากจาก 1) 
กล้า/ท่อนพันธ์ทุเรียนหมอนทองที่ปลูกเป็นสายพันธุ์ที่มีความนิยมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
เกษตรกรที่ซื้อกล้าต้นทุเรียนหมอนทองมาปลูกยังไม่เป็นที่น่าพ่ึงพอใจอาจจะมีสาเหตุเนื่องมากจาก
เกษตรกรพ่ึงเริ่มน าเข้ามาปลูกโดยที่เกษตรกรยังไม่มีประสบการณ์มากนักจึงท าให้เกิดความเสียหาย14

ต่อผลผลิตที่ด่ ากว่าควรที่จะได้ 2 )การเจริญเติบโตของต้นทุเรียนขาดผู้ให้ความรู้ด้านการปลูกทุเรียน
จึงท าให้การเจริญเติบโตของต้นทุเรียนไม่ค่อยดีนัก 3 )การดูแลรักษาต้นทุเรียน เกษตรกรยังขาดการ
ดูแลรักษาในด้านโรคและแมลงศัตรูพืชและยังใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไปท าให้ต้นพืชและหน้าดินเสื่อมและ 
มีความเป็นกรดสูง ท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตน้อย (ตารางท่ี 2) 

 
ความพึงพอใจด้านผลผลิตและช่องทางการตลาด  

จากการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีต่อ
ผลผลิตและช่องทางการตลาด มี 4 ประเด็น พบว่าผู้ให้ข้อมูลมีความพ่ึงพอใจต่อผลผลิตและช่องทาง
การตลาดโดยร่วมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) โดยผู้ให้ข้อมูลมีความพ่ึงพอใจในระดับมากในประเด็น 1) 
ผลผลิตทุเรียนที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ย 4.40) 2) ราคาทุเรียนที่จ าหน่ายในท้องตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.71) 3)
การตลาดและช่องทางการจ าหน่ายทุเรียน มีที่รับซื้อทุเรียนที่แน่นอน (ค่าเฉลี่ย 3.67) 4) ท่านสามารถ
หาตลาดต่อสถานที่จ าหน่ายผลผลิตเอง (ค่าเฉลี่ย 3.51)  
                                                 

13 สัมภาษณ์,  นายส าราญ  น้ ากรอง, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ , 20 
ตุลาคม  2562. 

14 สัมภาษณ์,  นายวีระพงษ์  นาคศรี, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน,อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ , 15 
สิงหาคม  2562. 
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จึงกล่าวได้ว่าผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจต่อผลผลิตและช่องทางการตลาดที่ในระดับมาก
แต่เป็นที่น่าสังเกตได้ว่า การตลาดและช่องทางการจ าหน่ายทุเรียน มีที่รับซื้อทุเรียนที่แน่นอน ท่าน
สามารถหาตลาด/สถานที่จ าหน่ายผลผลิตเอง ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในระดับน้อย ทั้งนี้จากการ
สัมภาษณ์เนื่องจากการปลูกทุเรียนของเกษตรกรยังไม่มีตลาดและช่องทางการจ าหน่ายมากนัก และ
เกษตรกรยังหาสถานที่ที่จัดจ าหน่ายได้15  หากมีการจัดสถานที่ มีที่รับซื้อ และช่องทางในการจัด
จ าหน่ายได้ที่แน่นอนให้แก่เกษตรกร เกษตรกรจะมีรายได้เพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 3) 

 
4.1.3  ศึกษาความพึงพอใจ ปัญหา และอุปสรรคการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) 
 
ด้านกลุ่มเกษตรกร 

ตารางที่ 1 จ านวน  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามสภาพปัญหาของผู้ให้ข้อมูล
ต่อด้านกลุ่มเกษตรกร  

(n=55) 

ล าดับ ด้านกลุ่มเกษตรกร 
ระดับความพึงพอใจ 

( ) S.D การแปลผล 
1 
 

การประชาสัมพันธ์ในเรื่องการตลาดการจ าหน่าย
ผลผลิตให้เป็นที่รู้จักโดยการใช้สื่อต่าง ๆ เช่น เสียง
ตามสายประจ าหมู่บ้าน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การออก
ร้านในงานต่าง ๆ เป็นต้น 

3.87 0.61 ระดับมาก 

2 
 

การปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคที่พบในการ
ผลิตทุเรียนกับภาครับหรือท้องถิ่น เพ่ือหาแนวทาง
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 

3.67 0.54 ระดับมาก 

3 
 

การหาแหล่งจัดซื้อกล้าพันธุ์/กิ่งพันธุ์ทุเรียน รวมถึงซื้อ
อุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย 
เป็นต้น เพ่ือให้ได้ราคาถูกกว่าท้องตลาด 

2.89 0.46 ระดับปานกลาง 

4 
 

ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการปลูกทุเรียน 
 

3.45 0.50 ระดับปานกลาง 

 ภาพรวม 3.48 0.53 ระดับปานกลาง 

หมายเหตุ : 1) ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 , มาก ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 , 
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 น้อย ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 , น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 
 
 

                                                 
15 สัมภาษณ์,  นายพูล  วิเศษพงศ์, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน,อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ , 28 

สิงหาคม  2562. 
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ด้านโรค และแมลง 
ตารางที่ 2 จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามสภาพปัญหาของผู้ให้ข้อมูล

ต่อด้านโรค  และแมลง 
(n=55) 

ล าดับ ด้านโรค และแมลง 
ระดับความพึงพอใจ 

( ) S.D การแปลผล 
1 ปัญหาโรค และแมลงศัตรูพืช  3.87 0.43 ระดับมาก 

2 ปัญหาโรคแอนแทรคโนส 3.78 0.50 ระดับมาก 

3 ปัญหาโรคโคนเน่า รากเน่า ผลเน่า 4.51 0.50 ระดับมากท่ีสุด 

4 ปัญหาโรคใบจุด 3.65 0.48 ระดับมาก 

5 โรคใบติด ใบไหม ้ใบร่วง 4.22 0.60 ระดับมาก 

6 โรคราแป้ง 2.89 0.46 ระดับปานกลาง 

7 ปัญหาด้านโรคและแมลงที่พบ 3.47 0.50 ระดับมาก 

 ภาพรวม 3.75 0.51 ระดับมาก 

หมายเหตุ : 1) ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 , มาก ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 , 
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 น้อย ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 , น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 
 
ด้านผลผลิต  และช่องทางการตลาด 

ตารางที่ 3 จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามสภาพปัญหาของผู้ให้ข้อมูล
ต่อผลผลิต และช่องทางการตลาด 

(n=55) 

ล าดับ ด้านผลผลิต  และช่องทางการตลาด 
ระดับความพึงพอใจ 

( ) S.D การแปลผล 
1 ปัญหาด้านปริมาณการผลิตทุเรียนให้มีความเพียงพอ

ต่อการจ าหน่าย 
3.82 0.47 ระดับมาก 

2 ปัญหาด้านราคาจ าหน่าย 2.40 0.49 ระดับน้อย 

3 ปัญหาด้านการลงทุนและการขยายพ้ืนที่ปลูก 3.29 0.46 ระดับปานกลาง 

4 ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพ่ิมรายได้ 3.65 0.48 ระดับมาก 

5 16. ปัญหาอื่น ๆ  1.67 0.47 ระดับน้อย 

 ภาพรวม 2.75 0.48 ระดับปานกลาง 
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หมายเหตุ : 1) ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 , มาก ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 , 
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 น้อย ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 , น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 

 
สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรต่อกระบวนการปลูกทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปลูกทุเรียนของเกษตรกร พบว่าเกษตรกร
ที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะมีปัญหาในระดับปานกลาง คือ 1)ด้านการเข้ากลุ่มเกษตรกร 2)โรคและแมลง 
และ3)ผลผลิตและช่องทางการตลาด ตามล าดับ 

 
ด้านการเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร  

จากการศึกษาพบว่าสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการปลูกทุเรียนของเกษตรกร ด้าน
การเข้าร่วมของเกษตรกรในตารางที่ 15 รวม 4 ประเด็น พบว่าเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีสภาพปัญหา
โดยรวมในการปลูกทุเรียน ด้านกลุ่มเกษตรกรในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.48) โดยเกษตรกรที่ให้
ข้อมูลมีสภาพปัญหาในระดับปานกลาง คือ 1)การประชาสัมพันธ์ในเรื่องการตลาดการจาหน่าย
ผลผลิตให้เป็นที่รู้จักโดยการใช้สื่อต่าง ๆ เช่น เสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การ
ออกร้านในงานต่าง ๆ เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.87) 2)การปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคที่พบใน
การผลิตทุเรียนกับภาครัฐหรือท้องถิ่น เพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 
(ค่าเฉลี่ย 3.67) 3)การหาแหล่งจัดซื้อกล้าพันธุ์/กิ่งพันธุ์ทุเรียน รวมถึงซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น 
ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย เป็นต้น เพ่ือให้ได้ราคาถูกกว่าท้องตลาด (ค่าเฉลี่ย  2.89)   4)ปัญหาด้านความรู้
ความเข้าใจในการปลูกทุเรียน (ค่าเฉลี่ย 3.45) ตามล าดับ  

จากปัญหาที่พบดังกล่าว เกษตรกรที่ให้ข้อมูลได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจัดหาปัจจัยการ
ผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมผลผลิตมากขึ้น และควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการตลาดและการจัด
จ าหน่าย เพ่ือกลุ่มเกษตรกรจะได้มีที่จ าหน่ายที่แน่นอน16 (ตารางท่ี 1) 

 
ด้านโรคและแมลง  

จากการศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านปัญหาเกี่ยวกับด้านโรคและแมลง  7 
ประเด็น พบว่าเกษตรกรที่ให้ข้อมูล  มีสภาพปัญหาในระดับมากที่สุด  1)ปัญหาโรคโคนเน่า รากเน่า 
ผลเน่า (ค่าเฉลี่ย4.51 ) มีสภาพปัญหาในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.48) โดยเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมี
สภาพปัญหาในระดับมากในประเด็นเดียวคือ 1)ปัญหาโรค และแมลงศัตรูพืช (ค่าเฉลี่ย 3.87) 2) 
ปัญหาโรคแอนแทรคโนส (ค่าเฉลี่ย 3.78) 3) ปัญหาโรคใบจุด (ค่าเฉลี่ย 3.65) 4) ปัญหาโรคใบติด ใบ
ไหม้ ใบร่วง (ค่าเฉลี่ย 4.22 5) ปัญหาด้านโรคและแมลงที่พบ (ค่าเฉลี่ย 3.47) ส่วนสภาพปัญหาใน
ระดับปานกลางนั้นเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีปัญหาในประเด็น 1)ปัญหาโรคราแป้ง (ค่าเฉลี่ย 2.89) 
ตามล าดับ  

                                                 
16 สัมภาษณ์,  นายเคลม  เจริญศรีเมือง, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ , 30 

กรกฎาคม  2562. 
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จากปัญหาที่พบดังกล่าว เกษตรที่ให้ข้อมูลได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เกษตรกรยังต้องการ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกาจัดโรคและแมลงศัตรูที่เหมาะสม รวมถึงการจัดหายาปราบศัตรูพืช
และแมลงที่มาท าความเสียบหายผลผลิตของเกษตรกร17 (ตารางท่ี 2) 

 
ผลผลิตและช่องทางการตลาด 

จากการศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านปัญหาเกี่ยวกับด้านการตลาดรวม 5
ประเด็น พบว่าเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีสภาพปัญหาโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.75) โดย
เกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีสภาพปัญหาในระดับมาก คือ 1)ปัญหาด้านปริมาณการผลิตทุเรียนให้มีความ
เพียงพอต่อการจ าหน่าย (ค่าเฉลี่ย 3.82) 2)ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมรายได้ (ค่าเฉลี่ย 
3.65) ส่วนสภาพปัญหาในระดับปานกลางมีประเด็นเดียวคือ ปัญหาด้านการลงทุนและการขยายพ้ืนที่
ปลูก (ค่าเฉลี่ย 3.29) และสภาพปัญหาในระดับน้อย คือ ปัญหาด้านราคาจ าหน่าย (ค่าเฉลี่ย 2.40) 
และปัญหาอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 1.67) ตามล าดับ 

จากปัญหาที่พบดังกล่าว เกษตรกรที่ให้ข้อมูลได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ตลาดรับซื้อทุเรียนยังมี
น้อย เกษตรกรไม่มีทางเลือกในการขายสินค้า ซึ่งหากมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรขึ้นเพ่ือเป็นจุดรับ
ผลผลิตของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่นและมีการน าไปขายตามรถเร่ ตามริมถนนและมีพ่อคาคนกลาง
มารับที่สวน อาจท าให้ราคาของทุเรียนมีราคาที่จะตกต่ าลงได้ ด้านการตลาดยังไม่มีผลกระทบแก่
เกษตรกรไม่มากนัก เนื่องจากช่วงนี้ราคาของทุเรียนก็อยู่ในระดับพอใจ (ตารางท่ี 3) 

ข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อสิ่งที่เกษตรกรอยากจะได้รับการพัฒนา/ความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

คือ การหาตลาดในการับซื้อ การโฆษณา การท าการแปรรูปทุเรียน หาพันธุ์ทุเรียนที่มี
ราคาถูกกว่าท่องตลาด ปุ๋ยที่ฆ่าแมลงที่เป็นเกษตรชีวภาพเพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตและอบรมเกี่ยวกับ
เรื่องการตลาด การรวมกลุ่มกันเพ่ือที่จะต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้ 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการสร้างความยั่ งยืนให้แก่อาชีพการปลูก
ทุเรียนเพ่ือการค้า คือศึกษาหาความรู้และวิธีการก าจัดศัตรูพืชที่เป็นไปในทางเกษตรอินทรีย์ที่ใช้ยาฆ่า
แมลง เชื้อรา เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน แมลงวันทอง ไรแดง หนอน และด้วง18 ฉีดยาตามอาการแต่การใช้
ยาต้องเปลี่ยนตลอดไม่เช่นนั้นรักษายาก เพราะตัวแมลงจะดื้อยา 

ในทัศนะของผู้วิจัยมองว่า  กระบวนการปลูกพืชสวนหรือทุเรียนนั้น เป็นสิ่งที่เกษตรกร
ชาวจังหวัดศรีสะเกษมีความสามารถอยู่แล้ว เพราะพ้ืนฐานมีการท าพืชสวนอ่ืน ๆ เช่น การท านาปลูก
ข้าว ปลูกผักชนิดอ่ืน ๆ เป็นต้น ดังนั้น การปลูกทุเรียนจึงไม่ใช่เรื่องยากมากนัก สิ่งที่จะได้รับการ
ส่งเสริมเพ่ิมเติมคอืความรู้ใหม่ วิทยาการสมัยใหม่ เทคโนโลยี การก าจัดโรคแมลงต่าง ๆ และการตลาด
ที่จะช่วยให้ผู้ปลูกทุเรียนค้าขายได้ก าไร คุ้มกับการลงทุน มีรายได้ อีกท้ัง การวางแผน การออกแบบ 
 
                                                 

17 สัมภาษณ์, นายสนิท  ภิญโญ, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ , 18 กรกฎาคม  
2562. 

18 สัมภาษณ์,  นายพูล  วิเศษพงศ์, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน,อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ , 28 
สิงหาคม  2562. 
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4.2 ศึกษานโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ขององค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่นและภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ 
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้งหน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน 
และเกษตรกร จ านวนทั้งหมด 19 คน มีผลการวิจัยที่ปรากฏ ดังนี้ 
 
4.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดศรีสะเกษ 
         ด้านกายภาพ 
  จังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนที่ 8,839,976 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,985 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรือที่เรียกกันว่า “อีสานใต้” เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันที่ 21 
ของประเทศ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ 571 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 
551 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ เขตอ าเภอราศีไศล,อ าเภอศิลาลาดและอ าเภอยางชุมน้อยติดกับ 
     จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศใต้  เขตอ าเภอขุขันธ์อ าเภอขุนหาญและอ าเภอกันทรลักษ์ติดกับประเทศ 
                               กัมพูชา 
 ทิศตะวันออก เขตอ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอกันทรารมย์และอ าเภอโนนคูณ ติดกับจังหวัด 
     อุบลราชธานี 
 ทิศตะวันตก  เขตอ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภอปรางค์กู่ อ าเภอห้วยทับทัน อ าเภอบึงบูรพ์  
    ติดกับจังหวัดสุรินทร์ 
  ลักษณะภูมิประเทศ 
  จังหวัดศรีสะเกษมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สลับทุ่งนา มีภูเขาและป่าไม้อยู่ทางตอนใต้ 
และพ้ืนที่จะค่อย ๆ ลาดลงสู่ทิศเหนือและทิศตะวันตก เต็มไปด้วยห้วย คลอง หนอง บึงต่าง ๆ ตลอด
ระยะทางที่ล าน้ ามูลและล าน้ าชีไหลผ่าน สภาพดินร้อยละ 60 เป็นลักษณะดินร่วนปนทรายที่มีการ
ระบายน้ าดีแต่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า และมีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ประมาณ 127 กิโลเมตร 
(อ าเภอกันทรลักษ์ 76 กิโลเมตร, อ าเภอขุนหาญ 18 กิโลเมตร, อ าเภอภูสิงห์ 33 กิโลเมตร)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 4.1.แผนทีจ่ังหวัดศรีสะเกษ 
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  เขตการปกครองจังหวัด 
  จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 22 อ าเภอ 206 ต าบล และ 2,633 
หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

ที ่ อ าเภอ เนื้อที่ (ตร.กม.) 
ระยะห่างจาก 

ตัวจังหวัด (กม.) 
1 กันทรลักษ์ 1,236.58 63 
2 กันทรารมย์ 664.21 26 
3 ขุขันธ์ 914.306 49 
4 ขุนหาญ 723.055 60 
5 น้ าเกลี้ยง 257.826 44 
6 โนนคูณ 256.853 56 
7 บึงบูรพ์ 49.582 42 
8 เบญจลักษ์ 331.331 80 
9 ปรางค์กู่ 285.475 60 
10 พยุห์ 225.458 21 
11 โพธิ์ศรีสุวรรณ 111.104 29 
12 ไพรบึง 248.845 42 
13 ภูสิงห์ 940.105 28 
14 เมืองศรีสะเกษ 576.366 0 
15 เมืองจันทร์ 95.838 40 
16 ยางชุมน้อย 209.554 32 
17 ราศีไศล 504.858 38 
18 วังหิน 237.619 35 
19 ศรีรัตนะ 236.684 37 
20 ศิลาลาด 131.812 53 
21 ห้วยทับทัน 194.586 37 
22 อุทุมพรพิสัย 407.929 24 

 
  ประชากรในจังหวัด 
  จังหวัดศรีสะเกษมีประชากรในปี พ.ศ. 2561 จ านวน1,455,242 คน (เดือนธันวาคม 2561) 
 
  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และ
ค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝน จะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยเฉลี่ยแล้ว ในปีหนึ่ง  ๆ 
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จะมีฝนตก 100 วัน ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,200-1,600 มิลลิเมตรต่อปี เป็นเขตรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส สูงสุด
ประมาณ 40 องศาเซลเซียส เฉลี่ยประมาณ 26 – 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยร้อยละ     
66 – 73 
  การใช้ที่ดิน 
  จังหวัดศรีสะเกษมีลุ่มน้ ามูล เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่เศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย 
การปลูกข้าว  ท าไร่และท าสวน รวมไปถึงชุมชนเมืองที่เริ่มมีการขยายตัวของกิจกรรมต่าง ๆ และเป็น
ชุมชนเมือง มีประชากรหนาแน่น จากการจ าแนกพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat 5 TM พ้ืนที่เกษตรกรรมปลูกข้าวมีการลดลงในปี พ.ศ. 2552  และเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2557 
จากการส ารวจภาคสนามพ้ืนที่ในลุ่มน้ ามูล จะมีเขื่อนราษีไศล ซึ่งจะมีปริมาณน้ าใช้ตลอดทั้งปี 
ประชาชนส่วนใหญ่จะมีการปลูกข้าวนาปี และนาปรัง ท าให้มีพ้ืนที่การเกษตรกรรมมาก ส าหรับพืช
สวนมีพ้ืนที่มากในปี พ.ศ. 2552 แต่ลดลงในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งส่วนใหญ่จะท าเกษตรกรรมปลูกพริก 
มะนาว กระเทียม และหอมแดง เป็นต้น ท าให้มีการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับพ้ืนที่ชุมชน/สิ่งปลูกสร้าง มีการขยายตัวและมีมากขึ้น หากจ าแนกประเภทของการใช้พ้ืนที่ดิน
ในจังหวัดศรีสะเกษพบว่า เป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 306,550 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.54 เป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรม 4,259,346  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 77.09 เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 630,359 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
11.42  เป็นพ้ืนที่น้ า 163,978 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.97  และเป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 164,752 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 2.9819    
  จากข้อมูลดังกล่าว เมื่อน ามาพิจารณาพบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมถึง ร้อย
ละ 77.09  เมื่อมาศึกษารายละเอียด พบว่า ในพ้ืนที่ เกษตรกรรมสามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้ พ้ืนที่
นา ร้อยละ 61.15 พืชไร่ ร้อยละ 4.2  ไม้ผล ร้อยละ 0.66 ซึ่งทุเรียนจัดอยู่ในกลุ่มไม้ผล และใช้พื้นที่ใน
การปลูกจากร้อยละ 0.66 อยู่ที่ร้อยละ 0.02   
 
  ด้านเศรษฐกิจ 
  อัตราการขยายตัวของ GDP และโครงสร้างการกระจายรายได้จากการผลิตของจังหวัดศรี
สะเกษ อัตราการขยายตัวที่แท้จริงในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 2.5/ปี  ในปี 2559 ขยายตัว 3.8 โครงสร้าง
เศรษฐกิจและขนาดเศรษฐกิจ ณ ราคาประจ าปี ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากัน ที่ร้อยละ 4.7 มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ในปี 2558 คิดเป็น 63,455 บาท และ ในปี 2559 คิดเป็น 66,653 บาท โดย
มีข้อมูลตัวชี้วัด ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้  
  - อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 5.04 ต่อปี 
  - มูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita) 64,298 บาท/คน/ปี  
  - สัดส่วนคนจนร้อยละ 10.80  
  - อัตราการว่างงานร้อยละ 0.41  
  - ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย 118,964 บาท/คนปี  
                                                 

19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ. แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2559, หน้า 
10. 
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  - อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.42  
  - อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ร้อยละ 0.62  
  - อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ ร้อยละ -22.27 
 
  ข้อมูลด้านธุรกิจและการค้าชายแดน 
  จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยและมีจุด
ผ่านแดนถาวรช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่เป็นเส้นทางส าคัญ
ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งสถานการณ์การค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวร
ช่องสะง า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีมูลค่าการค้าในแต่ละปีมีแนวโน้มเพ่ิมสูง
มาก โดยในปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่ารวม 818.90 ล้านบาท (มูลค่าการส่งออก 464.25 ล้านบาท มูลค่า
การน าเข้า 354.65 ล้านบาท ดุลการค้า 109.60 ล้านบาท) และในปี 2561 (มกราคม – ตุลาคม) มี
มูลค่ารวม 703.46 ล้านบาท (มูลค่าส่งออก 509.56 ล้านบาท มูลค่าการน าเข้า 193.90 ล้านบาท 
ดุลการค้า 315.66 ล้านบาท) 
 
  ข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัดศรีสะเกษ 
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรกรรม ปี 2559 เท่ากับ 18,795 ล้านบาท อัตราการ
ขยายตัว ปี 2557 ร้อยละ -17.33  ปี 2558  ร้อยละ -0.04 ปี 2559  ร้อยละ 0.96 และมีข้อมูลตาม
ตัวชี้วัดที่ส าคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ดังนี้  
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 
22.05 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือภาคเกษตร ร้อยละ 72.85  อัตราเพ่ิมเฉลี่ยของผลผลิตสินค้า
เกษตรส าคัญเฉลี่ยต่อไร่ (พืช) ร้อยละ 11.84 จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP 84 
ฟาร์ม  จ านวนโรงงาน/สปก.ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP 
2 แห่งอัตราเพ่ิมของแรงงานเกษตรกรในพื้นที่ ร้อยละ -10.19 พ้ืนที่ชลประทาน 559,323 ไร่ สัดส่วน
หนี้สินต่อรายได้เงินสดสุทธิทางเกษตร 4.44 เท่า สัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณเงินให้กู้ยืมเพ่ือการเกษตร 
ร้อยละ 3.06 ปริมาณน้ าต้นทุนต่อความต้องการใช้น้ า110 ล้าน ลบ.ม 
 
  ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
  ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ า 
  1.1ศักยภาพของพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าต้นทุนมีค่อนข้างต่ า
และไม่มีศักยภาพในการพัฒนาอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่จะมีผลในระดับลุ่มน้ าสาขา อีกทั้งการใช้
ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่การเกษตรคิดเป็นร้อยละ 72.45 ของพ้ืนที่จังหวัด จึงเป็น
การ ยากที่จะท าการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลักษณะสมบูรณ์แบบ  
   ส าหรับพ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนที่เหลือจะเป็นลักษณะการใช้น้ าฝนและน้ าที่เก็บกักน้ าไว้ใน
พ้ืนที่ โดยการขุดลอกล าน้ าธรรมชาติ การขุด สระ การก่อสร้างฝาย และการปรับปรุงหรือก่อสร้าง
สถานีสูบน้ า ซึ่งสามารถเสริมปริมาณน้ าในช่วงฤดูฝนและช่วงต้นฤดูแล้งเทา่นั้น  
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   1.2 สาเหตุจากการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ในขณะที่ความต้องการใช้น้ า
ในภาค ส่วนต่าง ๆ มีมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน ขณะที่แหล่งเก็บกักน้ าที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ และท่ีสร้างข้ึนไม่สามารถเก็บกักน้ าในปริมาณที่เพียงพอส าหรับการใช้ตลอดปี  
   1.3 การประกอบอาชีพหลักของประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ คือ การเกษตรกรรมนอกเขต 
ชลประทานที่กระจายตามลุ่มน้ าสาขาต่าง ๆ และศักยภาพน้ าบาดาลค่อนข้างต่ า เมื่อเกิดกรณีฝนทิ้ง
ช่วงขึ้น ประชาชนจะได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ าและการเกิดภัยแล้งระดับรุนแรง ทั้งเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม จังหวัดศรีสะเกษมียุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพการผลิตทาง 
การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้ าเกษตรมีความปลอดภัย จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่ ง                   
ท าให้ปริมาณน้ าที่สามารถเก็บกักได ้และความต้องการในการใช้น้ าไมส่มดุล 
   1.4 ปัญหาด้านการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน บ่อน้ าบาดาลสาธารณะ และอ่าง
เก็บน้ าขนาดเล็กที่รวมถึงระบบสูบน้ าเพ่ือชลประทานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท าการก่อสร้างไว้ แล้ว
ถ่าย โอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล ซึ่งมีปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้และขาด
งบประมาณ ในการดูแลบ ารุงรักษาท าให้ระบบต่าง ๆ ในการบริหารจัดการน้ าท างานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 
 
  ปัญหาน้ าท่วม 
  จากอดีตที่ผ่านมาพบว่า มีการเกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษอยู่บ่อยครั้ง โดยสรุป 
สถานการณน์้ าท่วมทีส่ าคัญในรอบทศวรรษของจังหวัดมีดังนี้  
  1.1 ปี พ.ศ.2547 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2547 ได้มีอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นจันทู 
(Chanthu) และร่องความกดอากาศต่ า ท าให้เกิดพายุฝนกระหน่ าทางภาคเหนือ และภาคอีสานท าให้
หลายจังหวัด เกิดน้ าท่วมฉับพลัน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2547 ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ 
หลังมีฝนตกหนัก ส่งผลให้มีน้ าไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือน และพ้ืนที่การเกษตรในเขตอ าเภอวังหิน 
อ าเภอปรางค์กู่ อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อ าเภออุทุมพรพิสัย และอ าเภอราษีไศล  
  1.2 ปี พ.ศ.2552 ในระหว่างวันที่ 2 กันยายน- 3 ตุลาคม พ.ศ.2552 ไดม้ีกลุ่มเมฆปกคลุม
พ้ืนที่ประเทศไทย ค่อนข้างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณตอนบนของประเทศ รวมทั้งจังหวัดศรีสะเกษ 
ท าให้บริเวณ ดังกล่าวมีฝนตกค่อนข้างมาก ประกอบกับในระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน พ.ศ.2552 
พายุโซนร้อน มูจีแก (Mujigae) และ ในช่วงปลายเดือนกันยายน พ.ศ.2552 พายุดีเพรสชั่นกีสน่า 
(Ketsana) ที่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้เกิดฝนตกหนัก
ต่อเนื่องท าให้ ระดับน้ าในลุ่มน้ าหว้ยทา ลุ่มน้ าห้วยขะยูง ลุ่มน้ าหว้ยทับทัน และลุ่มน้ าหว้ยส าราญ เอ่อ
ล้นตลิ่งเขา้ท่วมพ้ืนที่การเกษตรและบา้นเรือนราษฎรในพ้ืนที่ลุ่มต่ าริมตลิ่งในเขตพ้ืนที่อ าเภอขุนหาญ  
อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอภูสิงห์ อ าเภอปรางค์กู่ อ าเภอไพรบึง อ าเภอห้วยทับทัน อ าเภออุทุมพรพิสัย และ 
อ าเภอราษีไศล20  จากเหตุการณ์น้ าท่วมดังกล่าว มี พ้ืนที่ได้รับผลกระทบ 10 อ าเภอ78 ต าบล 610 
หมู่บ้าน มีราษฎรที่ประสบภัยน้ าท่วมกว่า 26,000 ครัวเรือน และมีพ้ืนที่การเกษตรถูกน้ าท่วมกว่า 
170,000 ไร่  

                                                 
20 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร, 2556, หน้า ค. 
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   1.3 ปี พ.ศ.2554 น้ าท่วมจังหวัดศรีสะเกษใน พ.ศ.2554 เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของพายุโซน
รอ้นไหถ่าง (Haitang) และพายุหมุนเขตร้อนนกเตน (Nock-Ten) ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม-ถึงวันที่ 
3 สิงหาคม พ.ศ. 255421 โดยจังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนที่ที่ ประสบภัยพิบัติรวม 16 อ าเภอ139 ต าบล 
922 หมู่บ้าน/ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบจ านวน 74,010 ครัวเรือน 330,071 ราย บ้านเรือนได้รับ
ผลกระทบ จ านวน 126 ครัวเรือน พ้ืนที่การเกษตรเสียหายกว่า 100,000 ไร่22   
   1.4 ปี พ.ศ.2556 กรณีสถานการณ์น้ าท่วมในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษในปี พ.ศ.2556 เกิด
จากอิทธิพลของพายุดีเพรสชั่น 18W ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน พ.ศ.2556 หย่อมความกดอากาศ
ต่ าจากพายุ ไต้ฝุ่นหวู่ติ๊บ (WUTIP) ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม พ.ศ.2556 และต่อเนื่อง ด้วยพายุไต้ฝุ่น
นารี(NARI) ที่พัดเข้าสู่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-25 ตุลาคม พ.ศ.2556 ส่งผลให้สภาพอากาศ 
ทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ถูกปกคลุมด้วยเมฆฝน และมีฝนตกต่อเนื่องกระจายทั่วทั้งจังหวัด ท า
ให้มีการท่วมขังจากการสะสมของน้ าในพ้ืนที่ น้ าที่สะสมและไหลสมทบในล าน้ าต่าง ๆ และน้ าที่ไหล 
หลากจากทางจังหวัดสุรินทร์และจากพ้ืนที่ตอนใต้ของจังหวัดศรีสะเกษเอง  
   ทั้งนี้ ความเสียหายจากภัยน้ าท่วมดังกล่าวส่งผลให้จังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนที่ประสบภัยน้ า
ท่วม 21 อ าเภอ(อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอกันทรารมย์ อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอขุนหาญ อ าเภอโนนคูณ 
อ าเภอน้ าเกลี้ยง อ าเภอเบญจลักษ์ อ าเภอปรางค์กู่ อ าเภอพยุห์ อ าเภอไพรบึง อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
อ าเภอเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอภูสิงห์ อ าเภอราษีไศล อ าเภอวัง
หิน อ าเภอศิลาลาด อ าเภอศรีรัตนะ อ าเภอห้วยทับทัน และอ าเภออุทุมพรพิสัย) จ านวน 145 ต าบล 
1,487 หมู่บ้าน มี ผู้เสียชีวิต 3 ราย (อ าเภอไพรบึง 2 ราย และอ าเภอขุขันธ์ 1 ราย) ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 98,234 ครัวเรือน 467,166 คน บ้านพักอาศัย 69 หลัง ถนน 219 สาย สะพานและคอ
สะพาน 8 แห่ง ท านบ 6 แห่ง วัด 9 แห่ง โรงเรียน 6 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง และพ้ืนที่การเกษตร 
173,253 ไร่ บ่อปลา 76 บ่อ คอกสัตว์ 1 แห่ง23  
 
  ปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
  3.1 คณะอนุกรรมการลุ่มน้ าระดับจังหวัด แม้จะมีบทบาทและหน้าที่ชัดเจน แต่จะมี
อุปสรรค ในทางปฏิบัติ อีกทั้งขอบเขตพ้ืนที่การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการลุ่มน้ าที่ครอบคลุม
เฉพาะใน แตล่ะจังหวัดเท่านั้น ท าให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ าไมม่ีความ
ชัดเจน 
   3.2 การบริหารจัดการลุ่มน้ าแบบบูรณาการในรูปแบบของคณะอนุกรรมการลุ่มน้ าและ 
คณะท างานระดับต่าง ๆ พบว่าการมีส่วนร่วมด าเนินการยังขาดประสิทธิภาพ ทั้งระดับชุมชน ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด และระดับลุ่มน้ า ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและแนะน าให้ความรู้ 
เพ่ิมเติม โดยเฉพาะบทบาทในระดับท้องถิ่นหรือในพ้ืนที่ ในการบริหารโครงการแหล่งน้ า การจัดสรร
แบง่ปันน้ าในภาวะขาดแคลน และการบ ารุงรักษาแหล่งน้ าที่ยังมีอยู่อย่างจ ากัด  

                                                 
21 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร, 2556, หน้า ง. 
22 ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ศรีสะเกษ, 2554. 
23 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี, 2556. 
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  3.3 ปัญหาการถ่ายโอนงานที่ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จให้กับองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต่าง ๆ พบว่าได้ก่อให้เกิดปัญหาแก่หน่วยงานที่รับการถ่ายโอนบางแห่ง ซึ่งมีสาเหตุจากความ
ไมเ่ขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกับภารกิจและพันธกิจในการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างด้านการบริหารจัดการน้ า
ที่ก าหนด/ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  ปัญหาการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมในท้องถิ่นยังไม่ได้มาตรฐานท าให๎การขนส่ง
ผลผลิต ทางด้านการเกษตรเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ไมสะดวก และทั่วถึง โดยเฉพาะ
เส้นทาง คมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอที่มีสภาพเป็น
ดินลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อและช ารุด โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ต้องการที่จะ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมในชนบทให้ได้มาตรฐาน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทางสัญจรไปมา
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
 
  ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 
  ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ท านา 
ท าไร่การปศุสัตว์ และการประมงพ้ืนบ้าน และมีรายได้หลักมาจากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจะประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า และไม่สามารถขายผลผลิตได้ตาม 
ราคาของตลาด สิ่งที่ประชาชนต้องการคือ ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการบริหารราคาผลผลิตทาง 
การเกษตรให้มีราคาสูงสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้เกษตร ภาครัฐให้การสนับสนุน 
หรือส่งเสริมระบบการผลิตให้สอดคล้องกับกลไกตลาดและความต้องการของผู้บริโภค และรักษา 
ระดับราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพและราคาที่เป็นไปตามกลไกการตลาด และเป็นธรรมกับกลุ่ม
เกษตรกร 
 
  ปัญหาความยากจน 
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรมีรายได้หลักจากการขายผลผลิตทาง 
การเกษตร เพียงปีละ 1 ครั้ง และไม่มีรายได้จากแหล่งอ่ืน เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม หรือ 
อาชีพเสริมที่สร้างรายได้อย่างอ่ืนท าให้ประชากรส่วนใหญ่ประสบปัญหาความยากจน ครัวเรือนมี 
รายได้ต่ าและมีหนี้สิน จึงมีความต้องการให้ภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันสร้างอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได ้
 
  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมลพิษเป็นปัญหาอีกประการหนึ่งของ
จังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะชุมชนเมือง ยังมีปัญหาขยะมูลฝอย ที่ไม่มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและ 
ระบบน้ าเสียอย่างถูกหลักวิชาการ จึงมีความต้องการงบประมาณในการท าสถานที่ก าจัดขยะแบบ
ถูกต้อง มีขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่าย มีมาตรฐานการก าจัด และการขออนุญาตที่ถูกต้อง 
พ้ืนที่เหมาะสม และมีการดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะและคนในชุมชนใกล้เคียง อีกประการหนึ่ง 
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คือ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าและป่าไม้ถูกท าลาย โดยเฉพาะไม้ที่มี มูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น 
ไมพ้ยุง ยังมีการลักลอบตัด ท าลาย ต้องการให้ภาครัฐมีความเขม้งวด และ จริงจังในการแก้ไขปัญหา 
 
4.2.2 นโยบายและการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ อปท.และภาครัฐ 
  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
11 และ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนยุทธศาสตร์กรมการเกษตร 
แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น พบว่า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน)ร่วมกับ อปท. 
อยู่ 4 นโยบาย ได้แก่   
 4.2.2.1 นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)  
 การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญเป็นเป้าหมายในการ
จัดการและใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
ออกประกาศก าหนดเขตความเหมาะสมส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญทั้งพืช ปศุสัตว์และ
ประมงรวม 20 ชนิดและเป็นข้อมูลทางวิชาการที่วิเคราะห์เพ่ือหาพ้ืนที่เหมาะสมในการผลิตสินค้า
ส าคัญโดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือเกษตรกรมีรายได้และผลตอบแทนสูงสุดอย่างยั่งยืน โดยเน้นการ
จัดท าฐานข้อมูลตามแนวนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต
สินค้าเกษตรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม โดยการปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าเกษตร
ชนิดอ่ืนที่ลดต้นทุนและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าสินค้าชนิดเดิมอีกทั้งการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management) หรือ Agri-Map ซึ่งเป็นการรวบรวม
ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรเพ่ือวางรากฐาน
ในการช่วยเหลือเกษตรกร ผลักดันนโยบายการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมโอกาส ทางการแข่งขัน ซึ่ง
เป็นการใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่หรือใช้พ้ืนที่ให้น้อยลงแต่เพ่ิมผลผลิตให้มากขึ้น มีการแก้ปัญหา มีการวางแผน
ท าการเกษตรแบบยั่งยืน พร้อมวางรากฐานเกษตรในระยะยาว โดยจะแสดงให้เห็นถึงการใช้พ้ืนที่ ใน
การเพาะปลูกพืชว่ามีความเหมาะสมกับชนิดของดินและประมาณน้ าหรือไม่ หากไม่มีความเหมาะสม
จะต้อง มีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความสมดุล เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตอีก
ทั้งเพ่ือให้ เกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนองค์ความรู้เข้ามาช่วยในการลดต้นทุนการผลิต 
   นโยบายการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม หรือที่เรียกกันว่า Zoning นั้น เป็นนโยบาย
และทิศทางการพัฒนาการเกษตรที่ยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง โดยยึดหลักการส่งเสริมให้เกษตรกรท าการผลิต 
สินค้าเกษตรตามศักยภาพของพ้ืนที่ที่ได้มีการประกาศเขตความเหมาะสมส าหรับการผลิตสินค้าแต่ละ
ชนิด นโยบายนี้ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
กล่าวถึงเรื่องนี้หลายครั้งในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ที่ออกอากาศเป็นประจ าทุกคืนวันศุกร์ 
ดังเช่น “โครงการน าร่องโซนนิ่งพ้ืนที่การเกษตร เพ่ือให้มีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
ปริมาณน้ าและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด วิเคราะห์จากปัจจัยแวดล้อมหลาย ๆ ด้าน ที่มี
ผลต่อการผลิตพืชหรือสินค้าเกษตรแต่ละชนิด ได้แก่การวิเคราะห์ ความเหมาะสมของที่ดินกับปัจจัย
ความต้องการของพืชแต่ละชนิดตามสภาพที่มีการเพาะปลูกจริง ร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืน  ๆ เช่น 
เขตป่าไม้ตามกฎหมาย เขตพ้ืนที่ชลประทาน เป็นต้น และจัดท าเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์ การประกาศเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชหรือผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิด ไม่ได้
เป็นมาตรการบังคับว่าเกษตรกรจะต้องผลิตหรือไม่ผลิตสินค้าดังกล่าวในพ้ืนที่ที่ก าหนดแต่เป็น
มาตรการตามความสมัครใจของเกษตรกรที่จะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้ ซึ่งมาตรการใน
ลักษณะนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องชี้แจงท าความเข้าใจกับเกษตรกร ในเรื่องข้อดี-ข้อเสีย 
และทางเลือกในการผลิตสินค้าเกษตรอ่ืน รวมทั้งต้องวิเคราะห์ความสมดุลระหว่างปริมาณความ
ต้องการซื้อ (Demand) กับปริมาณความต้องการขาย (Supply) เพ่ือประกอบการตัดสินใจของ
เกษตรกร คือเป็นไปตามหลักความต้องการของเกษตรกร ไม่ใช่การบังคับ 24 เขตความเหมาะสม
ส าหรับการปลูกพืชหรือผลิตสินค้าเกษตรนี้ เป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
ส่งเสริมการผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ คือสามารถลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต 
รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพและราคา ไม่มีผลผลิตส่วนเกิน
ในพ้ืนที่ ท าให้สามารถรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในภาพรวมได้ นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐ
ยังสามารถเข้าไปส่งเสริม สนับสนุน ดูแล และช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ อย่างเฉพาะเจาะจงและตรง
จุดตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น โดยที่เกษตรกรมีส่วนในการพิจารณาและตัดสินใจร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการ
น าเขตความเหมาะสมดังกล่าวไปปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนในระยะยาว  
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเขตความเหมาะสมในส่วนของการปลูกพืชแล้ว 
13 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด 
โรงงาน ล าไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพร้าว และกาแฟ ทุเรียนเป็นพืชหนึ่งที่ได้ประกาศเขตความ 
เหมาะสมไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ซึ่งพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกทุเรียน มี
ทั้งหมด 18 จังหวัด 110 อ าเภอ 497 ต าบล ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ โดยจังหวัดศรี
สะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกทุเรียน คือพ้ืนที่อ าเภอ
กันทรลักษ์ ใน 6 ต าบล คือ ต าบลจานใหญ่ ซ า ตระกาจ ทุ่งใหญ่ ภูเงิน และต าบลหนองหญ้าลาด25  
 
  4.2.2.2 นโยบายการส่งเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่  
  นโยบายการส่งเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ คือการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมพ้ืนที่
การผลิตสินค้าเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่ง ในพ้ืนที่บริเวณเดียวกันที่มีขนาดใหญ่พอที่จะท าให้เกิดขนาด
เศรษฐกิจที่ใหญ่ (Economy of Scale) เพ่ือให้เกษตรกรมีอ านาจการต่อรองตลอดกระบวนการผลิต 
(Production Process) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ได้แก่ การจัดการปัจจัย การผลิต 
เทคโนโลยี การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการผลิต การแปรรูปเบื้องต้น และการตลาด โดยมี 
“ผู้จัดการ” ซึ่งต้องท างานผูกพันกับเกษตรกร ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการให้เกิดการ รวมกันผลิต 
และบูรณาการทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการระดม 

                                                 
24 สัมภาษณ์, นายสว่าง กาลพัฒน์,เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ,ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ,   13 

มิถุนายน 2562. 
25 สัมภาษณ์, นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ,  14 

มิถุนายน 2562.  
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สรรพก าลังเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ “แปลงใหญ่” ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
ในแปลงที่ก าหนด26  
   แนวทางการด าเนินงานการส่งเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริม
การเกษตรมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   1.การคัดเลือกพ้ืนที่แปลงใหญ่ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับพ้ืนที่โซนนิ่ง เป็นชนิดพืชที่
ส าคัญของพ้ืนที่ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล พ้ืนที-่คน-สินค้า ตามระบบส่งเสริมการเกษตรรูปแบบ MRCF 
มีการวิเคราะห์ปัญหาการผลิต การตลาด ความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ และสามารถ ก าหนด
ประเด็นการส่งเสริมเน้นหนัก (Impact Point) ที่สอดคล้องกับพื้นท่ีได้ 
   2. มีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอยู่ในพ้ืนที่ที่จะช่วยสนับสนุน 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและบูรณาการงานจากทุกหน่วยงาน  
   3. เป็นแปลงที่สามารถรวมกันผลิตเป็นแปลงใหญ่ได้ขนาด 300 – 5,000 ไร่ ขึ้นกับชนิด
พืช และความพร้อมของพ้ืนที่เกษตรกรและการตลาด  
   4. มีผู้จัดการท าหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่แปลงใหญ่ในทุก ๆ ด้านอย่างเบ็ดเสร็จ มีอ านาจ 
ในการประสานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้ามาท างานร่วมกันเป็นผู้ที่รู้จักพ้ืนที่และ
เกษตรกรเป็นอย่างดี เข้าใจปัญหาและความต้องการของเกษตรกร มีความรู้ความสามารถในการ 
บริหารจัดการการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดได้ดี  
   5. มีการบูรณาการโครงการ กิจกรรมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการร่วมกัน
ในพ้ืนที่แปลงใหญ่ 
   6. ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธาน เป็นผู้อนุมัติพ้ืนที่ส่งเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่และแต่งตั้งผู้จัดการ และเป็นผู้
บูรณาการและขับเคลื่อนงานโครงการของทุกหน่วยงานไปด าเนินการในพ้ืนที่แปลงใหญ่  
   7. องค์ประกอบของการส่งเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ ประกอบด้วย ผู้จัดการ
พ้ืนที่แปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกรและการบริหารจัดการแปลง  
  กรมส่งเสริมการเกษตรมีการคัดเลือกพ้ืนที่แปลงใหญ่ไว้จ านวน 219 แปลง กระจายอยู่ใน
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยพิจารณาคัดเลือกจากพ้ืนที่ 882 จุด ทีเ่ป็นพื้นที่น าร่องระบบ MRCF และมี
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเป็นจุดที่มีศักยภาพที่จะต่อยอด
ไปสู่การเป็นแปลงใหญ่ได้ ซึ่งกระบวนการในการพัฒนาแปลงใหญ่นี้ อยู่ในขั้นตอนที่ก าลังด าเนินการ 
ในพ้ืนที่แปลงใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษที่กรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกไว้มี 4 แปลง เป็นแปลงใหญ่
ข้าว 3 แปลง และทุเรียน 1 แปลง แปลงใหญ่ทุเรียนอยู่ที่หมู่ 7 ต าบลตระการ อ าเภอกันทรลักษ์ ซึ่ง
เป็นจุดเดียวกับศูนย์เรียนรู้เรื่องทุเรียน มีเกษตรอ าเภอกันทรลักษ์เป็นผู้จัดการ พ้ืนที่ที่รวมเป็นแปลง 
ใหญ่ประมาณ 1,200 ไร่ อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรที่เข้ามาร่วมท าแปลงใหญ่จ านวน 101 ราย 
ประเด็นส่งเสริมเน้นหนักคือ การผลิตทุเรียนคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP และเทคนิค การผสมเกสร 
ทุเรียนและการตัดแต่งผล เมื่อด าเนินการตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่มาซักระยะมีประเด็นที่
น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 
                                                 

26 สัมภาษณ์, นายสนอง จรินทร, ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ, ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืช
สวนฯ, 27 มิถุนายน 2562. 
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  ประเด็นด้านเกษตรกร พบว่า การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ท าให้เกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่
ใกล้เคียงกันพูดคุย ท าความรู้จักรวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีการในการผลิตสินค้ามากขึ้น ซึ่งต่าง
จากเดิมท่ีมีการท าการผลิตแบบตัวใครตัวมัน27  
  ประเด็นด้านการผลิต พบว่าศักยภาพในการผลิตสินค้าเพ่ิมขึ้น ทั้งในแง่ของเทคโนโลยีที่
ใช้ในการผลิต และเทคนิคที่ใช้ในการท าการผลิตท าให้ผลผลิตมีปริมาณเพ่ิมขึ้นรวมไปถึงการลดต้นทุน
การผลิตสินค้า ทั้ง จากการรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณมากและการที่มีการน าเทคโนโลยี
ในการวิเคราะห์สภาพดิน มาใช้เพ่ือเป็นตัวช่วยในการก าหนดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในแต่ละพ้ืนที่ท าให้
เกษตรกรสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนใน
การผลิตอีกด้วย  
   ประเด็นด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า เมื่อมีการเข้าไปส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
ทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ค าแนะน าและความรู้ในการท าการตลาดสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร 
รวมทั้งช่วยอ านวยความสะดวกในการท าการตลาด ส่งผลให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ในราคา
และปริมาณที่ต้องการ  
   ประเด็นด้านการจัดการทรัพยากร พบว่า เมื่อมีการเข้าไปส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ 
ส่งผลให้ เกษตรกรมีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ทั้งจากการลดการใช้สารเคมีและการลด
การใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งนอกจากส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรและ
ผู้บริโภคอีกด้วย ถึงแม้ว่าการเข้าไปส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่จะมีข้อดีดังที่กล่าวมาข้างต้น  
   แต่เมื่อพิจารณาถึงปัญหา ของการเข้าไปส่งเสริมนโยบายเกษตรแปลงใหญ่พบว่า สามารถ
แยกประเด็นปัญหาออกได้ดังนี้  
   ประเด็นด้านเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีอายุค่อนข้างมากซึ่งเป็นปัญหาที่พบในทุกเขต
พ้ืนที่ที่ท าการส่งเสริม อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่  ๆ หรือขาดความเข้าใจใน
กระบวนการท างาน หรือกลัวที่จะลองใช้เทคนิคใหม่ ๆ ในการผลิต28 
  ประเด็นด้านโครงสร้างองค์การและบุคลากรผู้รับผิดชอบ พบว่าการเข้าไปส่งเสริมของ
หน่วยงานต่าง ๆ หลายครั้งที่เข้าไปส่งเสริมกับเกษตรกรคนละช่วงเวลาท าให้เกษตรกรต้องสละเวลาที่
ใช้ในการท าการเกษตรและประกอบอาชีพเพ่ือมาเข้าร่วมอบรม หรือมาประชุม ท าให้เกษตรกรเสีย
โอกาสในการออกไปประกอบอาชีพ29  
    ประเด็นด้านการน านโยบายไปปฏิบัติพบว่า ลักษณะการด าเนินผลิตของแปลงใหญ่ใน
แต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีการวาง
แผนการผลิตร่วมกันและท าการตลาดร่วมกันส่งผลให้มีการผลิตที่ประหยัดต่อขนาด ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางของการด าเนินนโยบายและกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่มีการท าการผลิตแยกกัน แต่ท าการตลาด

                                                 
27 สัมภาษณ์, นายหมุน แซ่จึง,ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ, ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด        

ศรีสะเกษ, 27 มิถุนายน 2562. 
28 สัมภาษณ์, นายฟอง วรรณสิทธิ์, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน,สวนลุงฟอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ, 14 

กรกฎาคม 2562. 
29 สัมภาษณ์, นายจรินทร์ รอบการ,พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ,ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ, 27 มิถุนายน 
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ร่วมกัน ซึ่งการผลิตของเกษตรกรในกลุ่มนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการร่วมกลุ่มกันแต่ไม่ท าให้เกิดการประหยัด
ต่อขนาดในการผลิต30 
 
  4.2.2.3 การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
  ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการให้มีศูนย์เรียนรู้การเกษตร
ในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรจากเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จจากการ
ปฏิบัติ จริงในพ้ืนที่และรัฐบาลให้ความส าคัญ ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ให้เป็นเครื่องมือการ
ด าเนินงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ฯ เพ่ือพัฒนา
และแก้ไข ปัญหาการเกษตรของชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมทั้งเป็นจุดที่ใช้
เชื่อมโยงกับ หน่วยงานของรัฐ และเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชน ศพก. ใน
ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2559) เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนทางการเกษตรในระดับอ าเภอที่สอดคล้อง
กับชนิดของ สินค้าหลักของอ าเภออ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ ในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.) เริ่มด าเนินงานมาตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ 2558 โดยการ
ด าเนินงานเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเกษตรกรต้นแบบเจ้าของสถานที่ ศพก.ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้ร่วมกันพัฒนาศูนย์ให้มีความพร้อมในการให้บริการด้านการเกษตรต่าง ๆ แก่เกษตรกรมา
อย่างต่อเนื่อง ผลการด าเนินงานที่ปรากฎให้เห็นเด่นชัดคือ การใช้สถานที่ศูนย์ฯเป็นจุดถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและราคาผลผลิตทางการเกษตร ในปีงบประมาณ 2559 
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ให้เป็นที่รู้จักของเกษตรกร ณ เวลานั้น และได้ใช้สถานที่ 
ศพก. เป็นจุดในการถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และหน่วยงานนอกสังกัดเรื่อยมา อย่างไรก็ตาม ศพก. ส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมของ
สถานที่ในการรองรับ การเป็นจุดให้บริการแก่เกษตรกร เช่น ศาลาเอนกประสงค์ที่ใช้ในการอบรม
เกษตรกรถูกดัดแปลงมาจากโรงรถ โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร โรงเลี้ยงสัตว์ มาใช้เป็นสถานที่
จัดอบรมให้แก่เกษตรกร ซึ่งศาลาเหล่านี้อยู่ในสภาพเก่า ทรุดโทรม คับแคบ และไม่แข็งแรง ห้องสุขา
ไม่เพียงพอ และอยู่ในสภาพทรุดโทรม เช่นเดียวกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้หาแนวทางใน
การพัฒนา ศพก. โดยให้ทุกหน่วยงาน ในสังกัดจัดท าแผนการบูรณาการเพ่ือให้การพัฒนาศูนย์ฯทุก
แห่งร่วมกันพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการให้บริการแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ ศพก. ควบคู่กันไป  
   ในการขับเคลื่อน ศพก. ประกอบด้วย 14 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดังนี้  
   1. กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานการขับเคลื่อน
การ ด าเนินงานศูนย์ฯ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งการจัดท าแผนพัฒนาศูนย์ฯ และเกษตรกรต้นแบบ
เจ้าของ ศพก. เป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่เกษตรกรต้นแบบ อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ความรู้ด้านการเกษตร
แก่เกษตรกร ต้นแบบและเกษตรกรที่เข้ารับบริการใน ศพก. รวมถึงการให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกรเมื่อ

                                                 
30 สัมภาษณ์, นายเมธี ชินชัย,เกษตรอ าเภอกันทรลักษ์,ส านักงานเกษตรอ าเภอกันทรลักษ์, 20 มิถุนายน 
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เกิดปัญหาในพ้ืนที่ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดท าฐานเรียนรู้และแปลงเรียนรู้ใน ศพก. 
เช่น หัวเชื้อผลิต สารชีวภัณฑ์และอุปกรณ์ก าจัดศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เป็นต้น  
   2. กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) ให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยการท าสารอินทรีย์ต่าง 
ๆ เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมี รวมถึงการให้ค าปรึกษากับเกษตรกรเมื่อเกิดปัญหาในพ้ืนที่ พร้อม
สนับสนุน ปัจจัยการผลิตเพ่ือจัดท าฐานเรียนรู้และแปลงเรียนรู้ใน ศพก. เช่น วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดต่าง ๆ เช่น ถังน้ าหมัก สารเร่งสูตรต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ในบางพ้ืนที่ได้
สนับสนุน เครื่องตรวจวิเคราะห์ดิน พันธุ์พืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง พืชตระกูลถั่ว ฯลฯ  
   3. กรมประมง (ปม.) ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ การ
ผลิตอาหารสัตว์น้ า การเพาะพันธุ์ปลา/กบ เป็นต้น รวมถึงการให้ค าปรึกษากับเกษตรกรเมื่อเกิดปัญหา 
ในพ้ืนที่ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดท าฐานเรียนรู้และแปลงเรียนรู้ ได้แก่ พันธุ์สัตว์น้ า
พร้อม อาหารและอุปกรณ์ในวงเงิน 5,000 บาท/ศูนย์  
   4. กรมปศุสัตว์ (ปศ.) ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงสัตว์ปีก การเลี้ยงแพะ 
การเลี้ยงสุกร การผลิตอาหารสัตว์โรค/การระบาดของโรคสัตว์ เป็นต้น ให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกรเมื่อ
เกิดปัญหาในพ้ืนที่ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดท าฐานเรียนรู้และแปลงเรียนรู้ใน ศพก. 
ได้แก่ พันธุ์สัตว์(ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร เป็ดเทศ เป็ดไข่ เป็นต้น) โรงเรือน อาหารสัตว์ และอุปกรณ์การ
เลี้ยง ในวงเงิน 23,000 บาท/ศูนย์  
   5. กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) ให้ความรู้และสื่อการเรียนรู้ด้านการรวมกลุ่มตามแนวทาง 
ของสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ/ข้อก าหนดในการบริหารจัดการกลุ่ม 
 
  จังหวัดศรีสะเกษมีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจ านวนศูนย์เรียนรู้ทั้งหมด 22 
ศูนย์ เป็นศูนย์ที่มีทุเรียนเป็นสินค้าหลักเพียง 1 ศูนย์ คือศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ 7 ต าบลตระกาจ อ าเภอ
กันทรลักษ์ซึ่งเป็นจุดเดียวกับแปลงใหญ่การผลิตทุเรียน31 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า 
   1. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/อุปกรณ์การผลิตให้แก่ศูนย์ ยังไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ท าให้
ไม่สามารถน าที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่เกษตรกรไม่คุ้นเคยและยังไม่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้32   
  2. ศูนย์เครือข่ายบางแห่งยังไม่ทราบว่าตนเองเป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ท าให้ไม่ทราบ
ว่า การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจะต้องท าอะไรบ้าง และมีขั้นตอนวิธีการด าเนินงานอย่างไร และที่         
ส าคัญ เกษตรกรต้นแบบ ศพก.หลายแห่งไม่รู้จักศูนย์เครือข่ายของตนเองด้วยเช่นกัน ส่งผลให้
เครอืข่ายยังไมส่ามารถท ากิจกรรมร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้  
   3. การบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
ระดับ พ้ืนที่ ยังเป็นเพียงการบูรณาการในพ้ืนที่เป้าหมายเดียวกัน คือ ศพก.แต่ยังไม่เกิดการบูรณาการ 
ด้านแผนงานและกิจกรรมด าเนินการ ส่งผลให้เกิดความซ้ าซ้อนในกิจกรรมที่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น 
                                                 

31 พีรพงษ์ พร้อมเทพ.การศึกษาแนวทางการพัฒนาทุเรียนศรีสะเกษเพ่ือการส่งออกไปยังประเทศจีน .
กรุงเทพมหานคร : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, 2558. หน้า 17. 

32 สัมภาษณ์, นายบุญสุข ค าเสียง, เกษตรอ าเภอศรีรัตนะ, ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีรัตนะ, 24 มิถุนายน 
2562. 
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การจัดอบรมเรื่องเดียวกันของหลายหน่วยงานให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม ท าให้ความรู้ที่ 
เกษตรกรได้รับไม่ก้าวหน้ายังคงเป็นความรู้เดิมท่ีเคยได้รับมาแล้ว  
   4. บริบทความต้องการความรู้/การสนับสนุนภาคการเกษตรของเกษตรกรแต่ละพ้ืนที่ มี
ความแตกต่างกันท าให้เกษตรกรบางส่วนเห็นว่าองค์ความรู้ที่หน่วยงานน ามาถ่ายทอดบางส่วนยังไม่ 
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร  
   5. ฐานเรียนรู้ภายใน ศพก. หลายแห่งอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้เป็นจุดศึกษาดูงานได้
ตลอดทั้งปี เนื่องจากขาดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากเกษตรกรต้นแบบมีภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติในฐานะ เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. มาก ท าให้ไม่มีเวลาในการด าเนินงานและไม่มี
งบประมาณเพ่ือใช้ในการ ปรับปรุงฐานเรียนรู้ นอกจากนี้ ฐานเรียนรู้ใน ศพก. หลายแห่งขาดความ
เป็นสัดส่วน กล่าวคือ ไม่สามารถ แยกได้ว่าเป็นฐานเรียนรู้ด้านใด  
   6. แปลงเรียนรู้ภายใน ศพก. บางแห่งมีข้อจ ากัดด้านเวลาและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
ปัจจัย ส าคัญในการผลิต กล่าวคือ จะมีเฉพาะในช่วงฤดูกาลผลิตเท่านั้น เช่น การท านาปีในพ้ืนที่นอก
เขต ชลประทาน ผู้เข้าเรียนรู้จะต้องมาในช่วงฤดูกาลผลิตเท่านั้นจึงจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากของจริงใน
แปลง 
     7. การประชาสัมพันธ์ ศพก. ไม่ต่อเนื่องและยังเข้าไม่ถึงเกษตรกรทั่วไปท าให้เกษตรกรที่
อยู่ห่าง จาก ศพก. ยังไม่รู้จัก ศพก. แต่กลับรู้จักในนามของศูนย์อ่ืน ๆ ทั้งนี้เพราะ ศพก. หลายแห่งมี
การด าเนินงาน ในฐานะศูนย์ต่าง ๆ มาก่อน ประกอบกับมีป้ายเดิมของหน่วยงานต่าง ๆ ติดตั้งไว้
จ านวนมาก ท าให้เกษตรกรยังคุ้นเคยอยู่กับบทบาทเดิมก่อนมาเป็น ศพก. นอกจากนี้ เกษตรกร
บางส่วนยังเข้าใจผิดว่า ผู้ที่จะใช้บริการจากศูนย์ฯ ได้จะต้องเป็นเกษตรกรที่อยู่ในหมู่ที่ตั้งของศูนย์ฯ 
เท่านั้นจึงไม่กล้าเข้ามาใช้บริการ 
  จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก เกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ ดังนี้ 
   ก่อนการสนับสนุนปัจจัยการผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสอบถามความต้องการของ 
ศพก. ถึงความต้องการที่แท้จริงก่อนให้การสนับสนุนและหาก ศพก. ใดต้องการได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต และอุปกรณ์ที่ตนเองยังมีความรู้ไม่เพียงพอ หน่วยงานเจ้าของปัจจัยการผลิต/อุปกรณ์ 
ควรให้ค าแนะน าหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรต้นแบบและทีมงาน33  
   นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญในกิจกรรมการลงพ้ืนที่เพ่ือการติดตามการด าเนินงานใน 
ศพก. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนการด าเนินงานของ
เครือข่าย ศพก.ให้เป็นรูปธรรม โดยเพ่ิมกิจกรรมการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง ศพก.และศูนย์
เครือข่ายทุกแห่ง34  
   ควรจัดท ารายชื่อ กิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่ายแต่ละราย 
พร้อมสถานที่ตั้งของศูนย์เครือข่ายทุกแห่ง ให้อยู่ในรูปของแผ่นป้ายที่ชัดเจนแสดงไว้ทั้งที่ ศพก. และ 
                                                 

33 สัมภาษณ์, นายวิชิต ไตรสรณกุล, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ,ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, 13 มิถุนายน 2562. 

34 สัมภาษณ์, นายเพ็ง ใจเอื้อ, ผู้ปลูกทุเรียน,เลขที่  37 ม.  ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ,  13 
กรกฎาคม 2562. 
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ศูนย์เครือข่ายทุกแห่ง เพ่ือให้เกษตรกร สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เพ่ือสะดวกในการเดินทางไปหา
ความรู้ในสาขาท่ีสนใจได้ 35 
   ในการการจัดอบรม หน่วยงานที่จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ต้องมีการบูรณาการ
หลักสูตรเพ่ือลดความซ้ าซ้อน กล่าวคือหลักสูตรที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน หรือ มีสาระเป็นเรื่อง
เดียวกัน ควรจัดรวมไว้ด้วยกันภายในหลักสูตรเดียว36  
   นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ควรจัดท าแผนร่วมกันเพ่ือจัดระดับองค์ความรู้ในการ
ถ่ายทอดให้แก่ เกษตรกรในลักษณะการพัฒนาแบบต่อยอดและต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงดิน โดยจัด
ระดับความรู้ในหลักสูตรที่วางไว้เปรียบเสมือนระดับประถม มัธยมและอุดมศึกษา ซึ่งเกษตรกรที่เข้า
รับการอบรมจะเกิดการเรียนรู้ในระดับที่เพ่ิมสูงขึ้นซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่  ๆ เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่
เกษตรกรไม่ต้องอบรมซ้ าหลักสูตรเดิม37  
   นอกจากนั้น ศูนย์ฯ ควรสนับสนุนให้มีการจัดเวทีชุมชนเพ่ือทราบความต้องการของ
เกษตรกรในชุมชนและแยกเป็นด้านต่าง ๆ ไว้ เช่น ด้านองค์ความรู้ ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน และน ามา
สรุปผลความต้องการของเกษตรกรในชุมชน ประกอบด้วยอะไรบ้าง พร้อมจัดล าดับความส าคัญตาม
ความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรองรับการพัฒนาจากหน่วยงานที่จะเข้ามาได้ถูกต้องตามความต้องการจริง 
เช่น การจัดหลักสูตรเพ่ือถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ จากหน่วยงาน ในขณะที่ศูนย์ฯ เองมีข้อมูลองค์ความรู้
ที่เกษตรกรต้องการซึ่งเป็นผลจากการจัดเวทีชุมชน เสนอ แก่หน่วยงานเพื่อน าไปสู่การจัดเป็นหลักสูตร 
และสร้างความพร้อมในการรองรับโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐที่จะมีเข้ามาในชุมชน38  
   นอกจากนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ควรสนับสนุนการเปิดตลาดสินค้าให้แก่ศูนย์ฯ และศูนย์
เครือข่ายเพ่ือเป็นรายได้ มาเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานใน ศพก. ซึ่งนอกจากจะเป็น
แหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรมาจ าหน่ายแล้ว ยังจะเป็นการเรียนรู้ด้านการตลาดให้แก่
เกษตรกรได3้9 
  8. สนับสนุนการจัดท าสื่อการเรียนรู้ให้แก่ ศพก.เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ จากแปลง
เรียนรู้ไว้ใช้ ในการถ่ายทอดแก่ผู้เข้าอบรม/ศึกษา/ดูงานในช่วงนอกฤดูกาลผลิต ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การจัดท า VDO หรือ คลิปต่าง ๆ การจัดท า Power point ฯลฯ เป็นต้น  

                                                 
35 สัมภาษณ์, นายวิทยา วิรารัตน์, ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ,ส านักงานหอการค้าจังหวัด,  28 

มิถุนายน 2562 
36 สัมภาษณ์, นายธีรเดช วิทิตธรรมคุณ,อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ,ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ,  27 

มิถุนายน  2562. 
37 สัมภาษณ์, นางสาววาสนา อยู่ดี,พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ,ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ,  28 มิถุนายน 

2562. 
38 สัมภาษณ์, นางรัตดา คงสีไพร,เกษตรอ าเภอขุนหาญ,ส านักงานเกษตรอ าเภอขุนหาญ,  19 มิถุนายน 

2562. 
39 สัมภาษณ์, นายวิชิต ไตรสรณกุล,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ,ส านักงานองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, 13 มิถุนายน 2562. 
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   เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ผ่านทางการประชุมหมู่บ้านทุกเดือนหรือใช้หอกระจายข่าวทุก 
หมู่บ้าน ชี้แจงบทบาทความส าคัญของ ศพก.และศูนย์เครือข่ายที่จะมีต่อเกษตรกร ที่ตั้งของ ศพก.และ 
ศูนย์เครือข่ายชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์แผนการจัดอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และการเข้าใช้40 
 
  4.2.2.4 การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
   ทุเรียนได้ถูกน าเข้ามาปลูกในจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528 โดยเกษตรกรที่ไป
รับจ้างชาวสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี เมื่อถูกเลิกจ้างจึงได้เดินทางกลับมาประกอบอาชีพท าไร่ ท า
นาที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้น าต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองมาปลูกที่อ าเภอขุนหาญ ซึ่งผลที่ได้จากการน ามา
ปลูกพบว่า ทุเรียนได้เติบโตและให้ผลผลิตดี จึงมีเกษตรกรรายอ่ืนสนใจปลูกตามมากขึ้น แต่เนื่องจาก
เกษตรกรในพ้ืนที่ขาดความรู้ ความช านาญในเรื่องการปลูก การดูแลรักษา การบริหารจัดการด้าน
คุณภาพ แต่ใช้วิธีการสอบถามจากเกษตรกรผู้ปลูกที่อยู่ข้างเคียงกัน ในลักษณะการลองผิดลองถูก ท า
ให้ได้ผลผลิตทุเรียนไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นที่นิยมของตลาด ส่งผลให้ขายได้ในราคาต่ า อีกทั้งเมื่อมีการ
ขยายพ้ืนที่ในการปลูกมากขึ้น ขาดการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสมก่อให้เกิดการสะสมของโรคและ
แมลงจนเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนัก ต้นทุเรียนเสื่อมโทรม และทยอยตาย เกษตรกรไม่สามารถ
แก้ไขปัญหานี้ได้ ท าให้เกิดการละทิ้งสวน ขายต่อ หรือเปลี่ยนไปปลูกพืชผลอย่างอ่ืนแทน มีการน า
ยางพารา หรือพืชเศรษฐกิจอ่ืนมาปลูกแซมในสวนทุเรียน เมื่อพืชแซมโตเต็มที่จึงตัดต้นทุเรียนทิ้ง จาก
ปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้ปี 2554 พ้ืนที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ ลดลงจาก 2,746 ไร่  เหลือ
เพียง 1,335 ไร่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศให้พื้นที่อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอศรีรัตนะ และอ าเภอขุน
หาญ เป็นเขตประสบภัยพิบัติโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดในพืชผล และมอบหมายให้ ศูนย์วิจัยพืช
สวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร เข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน  ต่อมากรมวิชาการเกษตร ได้ร่วม
ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพ่ือร่วมมือกับจังหวัดศรีสะเกษและกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2554 จนสามารถแก้ไขปัญหาภัยพิบัติโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดได้ 
  จากการแก้ไขปัญหาเรื่องภัยพิบัติโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด ท าให้ภาครัฐได้ทราบถึง
ปัญหาที่แท้จริงว่า สาเหตุส าคัญเกิดจากการที่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเกือบทั้ งหมด ขาดความรู้ทาง
วิชาการในการปลูกทุเรียน ซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะท าให้ปัญหาดังกล่าวจะวนกลับมาเกิดซ้ าอีกในอนาคต41   
  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เริ่มด าเนินการตามแผนการด าเนินงานตั้งแต่ปี 2554 โดยเน้น
การป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ระบาดอย่างรุนแรง คือ โรครากเน่าและโคนเน่า เพลี้ยไฟ ไรแดง และ
หนอนเจาะล าต้นทุเรียน ในแปลงทุเรียนทุกแปลงของจังหวัดศรีสะเกษ ในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอขุนหาญ และอ าเภอศรีรัตนะ  โดยได้ส่งเสริมและพัฒนาด้านการผลิตสินค้า
เกษตร กิจกรรมพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
ประจ าปี 2557 เป็นต้นมา นอกจากนั้น กรมวิชาการเกษตร ได้เล็งเห็นความส าคัญในการน างานวิจัย
ของกรมวิชาการเกษตรมาสู่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เพ่ือพัฒนากระบวนการปลูก การผลิต การ
                                                 

40 สัมภาษณ์, นายธีรเดช วิทิตธรรมคุณ, อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ,ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ, 27 
มิถุนายน  2562. 

41 สัมภาษณ์, นายสนอง จรินทร, ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ, ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืช
สวนฯ, 27 มิถุนายน 2562. 
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บริหารจัดการ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะท าให้เกษตรกรมีผลผลิตที่สูงขึ้น และคุณภาพของทุเรียนจะดี
ขึ้น จากการพัฒนาการผลิตทุเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ท าให้ราคาทุเรียนในปี 2554 – 2561 มีราคา
เพ่ิมสูงขึ้นจาก กิโลกรัมละ 25 บาท เป็นกิโลกรัมละ 150 บาท   
  นอกจากนั้น การผลิตทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษ ได้ยกระดับจากทุเรียนธรรมดาสู่การ
เป็นทุเรียนคุณภาพสูง (Premium Grade) ส่งผลให้ทุเรียนหมอนทองของจังหวัดศรีสะเกษได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส่งผลให้ตลาดมีความต้องการทุเรียนภูเขาไฟสูงมาก 
เกษตรกรสามารถท าการตลาดทุเรียนออนไลน์ได้เอง เกิดการรวมกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ 
ทั้งหมด 8 กลุ่ม เพื่อผลิตทุเรียนให้ได้มาตรฐาน เพ่ิมอ านาจตลาดต่อรองด้านการตลาดร่วมกัน  
  นอกจากนี้ ในปี 2558 จังหวัดศรีสะเกษ ยังได้ร่วมมือกับสภาเกษตรกร จัดท า OR-Code 
ติดสติ๊กเกอร์ผลทุเรียน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นการประกันคุณภาพของผลผลิตอีก
ทางหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ ซึ่งจะเกิดความยั่งยืนในอาชีพการผลิตทุเรียนใน
อนาคตต่อไป42 
 
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนทุเรียนในภาพรวม 
   ทุเรียนถือเป็นผลไม้ที่มีความส าคัญต่อภาคการเกษตรของไทย โดยสร้างรายได้มากเป็น
อันดับที่ 2 ในสินค้ากลุ่มไม้ผลรองจากมะม่วง43 จากข้อมูล พบว่าในปี 2560 มูลค่าผลผลิตของทุเรียน
อยู่ที่ 3,963.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.7 ของมูลค่า ผลผลิตกลุ่มไม้ผล สูงเป็นอันดับที่ 2 รองจาก
มะม่วง โดยการขยายตัวเฉลี่ยของมูลค่าทุเรียนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 21.2 ต่อปี 
สะท้อนถึง ราคาที่เพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับกระแสนิยมบริโภคทุเรียน ที่เติบโตขึ้นจากในและนอกประเทศ
ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ ประมาณการผลผลิตทุเรียนที่จะออก
สู่ตลาดในปี 2561 ราว 798,008 ตัน ซึ่งเป็นจ านวนที่สูงกว่าผลผลิตปี2560 ถึงร้อยละ 25.7 จาก
อานิสงส์ของการเพิ่มขึ้นของพ้ืนที่เพาะปลูกในปี 2556 จะทยอยให้ผลผลิตในปีนี้มากกว่าในอดีต เนื้อท่ี
เพาะปลูกทุเรียนรวมทั้งประเทศในปัจจุบันอยู่ที่ 605,146 ไร่ โดยปลูกมากที่สุดใน ภาคใต้และภาค
ตะวันออก ข้อมูลปี 2560 แสดงให้เห็นว่าเนื้อที่ให้ผลของทุเรียนกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ 302,416 
ไร่ คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 49.9 ของเนื้อที่เพาะปลูกท่ัวประเทศ โดยปลูกมากท่ีจังหวัด ชุมพร ขณะที่
ภาคกลางและภาคตะวันออกมีเนื้อที่เพาะปลูกรวมกัน 262,543 ไร่ เป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 43.4 และ
ปลูกมากที่จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ทุเรียนพันธุ์หมอนทองมีเนื้อที่ปลูกมากเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อย ละ 
89.6 ของเนื้อที่ปลูกทุเรียนทั้งประเทศ รองลงมา ได้แก่ พันธุ์ชะนี พันธุ์กระดุม พันธุ์ก้านยาว และพันธุ์ 
อ่ืน ๆ โดยผลผลิตทุเรียนตามปกติจะออกสู่ตลาด 2 ช่วง คือช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายนในภาค
ตะวันออก และ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายนในภาคใต้  
 
 
                                                 

42 สัมภาษณ์, นายสว่าง กาลพัฒน์, เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ, ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ, 13 
มิถุนายน 2562. 

43 กรมการค้าภายใน.รายงานประจ าปีงบประมาณ 2557. เข้าถึงได้จาก http://www.dit.go.th/  
Dit_year/annual_report55_small.pdf (13 มิถุนายน 2562) 



123 
 

 

4.2.3 กลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะเกษ 
  จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า กลไกการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะเกษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐนั้น จะท าโดย
การมอบนโยบายให้กับส่วนงานในก ากับ โดยปรากฏอยู่ในประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าการเกษตร การค้า และการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขัน
ได้ ในแผนงานที่ 1 ส่งเสริมการค้าสินค้า OTOP  แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ  และ
แผนงานที่ 5 ส่งเสริมระบบตลาดทุเรียน Premium ดังนี้  
 
แผนงานที่ 1  ส่งเสริมการค้าสินค้า OTOP   
   โดยแผนงานที่ 1 ส่งเสริมการค้าสินค้า OTOP นี้ได้ด าเนินการในโครงการ พัฒนาคุณภาพ
สินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและขยายช่องทางการตลาด โดยจังหวัดได้ยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) 
ที่จะน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)  จัดท าระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
(Profile) ที่จะใช้ในการท างานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการประชาสัมพันธ์และ
เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป และกลุ่มเป้าหมาย จนสามารถใช้เป็น
แหล่งสร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยด าเนินการไปพร้อมกับการกระตุ้นให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ ชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยจังหวัดศรีสะเกษมี 
OTOP ระดับ 5 ดาว จ านวน 21 ผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างรายได้รวมปี พ.ศ. 2560 ให้มีมูลค่าได้ถึง 
3,549,439,803 ล้านบาท44  โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการค้าสินค้า OTOP และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาตลาด การค้า การลงทุน รวมไปถึงการขนส่งสินค้า และการ
ส่งออก โดยด าเนินการไปพร้อมกับการส่งเสริมระบบการตลาดชุมชน  โดยหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ
และด าเนินการได้แก่ พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พาณิชย์จังหวัด
ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  โดยผลผลิตที่คาดหวัง
จากแผนงาน/โครงการนี้ คือ มีกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการสินค้า OTOP เพ่ิม
ศักยภาพศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดศรีสะเกษ และเสริมสร้างศักยภาพการค้า การลงทุน
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
   โดยแผนงานที่ 4 ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจนี้ได้ด าเนินการในโครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจและลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตร  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการแปลงยุคใหม่ให้กับเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจถึงวิธีการจัดการแปลงอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาการผลิต และเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ
ให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น และเพ่ือสร้างกระบวนการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งในการ
ผลิตให้ได้มาตรฐานการผลิตเดียวกัน สามารถจ าหน่ายผลผลิตให้เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความมั่นคง
ในชีวิตและอาชีพมีความยั่งยืน โดยโครงการนี้ แบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก โดย

                                                 
44 ระบบศูนย์ข้อมลูกลาง กรมการพฒันาชุมชน อ้างใน แผนพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ หน้า 100. 
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กิจกรรมหลักที่ 1 ได้แก่ การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักคือ 
ส านักงานเกษตรจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และอ าเภอทุกอ าเภอใน
จังหวัดศรีสะเกษ   กิจกรรมหลักที่ 2 คือ การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยมีส านักงานเกษตร
จังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ และมีหน่วยงานเกี่ยวเกี่ยว คือ ศูนย์วิจัยพืชสวน และอ าเภอทุกอ าเภอใน
จังหวัดศรีสะเกษ  โดยผลผลิตที่คาดหวังว่าจะเกิดข้ึนกับโครงการนี้คือ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตได้ 
 
แผนงานที่ 5  ส่งเสริมระบบตลาด ทุเรียน Premium 
  แผนงานที่ 5 ส่งเสริมระบบตลาดทุเรียน Premiumนี้ได้ด าเนินการในโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ โดยกลไกนี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาความต้องการทุเรียนคุณภาพ
ระดับ Premium ของจังหวัดศรีสะเกษมีมาก จนไม่สามารถผลิตได้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการผลิต
ทุเรียนให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล และความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค นอกจากนั้น 
เกษตรกรยังขาดแหล่งรวบรวมและคัดคุณภาพทุเรียน รวมไปถึงยังขาดบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มี
ความมั่นคงแข็งแรง สามารถรักษาคุณภาพของผลิตได้ดีก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค  ที่ส าคัญ คือ พ้ืนที่การ
ปลูกทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษยังมีน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการของตลาด  วัตถุประสงค์หลักของ
โครงการนี้คือ ต้องการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP อีกทั้งเพ่ือ
ต้องการสร้างโรงรวบรวมและคัดคุณภาพทุเรียน พร้อมทั้งบรรจุภัณฑ์ทุเรียนคุณภาพสูงระดับ 
Premium ให้มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภค และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกทุเรียน
ให้รองรับปริมาณการผลิตทุเรียนคุณภาพสูงระดับ Premium ในอนาคต   โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักคือ ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ และอ าเภอทุกอ าเภอในจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงาน
ด าเนินการคือ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตที่คาดหวังของโครงการนี้คือ สามารถจัดเทศกาล
ทุเรียน Premium ศรีสะเกษ และพัฒนาการผลิตทุเรียนคุณภาพของจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้ง
พัฒนาอัตลักษณ์ของทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
  สรุปได้ว่า กลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ ด าเนินการโดยการขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ มายังนโยบาย
จังหวัดผ่านประเด็นการพัฒนาจังหวัด (ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ) ในประเด็นการพัฒนาที่ 1  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับสินค้าเกษตร การค้า และการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและ
แข่งขันได้ ผ่าน แผนงาน 3 แผนงาน คือ แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการค้าสินค้า OTOP แผนงานที่ 4 
ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ  และแผนงานที่ 5 ส่งเสริมระบบตลาดทุเรียน Premium  โดย
ขับเคลื่อนผ่าน ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรจังหวัด ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอทุก
อ าเภอในจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาชุมชน พาณิชย์จังหวัด สถาบันการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ โดยน า
ร่องที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษในการออกพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน   
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4.2.4 สถานการณ์และแนวโน้มการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) 
 ทุเรียนมีถิ่นก าเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีแหล่งผลิตที่ส าคัญในประเทศไทย อิน
โดนิเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตาม ในแต่ละประเทศจะมีสายพันธุ์ทุเรียนซึ่งเป็นไม้ผล
ท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ไป รวมแล้วหลายร้อยพันธุ์ แต่พันธุ์ที่นิยมในทางการค้ามีไม่มากนัก ส าหรับใน
ประเทศไทยพันธุ์ทุเรียนที่เป็นที่นิยม ในทางการค้าได้แก่ หมอนทอง ชะนี ก้านยาว และกระดุม ในปี 
2559 พ้ืนที่เพาะปลูกทุเรียนในแหล่งผลิตที่ส าคัญ 5 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลชีย 
ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวมกันประมาณ 1.43 ล้านไร่ หรือประมาณ 276.50 พัน 
เฮกตาร์5 โดยไทยมีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนสูงสุดประมาณ ร้อยละ 31.77 รองลงมาได้แก่ อินโดนีเซีย ร้อย
ละ 26.80 มาเลเซีย ร้อยละ 22.34 เวียดนาม ร้อยละ 11.83 และฟิลิปปินส์ร้อยละ 7.26 
  การเพาะปลูกทุเรียนในกัมพูชา ลาว เมียนมา รวมถึงในพ้ืนที่ทางตอนเหนือของประเทศ
ออสเตรเลีย จัดเป็นแหล่งเพาะปลูกใหม่ มีพ้ืนที่ที่ให้ผลผลิตไม่มากและยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของผู้บริโภค ภายในประเทศนั้น ๆ แหล่งเพาะปลูกใหม่ในประเทศดังกล่าว เป็นพันธุ์ที่น ามาจาก
ประเทศไทย ซึ่งได้แก่พันธุ์หมอนทอง และชะนี  เป็นต้น นอกจากนั้นฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียนมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมินิ เวศของแต่ละประเทศ ตลอดจน
สภาพแวดล้อมของภูมิอากาศในแหล่งผลิตนั้น ๆ เป็นส าคัญ โดยทุเรียนของไทยส่วนมากจะมี ช่วงฤดู
เก็บเกี่ยวระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน ในมาเลเซียตะวันตกหรือในคาบสมุทร  มลายา และ
เวียดนาม จะมีฤดูเก็บเกี่ยวใกล้เคียงกับฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียนของไทย ส าหรับฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียนใน
ฟิลิปปินส์จะเริ่มช้ากว่าฤดูเก็บเกี่ยวของไทยและมาเลเซียใต้ประมาณ 2 - 3 เดือน โดยจะมีฤดูเก็บ
เกี่ยวในช่วงเดือนสิงหาคมถึง พฤศจิกายน ส่วนฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียนในอินโดนีเซียจะมีฤดูเก็บเกี่ยวเริ่ม
จากเดือนมิถุนายนจนถึงเดือน กุมภาพันธ์ของปีถัดไป เช่นเดียวกับฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียนในมาเลเซีย
ตะวันออกแถบเกาะบอร์เนียว ด้วยเช่นกัน  
  ในช่วงปี 2555 - 2560 พบว่าอุปทานผลผลิตเฉลี่ยโดยรวมของโลกมีประมาณ 2.13 ล้าน
ตัน (น้ าหนักผลทุเรียนสด) โดยอินโดนีเซียเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่มีผลผลิตเฉลี่ย ร้อยละ 39.40 ล้าน
ตัน ของผลผลิตทุเรียน โลก รองลงมาได้แก่ ไทย ร้อยละ 27.64 มาเลเซีย ร้อยละ 16.32 เวียดนาม 
ร้อยละ 12.74 และฟิลิปปินส์ ร้อยละ 3.90 ตามล าดับ ประเทศท่ีมีการเพาะปลูกทุเรียนเชิงการค้าและ
มีการลงทุนวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียน เพ่ือให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม ส าหรับการเพาะปลูกและการผลิตทุเรียนใน
ประเทศอินโดนีเซียจะมีความแปรปรวนของผลผลิตค่อนข้างสูง ทั้งนี้เป็น เพราะการเพาะปลูกทุเรี ยน
ในประเทศดังกล่าวยังเป็นการท าการเกษตรแบบกึ่งยังชีพ มีการจัดการฟาร์มหรือพ้ืนที่เพาะปลูกอยู่ใน
ระดับต่ าและส่วนมากปล่อยไปตามธรรมชาติ การปรับปรุงพันธุ์มีการพัฒนาการน้อย พันธุ์ที่เกษตรกร
ใช้ในการเพาะปลูกส่วนใหญ่จึงยังเป็นพันธุ์พ้ืนเมืองดั้งเดิมที่คุณภาพของเนื้อทุเรียนไม่ได้เป็นไปตาม 
ความต้องการของตลาด เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ แหล่งผลิตทุเรียนที่ส าคัญของฟิลิปปินส์จะอยู่ในพ้ืนที่
ของเกาะมินดาเนาและการเพาะปลูกทุเรียนของเกษตรกรในฟิลิปปินส์ยังเป็นกึ่งยังชีพ ผลผลิตยังมี
จ านวนน้อยและ คุณภาพของเนื้อทุเรียนและรูปแบบของระบบการผลิตยังไม่สามารถแข่งขันในตลาด
ส่งออกได้ ผลผลิตทุเรียน ทั้งของอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์จึงเป็นการจ าหน่ายให้กับผู้บริโภค
ภายในประเทศเป็นส าคัญ ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นจ าเพาะ โดยทั่วไปทุเรียนแต่ละผลประกอบด้วย
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ส่วนที่เป็นเปลือก ร้อยละ 55 ถึง 66 ส่วนที่เป็นเมล็ด ร้อยละ 12 ถึง 15 และส่วนที่เป็นเนื้อบริโภคได้
ร้อยละ 22 ถึง 30 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ เป็นส าคัญ เนื้อทุเรียนจัดได้ว่าเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูง เนื้อ 
100 กรัม จะให้พลังงานระหว่าง 134 ถึง 187 กิโลแคลอรี่ และเนื้อในของทุเรียนจะมีองค์ประกอบ
ของสารอาหารได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และมี ธาตุอาหารหลายชนิด เช่น โพแทสเซียม 
ฟอสฟอรัส และแคลเซียม เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ทุเรียน ข้อมูลจาก Plantations 
International and Durian Harvests8 ได้รายงานว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่มีการบริโภคทุเรียนต่อ
คนต่อปีของประชากรสูงที่สุด 11.0 กิโลกรัม รองลงมาได้แก่ ไต้หวัน 3.20 กิโลกรัม สิงคโปร์ 3.18 
กิโลกรัม บรูไน 3.09 กิโลกรัม อินโดนีเซีย 2.40 กิโลกรัม ฮ่องกง 2.31 กิโลกรัม ไทย 1.46 กิโลกรัม 
มาเก้า 1.37 กิโลกรัม เวียดนาม 0.92 กิโลกรัม และจีน 0.21 กิโลกรัม ส าหรับจีนแม้จะมีอัตราการ
บริโภคต่อคนยังอยู่ในระดับต่ าแต่การเพ่ิมขึ้นของรายได้ต่อหัวของ ประชากรจีนย่อมส่งผลต่อความ
ต้องการบริโภคทุเรียนมากขึ้นตามมา อีกทั้งจ านวนประชากรจีนที่มีมากถึง ประมาณ 1,400 ล้านคน 
การขยายตัวของอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศจีนจะมีผลต่อปริมาณการน าเข้าทุเรียนของจีน
อย่างมาก 
  นอกจากนั้น ปริมาณความต้องการบริโภคทุเรียนโลกยังไม่มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ
และข้อมูลของแต่ละประเทศมีการน าเสนอไว้อย่างจ ากัด ท าให้การจัดหาข้อมูลปริมาณการบริโภค
ทุเรียนของโลกในภาพรวมไม่อาจ จัดท าได้ การที่ทุเรียนเป็นสินค้าที่เน่าเสียหายง่ายและจะต้องจัดส่งสู่
ตลาดทันทีหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บสต็อกข้ามปีอย่างเช่นกรณีของธัญพืชจึงท าไม่ได้ ส่งผลให้
คาดการณ์ได้ว่าปริมาณการบริโภคทุเรียนในแต่ละปีจะมีปริมาณใกล้เคียงกับอุปทานผลผลิตทุเรียนใน
แต่ละปีเช่นกัน เนื่องจากกลไกตลาดและราคาจะท าหน้าที่ส าคัญในการสร้างสมดุลของการผลิตและ
การบริโภค  
  ดังนั้น จึงพออนุมานได้ว่าการบริโภคทุเรียนสดของโลกจะใกล้เคียงกับอุปทานกล่าวคือ
ประมาณ 2 ล้านตัน การบริโภคทุเรียนของอินโดนีเซียจัดเป็นล าดับหนึ่ง (ประมาณร้อยละ 40) 
รองลงมาได้แก่ จีน มาเลเซีย และไทย อย่างไรก็ตาม ได้มีการคาดการณ์กันว่าความต้องการ ทุเรียนใน
ตลาดการค้าโลกในปี 2572 จะมีปริมาณระหว่าง 2.63 – 4.13 ล้านตัน 10.ภายใต้แนวโน้มของข้อ 
สมมุติการเติบโตของปัจจัยเกี่ยวข้องตามสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวของตลาด
ส่งออกทุเรียน ของโลกตามมา 
 ตลาดการค้าทุเรียนโลก ตลาดการค้าทุเรียนสดประกอบด้วยตลาดภายในประเทศและ
ตลาดระหว่างประเทศ ตลาดผู้บริโภคภายในประเทศของแต่ละประเทศผู้ผลิตมีบทบาทส าคัญในการ
รองรับอุปทานผลผลิตภายในประเทศผู้ผลิตนั้น ๆ โดยเฉพาะผลผลิตทุเรียนในประเทศอินโดนีเซียและ
ฟิลิปปินส์ซึ่งมีสัดส่วนการใช้ผลผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศเกินกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้เพราะ
ระบบการผลิตทุเรียนของอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ยังขาดการจัดท ามาตรฐานการผลิตและการจัดการ
หลังเก็บเกี่ยว ส่วนเวียดนามนั้นประมาณว่าผลผลิตทุเรียนของเวียดนามร้อยละ 45 ใช้บริโภค
ภายในประเทศและอีกร้อยละ 55 เป็นการค้าตามชายแดนที่ติดกับจีนท าให้ข้อจ ากัดเรื่องมาตรฐาน 
GAP (Good Agricultural Practice) และมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ลดลง 
ขณะนี้เวียดนามก็ได้พยายามปรับปรุงระบบสวนทุเรียนให้ได้มาตรฐาน GAP และรวมถึง มาตรฐาน 
GMP ในกิจกรรมหลังเก็บเกี่ยว  อนึ่ง การที่เวียดนามมีชายแดนที่ติดกับจีนการส่งออกทุเรียนของ
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เวียดนามส่วนหนึ่งจึงเป็นการน าเข้าจากไทยและ re-exported ผ่านด่านทางชายแดนตอนเหนือของ
เวียดนาม เข้าไปยังประเทศจีน ในกรณีของมาเลเซียได้มีนโยบายการพัฒนาพันธุ์ทุเรียนมาอย่ าง
ต่อเนื่อง และรวมถึงการที่ มาเลเซียได้หันมาให้ความส าคัญกับระบบการเพาะปลูกทุเรียนเพ่ือการ
ส่งออกมากข้ึน พร้อมกันนี้ได้มี แผนพัฒนาการผลิตทุเรียน ภายใต้ Malaysian National Agro-Food 
Policy (2011-2020)11 อีกทั้งยังจัด ให้มีหน่วยงานกลางส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรของมาเลเซีย 
(Federal Agricultural Marketing Authority: FAMA) ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติในการก ากับและ
พัฒนาโซ่อุปทานสินค้าทุเรียนของมาเลเซียเพ่ือให้ เกิดการขยายตัวในตลาดส่งออก ประเทศไทยเป็น
ประเทศเดียวในจ านวนประเทศผู้ส่งออกทุเรียนที่มีสัดส่วนของการส่งออกสูงถึงร้อย ละ 70 ส่วนของ
การใช้ผลผลิตทุเรียนเพื่อการบริโภคภายในประเทศมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 30 การที่สวนทุเรียน ไทยได้
เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และระบบการจัดการหลังเก็บเกี่ยวที่ได้มาตรฐาน GMP การจัดท าระบบ
การจดทะเบียนส าหรับการเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร ในช่วงเกือบทศวรรษที่
ผ่านมาได้ท าให้ ความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดส่งออกทุเรียนมีเหนือกว่าประเทศคู่
แข่งขันรายอ่ืน ๆ 
  การส่งออกทุเรียนสดของโลก (ไม่รวมทุเรียนแช่เย็นและแช่แข็ง และอบแห้ง) ในปี 2560 
จากแหล่ง ผลิตสามประเทศที่ส าคัญได้แก่ ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม มีอุปทานส่งออกรวมประมาณ 
693,748 ตัน 12 ใน จ านวนนี้เป็นการส่งออกทุเรียนของไทยจ านวน 490,489 ตัน 13 เวียดนาม 
185,295 ตัน14 และมาเลเซีย 18,000 ตัน15 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.18, 21.01 และ 2.81 
ตามล าดับ การจัดการการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานความปลอดภัยของสวน
ทุเรียนไทย การขึ้นทะเบียนสวนทุเรียนที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการที่ไทยเป็นประ เทศแรกในกลุ่ม
อาเซียนที่ได้จัดท าข้อตกลง FTA กับจีนในหมวดสินค้าผักผลไม้ที่มีอัตราภาษีการน าเข้าและส่งออก
เป็นศูนย์มาตั้งแต่ปี 2546 ประกอบกับ พันธุ์ทุเรียนของไทยมีรสชาติเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคในจีน 
อีกท้ัง การค้าทุเรียนออนไลน์ในตลาดจีนที่ได้ ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาได้เป็นแรง
ขับเคลื่อนต่อการขยายตัวของตลาดทุเรียนในจีน เพ่ิมข้ึนอย่างมาก การส่งออกทุเรียนของไทยไปยังจีน
มีทั้งที่ส่งออกโดยตรงไปยังจีนและการส่งออกผ่าน เวียดนาม มาเก๊า และฮ่องกง ก่อนเข้าสู่ตลาดจีน 
ส าหรับกรณีของมาเลเซียพบว่า การส่งออกทุเรียนไปยังจีนมีจ านวนไม่มากนักได้จ ากัดอยู่เฉพาะเนื้อ
ทุเรียนแช่เย็นและแช่แข็ง อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 มาเลเซียได้รับการเปิดตลาด
จากจีนให้ สามารถส่งออกทุเรียนสดแช่เย็นทั้งผลไปยังจีนได้อีกทั้งมาเลเซียได้ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาโซ่อุปทาน ทุเรียนทั้งระบบ เพ่ือยกระดับทุเรียนให้เป็นสินค้าส่งออกพรีเมี่ยมของมาเลเซีย โดย
ได้เร่งปรับปรุงการท าสวนทุเรียนให้ได้มาตรฐานการท าการเกษตรที่ดีและรวมถึงการจัดการหลังเก็บ
เกี่ยวที่ดีแล้ว ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับจีน มาเลเซียยังได้อ านวยความสะดวกแก่นักธุรกิจจาก
จีนให้มาลงทุนในการท าสวนขนาดใหญ่และ การลงทุนในธุรกิจส่งออกทุเรียน รวมถึงการปรับปรุง
ระบบโลจิสติกส์เพ่ือการขนส่ง16 ซึ่งท าให้คาดการณ์ได้ว่า ในอนาคตอันใกล้นี้การส่งออกทุเรียนของ
มาเลเซียไปยังตลาดจีนจะเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดและจะเป็นคู่ แข่งขันกับทุเรียนไทยในตลาดการค้า
ทุเรียนจีนและทุเรียนโลก ส าหรับตลาดน าเข้าทุเรียนโลกในปี 2559 นั้น Durian Harvests17 รายงาน
ว่ามีจ านวนประมาณ 487 ล้านตัน โดยมีจีนเป็นผู้น าเข้าทุเรียนมากที่สุด (ร้อยละ 60) รองลงมาได้แก่ 
เวียดนาม (ร้อยละ 19) ฮ่องกงและ สิงคโปร์(ร้อยละ 4) เท่ากัน และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 6) 
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  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกทุเรียนของไทยได้ขยายตัวอย่างมากจากมูลค่า
การส่งออก 3, 835.36 ล้านบาท เฉลี่ยในช่วงปี 2550 - 52 เพ่ิมสูงขึ้นเป็น 26,645.98 ล้านบาท เฉลี่ย
ในช่วงปี 2559 - 61 หรือมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 24.07 ต่อปีเฉลี่ยจากช่วง 2550 - 61 และมี
สัดส่วนมูลค่าทุเรียนสดส่งออก ถึงร้อยละ 83.41 ของมูลค่าการส่งออกทุเรียนไทยโดยรวมเฉลี่ยในช่วง
ปี 2559 - 61 การส่งออกทุเรียนแช่เย็น และแช่แข็งและทุเรียนแห้งมีสัดส่วนต่ าเพียงร้อยละ 11.37 
และ 1.33 (ตารางท่ี 3) การส่งออกสินค้าทุเรียนสดของไทยจะถูกส่งไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
อาเซียนเป็นส าคัญ โดย ในปี 2561 มีการส่งออกทุเรียนสดในทุกภูมิภาคโดยรวม 496,915 ตัน ใน
จ านวนนี้ได้ส่งไปยังภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกมากที่สุดจ านวน 300,543 ตัน (ร้อยละ 60.48) และ
ภูมิภาคอาเซียน จ านวน 195,349 ตัน (ร้อยละ 39.31) ส่วนที่เหลือ จ านวน 1,024 ตัน (ร้อยละ 0.21) 
ส่งออกไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าผลผลิตทุเรียนของไทยส่งไปยังสองภูมิภาค
ดังกล่าวรวมกันคิดเป็นร้อยละ 99.79 ของปริมาณส่งออกทุเรียนสดไทย หากพิจารณาถึงประเทศที่
ไทยส่งออกทุเรียนไปมากที่สุดในปี 2561 พบว่า ร้อยละ 40.74 ส่งไปยังตลาดจีนรองลงมา 3 ล าดับ 
ได้แก่ เวียดนาม (ร้อยละ 37.76) และฮ่องกง (ร้อยละ 18.07) และมาเลเซีย (ร้อย ละ 1.38) ผลผลิตที่
ส่งออกไปยังฮ่องกงและเวียดนามนั้นจะถูก re-export ไปยังตลาดจีนเป็นส าคัญ ส่วนการส่งออกไปยัง
ตลาดอื่น ๆ ของทุเรียนไทยมีไม่มากนัก การขยายตัวของอุปทานส่งออกทุเรียนของไทยได้ส่งผลต่อการ
เพ่ิมขึ้นของระดับราคาฟาร์มที่เกษตรกรได้รับโดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ราคาทุเรียนที่ระดับฟาร์ม
ได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นกว่า 3 เท่าตัว จากระดับราคา เฉลี่ย 20.53 บาทต่อกิโลกรัม ได้ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น
เป็น 35.55 บาทต่อกิโลกรัม เฉลี่ยในช่วงปี 2555 - 57 และ 72.01 บาทต่อกิโลกรัม เฉลี่ยในช่วงปี 
2559 - 61 ตามล าดับการขยายตัวของการส่งออกทุเรียนไทยไปยังจีนและเวียดนามส่งผลต่อการเข้า
มาท าธุรกิจล้งทุเรียนของผู้ประกอบการจากจีนและเวียดนาม เพ่ือการส่งออกไปยังตลาดภายประเทศ
ของตน การเข้ามาท าธุรกิจดังกล่าวมีทั้งการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับผู้ประกอบการไทยและการเป็น
ผู้ประกอบการส่งออกโดยตรงและมีล้งคนไทยเป็นผู้รวบรวมน ามาจัดส่งให้ ผู้ ประกอบการล้งจากจีน
นั้นจะมีช่องทางของโซ่อุปทานการค้าทุเรียนในตลาดปลายทางรวมถึงเครือข่ายในเส้นทางโลจิสติกส์
และอ านาจการลงทุน ที่ได้เปรียบกว่าผู้ประกอบการส่งออกของไทย ท าให้เกรงว่าความ ได้เปรียบ
ของล้งจีนในโซ่อุปทานการค้าทุเรียนจะพัฒนาไปสู่อ านาจการผูกขาดการค้าทุเรียนไทยไปยังตลาดจีน 
และอาจส่งผลกระทบต่อล้งไทยและเกษตรกรไทยตามมา20 ในอีกแง่มุมหนึ่งให้ความเห็นว่า การที่นัก
ธุรกิจจากจีน เข้ามารับซื้อสินค้าจากเกษตรกรเองเป็นเรื่องที่ดี เพราะช่วยกระจายสินค้าให้ไปทั่ว
ประเทศจีน และล้งจีนกลุ่ม ทุเรียนมีความหลากหลาย ต่างคนต่างแย่งกันซื้อสินค้า โดยสถานการณ์ที่
เป็นอยู่นี้ผู้ที่จะเสียผลประโยชน์คือล้งไทยรายย่อย ซึ่งจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับรูปแบบทางการค้าที่
เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนเกษตรกรที่เป็น เจ้าของสวนซึ่งจะต้องยกระดับมาตรฐานการผลิตทุเรียนโดย
ค านึงถึงมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานความ ปลอดภัยซึ่งจะเป็นปัจจัยเอ้ือให้เกษตรกรขายผลผลิต
ได้ในระดับราคาที่สูงขึ้น 
 จากผลการวิจัยด้านนโยบายและกลไกนั้น ผู้วิจัยมองว่า การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับ
เอกชนเองก็ดี ระหว่างภาครัฐกับเกษตรกรก็ดี จะท าให้การปลูกพืชสวนของเกษตรกรประสบ
ความส าเร็จตามนโยบายของรัฐได้ การด าเนินการตามแผนที่วางไว้ทุกระดับจะท าให้เกษตรกรไม่
ประสบความยุ่งยาก เว้นเสียแต่เกษตรกรจะต้องรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้นกับทุเรียนในสวนของตนเอง 
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อย่างปราศจากการโยนความผิดให้กับภาครัฐ เอกชน หรือกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน นโยบายและกลไกจึง
เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะต้องออกแบบและวางแผนส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้ ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น 
โดยเฉพาะเกษตรกรหน้าใหม่ที่เริ่มลงมือท าพืชสวน ย่อมไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อย 
การได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่ม ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืน ๆ จะท าให้ลดขั้นตอนในการท าพืชสวนให้
ส าเร็จผลได้เร็วขึ้น อีกอย่างหนึ่ง การท าสวนทุเรียนอย่างเดียวนั้น ย่อมสร้างความล าบากให้กับ
เกษตรกรที่จะรอผลทุเรียนเท่านั้น ภาครัฐจึงควรที่จะก าหนดให้แต่ละสวนด าเนินการปลูกพืช
ผสมผสาน หรือหาแนวทางใหม่ในการปลูกพืชสวนให้เกิดขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรเองและ
กลุ่มผู้บริโภคที่จะประโยชน์ทั้งจากการซื้อขายและการท่องเที่ยว ดังนั้น นโยบายและกลไกจากบนลง
ล่างจะท าให้เกิดการควบคุม ดูแล ทุกด้านในการปลูกพืชสวนได้ ท าให้เกษตรกรอยู่ได้ ผู้ บริโภคอยู่ได้ 
และรัฐก็ได้ประโยชน์ด้วย นโยบายและกลไกจึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่จะออกแบบ วางแผนให้กับ
เกษตรกรทุกระดับทุกสวนทุกแปลงได้ทราบและด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
 
4.3 ศึกษาการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ในจังหวัด 
      ศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา 

ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษมีประมาณ 1,452,741 คน หลากหลายอาชีพและความนับ
ถือพระพุทธศาสนาเป็นหลัก มีอาชีพหลักคือการท าเกษตรด้วยอาศัยแหล่งน้ าธรรมชาติ แต่ละปีมีการ
ท าเกษตรหลายชนิด ทุเรียนเป็นพืชสวนที่ปลูกกันมากในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ กันทรลักษ์ ขุนหาญ 
และศรีรัตนะ อ าเภออ่ืน ๆ ยังไม่นิยมปลูกกันนัก มีพ้ืนที่ปลูกครอบคลุมกว่า 8,500 ไร่ มีผลผลิต
จ านวนมากที่ส่งออก กลายเป็นสินค้าเด่น มีการแปรรูปสินค้าหลายอย่าง และผู้ปลูกได้ด าเนินการตาม
นโยบายของภาครัฐอย่างรัดกุม ท าให้เกิดความมั่นคงทางอาชีพ สิ่งที่เป็นตัวชี้ที่จะท าให้ตรวจสอบ
ความมั่นคงได้ก็คือ ทุน ความรู้ การบริหารจัดการ และการตลาด มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ประกอบการที่
มีคุณภาพ เช่น อดทน ไม่ท้อถอย มีวินัยในตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ มีความซื่อสัตย์ และมีความ
พยายามในการพัฒนา เมื่อน าหลักพุทธธรรมมาใช้ก็จะท าให้ด ารงตนเป็นเกษตรกรพอเพียง มีคุณธรรม
ในการประกอบอาชีพ 
 
4.3.1 ความม่ันคงทางอาชีพของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 

4.3.1.1 ความม่ันคงทางอาชีพด้านรายได้หลักและรายจ่าย 
อาชีพหลักของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษคือการท านาเป็นหลัก เกษตรกรที่เป็น

ชาวสวนที่แท้จริงนั้น มีจ านวนน้อย รายได้ในแต่ละปีจึงมาจากการท านา ส่วนพืชสวนอ่ืนเป็นรายได้
รองลงมา  อย่างไรก็ตาม แม้จะมีรายได้หลายช่องทาง แต่ดูเหมือนส่วนมากจะขาดความม่ันคงทางการ
เงินมากกว่าความมั่นคงทางอาชีพ จึงเป็นเหตุให้มีการกู้หนี้เป็นจ านวนมาก จากสถิติของส านักงาน
การเกษตรชี้ให้เห็น45 ดังนี้ 

                                                 
45 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ..2560-2564) http://secretary.dld.go.th/images/files/knowledge/strategy02.pdf. 
25 กุมภาพันธ์ 2563. 

http://secretary.dld.go.th/images/files/knowledge/strategy02.pdf
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แผนภาพที่ 4.2 ฐานะและการลงทุนท าการเกษตรของครัวเรือนเกษตร 

 
 จากตารางของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการเติบโตทั้งรายได้ 
รายจ่าย และรายได้เงินสดสุทธิ จากแผนฯ 8 ถึง แผน 11 ตามตารางนี้ มองในแง่เงินทุนที่ได้จาก
การเกษตร ย่อมมองได้ว่าเกษตรกรมีรายได้มากกว่ารายจ่ายที่ใช้ไปในการเกษตร แต่เมื่อมองรายจ่าย
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ในครัวจริง ๆ ก็จะเห็นว่ารายได้ไม่เพียงพอ เมื่อถึงคราวที่ต้องลงมือท าพืชสวนอีกครั้ง ก็จะมีการกู้ยืม
จากแหล่งทุนที่สามารถให้กู้ยืมได้อยู่ตลอดเวลา ในการสนทนากลุ่มเกษตรกรทั้งหมดให้ความเห็นว่ามี
ความจ าเป็นที่จะต้องกู้เงินจากแหล่งทุนต่าง ๆ เนื่องจากเงินที่มีอยู่ไม่เพียงพอ และจะต้องบริหาร
จัดการสวนทุเรียนและพืชสวนตลอดเวลา นายวุฒินันท์ จันทร เกษตรกรบ้านส าโรงเก่า มีสวนทุเรียน
ของตนเองและร่วมในกลุ่มเกษตรด้วย ให้ความเห็นว่า การท าสวนทุเรียนจะต้องมีต้นทุนในการใช้จ่าย
เกี่ยวกับสารเคมีและอ่ืน ๆ เช่น ค่าปุ๋ย ยา สารเคมี ค่าซื้อพันธุ์ ค่าท่อพีวีซี 46 ดังนั้น การกู้หนี้ทั้งใน
ระบบหรือนอกระบบ หากจ าเป็นก็ต้องท า เพ่ือความสะดวก คล่องตัวในการท าสวน เมื่อทุเรียนให้ผล 
มีการเก็บเกี่ยวแล้วน าเงินมาใช้หนี้นั้น มันจะหมุนวงรอบไปอย่างนี้  อย่างไรก็ตาม ทุกคนในวงสนทนา
กลุ่มมองว่าถ้าเป็นไปได้ ก็ไม่มีใครที่คิดจะกู้หนี้ยืมสินกันทั้งนั้น เพราะมันล าบากในการช าระตามรอบ
เวลาที่ก าหนด จะต้องเป็นเกษตรแบบพอเพียงคือ มีกิน มีขาย  มีเก็บ และไม่เป็นหนี้47 
 ในด้านเวลาการให้ผลของทุเรียนหรือบริบทเชิงพ้ืนที่ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ท าให้เกษตรกรผู้
ปลูกทุเรียนชาวศรีสะเกษสามารถเก็บเกี่ยวผลได้มากกว่าเกษตรกรจังหวัดอ่ืน ๆ นายถวัลย์ สายทอง 
นักวิชาการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความเห็นว่า ในการส่งเสริมในพ้ืนที่ในจังหวั ดศรีสะเกษยังมี
ความได้เปรียบและมีความแตกต่างจากจังหวัดอ่ืน เช่น จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง จะออกก่อน
จังหวัดศรีสะเกษ หลังจากศรีสะเกษแล้วก็จะไปที่ภาคใต้ พ้ืนที่การปลูกท่ีศรีสะเกษประมาณ 8,500 ไร่ 
พ้ืนที่ให้ผลผลิตประมาณ 3,500 ไร่ ที่ได้พ้ืนที่ควบคุมมาตรฐานของ GI ต้องมีการพัฒนาค านึงถึง
คุณภาพ GAP กระบวนการผลิต มีศูนย์การเรียนรู้การเกษตร ในการท าเกษตรแปลงใหญ่ อบรมเรื่อง
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ยาฆ่าแมลง48 เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจึงต้องพยายามบริหารจัดการราคาทุเรียนใน
ตลาดโดยการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือรับประกันราคาทุเรียน มีตลาดส่งออกที่แน่นอน มีการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในการให้ความรู้ วิธีการ และการประชาสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ราคาทุเรียนมั่นคงและนั่น
หมายถึงรายได้ทีเ่กษตรกรจะได้รับอย่างเต็มท่ี  

 ในภาครัฐมียุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาตนเองจนกลายเป็นครัวโลก มี
อาหารการกินตลอดเวลา ทุเรียนก็สามารถน ามาแปรรูปได้หลายรูปแบบ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ
ยอดเยี่ยม มีการจัดจ าหน่ายส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ก่อให้เกิดเป็นรายได้มหาศาลในแต่ละปี บางปี
มีการจองและจ่ายค่ามัดจ ากับเจ้าของสวนทุเรียนไว้ในระยะสั้นและระยะยาว เพราะทุเรียนศรีสะเกษ
มีเอกลักษณ์ที่เป็นของตนเองคือไม่มีกลิ่นรุนแรง กรอบ อร่อย เป็นที่พอใจของผู้รับประทาน ดังนั้น ใน
จังหวัดศรีสะเกษเองมีความประสงค์ท่ีจะยกระดับเศรษฐกิจเพ่ือให้เกษตรกรพ่ึงตนเองได้และแข่งขันได้ 
ดังนี้ 

                                                 
46 สนทนากลุ่ม, นายวุฒินันท์ จันทร เกษตรกรบ้านส าโรงเก่า, 12 มีนาคม 2563. 
47 สนทนากลุ่ม, นายชาญณรงค์ ทวีสาร, ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ, 12 มีนาคม 2563. 
48 สนทนากลุ่ม, นายถวัลย์ สายทอง นักวิชาการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ, 12 มีนาคม 2563. 
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แผนภาพที่ 4.3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
 

 ตามตารางดังกล่าว จะเห็นว่า เป้าประสงค์หลักคือมีอาชีพมั่นคงและรายได้เพ่ิมขึ้น จาก
การส่งเสริมอาชีพ ปี 2557 ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่า 608.42 ล้าน
บาท และปีต่อ ๆ มา จนกระทั่งถึงปี 2561 เพ่ิมขึ้นทุกปีปีละร้อยละ 5 เปอรเซ็นต์ ความเติบโตทาง
เศรษฐกิจจากการปลูกพืชสวนอย่างนี้ ท าให้รายได้เกษตรกรพุ่งขึ้นมีรายได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
กระแสการปลูกทุเรียนก็จะเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย มีสวนทุเรียนใหม่เกิดขึ้นมากมาย ท าให้เกิดการแข่งขัน
กันอย่างมาก รายได้ที่คาดว่าจะได้ก็ย่อมผันผวนไปด้วย การบริหารจัดการสวนทุเรียนที่ดีก็ท าให้อยู่ได้ 
แต่เมื่อบริหารจัดการผิดพลาดก็จะยิ่งท าให้เกษตรกรยิ่งกู้หนี้เพ่ิมมากขึ้นเพราะรายจ่ายมากกว่ารายรับ 
ดังที่นายชาญณรงค์ ทวีสาร ให้ความเห็นว่า การปลูกพืชทุเรียนก่อนปลูกต้องมีการปรับธาตุอาหารใน
ดินที่จะปลูกด้วยซึ่งในแต่ละที่จะมีธาตุดินไม่เหมือนกัน การที่ศรีสะเกษมีแบรนด์ทุเรียนภูเขาไฟ ตอนนี้
ยังไม่มีคู่แข่งแต่ต่อไปไม่แน่อาจจะมีประเทศจีนและเวียดนามเป็นคู่แข่งที่ส าคัญก็ได้ การที่ศรีสะเกษมี
แบรนด์ทุเรียนภูเขาไฟ ตอนนี้ยังไม่มีคู่แข่งแต่ต่อไปไม่แน่อาจจะมีประเทศจีนและเวียดนามเป็นคู่แข่งที่
ส าคัญก็ได้ แต่ก่อนจีนขาย ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมน อุปกรณ์ทางการเกษตรถูกกว่าครึ่งหนึ่งของไทย 
แต่ตอนนี้จีนมีผลกระทบจากไวรัสโควิด–19 ท าให้เศรษฐกิจทั่วโลกมีผลกระทบไประยะประมาณ 4-5 
ปี จึงจะฟ้ืน49 
 สรุปว่า การเรียนรู้วิธีบริหารจัดการจึงเป็นวิธีการที่ส าคัญที่ควรจะมีการอบรมแก่เกษตรกร
และการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงก็จะท าให้อยู่ได้และมีความสุข อาชีพก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น 
รายได้ก็จะเหมาะสมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขึ้นอยู่กับเกษตรกรและภาครัฐในการช่วยเหลือ
                                                 

49 สนทนากลุ่ม, นายชาญณรงค์ ทวีสาร, ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ, 12 มีนาคม 2563. 
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ส่งเสริมกันในด้านได้มาตรฐานของ GI และ GAP การประชาสัมพันธ์ ผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพ ภาครัฐ
ต้องเข้ามาดูแลสนับสนุนเงินทุน กรรมวิธีการปลูก การดูแลรักษา และจ าหน่ายด้วยราคาที่พอเหมาะ
ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค จัดให้มีตลาดชุมชนขายครบวงจน ต้องหาสถานที่ในการจ าหน่ายจัดเป็นตลาด
นัดทุเรียน ท าเป็นทุเรียนแปรรูป คัดทุเรียนที่มีคุณภาพเพ่ือจ าหน่ายออกต่างประเทศ50 
 

4.3.1.2 ความผันผวนของตลาด 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกทุเรียนในแต่ละปีสูงที่สุด ทุเรียนจากภาคใต้ ภาค

ตะวันออกให้ผลในแต่ละปีจ านวนหลายแสนตัน ตลาดหลักคือจีน เวียดนาม และฮ่องกง ปัจจุบันสวน
ทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 8,500 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 3,500 ไร่ เมื่อมองที่
ตัวเลขจะเห็นว่าผลผลิตที่ได้ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ที่ปลูก ความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศ
และการดูแลรักษาท าให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการของเกษตรกร และเม่ือน าออกไปสู่
ตลาดการค้าขายก็จะท าให้เห็นมากขึ้นว่าราคานั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดด้วย บางช่วงราคา
จะแพงและบางช่วงราคาจะลดลง แต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอจะรับได้ ตามความเห็นของนายชาญ
ณรงค์ ทวีสาร มองว่า การปลูกพืชทุเรียนก่อนปลูกต้องมีการปรับธาตุอาหารในดินที่จะปลูกด้วยซึ่งใน
แต่ละที่จะมีธาตุดินไม่เหมือนกัน การที่ศรีสะเกษมีแบรนด์ทุเรียนภูเขาไฟ ตอนนี้ยังไม่มีคู่แข่งแต่ต่อไป
ไม่แน่อาจจะมีประเทศจีนและเวียดนามเป็นคู่แข่งที่ส าคัญก็ได้ แต่ก่อนจีนขาย ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 
ฮอร์โมน อุปกรณ์ทางการเกษตรถูกกว่าครึ่งหนึ่งของไทย แต่ตอนนี้จีนมีผลกระทบจากไวรัสโควิด–19 
ท าให้เศรษฐกิจทั่วโลกมีผลกระทบไประยะประมาณ 4-5 ปี จึงจะฟ้ืน ลูกค้ารายใหญ่ที่ส าคัญคือจีน 
และปัญหามีอยู่ว่าเป็นวัฎจักรของชาวเกษตรกรไทย เมื่อสินค้าอย่างหนึ่งมีราคาดีก็หันไปปลูกไปตาม ๆ 
กัน พอผลผลิตมีมากหรือมีคู่แข่งราคาก็จะต่ าลง คุณภาพการปลูกทางเวียดนามและลาวจะเอา
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาควบคุม การท าเกษตรแบบไม่เป็นหนี้ ใช้แรงงานในครัวเรือนท าเกษตร
แบบพอเพียง ถ้าจะท าแบบใหญ่โตจะมีความเสี่ยงมาก ผลกระทบทั้งเงินบาทและโควิด – 19 ทุกฝ่าย
ต้องมีการเตรียมพร้อมให้ดีจึงจะมีความม่ันคงทางอาชีพเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไป51 ความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศท าให้ความผันผวนของตลาดเกิดขึ้นและเกษตรกรต้อง
ยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นให้ได้ เพราะเป็นปัจจัยที่ยากจะควบคุมได้ นอกจากนี้ยังผลกระทบจากโควิด-19 
คาดกันว่าจะท าให้ตลาดทุเรียนลดลงจากเดิม จากที่ส่งออกปี 2562 อยู่ที่ 655,346 แสนตัน ในสาม
ตลาดหลักคือ จีน เวียดนาม และฮ่องกง ก็จะลดลงไปด้วย 

ในความผันผวนของตลาดนั้น สาเหตุที่ท าให้ราคาพืชสวนหรือทุเรียนนั้นมีความไม่มั่นคง 
นั่นเป็นเพราะปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน วิเคราะห์กันว่า 2 ปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดความผันผวนต่อตลาด
และท าให้เกษตรกรเผชิญความท้ายทายหลายด้าน ความเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนและไม่มีวิธี การรับมือ 
ขาดความรู้ ขาดผู้แนะน า ท าให้เกษตรกรเสี่ยงกับความสูญเสีย เพราะด าเนินการอย่างหน้ามืดตามัว 
ในแผนพัฒนาการเกษตร ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยก าลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ทั้งจาก
บริบทการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ก าหนดอนาคตการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
                                                 

50 สนทานากลุ่ม, นางสาววาสนา อยู่ดี, พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ, 12 มีนาคม 2563. 
51 สนทนากลุ่ม, นายชาญณรงค์ ทวีสาร, ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ, 12 มีนาคม 2563. 
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1) การเปลี่ยนแปลงระดับโลก   
1.1) เศรษฐกิจของโลกมีความผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยมีการพ่ึงพาและเชื่อมโยงทาง 

เศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 
ญี่ปุ่น และจีน เป็นต้น เมื่อเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไป ย่อมส่งผลกระทบต่อการส่งออก–น าเข้า
สินค้าและบริการ รวมถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของไทยด้วย ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงจาก
ปัจจัย 4 ประการ คือ 1) เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง 2) สถานการณ์การค้าโลกยังคงอ่อนแอ 3) 
ประเทศผู้ผลิตน้ ามันได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาน้ ามัน และ 4) ตลาดการเงินมีความผัน
ผวน เนื่องจากนโยบายอัตราดอกเบี้ยในประเทศ ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา 
ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่ ส าคัญของโลก จ้าเป็นต้องให้
ความส าคัญในการเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเงินของโลก 
รวมทั้งการวางแผนและหาแนวทางป้องกันไม่ให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลกระทบ รุนแรงต่อการ
ผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงรายได้ของเกษตรกร และการพัฒนาภาคเกษตร ของไทย  

1.2) กฎ กติกาด้านการค้าและการลงทุนของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  1) กฎ กติกาด้าน
การค้า การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่ส าคัญด้านการค้าและการลงทุนของโลกท้าให้ประเทศต่าง ๆ 
จ าเป็นต้องปรับบทบาทและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต 2) มาตรการกีดกันทางการค้า  

1.3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยคุกคามทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้น  
1.4) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสังคมยุคดิจิทัล  
1.5) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ด้านการเกษตร  
1.6) แนวโน้มประชากรโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้ความต้องการบริโภคอาหารและพลังงานเพ่ิมขึ้น 

รายงานสหประชาชาติประเมินว่า จ้านวนประชากรโลกจะเพ่ิมขึ้นเป็น 9,100 ล้านคน ในปี พ.ศ. 
2593 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศก าลังพัฒนาแถบเอเชียและแอฟริกา  

2) การเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ  
2.1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ  
2.2) ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากรภาคเกษตร เกษตรกรหรือแรงงาน รับจ้างใน

ภาคเกษตรส่วนใหญ่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างต่ า มีคุณภาพชีวิต ด้อยกว่าภาค
การผลิตอ่ืน และขาดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ แม้ว่าในระยะที่ผ่านมารัฐบาลได้  พยายามแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ แต่จากปัญหาภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรง ราคาสินค้า
เกษตรที่ตกต่ า รวมถึงกระแสบริโภคนิยมและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย ท าให้เกิดความ
เหลื่อมล้ าทางรายได้มากขึ้น และประชากรภาคเกษตรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น  

2.3) การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประเทศไทย  
2.4) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ52  
สรุปว่า ความผันผวนของตลาดทุเรียนนั้น จะท าให้เกิดความไม่มั่นคงทางอาชีพในระยะ

ยาว เกษตรกรจะมองหากระแสในการปลูกพืชสวนเพื่อสร้างรายได้ สวนทุเรียนก็อาจกลายเป็นพืชสวน
                                                 

52 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ..2560-2564) http://secretary.dld.go.th/images/files/knowledge/strategy02.pdf. 
25 กุมภาพันธ์ 2563. 

http://secretary.dld.go.th/images/files/knowledge/strategy02.pdf
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อ่ืนที่กระแสดีกว่า ซึ่งก่อนหน้านี้เกษตรกรหลายรายเคยปลูกต้นยาง ปลูกปาล์ม หรือพืชสวนอ่ืน ๆ 
ตามกระแสมาแล้ว เมื่อทุเรียนได้ผลผลิตดีก็หันมาปลูกกันมากขึ้น แต่เมื่อผลกระทบของเศรษฐกิจ
ระดับโลกและระดับประเทศเกิดขึ้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนไม่แน่นอน ยิ่งเกิดโรค
ระบาดที่ชื่อว่า โควิด-19 ยิ่งจะท าให้ความผันผวนมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียน และ
แน่นอนว่ากระทบต่อรายได้รายจ่ายของเกษตรกรเป็นอย่างมากด้วย แม้ทุเรียนศรีสะเกษจะมีคุณภาพ
เพียงใดก็ตาม ดังนั้น ในทัศนะของผู้วิจัยมองว่า เกษตรกรต้องค านึงถึงหลักอนิจจังคือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องตระหนักให้ได้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ จึง
จะไม่ทุกข์ใจกับสิ่งร้ายที่จะเกิดขึ้น และเมื่อสิ่งดีดีเกิดขึ้นก็ไม่เหลิงหลงในความส าเร็จ ค านึงถึงความ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างนี้ ก็จะมีความสุขในการท าสวนทุเรียน  
  

4.3.1.3 แนวทางการส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพ 
จากประเด็นเรื่องรายได้รายจ่าย ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจระดับโลกและ

ระดับประเทศ และความผันผวนของตลาดนั้น ท าให้เกิดตั้งค าถามว่า จะมีแนวทางในการส่ง เสริม
ความมั่นคงทางอาชีพให้แก่ผู้ปลูกพืชสวนหรือทุเรียนอย่างไร การสนทนากลุ่มท าให้ได้ค าตอบหลาย
อย่าง สิ่งส าคัญคือตัวของเกษตรกรเองที่อยากท าให้เกิดความมั่นคงในระยะยาว โดยเฉพาะท าแล้วมี
รายได้ ลดรายจ่าย และไม่เป็นหนี้ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ กระบวนการที่จะท าให้เกิด
ความมั่นคง ปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมความม่ันทางอาชีพ ได้แก่  

1. การสร้างรายได้และอาชีพเสริม ในอดีตและปัจจุบัน บางพ้ืนที่ในจังหวัดศรีสะเกษ 
เกษตรกรมีอาชีพหลักคือการท านา อาชีพรองคือการปลูกพืชสวน แต่เกษตรกรในอ าเภอกันทรลักษ์  
ขุนหาญ และศรีรัตนะ มีอาชีพหลักคือปลูกพืชสวน โดยเฉพาะสวนทุเรียนมีจ านวนมาก และปลูก
ผสมผสานกับพืชอ่ืน ๆ เช่น กล้วย มังคุด ละมุด ล าไย มะม่วง ต้นยาง มะละกอ เป็นต้น รายได้หลักจึง
มาจากการปลูกทุเรียน เพราะให้ผลผลิตที่มีราคามากที่สุดตามท้องตลาดในแต่ละปี บางสวนมีผู้ มา
เหมาสวน ท าสัญญา จ่ายเงินก็มี ส่วนพืชสวนอ่ืน ๆ ก็เป็นรายได้รองลงมา และน ามาประกอบเป็น
อาหารเลี้ยงตนเองและครอบครัว อาชีพเสริมจึงมีความส าคัญรองลงมา เมื่อเว้นจากการท าสวนทุเรียน
ก็หยุดการท างานไปเลย เพราะเหน็ดเหนื่อย เกษตรกรบางคนตื่นตี 2 ตี 3 เพ่ือเข้าไปดูแลสวน และ
กลับยามมืด เกษตรกรส่วนมากจะอยู่ที่สวนของตนเองเพ่ือเฝ้าดูแลอย่างจริงจัง เกษตรกรบางคนเน้น
ท าสวนทุเรียนโดยเฉพาะ จึงมองข้ามอาชีพเสริมอ่ืน ๆ ที่จะท าให้เกิดรายได้ทดแทนกัน  สิ่งที่จะมา
สนับสนุนการสร้างรายได้และอาชีพเสริม และด้านความรู้ในการสร้างรายได้และอาชีพเสริม  สรุปว่า 
การสร้างรายได้จากอาชีพหลักคือการปลูกทุเรียน อาชีพเสริมก็มีความส าคัญต่อการสร้างความมั่นคง
ทางรายได้ สิ่งที่จะช่วยสนับสนุนการสร้างรายได้ เช่น ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูก การบริหารจัดการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และการได้รับการอบรม เป็นต้น ก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน  

2. สถานการณ์ด้านการเงิน เกษตรกรที่มีรายได้หลักจากการปลูกทุเรียนนั้น จะสามารถ
น าเงินมาหมุนเวียนใช้ในครัวเรือน การช าระหนี้ที่กู้ยืมมา การลงทุนในด้านต่าง ๆ ท าให้เงินที่ใช้
หมุนเวียนหมดไป เพราะรายจ่ายจะมีมากกว่าช่องรายได้ อาชีพเสริมก็จะมาช่วยท าให้ส ถานการณ์
การเงินดีขึ้น สถานะทางการเงินก็จะมั่นคงขึ้น แต่ถ้าไม่มีการใช้จ่ายในด้านอ่ืน ๆ ก็จะยิ่งมีความมั่นคง 
มีเงินเก็บเงินออมไว้เป็นทุนส ารองในอนาคตอย่างไม่เดือด สิ่งที่จะช่วยเสริมให้มั่นคงมากขึ้นคือ 
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เกษตรกรจะต้องมี 1) การท าบัญชีครัวเรือนอย่างจริงจัง เพ่ือจะได้ทราบรายรับรายจ่ายของครัวเรือน
และสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นลงได้ สามารถวางแผนด้านการเงินของครัวเรือนได้ดียิ่งขึ้น 2) การ
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางอาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์การเกษตร และกลุ่มงานช่างและงานฝีมือ เป็น
แนวทางในการสร้างอาชีพเสริมจากความต้องการของประชากร ซึ่งมีความรู้พ้ืนฐานด้านต่าง ๆ อยู่
แล้ว และมีความต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุน ต้นทุน กระบวนการผลิต บรรจุ
ภัณฑ์และการตลาด 3) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการค้าขาย/ธุรกิจออนไลน์ ปัจจุบันในพ้ืนที่มีการ
ค้าขาย ในตลาด/ร้านค้าชุมชน สินค้า OTOP อยู่ แต่ถ้ามีความต้องการเพ่ิมยอดขาย ก็สามารถท า
ธุรกิจออนไลน์ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 4) ต้องหาช่องทางในการออมเงิน เช่น การเก็บใน
ธนาคาร การออมเงินประเภทต่าง ๆ เป็นต้น จะช่วยท าให้สถานะทางการเงินมั่นคงมากขึ้น การลงทุน
ก็จะไม่ใช่ปัญหาหนักของเกษตรกรอีกต่อไป 

3. ด้านความรู้พ้ืนฐานของเกษตรกร เกษตรกรแม้จะมีความรู้ในการปลูกพืชสวนก็จริง แต่
วิทยาการสมัยใหม่ได้เจริญก้าวหน้าไปมาก ถ้ายังใช้วิธีการปลูกทุเรียนหรือพืชสวนแบบเดิม รายได้ก็ดี 
การเจริญเติบโตของพืชสวนก็ดี ก็จะแข่งขันกับสวนอื่น ๆ ที่พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนลโย ช่องทางการ
ผลิตและการขายไม่ได้ ดังนั้น การพัฒนาตนเองของเกษตรกรก็จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ 
เช่น การอบรมความรู้ด้านยา สารเคมี วิธีการดูแลรักษา การแลกเปลี่ยนเรียรู้ การศึกษาดูงาน การ
ประชุม และการน าวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ เป็นต้น ย่อมท าให้เกษตรกรแข่งขันและมีความมั่นคงใน
อาชีพตนเอง ยกตัวอย่าง การปลูกต้นทุเรียนต้นหนึ่งระยะ 7 คูณ 7 นั้นเริ่มเปลี่ยนไป มีการทดสอบ
ลองปลูกทุเรียนจ านวน 4 ต้นในหลุมใกล้กันเพ่ือช่วยในการยึดต้นไม่ให้ล้มเมื่อยามพายุแรงมาก 
แน่นอนว่าในอนาคตจะมีวิธีการลักษณะเช่นนี้ในการปลูกมากขึ้น ความรู้พ้ืนฐานและการปรับตัว
ยอมรับวิทยาการสมัยใหม่มากข้ึนจะยิ่งท าให้อาชีพมั่นคงมากข้ึน 

สรุปว่า ความผันผวนของตลาดทุเรียนนั้น จะท าให้เกิดความไม่มั่นคงทางอาชีพในระยะ
ยาว เกษตรกรจะมองหากระแสในการปลูกพืชสวนเพื่อสร้างรายได้ สวนทุเรียนก็อาจกลายเป็นพืชสวน
อ่ืนที่กระแสดีกว่า ซึ่งก่อนหน้านี้เกษตรกรหลายรายเคยปลูกต้นยาง ปลูกปาล์ม หรือพืชสวนอ่ืน ๆ 
ตามกระแสมาแล้ว เมื่อทุเรียนได้ผลผลิตดีก็หันมาปลูกกันมากขึ้น แต่เมื่อผลกระทบของเศรษฐกิจ
ระดับโลกและระดับประเทศเกิดขึ้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนไม่แน่นอน ยิ่งเกิดโรค
ระบาดที่ชื่อว่า โควิด-19 ยิ่งจะท าให้ความผันผวนมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียน และ
แน่นอนว่ากระทบต่อรายได้รายจ่ายของเกษตรกรเป็นอย่างมากด้วย แม้ทุเรียนศรีสะเกษจะมีคุณภาพ
เพียงใดก็ตาม ดังนั้น การส่งเสริมความม่ันคงทางรายได้และอาชีพเสริมจะท าให้เกษตรกรมีความมั่นคง
ในการปลูกพืชสวน/ทุเรียนของตนเอง นอกจากนี้ ยังช่วยท าให้เกิดช่องทางในการส่งเสริมทั้งในด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ า สภาพดิน ด้านการรวมกลุ่ม และด้าน
การเงิน แนวทางส่งเสริมดังกล่าวนี้จะต้องได้รับความช่วยเหลือและส่งเสริมจากภาครัฐ หน่วยงาน
ราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน อันจะท าให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืนมากขึ้น 
 
4.3.2 การส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนามีหลักธรรมค าสอนกว้างขวางสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาชีวิต
ของปัจเจกบุคคลและสังคมอันจะก่อให้เกิดความสุขและประโยชน์ได้ การใช้หลักธรรมทาง
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พระพุทธศาสนากับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้อย่างดีย่อมเป็นผลดีในชีวิต ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษมี
ประมาณ 1,452,741 คน หลากหลายอาชีพและความนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ยามเมื่อถึงฤดู
ทุเรียนให้ผล เกษตรกรบางสวนจะน าทุเรียนไปท าบุญถวายพระสงฆ์เพ่ือเอาฤกษ์เอาชัยถือเป็นมงคล
ยามดีในการเก็บเก่ียวต่อไป ความเชื่อเรื่องการท าบุญให้ทานเป็นเรื่องท่ีอยู่ในจิตใจของชาวพุทธอยู่แล้ว 
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในการท าบุญลักษณะเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเป็นชาวพุทธแล้วก็ย่อมต้อง
ศึกษาหลักธรรมแล้วน ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับอาชีพของตนเท่าที่จะท าได้ เช่น การให้ทาน รักษาศีล 
เจริญภาวนา สัมมาอาชีวะ สุจริต อิทธิบาท เป็นต้น เป็นตัวหลักการใหญ่ที่มีอยู่แล้ว หลักการเหล่านี้
ปรากฏให้เห็นในการด าเนินชีวิตประจ าวัน สนับสนุนให้เกิดความมั่นใจมั่นคงในการด าเนินชีวิตและ
อาชีพได้ ดังนี้ 

4.3.2.1 หลักการน้อยคล้อยหลักใหญ่ในการส่งเสริมความม่ังคงทางอาชีพ  
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีอย่างกว้างขวาง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน

ชีวิตของทุกคนได้ เกษตรกรที่มีอาชีพปลูกพืชสวนปลูกทุเรียนก็น ามาใช้ได้เช่นกัน มีหลักธรรมะหลาย
ประการที่เข้ากับเกณฑ์นี้ ได้แก่  

ก. กามโภคีสุข 4 (สุขของคฤหัสถ์ 4) คือ คนครองเรือนควรจะมีความสุข 4 ประการ ซึ่ง
คนครองเรือนควรจะพยายามให้เข้าถึงให้ได้ ความสุขเป็นสิ่งที่หลายคนอยากได้ แต่ก็ต้องบริหาร
จัดการให้เป็นถึงจะมีความสุขได้  คือ 

   1. อัตถิสุข - สุขเกิดจากการมีทรัพย์ เป็นหลักประกันของชีวิต โดยเฉพาะความอุ่นใจ 
ปลาบปลื้มภูมิใจว่าเรามีทรัพย์ที่หามาได้ด้วยก าลังของตนเอง เกษตรกรที่มีเงินทุนมากย่อมอุ่นใจได้ว่า
จะไม่ต้องวิตกกังวลในการหาแหล่งทุนมาสนับสนุนในการปลูกทุเรียน 

   2. โภคสุข -สุขเกิดจากการบริโภคทรัพย์ หรือใช้จ่ายทรัพย์ คือ รู้จักใช้จ่ายทรัพย์นั้นให้
เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตน เลี้ยงดูบุคคลอ่ืน และท าประโยชน์สุขต่อผู้อ่ืนและสังคม เป็นต้น  เมื่อ
ทุเรียนให้ผลสามารถจัดจ าหน่ายได้ทุนมาแล้วก็สามารถน ามาบริหารจัดการได้อย่างมีความสุข  

   3. อนณสุข – สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ ไม่ต้องทุกข์ใจ เป็นกังวลใจเพราะมีหนี้สินติด
ค้าง เกษตรกรสามารถน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายมาจ่ายหนี้ที่กู้ยืมมาจากแหล่งทุนต่าง ๆ เมื่อบริหาร
หนี้สินได้แล้วย่อมมีความสุข 

   4. อนวัชชสุข -สุขเกิดจากความประพฤติที่ไม่มีโทษ คือ มีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ที่สุจริต ที่ใครจะว่ากล่าวติเตียนไม่ได้ มีความบริสุทธิ์ และมีความมั่นใจในการด าเนินชีวิตของตน การ
ด าเนินการสวนทุเรียนย่อมมีปัญหาอุปสรรคมากมาย ขอเพียงสินค้ามีคุณภาพ ผู้บริโภคซื้อมาบริโภค
อย่างพึงพอใจแล้วก็ท าให้เกษตรอุ่นใจได้ การด าเนินการอย่างซื่อสัตย์สุจริตย่อมสนับสนุนให้อาชีพมี
ความมั่นคงและมีความสุขได้53 

ข. หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เป็นแนวทางส าหรับคฤหัสถ์
ผู้ครองเรือนด าเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ ที่จะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวตนเองให้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาแล้วท า
ให้ชีวิตมีความมั่นคง คนที่สร้างเสริมตนเองขึ้นมาได้ย่อมรู้จักหา รู้จักเก็บ รู้จักกิน รู้จักใช้ ไม่ท าชีวิตให้
ล าบากเดือดร้อน ชาวพุทธจะมีต้นทุนทางธรรมะเท่ากัน มีหลักธรรมเป็นคู่มือในการด าเนินชีวิตให้

                                                 
53 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) 21/62/105. 
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เจริญก้าวหน้าและมีความสุข เป็นข้อปฏิบัติส าคัญ ที่ท าให้เกิดผล คือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ท าให้
มีทรัพย์สินเงินทอง พ่ึงตนเองได้ เรียกว่า ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน บางทีเรียกว่า “หัวใจ
เศรษฐี” โดยมีค าย่อคือ อุ อา กะ สะ ดังนี้  

   1. อุฏฐานะสัมปทา (อุ) หมายถึง การถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร รู้จักใช้ปัญญา
ไตร่ตรอง พิจารณาหาวิธีการที่แยบคายในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิด รู้จักท า รู้จัก
ด าเนินการด้านเศรษฐกิจ ท าการงานประกอบอาชีพให้ได้ผลดี  

   2. อารักขสัมปทา (อา) หมายถึง การถึงพร้อมด้วยการรักษา สามารถปกป้องคุ้มครอง
รักษาทรัพย์สินที่หามาได้ ไม่ให้สูญหายพินาศไปด้วยภัยต่าง ๆ รู้จักประหยัด การส ารองทุน และการ
ออมเงินให้เป็น 

   3. กัลยาณมิตตตา (กะ) หมายถึง การรู้จักคบคนดีหรือมีกัลยาณมิตร ซึ่งจะเป็น
องค์ประกอบส าคัญ ที่ช่วยให้เจริญก้าวหน้าในวงการอาชีพนั้น ๆ ท าให้รู้เห็นช่องทางและโอกาสต่าง ๆ 
ในการงาน ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรู้จักปฏิบัติต่อทรัพย์ของตนอย่างถูกต้อง ไม่ถูกมิตรชั่วชักจูงไป
ในทางอบายมุข ซึ่งจะท าให้ทรัพย์สินไม่เพ่ิมพูนหรือมีแต่จะหดหายไป การรวมกลุ่มกันก็จัดเข้าอยู่ใน
ข้อนี้ 

   4. สมชีวิตา (สะ) หมายถึง ความเป็นอยู่พอดี หรือความเป็นอยู่สมดุล คือเลี้ยงชีพแต่
พอดี ไม่ให้ฟุ่มเฟือย ไม่ให้ฝืดเคือง ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีเหลือเก็บไว้ใช้ในคราวจ าเป็น รู้จักกนิรู้จัก
ใช้ ท าให้เกิดความพอเพียง54 

ค. โภควิภาค 4 เป็นวิธีการจัดสรรทรัพย์ในการใช้จ่าย เกษตรกรจะต้องเรียนรู้เข้าใจ
หลักการข้อนี้ให้ชัดเจน เพราะจะช่วยให้บริหารจัดการทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง โดยจัดสรรทรัพย์ออกเป็น 
4 ส่วน ดังนี้  

   1. แบ่ง 1 ส่วน เพ่ือใช้บริโภคเลี้ยงตนเองให้เป็นสุข เลี้ยงดูครอบครัว และคนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบให้เป็นสุข และใช้ท าความดี บ าเพ็ญประโยชน์แต่สาธารณะ เป็นส่วนสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตคือตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานของร่างกาย 
    2. แบ่ง 2 ส่วน เพ่ือจัดสรรไว้ส าหรับลงทุนประกอบกิจการงานต่าง ๆ เป็นการแบ่งส่วน
ที่มากเพ่ือลงทุนในการพัฒนาการปลูกพืชสวนให้มั่นคง อันจะเป็นปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
จัดสรรส่วนอื่น ๆ พัฒนามากขึ้นด้วย 
    3. แบ่ง 1 ส่วน เพ่ือเก็บไว้ใช้ในยามจ าเป็นยามฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เมื่อเจ็บไข้
ได้ป่วย เป็นต้น การจัดสรรทรัพย์ส่วนนี้ไว้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเหตุการณ์เร่งด่วนนั้นเกิดขึ้น 
แม้ความต้องการลงทุนอย่างเร่งด่วนก็สามารถน ามาใช้สนับสนุนในด้านนี้ได้ การประกอบอาชีพก็จะ
มั่นคงมากขึ้น เงินออมตรงนี้จะช่วยแก้ไขปัญหายามจ าเป็นได้55 

 สรุปได้ว่า มนุษย์ย่อมแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมคือมีอาชีพสุจริต ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิด
กฎหมาย ไม่ก่อความเดือดร้อนร าคาญให้ผู้ อ่ืน เมื่อได้ทรัพย์มาแล้วใช้จ่ายทรัพย์บ ารุงตนเองให้มี
ความสุขไม่อดอยาก ในขณะเดียวกันก็แจกจ่ายสงเคราะห์ผู้ใกล้ชิดและบุคคลอ่ืนตามความเหมาะสม
และตามความสามารถ รู้จักเก็บออม ตลอดจนเป็นเครื่องส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวในการประกอบ
                                                 

54 องฺ. อฏฺฐก. (ไทย) 23/54/340. 
55 ที. ปา. (ไทย) 11/265/211-212. 
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อาชีพต่อไป ดังนั้น ความสุขจากการเลี้ยงชีวิตด้วยทรัพย์สินของตนเอง จึงต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ความ
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานภาพที่บุคคลนั้นด ารงอยู่  เป็นไปเพ่ือสร้างประโยชน์สุขให้กับตนเองและ
บุคคลอื่น ไม่เป็นไปเพื่อขัดขวางหรือท าลายประโยชน์สุขของตนเองและบุคคลอ่ืน ไม่เป็นไปในลักษณะ
ที่เบียดเบียนชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของตนเองและบุคคลอ่ืน  ไม่ขัดแย้งกับเป้าหมายของสังคม
ส่วนรวม  และที่ส าคัญต้องน าไปสู่เป้าหมายชีวิตของตนตามสถานภาพในขณะนั้น  นอกจากหลักการ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหลักธรรมะอีกหลายอย่างที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ
ของเกษตรกรได้ เช่น การมีสติยามเกิดปัญหา ความอดทน การแลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน ฆราวาสธรรม 
จักร 4 พรหมวิหาร 4 สัปปุริสธรรม 7 และกัลป์ยาณมิตตตา 7 เป็นต้น น ามาใช้ในมิติการด าเนินชีวิต 
การด าเนินการ และการค้าขายได ้

4.3.2.2 การส่งเสริมความม่ันคงตามหลักสุจริต 3 
สุจริต หมายถึง การประพฤติชอบ ประพฤติในทางที่ถูกต้อง มักใช้คู่กับค าว่า ซื่อสัตย์ เป็น

ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึงการประพฤติตรง ถูกต้อง ไม่คดโกง ในทางใดทางหนึ่ง ตรงข้ามกับค าว่า ทุจริต 
เช่น การซื้อขายทุเรียนอ่อน คุณภาพแย่ เป็นการประพฤติคดโกงทุจริตกับผู้บริโภค เป็นต้น ดังนั้น การ
ประพฤติชอบซื่อสัตย์จึงเป็นการส่งเสริมความมั่นคงอาชีพให้กับเกษตรกร เป็นหลักประกันการท ามา
ค้าขายระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค สุจริตมีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่   

1. กายสุจริต หมายถึง ความสุจริตทางกาย ท าสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยกาย 
ละเว้นการบีบคั้น เบียดเบียน มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กัน ไม่แย่งชิงลักขโมย หรือ
เอารัดเอาเปรียบ แต่เคารพสิทธิในทรัพย์สินของกันและกัน ไม่ประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของ
หวงของผู้อ่ืน ไม่ข่มเหงจิตใจ หรือท าลายลบหลู่เกียรติและวงศ์ตระกูลของกัน  ต้องมีความซื่อสัตย์
สุจริตในอาชีพ โดยการน าธรรมมาเป็นหลักในการประกอบอาชีพ56 การประกอบอาชีพจึงต้องมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตของตนเอง ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคโดยเก็บทุเรียนดิบไปจ าหน่าย ในการท าผลผลิต
ให้ได้มาตรฐาน มีความอดทน ขยัน เอาใจใส่ดูแล ตรงต่อเวลา ไม่คดโกงราคา57 ถ้าเกษตรกรไม่มีความ
ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้บริโภค ก็จะหมดความเชื่อมั่นต่อลูกค้าหรือการจ าหน่ายผลผลิตก็จะน้อยลง แล้วจะ
หมดความมั่นคงทางอาชีพด้วย  

2. วจีสุจริต หมายถึง ความสุจริตทางวาจา พูดสื่อสารในสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบ
ทางวาจา สื่อสารทางวาจาอย่างตรงไปตรงมา ไม่โฆษณาเกินเลย ละเว้นการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง 
กล่าวแต่ค าสัตย์ ไม่จงใจพูดให้ผิดจากความจริง เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ใด ๆ ไม่พูดส่อเสียด ยุยง 
สร้างความแตกแยก พูดแต่ค าที่ส่งเสริมสามัคคี ละเว้นจากการพูดค าหยาบคาย สกปรกเสียหาย พูด
แต่ค าสุภาพ นุ่มนวลควรฟัง รวมถึงละเว้นจากการพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ พูดแต่ค าจริง มีเหตุมีผล มี
สารประโยชน์ และถูกกาลเทศะ มีความจริงใจต่อผู้บริโภค58 พูดแต่ความจริง ไม่หลอกเอาทุเรียนที่ยัง

                                                 
56 สนทนากลุ่ม, นายพรชัย เนียนแนบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9, 11 มีนาคม 2563. นางวิมลพรรณ พงษ์ถา 

นักวิชาการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ, 12 มีนาคม 2563. 
57 สนทนากลุ่ม, นายจันทร์ทา นิลภา ผู้ใหญ่บ้านส าโรงใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 21, 11 มีนาคม 2563. 
58 สนทนากลุ่ม, นายบญุเลิศ ดอกบวั หมู่ที่ 9, 11 มีนาคม 2563. 



140 
 

 

ไม่แก่ไปจ าหน่ายให้ผู้บริโภค ความซื่อตรงต่อเวลา และผู้บริโภคด้วย59 ความซื่อตรงต่อเวลาในการแจ้ง
ระยะการน าทุเรียนไปบริโภคแก่ลูกค้าต้องมีความชัดเจนด้วย 
 3. มโนสุจริต หมายถึง ความสุจริตทางใจ ท าสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยใจ ไม่
ละโมบ ไม่เพ่งเล็งคิดหาทางเอาแต่จะได้ คิดให้ คิดเสียสละ ท าใจให้เผื่อแผ่กว้างขวาง ไม่คิดร้ายมุ่ง
เบียดเบียน หรือเพ่งมองในแง่ที่จะท าลาย แต่ตั้งความปรารถนาดี แผ่ไมตรี มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่
กัน มีความเห็นถูกต้อง เป็นสัมมาทิฐิ เข้าใจในหลักกรรมว่า ท าดีมีผลดี ท าชั่วมีผลชั่ว รู้เท่าทันความ
จริงที่เป็นธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัย โดยเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนได้
ให้ความเห็นเกี่ยวกันหลักธรรมข้อนี้ว่า ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ไม่โลภ รัก
ในอาชีพ ไม่คิดเอาเปรียบผู้บริโภค ต้องซื่อสัตย์ทั้งการผลิตและการส่งออก ไม่เก็บทุเรียนอ่อนไป
จ าหน่าย60 และกลุ่มผู้ปลูกพืชทุเรียนท่านหนึ่งกล่าวเสริมว่า 1. การค้าขายทุเรียนต้องมีคุณธรรมไม่เอา
รัดเอาเปรียบผู้บริโภค 2. การผลิตทุเรียน การส่งทุเรียนส่งถึงผู้บริโภคต้องให้มีคุณภาพ 3. มีความ
ซื่อสัตย์และอดทนต่ออาชีพเกษตรกร61 ส่วนกลุ่มนักวิชาการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะ
เกษ ได้กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชทุเรียนต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในอาชีพของตนเอง ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้บริโภคโดยเก็บทุเรียนดิบไปจ าหน่าย62  

4.3.3.3 การส่งเสริมความม่ันคงตามหลักธรรมอิทธิบาท 4 
อิทธิบาท 4 หมายถึง ฐานหรือหนทางสู่ความส าเร็จ หรือ คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ คุณ

เครื่องส าเร็จสมประสงค์ ทางแห่งความส าเร็จ คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย ผู้ที่ท า
การเกษตรจะต้องมีธรรมะนี้ไว้เป็นหลักประจ าใจจึงจะประสบความส าเร็จจากการปลูกทุเรียนเพราะ
ธรรมะนี้จะช่วยส่งเสริมให้การท างานท าอาชีพด าเนินไปได้เสมอ แม้ในยามท้อแท้ เมื่อมองย้อน
ตรวจสอบก็จะท าให้เห็นสาเหตุและผลที่พึงประสงค์ มี 4 ประการ คือ  

1. ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ และ
ปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ต้องมีความรักเอาใจใส่ในอาชีพ เพราะการปลูกพืชทุเรียนนั้นไม่
เหมือนกับปลูกพืชชนิดอ่ืน ถ้าขาดความรัก ขาดการดูแล ไม่เอาใจใส่เพียงวันเดียวพืชทุเรียนก็ไม่ได้
ผลผลิตตามที่ต้องการ หรือแห้งตายก่อนก็ได้ และต้องรู้จักอดทน และรอเวลา ไม่ใจร้อน63 มีความ
สามัคคี มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน มีความขยันอดทน มีความเพียรพยายามมาก64 เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน
สามารถน ามาเป็นคติสอนให้เกิดความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองยามเม่ือท้อแท้ท้อถอย  

2. วิริยะ (ความเพียร) คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน 
เอาธุระไม่ท้อถอย โดยกลุ่มผู้ปลูกพืชทุเรียนได้กล่าวไว้ว่า การท าสวนทุเรียนจะต้องรู้จักประหยัด 

                                                 
59 สนทนากลุ่ม, นายนพ บญุชัย หมู ่9,11 มีนาคม 2563. 
60 สนทนากลุ่ม, นายทศพล สุวะจันทร์ ประธานกลุ่ม ผู้ปลูกพืชทุเรียน, 11 มีนาคม 2563.  
61 สนทนากลุ่ม, นางสาวพีรดา วรรณจู เลขานุการกลุ่มผู้ปลูกทุเรียน หมู่ 8, 11 มีนาคม 2563. 
62 สนทนากลุ่ม,นางวิมลพรรณ พงษ์ถา, 11 มีนาคม 2563. 
63 สนทนากลุ่ม, นายเพชร บุญปิยภัทรสร ผู้ใหญ่บ้านส าโรงเก่า หมู่ที่ 9, นายชยพล นิลจ าปา ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 21,11 มีนาคม 2563. 
64 สนทนากลุ่ม, นายสุดท้าย น้อยศรี อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 21,นายบุญแสน  ศรีวงษ์ กรรมการหมู่บ้าน,นาย

ทศพล สุวะจันทร์ ประธานกลุ่มผู้ปลูกพืชทุเรียน, 11 มีนาคม 2563. 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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มัธยัสถ์ อดทน65 นอกจากมีความเพียรเป็นตัวตั้งแล้ว เมื่อเงินมาจากการจ าหน่ายทุเรียนแล้วต้องรู้จัก
การอดออม ประหยัด มัธยัสถ์ เพ่ือไม่ให้เกิดความเดือดร้อน ในการดูแลบ ารุงรักษา ค่าปุ๋ย ค่ายา  ค่า
ฮอร์โมน ในปีต่อไป  
 3. จิตตะ (ความคิด) คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่
ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง มีก าลังใจดี กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชทุเรียน 
นอกจากการเอาใจฝักใฝ่ในการปลูกดูแลทุเรียนของตนแล้ว กลุ่มตนยังต้องปฏิบัติตามหลักศีล 5 ท า
การเกษตรอย่างพอเพียงตามรอยพ่อด้วย66 ดังที่นางสาววาสนา อยู่ดี พานิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้
กล่าวว่า เกษตรกรเองต้องมีความพอเพียง ความซื่อสัตย์ ไมต่้องโลภมาก ไม่ก่อหนี้ยืมสินมาลงทุน การ
ปฏิบัติตามหลักศีล 5 ความขยันมั่นเพียรเหมือนน้ าซึมบ่อทราย และกลับศึกษาดูด้วย ทุกหน่วยงานที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการปลูกทุเรียนต้องออกไปดูเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเพ่ือเป็นการให้ก าลังใจด้วย67 
 4. วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) คือ หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหา
เหตุผล และตรวจสอบหาสาเหตุข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข
ปรับปรุง ซึ่งกลุ่มผู้ปลูกพืชทุเรียนเมื่อประสพปัญหาความผันผวนของราคา ปัญหาเกิดจากภัย
ธรรมชาติ หรือเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกต้องมีความไตร่ตรองในการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้สติ68 เป็นต้น  
การแก้ไขด้วยวิทยาการสมัยใหม่ ดังที่นายชาญณรงค์ ทวีสาร ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ได้
กล่าวว่า การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ สนับสนุนเป็นเรื่องดี ลดทอนการท างานได้หลายด้าน การผลิตให้มี
คุณภาพ การประพฤติปฏิบัติตามศีล  5 กายกรรม 3 มโนกรรม 4 วจีกรรม 3 ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาครอบคลุมอยู่ในนี้แล้ว69  
 สรุปได้ว่า ในมุมมองของผู้วิจัยนั้น การส่งเสริมความมั่นคงตามแนวพระพุทธศาสนาก็คือ
การส่งเสริมด้วยหลักธรรมะ ไม่ว่าจะเป็นข้ออรรถข้อธรรมเล็กน้อยหรือหลายข้อชุดธรรมะก็เป็นการ
ส่งเสริมเช่นเดียวกัน ดังหัวข้อธรรมข้างต้น นอกจากนั้น ยังมีสิ่งหนึ่งซึ่งท าให้เกิดเป็นระเบียบปฏิบัติใน
การท าสวนทุเรียนคือเกษตรกรต้องมีระเบียบวินัยในตนเองให้มากที่สุด จึงจะประสบความส าเร็จได้  
ธรรมะในพระพุทธศาสนาสามารถสะท้อนการส่งเสริมในด้านตัวตนของเกษตรที่จะน าไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในด้านส่งเสริมด้านการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพ และการพัฒนาการคุณภาพการเกษตร 
ด้วยความเข้มแข็งทางกาย ทางวาจา และทางใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง มีธรรมะเป็นหลักชัย
ในการด าเนินการปลูกทุเรียน รวมถึงการด ารงชีวิตด้วยความไม่ประมาท มองเห็นกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างชัดเจนและด าเนินการท าพืชสวนหรือปลูกทุเรียนได้อย่างมั่นคงและมี
ความสุขตามอัตภาพและฐานะของตนเอง ไม่ตกอยู่ในความอยากความต้องการด้วยโลภะกระตุ้นให้

                                                 
65 สนทนากลุ่ม, นายถวิล ปะเรพันธ์ หมู่ที่ 9, นายสมัย ศรีวงษ์ หมู่ 21,นายวุฒินันท์  จันทร หมู่ 21, 11 

มีนาคม 2563. 
66 สนทนากลุ่ม, นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ, นายถวิล ปะเรพันธ์ หมู่ที่ 9นาย

สะอิ้ง นพพันธ์ หมู่ 9, นางส าเนียง อรกุล บ้านซ าตารมย์ หมู่ 7 ต าบลตระกาจ, 11 มีนาคม 2563. 
67 สนทนากลุ่ม, นางสาววาสนา อยู่ดี พานิชย์จังหวัดศรีสะเกษ, 12 มีนาคม 2563. 
68 สนทนากลุ่ม, นายถวิล ปะเรพันธ์ หมู่ที่ 9 ต าบลบักดอง, นายวุฒินันท์  จันทร หมู่ 21 ต าบลบักดอง, 11 

มีนาคม 2563. 
69 สนทนากลุ่ม, นายชาญณรงค์ ทวีสาร ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ, 12 มีนาคม 2563. 
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เกิดความต้องการที่จะบริโภคมากเกินไปหรือคดโกง เป็นการค้าขายอย่างมีศีลธรรมและด าเนินด้วย
คุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับอาชีพของตนเอง 
 
4.3.3 รูปแบบการส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพของผู้ปลูกทุเรียน 

ดังได้กล่าวถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริมความ
มั่นทางาชีพของผู้ปลูกทุเรียน/พืชสวนและจากการสนทนานั้น จะเห็นได้ว่ามีการน าเสนอรูปแบบหลาย
อย่างทั้งในด้านแนวคิดและวิธีการ การส่งเสริมอาชีพชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนโดย ชุมชน ตลาดนัดชุมชน ตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชน และศูนย์แสดงสินค้าชุมชน
หรือ OTOP ทั้งหมดนั้นเป็นรูปแบบในการส่งเสริมอาชีพที่มีหลักการส าคัญเพ่ือให้เกษตรกรได้มีโอกาส
ในการเลือกใช้ช่องทางการขายผลิตภัณฑ์และเพ่ิมรายได้ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชน ศักยภาพ และ
ความเหมาะสมของเกษตรกรนั้น ๆ รวมถึงเป็นแนวทางให้ผู้น าชุมชน ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้องน ามา
ตัดสินใจด าเนินการได้อย่างเหมาะสม รูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพประกอบไปด้วย 2 
รูปแบบ ดังนี้  

4.3.3.1 รูปแบบการส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพแบบท่ัวไป 
1. พัฒนารูปแบบเดิมที่มีอยู่ต่อไป ได้แก่ แนวคิดตลาดนัดชุมชน ร้านค้าชุมชน และโอท้อป

วิถี รูปแบบการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดความมั่นคงนั้นจะต้องอาศัยผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งตัว
เกษตรกรเอง ภาครัฐ เอกชน การด าเนินการในรูปแบบนี้จะช่วยให้เกษตรกรเล็งเป้าเพ่ือเข้าไปขอ
ค าแนะน าและเข้าร่วมได้ง่ายขึ้น การด าเนินการพัฒนารูปแบบนี้ตรงกับหลักจิตตะและวิมังสาในอิทธิ
บาท เพราะทุกภาคส่วนต้องด าเนินการอย่างเอาใจใส่และใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองทุกแง่มุม ทั้ง
ด้านที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ผลได้ ผลเสียต่อเกษตรกร ภาครัฐ องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเอกชน 

2. การอบรมเพ่ิมเติมองค์ความรู้ เป็นรูปแบบที่ภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เอกชน ควรจัดให้เกษตรกรได้รับการอบรมความรู้ด้านวิชาการเสริมความรู้ด้านเกี่ยวกับทุเรียน การ
ปลูกและการดูแลรักษาคุณภาพ  ส่วนทางเกษตรจังหวัดจัดให้วิทยากรไปอบรมให้ความรู้ทางด้าน
กระบวนการปลูกพืช การเตรียมดิน การตรวจค่า PH ความเป็นกรด ด่าง ตลอดจน ปุ๋ย ยา ฮอร์โมน 
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจ าหน่ายที่จะท าให้เกษตรกรซื้อในราคาที่จะอยู่ได้  ส่งเสริมการส่งออกใน
ด้านการตลาดต่างประเทศและในประเทศ  และการจัดให้มีการประชุมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อบรมความรู้เกี่ยวกับการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพ อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรประจ าทุกเดือน ควรมี
ตารางการดูแลรักษาอย่างชัดเจน  

3. การรวมกลุ่มท าสวนทุเรียน (แปลงใหญ่) เป็นรูปแบบที่จะสามารถสร้างความเข้มแข็ง
ภายในกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนได้ เป็นท าเกษตรปลูกทุเรียนปลอดสารพิษ สนับสนุนผู้ปลูกทุเรียนหันมาท า
แบบเกษตรอินทรีย์ เช่นการท าปุ๋ยหมัก ยาจากธรรมชาติ เพ่ือปลอดสารพิษ ผลผลิตได้ราคาดี 
ปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย การพัฒนาแหล่งน้ าให้กับเกษตรกรได้ใช้อย่างเพียงพอกรมชลประธานต้อง
เข้ามาส่งเสริมด้วยจึงจะมีความมั่นคงและยั่งยืน การท าเกษตรอินทรีย์ต้องได้รับการรับรองคุณภาพ 
พ้ืนที่ต้องมีเอกสารสิทธิ์  การท าเกษตรอินทรีย์ขาดทุนคือก าไร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
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น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ การท าเป็นต้นแบบของการเกษตร เกษตรกรท าการเกษตร
แบบพอเพียงท าการเกษตรแบบผสมผสาน ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินที่มีดอกเบี้ยสูงจนเกิดปัญหา  

4. การจัดสรรแหล่งน้ าพอเพียง เป็นการส่งเสริมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่และที่
รัฐบาลสามารถจัดสรรเพ่ือส่งเสริมเรื่องน้ าให้เพียงพอในฤดูแล้ง สนับสนุนในการขุดบ่อบาดาลใต้ดิน 
การดูแลรักษาแหล่งน้ า และความรู้เรื่องการให้น้ าที่เหมาะสม ตรงกับหลักโภควิภาค รู้จักจัดสรรแบ่ง
ส่วนให้เหมาะสมกับการลงทุน   

5. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็นรูปแบบที่หน่วยงานของรัฐจะช่วยประชาสัมพันธ์เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมการตลาดให้แก่ชุมชนผ่านสื่อต่าง ๆ ท าการประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าให้เป็นรู้จัก และ
เกิดการบริโภคซื้อขายทุเรียนและพืชสวน รวมทั้งช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าในลักษณะต่าง ๆ   

 
4.3.3.2 รูปแบบการส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพแบบทางเลือก 
1. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชทุเรียนจัดเป็นตลาดนัดสีเขียวเพ่ือเป็นการรวมกลุ่ม เพ่ือต่อรอง

ราคา ต้องมีตลาดชุมชน เพ่ือให้เกษตรกรน าพืชทางการเกษตรอย่างอ่ืนมาจ าหน่ายด้วย รายได้หลักคือ
การขายทุเรียน ส่วนรายได้รองก็จะเป็นพืชผักและผลไม้อย่างอ่ืน ในสมัยของนายธวัช สุรบาล อดีต
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการโปรโมตและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และมีการเซ็นสัญญา
ของ GI มีกองทุนจากกลุ่มผู้ปลูกทุเรียน ท าให้กลุ่มมีพลังมากข้ึน ในส่วนของเกษตรกรก็จะมีก าลังใจใน
การท าอาชีพ และเม่ือเกิดปัญหาขึ้น ก็สามารถพ่ึงพาค าแนะน า ความช่วยเหลือ และก าลังใจได้ ซึ่งตรง
กับหลักอุฏฐานสัมปทา กัลยาณมิตร และสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตอย่างเหมาะสม  

2. ลดต้นทุนในการดูแลรักษา ส่งเสริมให้สมาชิกสวนทุเรียนลดรายจ่าย ลดต้นทุนการผลิต
ด้วยการท าน้ าหมักชีวภาพเอง มีเงินทุนหรือรถมาปรับพ้ืนที่ให้เหมาะสม ให้เกษตรกรท าการเกษตร
แบบพอเพียง ท าการเกษตรแบบผสมผสาน ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินที่มีดอกเบี้ยสูงจนเกิดปัญหา   

3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การแปรรูปทุเรียนด้วยการท าทุเรียนกวน การหาสถานที่ในการ
จ าหน่าย คัดทุเรียนที่มีคุณภาพเพ่ือจ าหน่ายออกต่างประเทศ มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เก็บไว้ขายได้
นาน เช่น แช่เย็น อบแห้ง เป็นต้น ตัวสินค้ามีรูปแบบสามารถดึงดูดผู้บริโภคหรือท าเป็นของฝากได้  มี
ค าแนะน าในการรับประทาน และการจัดส่งให้ผู้บริโภคด้วยวิธีการที่รวดเร็ว ทั้ งไปรษณีย์และบริการ
ขนส่งอ่ืน ๆ และช่องทางการจ าหน่ายและบริการต่าง ๆ จัดเข้ากับหลักทางพระพุทธศาสนาในข้อที่ว่า
ด้วยฉันทะ ความเชื่อมั่นในสินค้า และหลักวิริยะ ความอดทนเพียงพยายามในการด าเนินการอย่างไม่
ท้อถอย มีความมุ่งมั่นในการค้าขายเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว ผลิตสินค้าให้เป็นที่ถูกใจของลูกค้า 

4. คุณภาพของทุเรียน รักษาคุณภาพให้ดีและผู้บริโภคต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเพ่ือรักษาชื่อเสียงของกลุ่ม ได้มาตรฐานการผลิต GAP และ GI ส ารวจตลาดและสถานที่จะ
ขายก่อน การขายต้องค านึงถึงต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจึงจะมีความมั่นคงทางอาชีพได้ แนวทาง
ส่งเสริมของหอการค้านั้นมีแนวทางการแปรรูปโดยวิธีการแกะเป็นเมล็ดโดยไม่สนว่าจะเป็นทุเรียน
เกรดใดก็ตาม คือแกะแบบโลว์ฟิตก็จะได้ราคาแพง จะแช่ในน้ าแข็งแห้งส่งทางเคอร์ รี่ใช้เวลาไม่เกิน 2 
วัน การท าเกษตรพอเพียง คือ มีกิน มีขาย มีเก็บ และไม่เป็นหนี้ การส่งเสริมเพ่ือความมั่นคงทางอาชีพ 
เกษตรกรต้องท าทุเรียนให้ได้คุณภาพ และได้มาตรฐานของ GI และ GAP ด้วย ทางภาครัฐต้องมาให้
การสนับสนุนในเรื่องทุน และให้ความรู้กรรมวิธีการปลูก การดูแลรักษา และจ าหน่ายด้ วยราคาที่
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พอเหมาะทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งสามารถน าหลักสุจริตคือความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ได้  
 5. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดให้มีการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์และสัญจรไปชมทุกสวน
ของกลุ่ม ซึ่งจะท าให้ผู้นิยมธรรมชาติสามารถเข้าถึงเข้าชมสวนได้ 
 ในทัศนะของผู้วิจัยเห็นว่า รูปแบบการส่งเสริมอาจจะต้องค านึงถึงตัวเกษตรกร กลุ่ม พ้ืนที่ 
ช่วงเวลา และความต้องการที่จะให้ภาครัฐช่วยในด้านใดด้านหนึ่ง พ้ืนที่ของแต่ละแปลงนั้นอาจจะมี
การบริหารจัดการแตกต่างกันบ้าง ซึ่งช่วงเวลาในการด าเนินการจึงต้องการการบริหารจัดการที่ดี จึง
จะได้ทุเรียนที่มีคุณภาพสูง ไม่อ่อนเกินไปหรือสุกเกินไป ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริ โภค คุณภาพของทุเรียนจึงเป็นเรื่องส าคัญ และการจัดการอบรมเกษตรกรให้ เข้า ใจ
กระบวนการพัฒนาและนโยบายของรัฐก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้การปลูกทุเรียนเกิดผลส าเร็จ ดังนั้น 
รูปแบบการส่งเสริมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับการศึกษาและส ารวจ
พ้ืนที่และความต้องการของเกษตรกรด้วย 

 สรุปว่า เกษตรกรต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบร่วมกับผู้น าชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน ในการส่งเสริมเกษตรกรให้มีอาชีพที่มั่นคง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จะท าให้
ได้รับความรู้กว้างขวาง สามารถน ามาพัฒนาอาชีพตนเอง ก าหนดการขายทุเรียนในราคาที่เหมาะสม 
ท าให้ผู้บริโภคสามารถซื้อหากินได้ มีรูปแบบสินค้าที่ดึงดูดความสนใจ การบริการดี การบริหารคล่ อง 
มีช่องทางสื่อสารกัน ก็ท าให้เกษตรกรมีอาชีพมั่นคงได้ ทุเรียนก็จะยังคงเป็นอาชีพที่พ่ึงพาเลี้ยงชีพของ
เกษตรกร ครอบครัว และเป็นก าลังในการดึงดูดเม็ดเงินได้ ท าให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต สังคมมี
ความสุขและเป็นรูปแบบการส่งเสริมอาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง 
 
4.4 วิเคราะห์ยุทธศาสตร์มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ทุเรียนภูเขาไฟหรือทุเรียนชนิดอ่ืน ๆ  ของจังหวัดศรีสะเกษเป็นที่นิยมรับประทานอย่างมาก มี
การผลิตแล้วส่งออกไปยังภายในประเทศและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีและนับวัน
จะเพ่ิมสูงขึ้น เช่นเดียวกับราคาของทุเรียนแต่ละปีจะขยับสูงขึ้น หรือในรอบปี ราคาทุเรียนก็จะทยอยสูงขึ้น
ตามความนิยมและการส่งออกไปยังประเทศอ่ืน ๆ เกิดการผลักดันให้ผลิตอย่างมีคุณภาพ ท าให้สินค้าเป็นที่
ต้องการของผู้ซื้อ ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ สามารถน ามาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนา ได้ดังนี้ 
 
4.4.1 การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัดที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน 
 ประเทศไทยได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาแล้ว 12 ฉบับ ฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 มี
ความเกี่ยวเนื่องกัน โดยเฉพาะส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ในประเด็น การเสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งของภาคการผลิตและบริการ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า
ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึงอันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของ
ทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ 
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การพัฒนาภาคการเกษตร 
1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
2) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร 
5) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
6) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ 
โดยมีแผนงานและโครงการส าคัญ คือ การลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน

สินค้าเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม 
(Zoning) การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ในแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ได้ สรุปสาระส าคัญ 
แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564)70 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกร 
พ่ึงพาตนเองได้ มีความม่ันคงและภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ของ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตร บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 10 โดย
เน้นการขยายผลการท า การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบ อาชีพเกษตรกรรมด้วยการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่น
ใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร สร้างระบบสวัสดิการและ ด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้สินให้กับเกษตรกร 
ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการท าเกษตรแบบผสมผสาน 
เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับ เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนา
องค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพให้สามารถบริหาร จัดการฟาร์มแบบครบวงจรตั้งแต่การ
ผลิต แปรรูป และการตลาด ตลอดจนสร้างการรวมกลุ่มเกษตรกร ให้เข้มแข็งและสามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตและสร้างโอกาสในการแข่งขันของสินค้าเกษตร ใช้การตลาดน าการผลิตด้วย การ
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ มีการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างภาครัฐ
เกษตรกร กับภาคเอกชน เพ่ือให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด ส่งเสริม การ
บริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตร 
และโซ่อุปทานให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่า 
                                                 

70 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, (ออนไลน์) http://secretary.dld.go.th/ images/ files/knowledge/strategy02.pdf 29 
กุมภาพันธ์ 2563. 

http://secretary.dld.go.th/images/files/knowledge/strategy02.pdf


146 
 

 

สินค้าเกษตรโดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเรื่องราว (Story) ให้กับสินค้าเกษตรและชุมชน เพ่ือ
เป็น จุดขาย สร้างความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสินค้าเกษตร สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กลางและ
พัฒนา ระบบตลาดสินค้าเกษตร เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนการ
จัดการ ความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร การด าเนินงานดังกล่าวควรให้ความส าคัญกับ
การสนับสนุน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชน กับเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมการค้าชายแดน การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษ และความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนและสร้าง
ผลประโยชน์ร่วมกัน ในการพัฒนาระดับภูมิภาค  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเกษตรของประเทศให้มีศักยภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดย
ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นความ
ร่วมมือระหว่าง ภาครัฐกับภาคเอกชนในการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา โดยก าหนดกรอบงานวิจัย
และสร้างนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 
และสร้างการเชื่อมโยง ของข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึงส่งเสริมการน างานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ เน้นการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรรายย่อยและกลุ่ม
เกษตรกร เพ่ือช่วยขับเคลื่อน การพัฒนาภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และ
ยั่งยืน เป็นประเด็นส าคัญของการพัฒนาภาคเกษตรบนพ้ืนฐานการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
ที่มี อยู่อย่างจ ากัด โดยเน้นการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรให้คงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สนับสนุน กิจกรรมเกษตรเชิงอนุรักษ์เพ่ือคงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริม
การเกษตรที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรน้ าและพ้ืนที่ท ากินทางการเกษตรและ
สร้างภูมิคุ้มกันทางการเกษตร ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ เป็นการปรับกระบวนการท างานภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ และกระบวนการ ท างานอย่างต่อเนื่ องให้เป็น
องค์กรที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนา กฎหมายใหม่ และปรับปรุง
กฎหมายที่มีอยู่เดิมให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และ เป็นการ
เตรียมความพร้อมขององค์กรให้สามารถปรับตัวและท างานในลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สรุปได้ว่า จังหวัดศรีสะเกษมียุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรและการเกษตรของจังหวัดศรีสะเกษให้เข้มแข็ง 
ยั่งยืนและมั่นคง โดยการเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน สร้างและถ่ายทอด
องค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร  
ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมทั้งจังหวัดศรีสะ
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เกษเองได้มีการวิเคราะห์ด้านการเกษตรด้วยทฤษฎี SWOT ท าให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคในการพัฒนาการเกษตร ทั้งการเพ่ิมพ้ืนที่การปลูก การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการ
พัฒนาคุณภาพการผลิต อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมมูลค้าทางเศรษฐกิจของพืชสวนสามารถท าได้หลาย
แนวทางหลายระดับ แต่เมื่อจะมองในทัศนะพระพุทธศาสนาแล้วก็ดูจะเห็นต่างกันพอสมควร 
 
4.4.2 วิเคราะห์ยุทธศาสตร์มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งที่มีค าสอนให้มนุษย์พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุข 
มั่นคง มีค าสอนบางชุดที่สามารถจัดเข้าลงในหลักเศรษฐศาสตร์ได้ เช่นเดียวกับที่พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์แนวพุทธไว้หลายประเด็น เช่น การบริโภคด้วยปัญญา การไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน เป็นต้น ท่านยังย้ าว่า เศรษฐศาสตรในทัศนะของพระพุทธศาสนาจึงถือวา กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและผลของมัน เปนฐานหรือเปนอุปกรณที่จะชวยสนับสนุนการมีชีวิตที่ดีงาม และการพัฒนาตน 
พัฒนาสังคมของมนุษย์71 ด้วยความต้องการที่เป็นเชิงบวกก็จะท าให้เปลี่ยนแแปลงพฤติกรรม ซึ่งรวมทั้ง
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจแลว ก็เปนปจจัยน าการเปลี่ยนแปลงอยางอ่ืนอีกมากมาย รวมทั้งการพัฒนา
ความสุขดวย การพัฒนาคุณสมบัติเชนวานี้แหละ คือการพัฒนาคุณภาพคน ซึ่งสัมพันธสอดคลองไปดวยกัน
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ชนิดที่เปนปจจัยแกกันและกันกับการพัฒนามนุษยในความหมายที่ถูกตอง72 
 ค าถามคือพระพุทธศาสนามีค าสอนอะไรบ้างที่จะจัดเป็นยุทธศาสตร์มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ดู
เหมือนมีค าสอนที่เป็นชุดหลักธรรมก็มี เช่น ฆราวาสธรรม 4 อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 ทศพิธราชธรรม  
พรหมวิหาร 4 จักรธรรม 4 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 และกัลยาณมิตร 7 เป็นต้น  หรือค าสอนที่เป็น
ข้อธรรมก็มี เช่น หลักสัมมาอาชีวะ หลักการบริโภคด้วยปัญญา หลักสันโดษ เป็นต้น เราอาจจ าเป็นที่จะต้อง
น าหัวข้อธรรมเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัยเพ่ือประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เพราะความซื่อสัตย์ ความอดทน ขยัน มีฉันทะ มีกัลยาณมิตร ไม่ใช่จะซื้อหาได้ง่าย  ดังนี้ 
 1. หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ หมายถึง การเพ่ิมมูลค่าด้วยความขยันหมั่นเพียร หากว่า
เศรษฐกิจนั้นก าลังมุ่งไปข้างหน้า ความพยายามที่จะผลิตสินค้าต่าง ๆ ก็เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของ
ตลาด ทุเรียนหรือพืชสวนแม้จะมีราคาดีแต่ก็ขึ้นอยู่กับฤดูการเพาะปลูกแล้วขายในยามที่ตลาดต้องการ เมื่อ
มองความต้องการของตลาดได้อย่างฉลาด ก็จะมองเห็นช่องทางหรือโอกาสในการค้าขายเพ่ือให้ได้ก าไรและ
เพ่ือคุณภาพชีวิต นอกจากความขยันแล้ว ยังต้องมีการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงพอประมาณ รู้จักประหยัด 
และมีคู่ค้าที่เป็นกัลยาณมิตรด้วย แม้ค้าขายได้ก าไร แต่ด าเนินการผิดพลาด เท่าที่หามาได้ก็ย่อมหมดลงได้
เหมือนกัน 
 2.สัมมาอาชีวะ คือ การท ามาหากินอย่างสุจริตชน ไม่คดโกงเอาเปรียบคนอ่ืน ๆ มาก
เกินไป  
 3. หลักอาทิโภคิยะ รู้จักการแบ่งสันปันส่วนให้กับบริวาร การเพ่ิมมูลค่าด้านค่าแรงงานหรือเงิน
ให้กับลูกจ้าง หรือบริวารอ่ืน ๆ  ก็จะท าให้การค้าขายอยู่ได้ เมื่อตลาดมีความต้องการสินค้าจ านวนมาก การ
ผลิตก็จะยิ่งส าคัญ การต่อรองราคาก็เช่นเดียวกัน 
                                                 

71 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ 9, (กรุงเทพมหานคร:มูลนิธิ
โกมลคีมทอง, 2548), หน้า 57. 

72 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 80. 
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 4. ฉันทะ:การผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ โดยธรรมชาติมนุษย์มีความต้องการหรือความ
โลภที่จะสนองความต้องการของตนเองอย่างฟุ่มเฟือยหรือไม่รู้จักคุณค่าแท้คุณค่าเทียม ขาดความพึงพอใจที่
จะสนองเพียงพอกับความต้องการ จึงมักจะผลิตสินค้าอย่างมากมายเกินก าลังหรือบริโภคใช้สอยอย่าง
ฟุ่มเฟือย ดังนั้น สิ่งที่ต้องท าให้ได้คือการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ได้ เปลี่ยนจากความต้องการ
แบบโลภะให้กลายเป็นความต้องการแบบฉันทะในทุกด้านก็จะท าให้ชีวิตมีความสุขได้ การผลิตหรือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมมากเกินไป ก็อาจท าให้สินค้าล้นตลาดเกินความต้องการและทรัพยากรก็จะไร้ค่าไม่มีประโยชน์ 
มูลค่าทางเศรษฐกิจหรือพืชสวนก็เป็นเช่นเดียวกัน หากล้นตลาด ก็ค้าขายไม่ได้ และอีกอย่างหนึ่ง ความผัน
ผวนของตลาดใหญ่เป็นตัวก าหนดให้เกิดความต้องการในการเพ่ิมมูลค่า หากตลาดใหญ่เกิดความผันผวนตาม
เศรษฐกิจโลก มูลค่าของเศรษฐกิจที่ด าเนินการอยู่ก็อาจลดตัวลง ท าให้ค้าขายขาดทุน และกลายเป็นคนมี
หนี้หรือมีทุกข์ไป ภาครัฐจึงต้องด าเนินการด้วยการ 1.จะตองจัดสรรเศรษฐกิจ เอ้ืออ านวยบริการและสิ่งเกื้อ 
หนุนตาง ๆ  ใหเหมาะกับระดับการพัฒนาที่ตางกันของคนเหลานั้น โดยสนองความตองการของคนที่ตางกัน
เหลานั้นเทาที่ไมกอความเบียดเบียนเสียหายไมเสียความชอบธรรม 2. เกื้อหนุนใหทุกคนกาวขึ้นสูการพัฒนา 
ในระดับที่สูงขึ้นไป ไมใชถอยหลังหรือย่ าอยูกับที่ แนนอนวา ตามหลักการนี้ผูบริหารผูปกครองยอมรูเขาใจ 
ดวยวาในเวลาหนึ่ง ๆ  นั้น คนที่พัฒนาในระดับสูงขึ้นไปมีจ านวนนอยกวา แตคนที่พัฒนาในระดับต่ ามีจ านวน
มากกวา ยกตัวอยาง เชน ในเรื่องความโลภ ผูบริหารยอมรูเขาใจวา ในสังคมนี้มีคนอยูสวนหนึ่ง ซึ่งมีจ านวน 
นอยที่เปนผูมีความใฝรใูฝสรางสรรค มีความอยากท าแบบฉันทะแรงเขม และมีความสุขอยูกับการคนควาหา
ความรูแสวงปญญา และการท างานสรางสรรค คนกลุมนี้แมจะมีจ านวนนอย แตเปนผูสรางความเจริญงอก 
งามแกชีวิตและสังคม เปนผูพัฒนาอารยธรรมที่แทจริง แตคนสวนมาก ซึ่งยังพัฒนาคุณภาพนอย ยังขาด
ฉันทะ มี ความใฝรูใฝสรางสรรคนอย มุงหาความสุขจากสิ่งเสพบริโภค มี โลภะคือความอยากไดเปนแรงขับ
น า ซึ่งท าใหโนมเอียงไปในการที่ จะหลีกเลี่ยงการท า คืออยากไดโดยไมตองท า เมื่อมีความรูความเขาใจอยาง
นี้ ผูบริหารที่ฉลาด ก็จะจัดสรร ตั้งวางระบบและด าเนินการจัดการสังคมใหสอดคลองกับความจริงแหงความ
แตกตางกันนี้ใหไดผลดี  

1. คนจ านวนมากอยูดวยความโลภ ก็จะอยากได แตไมอยากท า และหาทางใหไดโดยไมตองท า 
ดวยวิธีตาง ๆ  เชน บนบานออนวอนรอผลดลบันดาล หวังผลจากลาภลอยคอยโชค เปนนักขอรอรับความชวย
เหลือหยิบยื่นใหจากผูอ่ืน ท าการทุจริต หาทางใหไดมาดวยการหลอกลวงฉอฉล ตลอดจนลักขโมย ใชอ านาจ
ครอบง า ขมเหง เบียดเบียน บีบคั้นเอาจากผูอ่ืน และด าเนินชีวิตแบบฟุงเฟอฟุมเฟอย ลุมหลงมัวเมาในการ 
เสพบริโภค ส าหรับคนจ านวนมากที่เปนอยางนี้ ผูบริหารจะด าเนินการ โดย ก. จัดตั้งระบบเงื่อนไข เพ่ือให
ทุกคนจะไดตอเมื่อท าหรือตองท างานจึงจะไดเงิน ข. วางมาตรการเสริมประกอบ เชน จัดวางระบบตรวจสอบ
บังคับควบคุมลงโทษตอผูละเมิดกติกาในระบบเงื่อนไขนั้น ปองกันแกไขการทุจริตอยางจริงจังและมิใหมีการ 
บังคับขมเหงคุกคามกัน ก าจัดแหลงอบายมุขแหลงการหลอกลวงใหคนหวังผลไดโดยไมตองท า ด าเนิน
กลวิธีตาง ๆ  ที่จะกระตุนเราปลุกคนใหไมเฉื่อยชา ไมตกอยูในความประมาท กลไกส าคัญยิ่งที่จะใหระบบ
เงื่อนไขนี้ด าเนินไปอยางไดผล คือ 1) กฎกติกาหรือกฎหมายจะตองศักดิ์สิทธิ์ มีการบังคับใชอยางมี
ประสิทธิภาพใหไดผลจริงจัง 2) เงื่อนไขนั้นจะตองจัดวางอยางฉลาด เพ่ือคุมและเบนความโลภใหเปนเงื่อน
ไขใหเกิดผลงานในทางสรางสรรคมากที่สุดอยางชนิดที่วา ถายิ่งโลภก็ยิ่งตองเกิดการท างานที่เปนเปาหมาย
มากที่สุด 
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2. คนที่มีฉันทะ ท างานดวยความใฝรใูฝสรางสรรค มีความสุขดวยการคนควาหาความรู   แสวง
หาปญญา และท างานสรางสรรคอยางอุทิศตัว แมจะมีจ านวนนอย แตเปนก าลังสรางสรรคสังคมที่แทจริง ผู
บริหารจะตองใสใจ สนใจ คนหาคนประเภทนี้ และสงเสริม เกื้อหนุนอยางจริงจัง73 

เศรษฐศาสตรแบบพุทธเห็นวาการบริโภค คือการใชสินคาและบริการบ าบัดความตองการเพ่ือให
ไดรับความพอใจโดยเกิดคุณภาพชีวิตขึ้น หมายความวาการบริโภคจะตองมีจุดหมายคือจะตองระบุใหชัดลง
ไปวาไดผลหรือบรรลุจุดหมายอะไร จึงเกิดความพึงพอใจ ไมใชแคเกิดความพอใจขึ้นมาลอย ๆ บนจุดหมายที่
แอบแฝง การน าเอาการแขงขันมายั่วยุท าใหเกิดการรวมมือกันในระดับงอยางนี้ เรียกวาความรวมมือเทียม 
ส่วนความร่วมมือแทก็คือการรวมมือกันในความพยายามที่จะสนองความตองการคุณภาพชีวิต ร่วมมือชวย
กันแกปญหาของมนุษยเอง ฉะนั้น ธรรมชาติของมนุษยนี้จึงมีทางที่จะฝกใหรวมมือกันและการฝกฝนพัฒนา
ที่จะหันเหใหมนุษยเปลี่ยนจากการแขงขันกันมารวมมือกันในการที่จะแกปญหาของมนุษย74 

ดังนั้น เมื่อว่าในด้านการผลิต เรื่อง economic growth คือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก็ดี 
เรื่อง wealth คือความมั่งคั่งก็ดี จะตองเอามาพิจารณากันใหม เชนวา ความเจริญความกาวหนาทาง
เศรษฐกิจนี้ เพ่ืออะไรกันแน ถามันเปนไปเพ่ือ the increase of the quality of life คือเพ่ือความ เจริญ
เพ่ิมพูนของคุณภาพชีวิต ก็จึงนาจะรับได75 

สรุปว่า หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาเน้นไปที่ความต้องการพอเพียงพอประมาณกับการ
ด าเนินชีวิตที่มีคุณภาพ ไม่ได้ด าเนินไปด้วยให้เน้นความโลภเป็นหลัก แม้จะท าธุรกิจหรืองานอย่างอ่ืน ๆ  ก็
เช่นเดียวกัน ความโลภอาจท าให้งานเจริญในเบื้องต้น แต่ก็อาจจะก่อความเสียหายให้เกิดในภายหลังได้ 
ดังนั้น ค าสอนทางพระพุทธศาสนาจีงเป็นกลาง ๆ สามารถนาประยุกต์ใช้กับศาสตร์ต่าง ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับ
ผู้น าไปใช้ หลักฆราวาสธรรม ก็จะเน้นความซื่อสัตย์ อดทน รู้จักแบ่งปัน อิทธิบาทเน้นความต้องการที่
พอประมาณกับการบริโภค พรหมวิหารและสังคหวัตถุเน้นการแบ่งปันบนรากฐานความอบอุ่น 
ทศพิธราชธรรมเน้นการบริหารจัดการ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์จะเน้นการสร้างเนื้อสร้างตัว รู้จักหารู้จักกิน
รู้จักใช้ และกัลยาณมิตรเน้นการมีวิธีการในการด าเนินการต่าง ๆ  ดังนั้น ถ้าเป็นชาวพุทธที่น าหลักค าสอนมา
ใช้อย่างถูกต้องก็จะมองเห็นแค่คุณค่าแท้มากกว่าคุณค่าเทียม บริโภคเพ่ือให้คุณภาพชีวิตดีมิใช่สนองความ
ต้องการตามความโลภที่น าทาง มูลค่าทางเศรษฐกิจจะเพ่ิมหรือจะลดไม่ใช่ประเด็น เพราะค านึงถึงความผัน
ผวนของตลาด มองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ข้ึนลงและส่งผลกระทบกับชีวิตก็ได้หากมีความประมาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

73 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 81-84. 
74 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 45. 
75 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 45. 
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4.5 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่4.4  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาพืชสวน (ทุเรียน)และความมั่นคงทางอาชีพ 
ตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 

อปท.และภาครัฐ 

นโยบายในการส่งเสริม 4 ด้าน 
1. การบริหารจัดการพื้นที่ 
2. เกษตรแปลงใหญ่ 
3 . ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 
4 .  ก ร ะ บ วน กา รผลิ ต และ
มาตรฐานสินค้า 

กลไกในการส่งเสริม 
1. ส ารวจพ้ืนท่ีปลูก 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู ้
3. สร้างต้นแบบการผลิต 
4.  แจ้งเตือนการแพร่ระบาด 
5. ศึกษาดูงาน 
6. เผยแพร่ข้อมลู 
7. ยกระดับการผลิต 
8. สร้างทุเรียนพันธุ์ใหม ่
9. ป้องปรามทุเรียนด้อย
คุณภาพ 

 

เกษตรกร 

สภาพทั่วไป 
1. อาชีพหลัก/อาชีพรอง  
2. ลักษณะการปลูก 
3. ประสบการณ ์
4.  การถือครองที่ดิน 
5. พ้ืนท่ีเดิมก่อนการปลูก 

กระบวนการปลูกพืชสวน 
1. ความรู้ในด้านการปลูก 
2. การปลูก ดูแล รักษา 
3. ผลผลติ/ช่องทางการตลาด 

พระพุทธศาสนา 

การส่งเสริมความมั่นคงทาง
อาชีพ:รายได้หลัก/รายได้รอง/
หนี้ สิ น /ความผันผวนของ
ตลาด 

การส่งเสริมความมั่นคงทาง
อาชีพตามแนวพุทธ  
1. หลักการน้อยคล้อยหลัก
ใหญ่  เ ช่น สุขของคฤหัสถ์   
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ โภค
วิภาค 4 ฆราวาสธรรม 4 จักร 
4 สังคหวัตถุ 4 
2. สุจริต ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง 
3. อิทธิบาท ด าเนินชีวิตอย่าง
มีหลักธรรมเป็นเครื่องหนุนให้
ประสบความส าเร็จ 

ปัญหาและอุปสรรค 
1 .การเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร 
2. การประชาสมัพันธ์ในด้าน
การตลาด/การจ าหนา่ย 
3. ด้านโรคและแมลง 
4. ผลผลิตและช่องทาง
การตลาด 

รูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทาง
อาชีพ คือ 1. รูปแบบทั่วไป : 1) 
การพัฒนารูปแบบเดิมที่มีอยู่ให้ดี 
2) การอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ 3) 
การรวมกลุ่มท าสวนทุเรียนแปลง
ใหญ่ เกษตรอินทรีย์+ผสมผสาน 4) 
การจัดสรรแหล่งน้ าพอเพียง และ 
5) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ 2. 
รู ป แ บ บ ท า ง เ ลื อ ก  :  1 )  ก ลุ่ ม
เกษตรกรผู้ปลูกทุ เรียนจัด เป็น
ตลาดนัดทุ เรียนหรือตลาดนัดสี
เขียว 2) ลดต้นทุนในการดูแลรักษา 
การผลิต 3) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
4) คุณภาพของทุเรียน และ 5) การ
ท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

เป้าหมาย : ด าเนินการได้ เป็นประโยชน์ มีคณุภาพ  
มีความสุข และพอเพียง 



151 
 

 

 จากแผนภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบขององค์ความรู้กระบวนการพัฒนาพืชสวน 
(ทุเรียน) และความมั่นคงทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษนั้น สามารถน ามา
อธิบายได้ดังนี ้
 กระบวนการปลูกพืชสวน ศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนล่างที่มีประวัติ
ความเป็นมายาวนาน เคยเป็นชุมชนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปี นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอ านาจ 
และมีชนเผ่าต่าง ๆ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้ ได้แก่ ส่วย ลาว เขมร และเยอ มีเนื้อที่
ประมาณ 8,839 ตารางกิโลเมตร มี 22 อ าเภอ มีประชากรราว 1.473 ล้านคน มีแหล่งท่องเที่ยวและ
สถานที่ส าคัญในจังหวัดศรีสะเกษ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ผามออีแดง, สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์, ปรางค์กู่, ปราสาทสระก าแพงน้อย, ปราสาทสระก าแพงใหญ่, ปราสาทเยอ, ปราสาทบ้าน
ปราสาท, เป็นต้น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ส่วนด้าน
เศรษฐกิจนั้น พ่ึงพาเกษตรกรรมเป็นหลัก พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ  ข้าวหอมมะลิ , ผลไม้  
เช่น ทุเรียน และเงาะ, พืชสวน เช่น หอมแดง, กระเทียม และยางพารา ตลอดจนพืชไร่ เป็นต้นว่า มัน
ส าปะหลัง และถั่วลิสง มีแหล่งน้ าส าคัญต่อการเกษตร เช่น แม่น้ ามูล ห้วยส าราญ ห้วยศาลา เขื่อนราศี
ไศล เป็นต้น 

 พ้ืนที่ปลูกทุเรียน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
กล่าวถึงการด าเนินการโครงการภายใต้ปรับโครงสร้างและระบบการผลิตทางการเกษตร (คปร.) ที่ได้
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2537 โดยมีการเข้าไปแนะน า ส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่แนวชายแดน 5 
อ าเภอ ได้แก่ กันทรลักษ์ ไพรบึง ขุนหาญ ศรีรัตนะ และภูสิงห์ โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ด้านตอนล่าง 
ติดชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านอ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอขุนหาญ อ าเภอศรีรัตนะ เป็นแหล่งรวมไม้ผล
ทั้งเงาะ ทุเรียน มังคุด จากภาคตะวันออก และสะตอ ลองกอง ยางพารา จากภาคใต้ ล าไย ลิ้นจี่ จาก
ทางภาคเหนือ มะปรางหวาน กระท้อน ส้มโอ มะม่วง จากภาคกลาง สามารถน ามาปลูกได้ในพ้ืนที่
แห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงาะ ทุเรียน เป็นผลไม้ท่ีได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดศรีสะเกษ เพราะถือได้
ว่าเป็นผลไม้คุณภาพ เพ่ือการส่งออกและมีคุณลักษณะที่ดี ทุเรียนศรีสะเกษมีขนาดของผล รสชาติ 
และสีสันของเนื้ออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ปลูกใหม่ หนามของผลทุเรียนค่อนข้างถี่ 
ซึ่งจะมีผลดีในแง่ของการขนส่ง เพราะจะมีความเสียหายน้อย และท่ีส าคัญ เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต
ตามอายุ จึงได้ผลผลิตคุณภาพดี เหมาะแก่การส่งออก ส่วนเงาะศรีสะเกษมีผิวนอกของเนื้อไม่ฉ่ าน้ า 
ท าให้ผู้บริโภคชอบเพราะไม่เลอะขณะรับประทาน  

สภาพปัญหาทั่วไปของเกษตรต่อกระบวนการปลูกทุเรียนในจังหวัดศรีสะ เกษ ได้แก่ 1. 
ด้านการเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรมีสภาพปัญหาโดยรวมในการปลูกทุเรียนระดับปานกลาง 
ได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์ในเรื่องการตลาดการจาหน่ายผลผลิตให้เป็นที่รู้จักโดยการใช้สื่อต่าง ๆ 
เช่น เสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การออกร้านในงานต่าง ๆ เป็นต้น 2) การ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคที่พบในการผลิตทุเรียนกับภาครัฐหรือท้องถิ่น เพ่ือหาแนวทาง
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 3) การหาแหล่งจัดซื้อกล้าพันธุ์/กิ่งพันธุ์ทุเรียน รวมถึงซื้อ
อุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย เป็นต้น เพ่ือให้ได้ราคาถูกกว่าท้องตลาด และ 4) 
ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการปลูกทุเรียน 2. ด้านโรคและแมลง เกษตรกรมีสภาพปัญหาใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ 1) ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช 2)  ปัญหาโรคแอนแทรคโนส {เป็นโรคพืชที่ท า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%87
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ให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ มีเชื้อราที่มีความส าคัญเป็นสาเหตุ  3) ปัญหา
โรคใบจุด 4) ปัญหาโรคใบติด ใบไหม้ ใบร่วง และ 5) ปัญหาด้านโรคและแมลงที่พบ (ค่าเฉลี่ย 3.47) 
ส่วนสภาพปัญหาในระดับปานกลางนั้น ได้แก่ 1)ปัญหาโรคราแป้ง 3. ผลผลิตและช่องทางการตลาด 
เกษตรกรมีสภาพปัญหาโดยรวม ได้แก่ 1) ปัญหาด้านปริมาณการผลิตทุเรียนให้มีความเพียงพอต่อ
การจ าหน่าย 2) ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมรายได้ 3) ปัญหาด้านการลงทุนและการขยาย
พ้ืนที่ปลูก และ 4) ปัญหาด้านราคาจ าหน่าย ข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อสิ่งที่เกษตรกรอยากจะ
ได้รับการพัฒนา/ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐคือ การหาตลาดในการับซื้อ การโฆษณา การ
ท าการแปรรูปทุเรียน หาพันธุ์ทุเรียนที่มีราคาถูกกว่าท่องตลาด ปุ๋ยที่ฆ่าแมลงที่เป็นเกษตรชีวภาพเพ่ือ
ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตและอบรมเกี่ยวกับเรื่องการตลาด การรวมกลุ่มกันเพ่ือที่จะต่อรองราคากับ
พ่อค้าคนกลางได้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการ
ปลูกทุเรียนเพ่ือการค้า คือศึกษาหาความรู้และวิธีการก าจัดศัตรูพืชที่เป็นไปในทางเกษตรอินทรีย์ที่ใช้
ยาฆ่าแมลง เชื้อรา เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน แมลงวันทอง ไรแดง หนอน และด้วง ฉีดยาตามอาการแต่
การใช้ยาต้องเปลี่ยนตลอดไม่เช่นนั้นรักษายาก เพราะตัวแมลงจะดื้อยา 

เกษตรกรมีความพึงพอใจโดยรวมต่อกลุ่มเกษตรกรในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย  2.27) 
เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับน้อยในประเด็น 1) การได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือ
ท้องถิ่นในด้านการพัฒนาการปลูกทุเรียน 2) มีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพ้ืนที่ 3) การติดต่อ
รับความช่วยเหลือกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้ความรู้ในการปลูกทุเรียน ส่วนการไปศึกษาดูงาน/ศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติมกับผู้ที่ประสบความส าเร็จในการปลูกทุเรียนมี เกษตรกรมีความพึงพอใจปานกลาง 
ส่วนความพึงพอใจโดยร่วมด้านการปลูกดูแลรักษาต้นทุเรียน  พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย3.97) เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากในประเด็น 1) กล้า/ท่อนพันธุ์ทุเรียนที่ปลูกเป็น
สายพันธุ์ที่มีความนิยมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 2) การเจริญเติบโตของต้นทุเรียน 3) การดูแลรักษา
ต้นทุเรียนสามารถท าได้ง่าย สะดวก ส่วนสภาพพ้ืนที่และการเตรียมแปลงปลูกมีความเหมาะสม 
ปัญหาโรคและแมลงศัตรูอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมจัดการได้ ปริมาณการใช้ปุ๋ยและสารเคมีกาจัง
ศัตรูพืชอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนั้นพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจโดยรวมต่อผลผลิตและ
ช่องทางการตลาดในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากในด้าน 1) 
ผลผลิตทุเรียนที่ได้รับ 2) ราคาทุเรียนที่จ าหน่ายในท้องตลาด 3)การตลาดและช่องทางการจ าหน่าย
ทุเรียน มีที่รับซื้อทุเรียนที่แน่นอน 4) ท่านสามารถหาตลาดต่อสถานที่จ าหน่ายผลผลิตเอง 
 
 นโยบายและกลไกการส่งเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แผนยุทธศาสตร์กรมการเกษตร แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ เป็นต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อน    
  นโยบายในการส่งเสริมการปลูกพืชสวน 4 นโยบาย ได้แก่ 
  1. นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
ประกาศเขตความเหมาะสมในส่วนของการปลูกพืชแล้ว 13 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด โรงงาน ล าไย เงาะ ทุเรียน มังคุด 
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มะพร้าว และกาแฟ ทุเรียนเป็นพืชหนึ่งที่ได้ประกาศเขตความเหมาะสมไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 
2556 ซึ่งพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกทุเรียน มีทั้งหมด 18 จังหวัด 110 อ าเภอ 497 ต าบล 
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ โดยจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มี
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกทุเรียน คือพ้ืนที่อ าเภอกันทรลักษ์ ใน 6 ต าบล คือ ต าบลจานใหญ่ ซ า 
ตระกาจ ทุ่งใหญ่ ภูเงิน และต าบลหนองหญ้าลาด 
  2. นโยบายการส่งเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตรมีการ
คัดเลือกพ้ืนที่แปลงใหญ่ไว้จ านวน 219 แปลง กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยพิจารณา
คัดเลือกจากพ้ืนที่ 882 จุด ที่เป็นพ้ืนที่น าร่องระบบ MRCF และมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเป็นจุดที่มีศักยภาพที่จะต่อยอดไปสู่การเป็นแปลงใหญ่ได้ ซึ่ง
กระบวนการในการพัฒนาแปลงใหญ่นี้ อยู่ในขั้นตอนที่ก าลังด าเนินการ ในพ้ืนที่แปลงใหญ่ในจังหวั ด
ศรีสะเกษที่กรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกไว้มี 4 แปลง เป็นแปลงใหญ่ ข้าว 3 แปลง และทุเรียน 1 
แปลง แปลงใหญ่ทุเรียนอยู่ที่หมู่ 7 ต าบลตระการ อ าเภอกันทรลักษ์ ซึ่งเป็นจุดเดียวกับศูนย์เรียนรู้
เรื่องทุเรียน มีเกษตรอ าเภอกันทรลักษ์เป็นผู้จัดการ พ้ืนที่ที่รวมเป็นแปลง ใหญ่ประมาณ 1,200 ไร่ อยู่
นอกเขตชลประทาน เกษตรกรที่เข้ามาร่วมท าแปลงใหญ่จ านวน 101 ราย ประเด็นส่งเสริมเน้นหนัก
คือการผลิตทุเรียนคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP และเทคนิค การผสมเกสร ทุเรียนและการตัดแต่งผล  
  3. การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ
มีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจ านวนศูนย์เรียนรู้ทั้งหมด 22 ศูนย์ เป็นศูนย์ที่มีทุเรียน
เป็นสินค้าหลักเพียง 1 ศูนย์ คือศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ 7 ต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ซึ่งเป็นจุดเดียวกับ
แปลงใหญ่การผลิตทุเรียน จากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/อุปกรณ์
การผลิตให้แก่ศูนย์ ยังไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ท าให้ไม่สามารถน าที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากเป็น
สิ่งใหม่ที่เกษตรกรไม่คุ้นเคยและยังไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้  ศูนย์เครือข่ายบางแห่งยังไม่ทราบว่า
ตนเองเป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ท าให้ไม่ทราบว่า การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจะต้องท าอะไรบ้าง 
และมีขั้นตอนวิธีการด าเนินงานอย่างไร และที่ส าคัญ เกษตรกรต้นแบบ ศพก.หลายแห่งไม่รู้จักศูนย์
เครือข่ายของตนเองด้วยเช่นกัน ส่งผลให้เครือข่ายยังไม่สามารถท ากิจกรรมร่วมกันตามวัตถุประสงค์
ของโครงการได้  
  4. การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ทุเรียนได้ถูกน าเข้ามาปลูกในจังหวัดศรีสะเกษ ครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการขยายปลูกในพ้ืนที่หลายอ าเภอ แต่ประสบปัญหาอย่างมาก ศูนย์วิจัยพืช
สวนศรีสะเกษ จึงเริ่มด าเนินการตามแผนการด าเนินงานตั้งแต่ปี 2554 โดยเน้นการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชที่ระบาดอย่างรุนแรง คือ โรครากเน่าและโคนเน่า เพลี้ยไฟ ไรแดง และหนอนเจาะล าต้น
ทุเรียน ในแปลงทุเรียนพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอขุนหาญ และอ าเภอศรีรัตนะ  
โดยได้ส่งเสริมและพัฒนาด้านการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตทุเรียนจังหวัดศรี
สะเกษ บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ประจ าปี 2557 เป็นต้นมา นอกจากนั้น กรมวิชาการเกษตร
ได้เล็งเห็นความส าคัญในการน างานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรมาสู่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เพ่ือ
พัฒนากระบวนการปลูก การผลิต การบริหารจัดการ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ท าให้เกษตรกรมีผลผลิตที่
สูงขึ้น และคุณภาพของทุเรียนดีขึ้น จากการพัฒนาการผลิตทุเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ท าให้ราคา
ทุเรียนในปี 2554 – 2561 มีราคาเพ่ิมสูงขึ้นจาก กิโลกรัมละ 25 บาท เป็นกิโลกรัมละ 150 บาท 
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นอกจากนั้น การผลิตทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษ ได้ยกระดับจากทุเรียนธรรมดาสู่การเป็นทุเรียน
คุณภาพสูง (Premium Grade) ส่งผลให้ทุเรียนหมอนทองของจังหวัดศรีสะเกษได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส่งผลให้ตลาดมีความต้องการทุเรียนภูเขาไฟสูงมาก เกษตรกร
สามารถท าการตลาดทุเรียนออนไลน์ได้เอง เกิดการรวมกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งหมด 8 
กลุ่ม เพื่อผลิตทุเรียนให้ได้มาตรฐาน เพ่ิมอ านาจตลาดต่อรองด้านการตลาดร่วมกัน ในปี 2558 จังหวัด
ศรีสะเกษ ยังได้ร่วมมือกับสภาเกษตรกร จัดท า OR-Code ติดสติ๊กเกอร์ผลทุเรียน เพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นการประกันคุณภาพของผลผลิตอีกทางหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้บริโภคได้ ซึ่งจะเกิดความยั่งยืนในอาชีพการผลิตทุเรียนในอนาคตต่อไป 

กลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ อปท.และภาครัฐ กลไกหลักขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น และภาครัฐในการส่งเสริมการปลูกทุเรียน คือการใช้หน่วยงานย่อยของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร สภาเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวน รวมไปถึงหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด กรมการค้าภายใน องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ส านักงานจังหวัด หอการค้าจังหวัด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ สมาคม
การท่องเที่ยว เป็นต้น เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายหลักให้ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของนโยบายได้  ซึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2554 จนถึงปัจจุบัน จนสามารถยกระดับการผลิตทุเรียน สู่การผลิตทุเรียนคุณภาพสูง (Premium 
Grade) ท าให้ทุเรียนภูเขาไฟ พันธุ์หมอนทองของจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้ส าเร็จ มีกลไกในการส่งเสริมการปลูกทุเรียน ได้แก่ 1) ส ารวจพ้ืนที่ปลูกทุเรียน
ว่ามีปัญหาในลักษณะใด ในแง่ของการส่งผลกระทบต่อผลผลิต เพ่ือหาแนวทางแก้ไข  2) ถ่ายทอดองค์
ความรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพ ของกรมวิชาการเกษตร โดยผ่านกระบวนการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการตามพัฒนาการการเติบโตของทุเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต  3) สร้างต้นแบบการผลิตทุเรียนในพ้ืนที่อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอขุนหาญ 
และอ าเภอศรีรัตนะ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การผลิตทุเรียนของเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียง และสร้าง
วิทยากรแกนน าในการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพในพ้ืนที่ปลูกทุเรียน   4) มีการ
วิเคราะห์แจ้งเตือนภัยการแพร่ระบายของโรค แมลง และการดูแลระบบการผลิตทุเรียนคุณภาพ  5) 
ศึกษาดูงานการผลิตทุเรียนคุณภาพในสวนที่ประสบผลส าเร็จเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนะคติการผลิตทุเรียน
แบบเดิม เป็นการผลิตทุเรียนยุคใหม่ ที่ส่งผลให้มีผลผลิตสูงขึ้น มีต้นทุนการผลิตที่ ต่ าลง การบริหาร
จัดการสะดวกรวดเร็วในการท างานก่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ   6) เผยแพร่ข้อมูล โดยการใช้สื่อ
ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ในการท าการตลาดออนไลน์ รวมไปถึงการจัดท าเอกสารเผยแพร่ และการ
จัดท าวิดีทัศน์  7) การยกระดับการผลิตทุเรียนภูเขาไฟ พันธุ์หมอนทองของจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็น
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) และการควบคุมคุณภาพการผลิตทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษให้ได้
มาตรฐานการผลิตทุเรียน GI  8) การสร้างทุเรียนพันธ์ศรีสะเกษ โดยการส ารวจ/รวบรวมทุเรียนและ
คัดเลือกพันธุ์ ท าการศึกษาวิจัยทุเรียน โดยลักษณะการพิสูจน์ลักษณะพันธุกรรม (Molecular)  9) 
การป้องปรามทุเรียนด้อยคุณภาพ 
  จากกลไกการส่งเสริมของภาครัฐและส่วนงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ส่งผลให้เกิดรูปแบบการ
ด าเนินการทุเรียนพรีเมี่ยมแบบบูรณาการ (ทุเรียนโมเดล)  ส่งผลให้ทุเรียนภูเขาไฟของจังหวัดศรีสะ
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เกษได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภค โดยเฉพาะปัจจุบันเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับ
การก ากับดูแลการผลิตจากภาครัฐอย่างเข้มแข็ง จึงท าให้ราคาสูง อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่ต่ ากว่า 150 บาทต่อ
กิโลกรัม เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดดีขึ้น โดยเฉพาะในเขตอ าเภอกันทร
ลักษ์ อ าเภอขุนหาญ และอ าเภอศรีรัตนะ  นอกจากนั้นยังเกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม และ
รูปแบบการท่องเที่ยวนวัตวิถีในจังหวัดศรีสะเกษ  
  3. นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนทุเรียนในภาพรวม ทุเรียนถือเป็นผลไม้ที่มีความส าคัญ
ต่อภาคการเกษตรของไทย โดยสร้างรายได้มากเป็นอันดับที่ 2 ในสินค้ากลุ่มไม้ผลรองจากมะม่วง 
(กรมการค้าภายใน,รายงานประจ าปีงบประมาณ 2557)จากข้อมูล พบว่าในปี 2560 มูลค่าผลผลิตของ
ทุเรียนอยู่ที่ 3,963.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.7 ของมูลค่า ผลผลิตกลุ่มไม้ผล สูงเป็นอันดับที่ 2 
รองจากมะม่วง โดยการขยายตัวเฉลี่ยของมูลค่าทุเรียนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 
21.2 ต่อปี สะท้อนถึง ราคาที่เพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับกระแสนิยมบริโภคทุเรียน ที่เติบโตขึ้นจากในและ
นอกประเทศในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ ประมาณการผลผลิต
ทุเรียนที่จะออกสู่ตลาดในปี 2561 ราว 798,008 ตัน ซึ่งเป็นจ านวนที่สูงกว่าผลผลิตปี2560 ถึงร้อยละ 
25.7 จากอานิสงส์ของการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เพาะปลูกในปี 2556 จะทยอยให้ผลผลิตในปีนี้มากกว่าใน
อดีต เนื้อที่เพาะปลูกทุเรียนรวมทั้งประเทศในปัจจุบันอยู่ที่ 605 ,146 ไร่ โดยปลูกมากที่สุดใน ภาคใต้
และภาคตะวันออก ข้อมูลปี 2560 แสดงให้เห็นว่าเนื้อที่ให้ผลของทุเรียนกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ 
302,416 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 49.9 ของเนื้อที่เพาะปลูกทั่วประเทศ โดยปลูกมากที่จังหวัด 
ชุมพร ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีเนื้อที่เพาะปลูกรวมกัน 262,543 ไร่ เป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 
43.4 และปลูกมากที่จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ทุเรียนพันธุ์หมอนทองมีเนื้อที่ปลูกมากเป็นอันดับหนึ่ง คิด
เป็นร้อย ละ 89.6 ของเนื้อที่ปลูกทุเรียนทั้งประเทศ รองลงมา ได้แก่ พันธุ์ชะนี พันธุ์กระดุม พันธุ์
ก้านยาว และพันธุ์ อ่ืน ๆ โดยผลผลิตทุเรียนตามปกติจะออกสู่ตลาด 2 ช่วง คือช่วงเดือนเมษายน-
มิถุนายนในภาคตะวันออก และ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายนในภาคใต้  

4. สถานการณ์และแนวโน้มการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ทุเรียนมีถิ่นก าเนิดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีแหล่งผลิตที่ส าคัญในประเทศไทย อินโดนิเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ 
อย่างไรก็ตาม ในแต่ละประเทศจะมีสายพันธุ์ทุเรียนซึ่งเป็นไม้ผลท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป รวมแล้ว
หลายร้อยพันธุ์ ส าหรับในประเทศไทยพันธุ์ทุเรียนที่เป็นที่นิยมในทางการค้า ได้แก่ หมอนทอง ชะนี 
ก้านยาว และกระดุม ในปี 2559 พ้ืนที่เพาะปลูกทุเรียนในแหล่งผลิตที่ส าคัญ 5 ประเทศ ประกอบด้วย 
ไทย อินโดนีเซีย มาเลชีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวมกันประมาณ 1.43 ล้านไร่  
โดยไทยมีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนสูงสุดประมาณ ร้อยละ 31.77 รองลงมาได้แก่ อินโดนีเซีย ร้อยละ 26.80 
มาเลเซีย ร้อยละ 22.34 เวียดนาม ร้อยละ 11.83 และฟิลิปปินส์ร้อยละ 7.26 การส่งออกทุเรียนสด
ของโลก (ไม่รวมทุเรียนแช่เย็นและแช่แข็ง และอบแห้ง) ในปี 2560 จากแหล่ง ผลิตสามประเทศที่
ส าคัญได้แก่ ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม มีอุปทานส่งออกรวมประมาณ 693,748 ตัน 12 ใน จ านวน
นี้เป็นการส่งออกทุเรียนของไทยจ านวน 490 ,489 ตัน 13 เวียดนาม 185,295 ตัน14 และมาเลเซีย 
18,000 ตัน15 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.18, 21.01 และ 2.81 ตามล าดับ 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกทุเรียนของไทยได้ขยายตัวอย่างมากจากมูลค่า
การส่งออก 3, 835.36 ล้านบาท เฉลี่ยในช่วงปี 2550 - 52 เพ่ิมสูงขึ้นเป็น 26,645.98 ล้านบาท เฉลี่ย
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ในช่วงปี 2559 - 61 หรือมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 24.07 ต่อปีเฉลี่ยจากช่วง 2550 - 61 และมี
สัดส่วนมูลค่าทุเรียนสดส่งออก ถึงร้อยละ 83.41 ของมูลค่าการส่งออกทุเรียนไทยโดยรวมเฉลี่ยในช่วง
ปี 2559 - 61 การส่งออกทุเรียนแช่เย็น และแช่แข็งและทุเรียนแห้งมีสัดส่วนต่ าเพียงร้อยละ 11.37 
และ 1.33 การส่งออกสินค้าทุเรียนสดของไทยจะถูกส่งไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียนเป็น
ส าคัญ โดยในปี 2561 มีการส่งออกทุเรียนสดในทุกภูมิภาคโดยรวม 496,915 ตัน ในจ านวนนี้ได้ส่งไป
ยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุดจ านวน 300 ,543 ตัน (ร้อยละ 60.48) และภูมิภาคอาเซียน 
จ านวน 195,349 ตัน (ร้อยละ 39.31) ส่วนที่เหลือ จ านวน 1 ,024 ตัน (ร้อยละ 0.21) ส่งออกไปยัง
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าผลผลิตทุเรียนของไทยส่งไปยังสองภูมิภาคดังกล่าว
รวมกันคิดเป็นร้อยละ 99.79 ของปริมาณส่งออกทุเรียนสดไทย หากพิจารณาถึงประเทศท่ีไทยส่งออก
ทุเรียนไปมากที่สุดในปี 2561 พบว่า ร้อยละ 40.74 ส่งไปยังตลาดจีน เวียดนาม (ร้อยละ 37.76) 
ฮ่องกง (ร้อยละ 18.07) และมาเลเซีย (ร้อย ละ 1.38) ผลผลิตที่ส่งออกไปยังฮ่องกงและเวียดนามนั้น
จะถูก re-export ไปยังตลาดจีนเป็นส าคัญ ส่วนการส่งออกไปยังตลาดอ่ืน ๆ ของทุเรียนไทยมีไม่มาก
นัก การขยายตัวของอุปทานส่งออกทุเรียนของไทยได้ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของระดับราคาฟาร์มที่
เกษตรกรได้รับ โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ราคาทุเรียนที่ระดับฟาร์มได้ปรับตัวเพ่ิมข้ึนกว่า 3 เท่าตัว 
จากระดับราคา เฉลี่ย 20.53 บาทต่อกิโลกรัม ได้ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 35.55 บาทต่อกิโลกรัม เฉลี่ย
ในช่วงปี 2555 - 57 และ 72.01 บาทต่อกิโลกรัม เฉลี่ยในช่วงปี 2559 - 61 ตามล าดับ การขยายตัว
ของการส่งออกทุเรียนไทยไปยังจีนและเวียดนามส่งผลต่อการเข้ามาท าธุรกิจล้งทุเรียนของ
ผู้ประกอบการจากจีนและเวียดนาม เพ่ือการส่งออกไปยังตลาดภายประเทศของตน 
 
 การส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพ สามารถส่งความมั่นคงทางอาชีพผ่านรายได้ รายจ่าย 
และความเป็นหนี้สินของเกษตรกร รายได้ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิต เกษตรกรมีรายได้หลัก
ที่การท านา ส่วนการปลูกพืชสวนชนิดอ่ืน ๆ เป็นรายได้รองหรือรายได้เสริม ปัจจัยด้านรายได้และ
อาชีพเสริมจะท าให้เกิดความมั่นคง แต่เมื่อเป็นหนี้สินก็จะท าให้เกิดความไม่มั่นคง เพราะไม่สามารถ
บริหารจัดการได้ จึงต้องมีแนวทางส่งเสิรมความมั่นคง เช่น การจัดท าบัญชีครัวเรือน การบริหารหนี้
เสีย การเพ่ิมเติมความรู้ ช่องทางการผลิตและจัดจ าหน่าย และพ้ืนฐานของตัวเกษตรกรเองที่จะมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 
 การส่งเสริมความมั่นทางอาชีพตามแนวพุทธ เป็นการน าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาจับ
หรือถอดเป็นบทเรียน เพราะแนวทางค าสอนของพระพุทธศาสนามีส่วนในการส่งเสริมความมั่นคงทาง
อาชีพของผู้ปลูกทุเรียนซึ่งจะท าให้การท าเกษตรพืชสวนเป็นแหล่งที่มีศีลธรรมและคุณธรรมควบคู่กัน
ไปด้วย ได้แก่ 1) หลักการน้อยคล้อยหลักใหญ่ มีหลักการน้อยใหญ่มากมายที่ส่งเสริมสนับสนุนกันและ
กัน ในที่นี้ได้แก่ ความสุขของคฤหัสถ์ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ โภควิภาค และหลักฆราวาสธรรม จักร 
พรหมวิหาร สัปปุริสธรรม และกัลป์ยาณมิตตตา 2) การส่งเสริมม่ันคงตามหลักสุจริตธรรม การซื่อสัตย์ 
ไม่คดโกง ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ  3) การส่งเสริมความมั่นคงตามหลักธรรมอิทธิบาท 4 
วิธีการหรือแนวทางแห่งความส าเร็จตามหลักพระพุทธศาสนาที่สามารถส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ
ได้ คือ 1) ฉันทะ ความต้องการหรือรักจะท าการประกอบอาชีพ 2) วิริยะ ขยันหมั่นประกอบในอาชีพ
อย่างเข้มแข็ง อดทน ไม่ท้อถอย 3) จิตตะ คือ จิตใจเข้มแข็ง ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านจนกลายเป็นความ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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ย่อท้อและเกียจคร้านเลิกลาไป 4) วิมังสา คือ หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล มี
การวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 

รูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ เป็นรูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงที่ เป็น
รูปธรรมผสมผสานกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จัดเป็น 2 รูปแบบหลัก แต่ละรูปแบบแยกเป็น
รูปแบบย่อยอย่างละ 5 ประการ ได้แก่ 1. รูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพทั่วไป 1) การ
พัฒนารูปแบบเดิมที่มีอยู่ให้ดี 2) การอบรมเพ่ิมเติมองค์ความรู้ 3) การรวมกลุ่มท าสวนทุเรียนแปลง
ใหญ่ เกษตรอินทรีย์+ผสมผสาน 4) การจัดสรรแหล่งน้ าพอเพียง และ 5) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
2. รูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพแบบทางเลือก 1) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจัดเป็น
ตลาดนัดทุเรียนหรือตลาดนัดสีเขียว 2) ลดต้นทุนในการดูแลรักษา การผลิต 3) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
4) คุณภาพของทุเรียน และ 5) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร รูปแบบเหล่านี้เกษตรกรสามารถร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน ภาครัฐ และเอกชน ในการบริหารจัดการด าเนินการได้ เป็นประโยชน์ มี
คุณภาพ มีความสุข และพอเพียงในการปลูกพืชสวน/ทุเรียนและด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
และศีลธรรม เป็นเกษตรกรที่ดีมีความสุขพอเพียงท่ามกลางธรรมชาติ 
 



 
บทท่ี 5 

 
สรุป อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
    การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพตาม
แนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษากระบวนการ
พัฒนาการปลูกพืชสวน ( ทุเรียน ) ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ (2) เพ่ือศึกษานโยบายและกลไก
การส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ อปท. และภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ (3) เพ่ือศึกษาการส่งเสริม
ความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา เป็น
การวิจัยแบบผสานวิธีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพตาม
แนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ” เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณด้วยการออก
แบบสอบถามและเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม  ได้ศึกษาเอกสารข้อมูล
ภาคสนาม การตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และศึกษาแนวคิด ทฤษฎีมา
เชื่อโยงหาความสัมพันธ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเพ่ือน ามาประมวลผล วิเคราะห์และสังเคราะห์ผล น าเสนอ
ผลโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์จนสามารถสรุปเป็น 3 โครงการย่อย ดังนี้ 
 5.1.1 โครงการย่อยที่ 1 ศึกษากระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ
ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 

 5.1.1.1 สภาพทั่วไปของการปลูกพืชสวน (ทุเรียน)                  
 ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย  50 ปี มีอายุ

น้อยที่สุด 25 ปี และมีอายุมากที่สุด 75 ปี โดยเกษตรกรที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา มีแรงงานในครอบครัวเฉลี่ยประมาณ 2 คน โดยมีจ านวนแรงงานในครอบครัวน้อยที่สุด 
1 คนและมากที่สุดคือ 7 คน ซึ่งเกษตรกรที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีประสบการณ์การประกอบอาชีพท านา
มาก่อนการปลูกทุเรียน และมีอาชีพหลัก คือ การท านา ส่วนอาชีพรอง คือ รับจ้าง เกษตรกรมีระบบ
การปลูกทเุรียน แบบเกษตรผสมผสาน และมีการปลูกทุเรียนแบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรที่ให้ข้อมูล
เกือบทั้งหมดมีประสบการณ์ในการปลูกทุเรียนมากกว่า 3 ปี โดยมีประสบการณ์ในการปลูกทุเรียน
น้อยที่สุด 1 ปี และที่มีประสบการณ์ในการปลูกทุเรียนมากที่สุด 28 ปี มีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการปลูก
ทุเรียน คือ ใช้ทุนส่วนตัว เกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีผลผลิตต่อต้นเฉลี่ยข้อมูลผลผลิตต่อต้นของเกษตรกร
ปลูกทุเรียน พบว่า ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 130 กิโลกรัมต่อต้น มีเกษตรผู้ปลูกทุเรียนได้ผลผลิต
ต่อต้นน้อยที่สุดจ านวน 7 ราย คิดเป็น (ร้อยละ 23.3) โดยเกษตรกรที่ให้ข้อมูลผลส่วนใหญ่ คิดเป็น 
(ร้อยละ 56.7) มีผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในการปลูกทุเรียน ได้ผลผลิตมากที่สุด มากกว่า 3,640 กิโลกรัม 
จ านวน 2 ราย (ร้อยละ6.7) และมีเพียง จ านวน 8 รายได้ผลิตน้อยที่สุดอยู่ที่ 2,500-3,000 กิโลกรัม 
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คิดเป็น (ร้อยละ26.7)และที่ได้ผลผลิตน้อยท่ีสุด คือ 2,000-2,500 กก/ไร่/ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.3 และเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีผลผลิตผลผลิตต่อต้นต่อไร่เฉลี่ยประมาณ 20-25 ต้น/ไร่ เกษตรกรที่
ให้ข้อมูลมีผลผลิตต่อต้นต่อไร่มากที่สุด คือ 25 ต้น/ไร่ เกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีผลผลิตต่อต้นต่อไร่น้อย
ที่สุด คือ 15 ต้น/ไร่ เกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีรายได้นอกเหนือจากการปลูกทุเรียนเกือบทั้งหมดเป็นภาค
เกษตรได้แก่ การท าไร่ ท านา ท าสวน และเลี้ยงสัตว์  

 เกษตรกรที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นสมาชิกธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรที่
ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เคยรับค าปรึกษาจากเคยรับค าปรึกษาจากญาติและเพ่ือนเมื่อมีปัญหา ได้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนจากญาติและเพ่ือน เกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีจ านวนแรงงานภายใน
ครอบครัวที่ใช้ในการท าสวนทุเรียนเฉลี่ยประมาณ  2 คน โดยเกษตรกรที่ให้ข้อมูล  บางรายไม่มี
แรงงานในครอบครัวที่ใช้ท าสวนทุเรียนเลย ในขณะที่เกษตรกรที่ให้ข้อมูลที่มีจ านวนแรงงานใน
ครอบครัวที่ใช้ในการท าสวนทุเรียนมากที่สุด คือ 7 คน มีจ านวนแรงงานจ้างที่ใช้ในการท าสวนทุเรียน
เฉลี่ยประมาณ 2 คน โดยเกษตรกรที่ให้ข้อมูลสองในสามไม่มีแรงงานจ้างที่ใช้ในการท าสวนทุเรียน 
และเกษตรกรที่ให้ข้อมูลที่มีจ านวนแรงงานจ้างที่ใช้ในการท าสวนทุเรียนมากที่สุด  6 คน มีจ านวน
แรงงานที่ใช้ในการท าสวนทุเรียนเฉลี่ยประมาณ 3 คน โดยเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีจ านวนแรงงานที่ใช้
ในการท าสวนทุเรียนน้อยที่สุด 1 คน มากที่สุด คือ 12 คน เกษตรกรที่ให้ข้อมูลในการปลูกทุเรียน มี
ลักษณะการถือครองพ้ืนที่ปลูกเป็นของตนเอง สภาพพ้ืนที่ก่อนปลูกทุเรียนเป็นพ้ืนที่ท าการ เกษตรมา
ก่อน 

 

       5.1.1.2 กระบวนการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) 
 ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจโดยรวมต่อกลุ่มเกษตรกรในระดับ

น้อย (ค่าเฉลี่ย 2.27) เกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในระดับน้อยน้อยในประเด็น 1) การได้รับ
ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือท้องถิ่นในด้านการพัฒนาการปลูกทุเรียน 2)มีเครือข่ายเกษตรกรผู้
ปลูกทุเรียนในพ้ืนที่ 3)การติดต่อรับความช่วยเหลือกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้ความรู้ในการปลูกทุ เรียน 
ส่วนการไปศึกษาดูงาน/ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมกับผู้ที่ประสบความส า เร็จในการปลูกทุเรียนมี 
เกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจปานกลาง  

 ส่วนความพึงพอใจโดยร่วมด้านการปลูกดูแลรักษาต้นทุเรียน พบว่า มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย3.97) เกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในระดับมากในประเด็น 1)กล้า/ท่อน
พันธุ์ทุเรียนที่ปลูกเป็นสายพันธุ์ที่มีความนิยมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 2) การเจริญเติบโตของต้น
ทุเรียน 3) การดูแลรักษาต้นทุเรียนสามารถท าได้ง่าย สะดวก ส่วนสภาพพ้ืนที่และการเตรียมแปลง
ปลูกมีความเหมาะสม ปัญหาโรคและแมลงศัตรูอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมจัดการได้ ปริมาณการใช้
ปุ๋ยและสารเคมีกาจังศัตรูพืชอยู่ในระดับปานกลาง  

 นอกจากนั้นพบว่าเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจโดยรวมต่อผลผลิตและช่องทาง
การตลาดในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) โดยเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในระดับมากใน
ประเด็น 1) ผลผลิตทุเรียนที่ได้รับ 2) ราคาทุเรียนที่จ าหน่ายในท้องตลาด 3) การตลาดและช่องทาง
การจ าหน่ายทเุรียน มีที่รับซื้อทุเรียนที่แน่นอน 4) สามารถหาตลาดต่อสถานที่จ าหน่ายผลผลิตเอง 
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     5.1.1.3 ความพึงพอใจ ปัญหา และอุปสรรคการปลูกพืชสวน (ทุเรียน)  
 ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีสภาพปัญหาโดยรวมในการปลูกทุเรียนด้านกลุ่ม

เกษตรกรในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.34) โดยเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีสภาพปัญหาในระดับมากใน
ประเด็น 1)การประชาสัมพันธ์ในเรื่องการตลาดการจ าหน่ายผลผลิตให้เป็นที่รู้จักโดยการใช้สื่อต่าง  ๆ 
เช่น เสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การออกร้านในงานต่าง  ๆ เป็นต้น 2)การ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคที่พบในการผลิตทุเรียนกับภาครับหรือท้องถิ่น เพ่ือหาแนวทาง
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ส่วนการหาแหล่งจัดซื้อกล้าพันธุ์/กิ่งพันธุ์ทุเรียนรวมถึงซื้อ
อุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย เป็นต้น เพ่ือให้ได้ราคาถูกกว่าท้องตลาด ปัญหาด้าน
ความรู้ความเข้าใจในการปลูกทุเรียน เกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีสภาพปัญหาในระดับปานกลาง 

  ส่วนสภาพปัญหาโดยร่วมในด้านโรคและแมลงในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.75) โดย
เกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีสภาพปัญหาในระดับมากที่สุดในประเด็น สภาพปัญหาในระดับมากที่สุด  1)
ปัญหาโรคโคนเน่า รากเน่า ผลเน่า มีสภาพปัญหาในระดับปานกลาง คือ 1)ปัญหาโรค และแมลง
ศัตรูพืช 2) ปัญหาโรคแอนแทรคโนส 3) ปัญหาโรคใบจุด ปัญหาโรคใบติด ใบไหม้ ใบร่วง  ปัญหาด้าน
โรคและแมลงที่พบ  ส่วนสภาพปัญหาในระดับปานกลางนั้นเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีปัญหาในประเด็น 1)
ปัญหาโรคราแป้ง  

 สภาพปัญหาโดยร่วมในด้านผลผลผลิตและช่องทางการตลาดในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
2.75) โดยเกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีสภาพปัญหาในระดับมากในประเด็น 1)ปัญหาด้านปริมาณการผลิต
ทุเรียนให้มีความเพียงพอต่อการจ าหน่าย 2)ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมรายได้ ส่วนสภาพ
ปัญหาในระดับปานกลางมีประเด็นเดียวคือ ปัญหาด้านการลงทุนและการขยายพ้ืนที่ปลูก และสภาพ
ปัญหาในระดับน้อย คือ ปัญหาด้านราคาจ าหน่าย และปัญหาอ่ืน ๆ (ทเุรียนอ่อน) 
 
 5.1.2 โครงการย่อยที่ 2 ศึกษานโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) 
ของ อปท. และภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ 

 5.1.2.1  นโยบายการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ อปท.และภาครัฐ 
  ผลการศึกษานโยบายและทิศทางการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของรัฐบาล และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาการผลิตทุเรียนศรีสะเกษเพ่ือการ
ส่งออกไปยัง ประเทศจีนนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดแนวทางให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบายและ
ทิศทางการ พัฒนา การเกษตร เพ่ือให้แนวทางท่ีก าหนดขึ้นถูกน าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้จริง และ
ได้รับการ สนับสนุนและก ากับดูแลภายใต้แผนงานโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  จากการศึกษานโยบายและทิศทางการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร พบว่ามี นโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปลูกทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
ภาครัฐอยู่ 4 นโยบาย ดังนี้ 
  1. การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) ซึ่งทุเรียนเป็นพืชที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้ประกาศเขตความเหมาะสมในการปลูกพืช โดยจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกทุเรียน คือพ้ืนที่ อ าเภอกันทรลักษ์ ใน 6 ต าบล คือ ต าบลจาน
ใหญ่ ต าบลซ า ต าบลตระกาจ ต าบลทุ่งใหญ่ ต าบลภูเงิน และต าบลหนองหญ้าลาด  
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  2. การส่งเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ซึ่งแปลงใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกไว้มี 4 แปลง เป็นแปลงใหญ่ข้าว 3 แปลง และทุเรียน 1 แปลง แปลงใหญ่
ทุเรียนอยู่ที่หมู่ 7 ต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ มีเกษตรอ าเภอกันทรลักษ์เป็นผู้จัดการ ซึ่งก าหนด
ขอบเขตพ้ืนที่แปลงใหญ่ไว้ประมาณ 1,200 ไร่ เป็นพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานเกษตรกรที่มา
รวมกันผลิตเป็นแปลงใหญ่มีจ านวนประมาณ 100 ราย ประเด็นส่งเสริมเน้นหนัก คือการผลิตทุเรียน
คุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP  
  3. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมี ศูนย์
เรียนรู้ทั้งหมด 22 ศูนย์ เป็นศูนย์ที่มีทุเรียนเป็นสินค้าหลักจ านวน 1 ศูนย์ คือศูนย์เรียนรู้ที่หมู่ 7 ต าบล
ตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ ซึ่งเป็นจุดเดียวกับแปลงใหญ่การผลิตทุเรียน พบว่า เกษตรกรเจ้าของศูนย์
เรียนรู้เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์พร้อมที่จะเป็นต้นแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกร
รายอื่นได้ นอกจากนั้นแปลงเรียนรู้มีขนาดใหญ่พอที่จะใช้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติและมีเครื่องมืออุปกรณ์
พร้อมที่จะใช้ในการจัดฝึกอบรม แต่มีข้อจ ากัดด้านฐานการเรียนรู้ยังไม่พร้อมมากนักต้องพัฒนาให้เป็น
ฐานการเรียนรู้ที่ค่อนข้างถาวรมีองค์ความรู้และตัวอย่างของจริงประกอบอย่างชัดเจน และหลักสูตร
การเรียนรู้ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก ไม่มีหลักสูตรที่ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน รวมทั้งไม่มีการจัดท า
แผนการเรียนรู้ในแต่ละช่วงเวลา ศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวนี้จะต้องได้รับการพัฒนาเติมเต็มให้มีความ
สมบูรณ์ พร้อมที่จะให้บริการและเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับเกษตรกรในพ้ืนที่
อย่างแท้จริงตอ่ไป  
  4.  กระบวนการผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตรเป็นทิศทางการพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรที่จะต้องผลิตตามค าแนะน าเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) และ
ผลผลิตหรือสินค้าเกษตรนั้นจะต้องได้มาตรฐานสินค้าเกษตร (Thai Agricultural Standard) ซึ่ง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีค าแนะน าเกษตรดีที่เหมาะสม ล าดับที่ 23 ส าหรับทุเรียน หรือ GAP 
ทุเรียน และก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับทุเรียน ตามมาตรฐานเลขที่ มกษ. 3-2556 ซึ่งเป็น 
มาตรฐานทุเรียนระหว่างประเทศด้วย และในกรณีที่เป็นสินค้าส่งออก ก็ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ 
มาตรการ และมาตรฐานสินค้าน าเข้าของประเทศนั้น ๆ ซึ่งการพัฒนา การผลิตทุเรียนเพ่ือการส่งออก 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรท าการผลิตทุเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐาน GAP ซึ่งถือเป็น “ต้นน้ า” ของกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและ
อยู่ภายใต้การด าเนินการของเกษตรกรโดยตรง นับเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้ได้ผลผลิตทุเรียนที่มี
คุณภาพในระดับที่สามารถส่งออกได้ อีกทั้งทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษส่วนใหญ่ จะเป็นการผลิตเพ่ือ
ส่งออกไปยังประเทศจีน ดังนั้น แนวทางการพัฒนาการผลิตทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษนั้น จะต้อง
เริ่มจากการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมกับการปลูกทุเรียนตามหลัก Zoning เพ่ือก าหนด 
พ้ืนที่หรือชี้เป้าพ้ืนที่ให้ชัดเจน ว่ามีพ้ืนที่ใดบ้างที่จะส่งเสริมการผลิตทุเรียนเพ่ือการส่งออกไปจีน พ้ืนที่ 
นั้นอยู่ตรงไหน มีขอบเขตและจ านวนพื้นที่เท่าไหร่ มีเกษตรกรกี่ครัวเรือน เป็นต้น และใช้หลักการตาม
นโยบายแปลงใหญ่เป็นเป้าหมายในการพัฒนา คือต้องท าให้เกิดการรวมกันผลิตในลักษณะแปลงใหญ่ 
โดยมีผู้จัดการเป็นผู้ขับเคลื่อนการท างานทั้งหมด และใช้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะ
เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเอง โดยใช้ระบบและวิธีการท างานส่งเสริมการเกษตร รูปแบบ 
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MRCF System เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญในการเข้าท างานกับเกษตรกรในพ้ืนที่ ทั้งนี้ จะต้องท า
การผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
5.1.2.2 กลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ อปท.และภาครัฐ 
จากการศึกษา พบว่า กลไกหลักขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และภาครัฐในการ

ส่งเสริมการปลูกทุเรียน คือการใช้หน่วยงานย่อยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้แก่ กรมส่งเสริม
การเกษตร สภาเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวน รวมไปถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด กรมการค้าภายใน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ส านักงานจังหวัด 
หอการค้าจังหวัด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ สมาคมการท่องเที่ยว เป็นต้น เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนนโยบายหลักให้ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายได้  ซึ่งในจังหวัดศรีสะ
เกษ ได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน จนสามารถยกระดับการ
ผลิตทุเรียน สู่การผลิตทุเรียนคุณภาพสูง (Premium Grade) ท าให้ทุเรียนภูเขาไฟ พันธุ์หมอนทอง
ของจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้ส าเร็จ โดยสามารถสรุป
การด าเนินงานได้ เป็นล าดับขั้น ดังนี้ 
  1. ส ารวจพ้ืนที่ปลูกทุเรียนว่ามีปัญหาในลักษณะใด ในแง่ของการส่งผลกระทบต่อผลผลิต 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพ ของกรมวิชาการเกษตร โดยผ่าน
กระบวนการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามพัฒนาการการเติบโตของทุเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 
  3. สร้างต้นแบบการผลิตทุเรียนในพ้ืนที่อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอขุนหาญ และอ าเภอศรี
รัตนะ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การผลิตทุเรียนของเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียง และสร้างวิทยากรแกน
น าในการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพในพ้ืนที่ปลูกทุเรียน 
 4. มีการวิเคราะห์แจ้งเตือนภัยการแพร่ระบายของโรค แมลง และการดูแลระบบการผลิต
ทุเรียนคุณภาพ 
  5. ศึกษาดูงานการผลิตทุเรียนคุณภาพในสวนที่ประสบผลส าเร็จเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนะคติ
การผลิตทุเรียนแบบเดิม เป็นการผลิตทุเรียนยุคใหม่ ที่ส่งผลให้มีผลผลิตสูงขึ้น มีต้นทุนการผลิตที่
ต่ าลง การบริหารจัดการสะดวกรวดเร็วในการท างานก่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ 
 6. เผยแพร่ข้อมูล โดยการใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ในการท าการตลาดออนไลน์ 
รวมไปถึงการจัดท าเอกสารเผยแพร่ และการจัดท าวิดีทัศน์ 
 7. การยกระดับการผลิตทุเรียนภูเขาไฟ พันธุ์หมอนทองของจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็น
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) และการควบคุมคุณภาพการผลิตทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษให้ได้
มาตรฐานการผลิตทุเรียน GI 
  8. การสร้างทุเรียนพันธ์ศรีสะเกษ โดยการส ารวจ/รวบรวมทุเรียนและคัดเลือกพันธุ์ 
ท าการศึกษาวิจัยทุเรียน โดยลักษณะการพิสูจน์ลักษณะพันธุกรรม (Molecular) 
 9. การป้องปรามทุเรียนด้อยคุณภาพ 
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  จากกลไกการส่งเสริมของภาครัฐและส่วนงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ส่งผลให้เกิดรูปแบบการ
ด าเนินการทุเรียนพรีเมี่ยมแบบบูรณาการ (ทุเรียนโมเดล)  ส่งผลให้ทุเรียนภูเขาไฟของจังหวัดศรีสะ
เกษได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภค โดยเฉพาะปัจจุบันเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับ
การก ากับดูแลการผลิตจากภาครัฐอย่างเข้มแข็ง จึงท าให้ราคาสูง อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่ต่ ากว่า 150 บาทต่อ
กิโลกรัม เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดดีขึ้น โดยเฉพาะในเขตอ าเภอกันทร
ลักษ์ อ าเภอขุนหาญ และอ าเภอศรีรัตนะ  นอกจากนั้นยังเกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม และ
รูปแบบการท่องเที่ยวนวัตวิถีในจังหวัดศรีสะเกษ  

 

5.1.2.3 สถานการณ์และแนวโน้มการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) 
ทุเรียนมีถิ่นก าเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีแหล่งผลิตที่ส าคัญในประเทศไทย   

อินโดนิเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตาม ในแต่ละประเทศจะมีสายพันธุ์ทุเรียนซึ่งเป็นไม้ผล
ท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ไป รวมแล้วหลายร้อยพันธุ์ แต่พันธุ์ที่นิยมในทางการค้ามีไม่มากนัก ส าหรับใน
ประเทศไทยพันธุ์ทุเรียนที่เป็นที่นิยม ในทางการค้าได้แก่ หมอนทอง ชะนี ก้านยาว และกระดุม ในปี 
2559 พ้ืนที่เพาะปลูกทุเรียนในแหล่งผลิตที่ส าคัญ 5 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวมกันประมาณ 1.43 ล้านไร่ หรือประมาณ 276.50 พัน 
เฮกตาร์5 โดยไทยมีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนสูงสุดประมาณ ร้อยละ 31.77 รองลงมาได้แก่ อินโดนีเซีย ร้อย
ละ 26.80 มาเลเซีย ร้อยละ 22.34 เวียดนาม ร้อยละ 11.83 และฟิลิปปินส์ร้อยละ 7.26 

การเพาะปลูกทุเรียนในกัมพูชา ลาว เมียนมา รวมถึงในพ้ืนที่ทางตอนเหนือของประเทศ
ออสเตรเลีย จัดเป็นแหล่งเพาะปลูกใหม่ มีพ้ืนที่ที่ให้ผลผลิตไม่มากและยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของผู้บริโภค ภายในประเทศนั้น ๆ แหล่งเพาะปลูกใหม่ในประเทศดังกล่าว เป็นพันธุ์ที่น ามาจาก
ประเทศไทย ซึ่งได้แก่พันธุ์หมอนทอง และชะนี เป็นต้น นอกจากนั้นฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียนมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมินิ เวศของแต่ละประเทศ ตลอดจน
สภาพแวดล้อมของภูมิอากาศในแหล่งผลิตนั้น ๆ เป็นส าคัญ โดยทุเรียนของไทยส่วนมากจะมี ช่วงฤดู
เก็บเกี่ยวระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน ในมาเลเซียตะวันตกหรือในคาบสมุทร มลายา และ
เวียดนาม จะมีฤดูเก็บเกี่ยวใกล้เคียงกับฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียนของไทย ส าหรับฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียนใน
ฟิลิปปินส์จะเริ่มช้ากว่า ฤดูเก็บเกี่ยวของไทยและมาเลเซียใต้ประมาณ 2 - 3 เดือน โดยจะมีฤดูเก็บ
เกี่ยวในช่วงเดือนสิงหาคมถึง พฤศจิกายน ส่วนฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียนในอินโดนีเซียจะมีฤดูเก็บเกี่ยวเริ่ม
จากเดือนมิถุนายนจนถึงเดือน กุมภาพันธ์ของปีถัดไป เช่นเดียวกับฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียนในมาเลเซีย
ตะวันออกแถบเกาะบอร์เนียว ด้วยเช่นกัน  
  ในช่วงปี 2555 - 2560 พบว่าอุปทานผลผลิตเฉลี่ยโดยรวมของโลกมีประมาณ 2.13 ล้าน
ตัน (น้ าหนักผลทุเรียนสด) โดยอินโดนีเซียเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่มีผลผลิตเฉลี่ย ร้อยละ 39.40 ล้าน
ตัน ของผลผลิตทุเรียน โลก รองลงมาได้แก่ ไทย ร้อยละ 27.64 มาเลเซีย ร้อยละ 16.32 เวียดนาม 
ร้อยละ 12.74 และฟิลิปปินส์ ร้อยละ 3.90 ตามล าดับ ประเทศท่ีมีการเพาะปลูกทุเรียนเชิงการค้าและ
มีการลงทุนวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียน เพ่ือให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม ส าหรับการเพาะปลูกและการผลิตทุเรียนใน
ประเทศอินโดนีเซียจะมีความแปรปรวนของผลผลิตค่อนข้างสูง ทั้งนี้เป็น เพราะการเพาะปลูกทุเรียน
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ในประเทศดังกล่าวยังเป็นการท าการเกษตรแบบกึ่งยังชีพ มีการจัดการฟาร์มหรือพ้ืนที่เพาะปลูกอยู่ใน
ระดับต่ าและส่วนมากปล่อยไปตามธรรมชาติ การปรับปรุงพันธุ์มีการพัฒนาการน้อย พันธุ์ที่เกษตรกร
ใช้ในการเพาะปลูกส่วนใหญ่จึงยังเป็นพันธุ์พ้ืนเมืองดั้งเดิมที่คุณภาพของเนื้อทุเรียนไม่ได้เป็นไปตาม 
ความต้องการของตลาด เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ แหล่งผลิตทุเรียนที่ส าคัญของฟิลิปปินส์จะอยู่ในพ้ืนที่
ของเกาะมินดาเนาและการเพาะปลูกทุเรียนของเกษตรกรในฟิลิปปินส์ยังเป็นกึ่งยังชีพ ผลผลิตยังมี
จ านวนน้อยและ คุณภาพของเนื้อทุเรียนและรูปแบบของระบบการผลิตยังไม่สามารถแข่งขันในตลาด
ส่งออกได้ ผลผลิตทุเรียน ทั้งของอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์จึงเป็นการจ าหน่ายให้กับผู้บริโภค
ภายในประเทศเป็นส าคัญ ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นจ าเพาะ โดยทั่วไปทุเรียนแต่ละผลประกอบด้วย
ส่วนที่เป็นเปลือก ร้อยละ 55 ถึง 66 ส่วนที่เป็นเมล็ด ร้อยละ 12 ถึง 15 และส่วนที่เป็นเนื้อบริโภคได้
ร้อยละ 22 ถึง 30 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ เป็นส าคัญ เนื้อทุเรียนจัดได้ว่าเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูง เนื้อ 
100 กรัม จะให้พลังงานระหว่าง 134 ถึง 187 กิโลแคลอรี่ และเนื้อในของทุเรียนจะมีองค์ประกอบ
ของสารอาหารได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และมี ธาตุอาหารหลายชนิด เช่น โพแทสเซียม  
ฟอสฟอรัส และแคลเซียม เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ทุเรียน ข้อมูลจาก Plantations 
International and Durian Harvests8 ได้รายงานว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่มีการบริโภคทุเรียนต่อ
คนต่อปีของประชากรสูงที่สุด 11.0 กิโลกรัม รองลงมาได้แก่ ไต้หวัน 3.20 กิโลกรัม สิงคโปร์ 3.18 
กิโลกรัม บรูไน 3.09 กิโลกรัม อินโดนีเซีย 2.40 กิโลกรัม ฮ่องกง 2.31 กิโลกรัม ไทย 1.46 กิโลกรัม 
มาเก้า 1.37 กิโลกรัม เวียดนาม 0.92 กิโลกรัม และจีน 0.21 กิโลกรัม ส าหรับจีนแม้จะมีอัตราการ
บริโภคต่อคนยังอยู่ในระดับต่ าแต่การเพ่ิมขึ้นของรายได้ต่อหัวของ ประชากรจีนย่อมส่งผลต่อความ
ต้องการบริโภคทุเรียนมากขึ้นตามมา อีกทั้งจ านวนประชากรจีนที่มีมากถึง ประมาณ 1,400 ล้านคน 
การขยายตัวของอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศจีนจะมีผลต่อปริมาณการน าเข้า ทุเรียนของจีน
อย่างมาก 
  ปริมาณความต้องการบริโภคทุเรียนโลกยังไม่มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบและข้อมูล
ของแต่ละ ประเทศมีการน าเสนอไว้อย่างจ ากัด ท าให้การจัดหาข้อมูลปริมาณการบริโภคทุเรียนของ
โลกในภาพรวมไม่อาจ จัดท าได้ การที่ทุเรียนเป็นสินค้าที่เน่าเสียหายง่ายและจะต้องจัดส่งสู่ตลาดทันที
หลังการเก็บเก่ียว การเก็บ สต็อกข้ามปีอย่างเช่นกรณีของธัญญพืชจึงท าไม่ได้ ส่งผลให้คาดการณ์ได้ว่า
ปริมาณการบริโภคทุเรียนในแต่ละปีจะมีปริมาณใกล้เคียงกับอุปทานผลผลิตทุเรียนในแต่ละปีเช่นกัน 
เนื่องจากกลไกตลาดและราคาจะท าหน้าที่ ส าคัญในการสร้างสมดุลของการผลิตและการบริโภค 
ดังนั้น จึงพออนุมานได้ว่าการบริโภคทุเรียนสดของโลกจะ ใกล้เคียงกับอุปทานกล่าวคือประมาณ 2 
ล้านตัน การบริโภคทุเรียนของอินโดนีเซียจัดเป็นล าดับหนึ่ง (ประมาณร้อยละ 40) รองลงมาได้แก่ จีน 
มาเลเซีย และไทย อย่างไรก็ตาม ได้มีการคาดการณ์กันว่าความต้องการ ทุเรียนในตลาดการค้าโลกใน
ปี 2572 จะมีปริมาณระหว่าง 2.63 – 4.13 ล้านตัน 10.ภายใต้แนวโน้มของข้อ สมมุติการเติบโตของ
ปัจจัยเกี่ยวข้องตามสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวของตลาดส่งออกทุเรียน ของโลก
ตามมา 
 ตลาดการค้าทุเรียนโลก ตลาดการค้าทุเรียนสดประกอบด้วยตลาดภายในประเทศและ
ตลาดระหว่างประเทศ ตลาดผู้บริโภคภายในประเทศของแต่ละประเทศผู้ผลิตมีบทบาทส าคัญในการ
รองรับอุปทานผลผลิตภายในประเทศผู้ผลิตนั้น ๆ โดยเฉพาะผลผลิตทุเรียนในประเทศอินโดนีเซียและ
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ฟิลิปปินส์ซึ่งมีสัดส่วนการใช้ผลผลิตเพ่ือการบริโภค ภายในประเทศเกินกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้เพราะ
ระบบการผลิตทุเรียนของอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ยังขาดการ จัดท ามาตรฐานการผลิตและการ
จัดการหลังเก็บเกี่ยว ส่วนเวียดนามนั้นประมาณว่าผลผลิตทุเรียนของ เวียดนามร้อยละ 45 ใช้บริโภค
ภายในประเทศและอีกร้อยละ 55 เป็นการค้าตามชายแดนที่ติดกับจีน ท าให้ ข้อจ ากัดเรื่อง มาตรฐาน 
GAP (Good Agricultural Practice) และมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ลดลง 
ขณะนี้เวียดนามก็ได้พยายามปรับปรุงระบบสวนทุเรียนให้ได้มาตรฐาน GAP และรวมถึง มาตรฐาน 
GMP ในกิจกรรมหลังเก็บเกี่ยว  อนึ่ง การที่เวียดนามมีชายแดนที่ติดกับจีนการส่งออกทุเรียนของ
เวียดนามส่วนหนึ่งจึงเป็นการน าเข้าจากไทยและ re-exported ผ่านด่านทางชายแดนตอนเหนือของ
เวียดนาม เข้าไปยังประเทศจีน ในกรณีของมาเลเซียได้มีนโยบายการพัฒนาพันธุ์ทุเรียนมาอย่าง
ต่อเนื่อง และรวมถึงการที่ มาเลเซียได้หันมาให้ความส าคัญกับระบบการเพาะปลูกทุเรียนเพ่ือการ
ส่งออกมากข้ึน พร้อมกันนี้ได้มี แผนพัฒนาการผลิตทุเรียน ภายใต้ Malaysian National Agro-Food 
Policy (2011 - 2020)11 อีกทั้งยังจัด ให้มีหน่วยงานกลางส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรของ
มาเลเซีย (Federal Agricultural Marketing Authority: FAMA) ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติในการ
ก ากับและพัฒนาโซ่อุปทานสินค้าทุเรียนของมาเลเซียเพ่ือให้ เกิดการขยายตัวในตลาดส่งออก ประเทศ
ไทยเป็นประเทศเดียวในจ านวนประเทศผู้ส่งออกทุเรียนที่มีสัดส่วนของการส่งออกสูงถึงร้อย ละ 70 
ส่วนของการใช้ผลผลิตทุเรียนเพ่ือการบริโภคภายในประเทศมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 30 การที่สวน
ทุเรียน ไทยได้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และระบบการจัดการหลังเก็บเกี่ยวที่ได้มาตรฐาน GMP การ
จัดท าระบบการจดทะเบียนส าหรับการเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร ในช่วงเกือบ
ทศวรรษที่ผ่านมาได้ท าให้ ความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดส่งออกทุเรียนมีเหนือกว่า
ประเทศคู่แข่งขันรายอ่ืน ๆ 
  การส่งออกทุเรียนสดของโลก (ไม่รวมทุเรียนแช่เย็นและแช่แข็ง และอบแห้ง) ในปี 2560 
จากแหล่ง ผลิตสามประเทศที่ส าคัญได้แก่ ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม มีอุปทานส่งออกรวมประมาณ 
693,748 ตัน 12 ใน จ านวนนี้เป็นการส่งออกทุเรียนของไทยจ านวน 490,489 ตัน 13 เวียดนาม 
185,295 ตัน14 และมาเลเซีย 18,000 ตัน15 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.18, 21.01 และ 2.81 
ตามล าดับ การจัดการการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานความปลอดภัยของสวน
ทุเรียนไทย การขึ้นทะเบียนสวนทุเรียนที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการที่ไทยเป็นประเทศแรกในกลุ่ม
อาเซียนที่ได้จัดท าข้อตกลง FTA กับจีนในหมวดสินค้าผักผลไม้ที่มีอัตราภาษีการน าเข้าและส่งออก
เป็นศูนย์มาตั้งแต่ปี 2546 ประกอบกับ พันธุ์ทุเรียนของไทยมีรสชาติเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคในจีน 
อีกท้ัง การค้าทุเรียนออนไลน์ในตลาดจีนที่ได้ ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาได้เป็นแรง
ขับเคลื่อนต่อการขยายตัวของตลาดทุเรียนในจีน เพ่ิมข้ึนอย่างมาก การส่งออกทุเรียนของไทยไปยังจีน
มีทั้งที่ส่งออกโดยตรงไปยังจีนและการส่งออกผ่าน เวียดนาม มาเก๊า และฮ่องกง ก่อนเข้าสู่ตลาดจีน 
ส าหรับกรณีของมาเลเซียพบว่า การส่งออกทุเรียนไปยังจีนมีจ านวนไม่มากนักได้จ ากัดอยู่เฉพาะเนื้อ
ทุเรียนแช่เย็นและแช่แข็ง อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 มาเลเซียได้รับการเปิดตลาด
จากจีนให้ สามารถส่งออกทุเรียนสดแช่เย็นทั้งผลไปยังจีนได้อีกทั้งมาเลเซียได้ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาโซ่อุปทาน ทุเรียนทั้งระบบ เพ่ือยกระดับทุเรียนให้เป็นสินค้าส่งออกพรีเมี่ยมของมาเลเซีย โดย
ได้เร่งปรับปรุงการท าสวนทุเรียนให้ได้มาตรฐานการท าการเกษตรที่ดีและรวมถึงการจัดการหลังเก็บ
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เกี่ยวที่ดีแล้ว ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับจีน มาเลเซียยังได้อ านวยความสะดวกแก่นักธุรกิจจาก
จีนให้มาลงทุนในการท าสวนขนาดใหญ่และ การลงทุนในธุรกิจส่งออกทุเรียน รวมถึงการปรับปรุง
ระบบโลจิสติกส์เพ่ือการขนส่ง16 ซึ่งท าให้คาดการณ์ได้ว่า ในอนาคตอันใกล้นี้การส่งออกทุเรียนของ
มาเลเซียไปยังตลาดจีนจะเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดและจะเป็นคู่ แข่งขันกับทุเรียนไทยในตลาดการค้า
ทุเรียนจีนและทุเรียนโลก ส าหรับตลาดน าเข้าทุเรียนโลกในปี 2559 นั้น Durian Harvests17 รายงาน
ว่ามีจ านวนประมาณ 487 ล้านตัน โดยมีจีนเป็นผู้น าเข้าทุเรียนมากที่สุด (ร้อยละ 60) รองลงมาได้แก่ 
เวียดนาม (ร้อยละ 19) ฮ่องกงและ สิงคโปร์(ร้อยละ 4) เท่ากัน และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 6) 
  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกทุเรียนของไทยได้ขยายตัวอย่างมากจากมูลค่า
การส่งออก 3, 835.36 ล้านบาท เฉลี่ยในช่วงปี 2550 - 52 เพ่ิมสูงขึ้นเป็น 26,645.98 ล้านบาท เฉลี่ย
ในช่วงปี 2559 - 61 หรือมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 24.07 ต่อปีเฉลี่ยจากช่วง 2550 - 61 และมี
สัดส่วนมูลค่าทุเรียนสดส่งออก ถึงร้อยละ 83.41 ของมูลค่าการส่งออกทุเรียนไทยโดยรวมเฉลี่ยในช่วง
ปี 2559 - 61 การส่งออกทุเรียนแช่เย็น และแช่แข็งและทุเรียนแห้งมีสัดส่วนต่ าเพียงร้อยละ 11.37 
และ 1.33 (ตารางท่ี 3) การส่งออกสินค้าทุเรียนสดของไทยจะถูกส่งไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
อาเซียนเป็นส าคัญ โดย ในปี 2561 มีการส่งออกทุเรียนสดในทุกภูมิภาคโดยรวม 496,915 ตัน ใน
จ านวนนี้ได้ส่งไปยังภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกมากที่สุดจ านวน 300,543 ตัน (ร้อยละ 60.48) และ
ภูมิภาคอาเซียน จ านวน 195,349 ตัน (ร้อยละ 39.31) ส่วนที่เหลือ จ านวน 1,024 ตัน (ร้อยละ 0.21) 
ส่งออกไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก ดังนั้น 
  อาจกล่าวได้ว่าผลผลิตทุเรียนของไทยส่งไปยังสองภูมิภาคดังกล่าวรวมกันคิดเป็นร้อยละ 
99.79 ของปริมาณส่งออกทุเรียนสดไทย หากพิจารณาถึงประเทศที่ไทยส่งออกทุเรียนไปมากที่สุดในปี 
2561 พบว่า ร้อยละ 40.74 ส่งไปยัง ตลาดจีน รองลงมา 3 ล าดับได้แก่ เวียดนาม (ร้อยละ 37.76) 
และฮ่องกง (ร้อยละ 18.07) และมาเลเซีย (ร้อย ละ 1.38) ผลผลิตที่ส่งออกไปยังฮ่องกงและเวียดนาม
นั้นจะถูก re-export ไปยังตลาดจีนเป็นส าคัญ ส่วนการ ส่งออกไปยังตลาดอ่ืน ๆ ของทุเรียนไทยมีไม่
มากนัก การขยายตัวของอุปทานส่งออกทุเรียนของไทยได้ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของระดับราคาฟาร์ม            
ที่เกษตรกรได้รับโดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ราคาทุเรียนที่ระดับฟาร์มได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นกว่า 3 
เท่าตัว จากระดับราคา เฉลี่ย 20.53 บาทต่อกิโลกรัม ได้ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 35.55 บาทต่อกิโลกรัม 
เฉลี่ยในช่วงปี 2555 - 57 และ 72.01 บาทต่อกิโลกรัม เฉลี่ยในช่วงปี 2559 - 61 ตามล าดับการ
ขยายตัวของการส่งออกทุเรียนไทยไปยังจีนและเวียดนามส่งผลต่อการเข้ามาท าธุรกิจล้งทุเรียนของ
ผู้ประกอบการจากจีนและเวียดนาม เพ่ือการส่งออกไปยังตลาดภายประเทศของตน การเข้ามาท า
ธุรกิจดังกล่าวมีทั้งการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับผู้ประกอบการไทยและการเป็นผู้ประกอบการส่งออก
โดยตรงและมีล้งคนไทยเป็นผู้รวบรวมน ามาจัดส่งให้ ผู้ ประกอบการล้งจากจีนนั้นจะมีช่องทางของโซ่
อุปทานการค้าทุเรียนในตลาดปลายทางรวมถึงเครือข่ายในเส้นทางโลจิสติกส์และอ านาจการลงทุน ที่
ได้เปรียบกว่าผู้ประกอบการส่งออกของไทย ท าให้เกรงว่าความ ได้เปรียบของล้งจีนในโซ่อุปทาน
การค้าทุเรียนจะพัฒนาไปสู่อ านาจการผูกขาดการค้าทุเรียนไทยไปยังตลาดจีน และอาจส่งผลกระทบ
ต่อล้งไทยและเกษตรกรไทยตามมา20 ในอีกแง่มุมหนึ่งให้ความเห็นว่า การที่นักธุรกิจจากจีน เข้ามา
รับซื้อสินค้าจากเกษตรกรเองเป็นเรื่องที่ดี เพราะช่วยกระจายสินค้าให้ไปทั่วประเทศจีน และล้งจีน
กลุ่ม ทุเรียนมีความหลากหลาย ต่างคนต่างแย่งกันซื้อสินค้า โดยสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้ผู้ที่จะเสีย
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ผลประโยชน์คือ ล้งไทยรายย่อย ซึ่งจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับรูปแบบทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดจนเกษตรกรที่เป็น เจ้าของสวนซึ่งจะต้องยกระดับมาตรฐานการผลิตทุเรียนโดยค านึงถึง
มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานความ ปลอดภัยซึ่งจะเป็นปัจจัยเอ้ือให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ใน
ระดับราคาท่ีสูงขึ้น 
 
 5.1.3 โครงการย่อยที่ 3 ศึกษาการส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน 
(ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา 
 5.1.3.1 การส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพ สามารถส่งความมั่นคงทางอาชีพผ่านรายได้ 
รายจ่าย และความเป็นหนี้สินของเกษตรกร รายได้ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิต เกษตรกรมี
รายได้หลักที่การท านา ส่วนการปลูกพืชสวนชนิดอ่ืน ๆ เป็นรายได้รองหรือรายได้เสริม ปัจจัยด้าน
รายได้และอาชีพเสริมจะท าให้เกิดความมั่นคง แต่เมื่อเป็นหนี้สินก็จะท าให้เกิดความไม่มั่นคง เพราะไม่
สามารถบริหารจัดการได้ จึงต้องมีแนวทางส่งเสิรมความมั่นคง เช่น การจัดท าบัญชีครัวเรือน การ
บริหารหนี้เสีย การเพ่ิมเติมความรู้ ช่องทางการผลิตและจัดจ าหน่าย และพ้ืนฐานของตัวเกษตรกรเอง
ที่จะมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งความมั่นคงในด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
เทคโนโลยีที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ 
 5.1.3.2 การส่งเสริมความม่ันทางอาชีพตามแนวพุทธ  สามารถน าหลักธรรม
พระพุทธศาสนามาจับหรือถอดเป็นบทเรียน เพราะแนวทางค าสอนของพระพุทธศาสนามีส่วนในการ
ส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของผู้ปลูกทุเรียนซึ่งจะท าให้การท าเกษตรพืชสวนเป็นแหล่งที่มีศีลธรรม
และคุณธรรมควบคู่กันไปด้วย ได้แก่ 1) หลักการน้อยคล้อยหลักใหญ่ มีหลักการน้อยใหญ่มากมายที่
ส่งเสริมสนับสนุนกันและกัน ในที่นี้ได้แก่ ความสุขของคฤหัสถ์ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  โภควิภาค 
และหลักฆราวาสธรรม จักร พรหมวิหาร สัปปุริสธรรม และกัลป์ยาณมิตตตา 2) การส่งเสริมมั่นคง
ตามหลักสุจริตธรรม การซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ  3) การส่งเสริมความ
มั่นคงตามหลักธรรมอิทธิบาท 4 วิธีการหรือแนวทางแห่งความส าเร็จตามหลักพระพุทธศาสนาที่
สามารถส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพได้ คือ 1) ฉันทะ ความต้องการหรือรักจะท าการประกอบอาชีพ 
2) วิริยะ ขยันหมั่นประกอบในอาชีพอย่างเข้มแข็ง อดทน ไม่ท้อถอย 3) จิตตะ คือ จิตใจเข้มแข็ง ไม่
ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านจนกลายเป็นความย่อท้อและเกียจคร้านเลิกลาไป 4) วิมังสา คือ หมั่นใช้ปัญญา 
พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 

5.1.3.3 รูปแบบการส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพ เป็นรูปแบบการส่งเสริมความมั่นคง
ที่เป็นรูปธรรมผสมผสานกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จัดเป็น 2 รูปแบบหลัก แต่ละรูปแบบแยก
เป็นรูปแบบย่อยอย่างละ 5 ประการ ได้แก่ 1. รูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพทั่วไป 1) การ
พัฒนารูปแบบเดิมที่มีอยู่ให้ดี 2) การอบรมเพ่ิมเติมองค์ความรู้ 3) การรวมกลุ่มท าสวนทุเรียนแปลง
ใหญ่ เกษตรอินทรีย์+ผสมผสาน 4) การจัดสรรแหล่งน้ าพอเพียง และ 5) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
2. รูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพแบบทางเลือก 1) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจัดเป็น
ตลาดนัดทุเรียนหรือตลาดนัดสีเขียว 2) ลดต้นทุนในการดูแลรักษา การผลิต 3) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
4) คุณภาพของทุเรียน และ 5) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  รูปแบบดังกล่าวนี้เกษตรกรสามารถร่วมมือ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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กับหน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน ภาครัฐ และเอกชนในการบริหารจัดการด าเนินได้ เป็นประโยชน์ มี
คุณภาพ มีความสุข และพอเพียง และด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม  
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย  

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพตาม
แนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ” สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

5.2.1 กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของประชาชนในจังหวัด         
ศรีสะเกษ    

1. สภาพทั่วไปของการปลูกพืชสวน ( ทุเรียน ) ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในจังหวัดศรีสะเกษ มีความพึงพอใจต่อการปลูกทุเรียน ในระดับน้อย1) การ
ได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือท้องถิ่นในด้านการพัฒนาการปลูกทุเรียน 2) การติดต่อรับ
ความช่วยเหลือกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้ความรู้ในการปลูกทุเรียน ที่ผู้ให้ข้อมูลระบุว่ามีความพึงพอใจ
น้อยและน้อยที่สุดเกือบครึ่งหนึ่ง เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรสนใจที่จะปลูกทุเรียนในพ้ืนที่ใหม่ และยังมี่
การส่งเสริมจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยโครงการแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนในระบบการผลิตอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเกษตรกรชาวนาจังหวัด
ศรีสะเกษ ของ รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจ านง และนพพล อรุณรัตน์  ที่ว่า ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความยั่งยืนในระบบการผลิตอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเกษตรกร
ชาวนา จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพของระบบการผลิต
อาหาร โดยมีเป้าประสงค์ 1) ปรับปรุงระบบการปลูกข้าว 2) ส่งเสริมและเพ่ิมการแข่งขันการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 3) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร และ 4) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ1  

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดศรีสะเกษ จากสภาพ
พ้ืนที่ดั้งเดิมที่เป็นทุ่งนา สวนยาง แต่ในปัจจุบัน ด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติ และ
ค่านิยมเกษตรกรที่เปลี่ยนไป และชุมชนต้องการเพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรตามนโยบายการ
ส่งเสริมด้านการเกษตร ท าให้ลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างชนิดของพืชที่ปลูก และระบบนิเวศ
เกษตรเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ส่งผลต่อรูปแบบการปลูกและศักยภาพการผลิตทุเรียนในชุมชน มี
ความสอดคล้องรายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติของ  บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล2 ที่ได้อธิบายถึง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตร ว่า  จ าเป็นต้องผสมผสานเชิง
ระบบที่เชื่อมโยงกับสังคมท้องถิ่น คือ นิเวศชุมชน เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิทธิชุมชน ที่

                                                             
 1 รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจ านง และนพพล อรุณรัตน์ ,  “โครงการแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความยั่งยืนในระบบการผลิตอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเกษตรกรชาวนา
จังหวัดศรีสะเกษ”, (นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2557). 

2 บุศรา ลิ้มนริันดร์กลุ. 2548, ความเชื่อมโยงระบบสังคมและระบบนเิวศน์เพื่อการจัดการทรัพยากรความ
หลากหลายชีวภาพทางเกษตรอย่างยั่งยืน, ใน รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งท่ี 3: สู่ระบบการผลิต
อาหารที่ปลอดภัย สร้างมลูค่าเพิ่ม และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมปางสวน
แก้ว จ.เชียงใหม่, 243-252. 
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ส่งผลไปสู่การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานการ
ด ารงชีพของชุมชน รวมถึงพ้ืนที่ท าากิน คุณภาพที่ดิน ความสมบูรณ์ของแหล่งน้ า ซึ่งจ าเป็นต้องพ่ึงพิง
ทรัพยากรชีวภาพ และจ าเป็นต้องด าเนินการร่วมกันบนฐานของความรู้และกระบวนการทางสังคม 

2. กระบวนการปลูกพืชสวน ( ทุเรียน ) ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากการ
ปลูกทุเรียนของเกษตรกรเกิดจากความสนใจที่จะปลูกทุเรียนของเกษตรกรความพึงพอใจในด้านการ
ปลูกทุเรียนอยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่ในประเด็นที่1)กล้า/ท่อนพันธุ์ทุเรียนที่ปลูกเป็นสายพันธุ์ที่มีความ
นิยมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 2) การเจริญเติบโตของทุเรียน 3) การดูแลรักษาทุเรียนสามารถท าได้
ง่าย สะดวก ส่วนสภาพพ้ืนที่และการเตรียมแปลงปลูกมีความเหมาะสม ปัญหาโรคและแมลงศัตรูอยู่
ในระดับที่สามารถควบคุมจัดการได้ ปริมาณการใช้ปุ๋ยและสารเคมีก าจังศัตรูพืชอยู่ในระดับปานกลาง 
1) กล้า/ท่อนพันธุ์ทุเรียนที่ปลูกเป็นสายพันธุ์ที่มีความนิยมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 2) การ
เจริญเติบโตของทุเรียน 3) การดูแลรักษาทุเรียนสามารถท าได้ง่าย สะดวก ที่ให้ข้อมูลระบุความพึง
พอใจน้อยและพ่ึงพอใจน้อยที่สุดเป็นจ านวนมาก เนื่องมากจาก 1) กล้า/ท่อนพันธุ์ทุเรียนที่ปลูกเป็น
สายพันธุ์ที่มีความนิยมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เกษตรกรที่ซื้อกล้าท่อนพันธุ์ทุเรียนมาปลูกยังไม่
เป็นที่น่าพ่ึงพอใจอาจจะมีสาเหตุเนื่องมากจากเกษตรกรพ่ึงเริ่มนาเข้ามาปลูกโดยที่เกษตรกรยังไม่มี
ประสบการณ์มากนักจึงท าให้เกิดความเสียหายต่อผลิตที่ได้ต่ ากว่าควรที่จะได้ 2 )การเจริญเติบโตของ
ทุเรียนขาดผู้ให้ความรู้ด้านการปลูกต้นทุเรียนจึงท าให้การเจริญเติบโตของทุเรียนไม่ค่อยดีนัก 3 )การ
ดูแลรักษาตน้ทุเรียน เกษตรกรยังขาดการดูแลรักษาในด้านโรคและแมลงศัตรูพืชและยังใช้ปุ๋ยเคมีมาก
เกินไปทาให้ต้นพืชและหน้าดินเสื่อมและ มีความเป็นกรดสูง ท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตน้อยมี  ความ
สอดคล้องกับ พรชัย ปรีชาปัญญา3  ได้ศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าที่เกษตรกรพัฒนา
องค์ความรู้เอง ทั้งที่ได้จากการคิดค้นขึ้นเองและสังเกตเรียนรู้จากสภาพจริงของพ้ืนที่ และถ่ายทอด
ประสบการณ์ภูมิปัญญาของผู้รู้จากรุ่นก่อนๆ มีการดัดแปลงปรับปรุงเทคนิค รูปแบบ วิธีการปลูกไม้ผล
แต่ละชนิด คัดเลือกสายพันธุ์ และมีความเห็นว่า การท าผสมผสานท าให้ปริมาณน้ าในแหล่งน้ าเพ่ิม
มากขึ้น มีคุณค่าทางอุทกวิทยาเพราะว่าสวนผลไม้และไม้ที่ขึ้นร่วมสามารถอุ้มน้ าและซับน้ าได้ และ
กล่าวถึงรูปแบบของทุเรียนและป่าผลไม้ที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ปะปนกับต้นไม้ป่าว่าเป็นการ
อนุรักษ์ป่าประเภทหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกรในการ
อนุรักษ์ป่าและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน แต่ในปัจจุบันพบว่ามีการตัดต้นยางจ านวนมาก และปลูก
ทุเรียนพันธุ์ใหม่แทนบนที่ดินโดยไม่มีต้นไม้อ่ืน เกษตรกรบางส่วนท าลายต้นไม้ในพ้ืนที่ของตนเอง ซึ่ง
จะส่งผลกระทบ ต้นไม้ที่เป็นร่มเงาทุเรียน เป็นความเสียหายสองอย่างเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน 

3. ความพึงพอใจ ปัญหา และอุปสรรคการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของประชาชนในจังหวัด
ศรีสะเกษ การตลาดและช่องทางการจ าหน่ายทุเรียน มีที่รับซื้อทุเรียนที่แน่นอน สามารถหาตลาด/
สถานที่จ าหน่ายผลผลิตเอง ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในระดับน้อย ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากการปลูก
ทุเรียนของเกษตรกรยังไม่มีตลาดและช่องทางการจ าหน่ายมากนัก และเกษตรกรยังหาสถานที่ที่จัด
จ าหน่ายได้ หากมีการจัดสถานที่ มีที่รับซื้อ และช่องทางในการจัดจ าหน่ายที่แน่นอนให้แก่เกษตรกร 
เกษตรกรจะมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีความสอดคล้องกับ ทางจังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมมือกับบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด และส านักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงาน
                                                             

3 พรชัย ปรีชาปัญญา, ทุเรียนและป่าผลไม้, (เชียงใหม ่: องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2554). 
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แสดงสินค้าและเจรจาทางธุรกิจ “Business Matching” ภายในงานเทศกาลผลไม้ปีนี้ เพ่ือเปิดประตู
การค้าและการลงทุน ท าให้ผู้ผลิต ผู้ซื้อ และผู้ขายมาพบกัน สร้างโอกาสทางการแข่งขันและเพ่ิมมูลค่า
ทางการค้า ช่วยส่งเสริมให้เกิดห่วงโซ่มูลค่า (Global Value Chain) ทางการค้าและการลงทุนในระยะ
ยาว นอกจากนี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ วางแผนน าสินค้าทุเรียนภูเขาไฟและสินค้าเด่น
ของจังหวัดไปวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นน าทั่วประเทศอีกทางหนึ่ง ส าหรับด้านการตลาดนั้น 
แทบไม่มีปัญหา โดยปีนี้ทุเรียนโตและสุกเร็ว ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 1.5 ตัน ซึ่งมีพ่อค้าท้องถิ่น 
และจากจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งพ่อค้าผู้ส่งออกทุเรียนจากภาคตะวันออก เข้ามารับซื้อเงาะ ทุเรียน
เหมาสวน ถึงสวนของเกษตรกร เป็นการล่วงหน้า ราคาที่ซื้อขายขยับจาก 60-100 บาทต่อกิโลกรัม
เมื่อปีที่แล้ว แต่พอมาปีนี้ ราคาซื้อขายหน้าสวนอยู่ที่ราคา 80-120 บาท ท าให้เกษตรกรชาวสวนมีผล
ก าไรผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยอีกว่า เพ่ือ เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพ เงาะ ทุเ รียน 
รวม ทั้งการเพ่ิมช่องทางด้าน การตลาดสินค้าเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ 
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “เทศกาลเงาะ ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ” 
นอกจากนั้น ยังได้จัดกิจกรรมทัวร์สวนผลไม้ “เที่ยวทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” ซึ่งประชาชนนักท่องเที่ยว 
จ่ายเงินเพียง 50 บาท เลือกชิมผลไม้ชนิดต่าง ๆ ในสวนเต็มอ่ิม ไม่จ ากัดจ านวน และเลือกซื้อติดมือ
กลับบ้านได้ด้วย4 มีความสอดคล้องกับ พีรพร พร้อมเทพ ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตทุเรียน
ศรีสะเกษเพ่ือการส่งออกไปยังประเทศจีน แล้วพบว่า 1) จังหวัดศรีสะเกษมีความเหมาะสมในการปลูก
ทุเรียนและมีศักยภาพในการผลิตเพ่ือการส่งออก ทั้งในเรื่องของสภาพพ้ืนที่ปลูกที่มีความเหมาะสม
และสามารถขยายพ้ืนที่ปลูกได้อีกมาก เรื่องประสิทธิภาพการผลิตอยู่ในเกณฑ์ดีคือมีผลผลิตเฉลี่ยสูง
และต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างต่ า ส าหรับคุณภาพของผลผลิตนั้น ทุเรียนศรีสะเกษมีคุณภาพดี และ
ส่วนใหญ่ผลิตตามมาตรฐาน GAP นอกจากนี้ ลักษณะการจ าหน่วยและโอกาสทางการตลาดของ
ทุเรียนศรีสะเกษยังเอ้ือให้เกิดการพัฒนาและมีโอกาสที่จะขยายตลาดในจีนได้อีกมาก 2) วิธีการที่จะ
ท าให้ทุเรียนศรีสะเกษส่งออกไปประเทศจีนได้เพ่ิมมากขึ้นนั้น จากการศึกษานโยบายและทิศทางการ
พัฒนาและน ามาวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ร่วมกับสภาพการเพาะปลูกและการจ าหน่วยทุเรียนของจังหวัด
ศรีสะเกษ พบว่ามีจุดแข็งและโอกาสสูงมาก จึงเลือกใช้กลยุทธ์เพ่ิมปริมาณการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต และก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิต 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
(1) การก าหนดพื้นที่ด าเนินการ (2) การก าหนดประเด็นการพัฒนา (3) การออกแบบและวางแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนา และ (4) การด าเนินการตามแผน โดยมีกลไกการบริหารจัดการที่จะท าให้เกิดผล
ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ผู้จัดการพ้ืนที่ เกษตรกรแกนน า การบูรณาการ และการ
ปฏิบัติงานตามรูปแบบ MRCF System ซ่ึงแนวทางการพัฒนานี้สามารถสรุปได้ 3 ระบบงานที่จะต้อง
เชื่อมโยงและประสานการท างานร่วมกัน ได้แก่ ระบบการผลิต ระบบการเข้าถึงองค์ความรู้ และระบบ
การปฏิบัติงานของเข้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร5 

                                                             
4 ศูนย์ปฏิบัติการข่าวส่งเสริมการเกษตร จังหวัดศรสีะเกษ, การประชมุคณะกรรมการเพ่ือจัดเตรียมงาน 

“เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ’57” เมื่อวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557, ศรีสะเกษ : ศนูย์ปฏิบัติการ
ข่าวส่งเสรมิการเกษตร. 

5 พีรพร พร้อมเทพ, การศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตทุเรียนศรีสะเกษเพ่ือการส่งออกไปยัง
ประเทศจีน, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  กระทรวงการต่างประเทศ, 2558). 
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5.2.2 นโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า การผลิตทุเรียนของโลกได้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อันเป็นผลจากการขับเคลื่อนขยายตัวของอุปสงค์ของตลาดการค้าและการบริโภคทุเรียนของโลก 
โดยเฉพาะการขยายตัวของตลาดน าเข้าทุเรียนจากจีน ในปัจจุบันแหล่งผลิตที่มีการผลิตทุเรียนมาก
ที่สุดเป็นล าดับหนึ่งของโลก ได้แก่ อินโดนีเซีย รองลงมาได้แก่ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ 
อย่างไรก็ตามการผลิตทุเรียนของอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เป็นการผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ
เป็นส าคัญ เนื่องจากยังมีข้อจ ากัดในเรื่องระบบการผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการส่งออก  

ส าหรับการผลิตทุเรียนของไทยมีจุดเด่นทั้งในด้านคุณภาพและรวมถึงได้มีการจัดระบบ
สวนภายใต้ระบบการท าการเกษตรที่ดีท าให้ทุเรียนไทยได้รับความเชื่อถือด้านคุณภาพ ในตลาด
ส่งออกทุเรียน ไทยเป็นผู้ถือครองตลาดส่งออกรายใหญ่ในตลาดการค้าทุเรียนโลก โดยเฉพาะการ
ส่งออกทุเรียนสดไปยังประเทศจีน การส่งออกที่ขยายตัวของทุเรียนไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้มี
ผลต่อการปรับตัวของราคา ทุเรียนไทยในระดับฟาร์มมากกว่า 3 เท่าตัว ในทศวรรษข้างหน้า คาดว่า
อุปสงค์การบริโภคทุเรียนจะยังคงขยายตัวเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ทั้งเวียดนามและมาเลเซียจะมีการ
ปรับตัวในระบบการผลิตและจะก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งของไทยในตลาดส่งออกของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก โดยเฉพาะการน าเข้าทุเรียนของจีน แม้ว่าทุเรียนจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นสินค้าดาวเด่นในช่วง
ครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาทั้งในการเป็นสินค้าผลไม้ ส่งออกที่มีมูลค่าสูงเป็นล าดับหนึ่งของมูลค่าส่งออก
ผลไม้ไทยโดยรวม แต่การที่ไทยจะรักษาตลาดทุเรียนส่งออก ให้ยั่งยืนและเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญ
ของภาคเศรษฐกิจภาคการเกษตรนั้น มีความท้าทายอย่างมากในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วง
โซ่คุณค่า การพัฒนาระบบโลจิสติกส์รวมถึงการเฝ้าระวังป้องกันการผูกขาด จากผู้ประกอบการข้าม
ชาติพร้อม ๆ กับการจัดการให้มีนวัตกรรมหนุนเสริมทั้งในกระบวนการผลิตต้นน้ า กลางน้ าและปลาย
น้ า สร้างกลไกขับเคลื่อนและยกระดับทุเรียนไทยให้เป็นสินค้าพรีเมี่ยมพร้อม ๆ กับการเพิ่มคุณค่าและ
มูลค่าให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดการค้าทุเรียนโลกอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นงนุช อังยุรีกุล และสายทิพย์  โสรัตน์ ได้วิจัยเกี่ยวการสังเคราะห์โซ่อุปทานล าไยและทุเรียนสู่นโยบาย
ส่งเสริมภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  พบว่า การประกอบการตามโซ่อุปทานของไทยมีจุดอ่อน
และอุปสรรคในทุกระดับตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ถึงปลายน้ า จึงต้องมีนโยบายส่งเสริมระบบการท างาน
ในทุกระดับ โดยต้องปรับการด าเนินงานตามนโยบายให้มีความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งเรื่อง
เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ ได้แก่ การส่งเสริมให้ผู้ปลูกไม้ผลเข้าสู่ระบบ GAP ทั้งหมด การจัดระบบ
การค้าของล้งต่างชาติ และให้มีการสร้างเครือข่ายในระดับพ้ืนที่เพ่ือร่วมกันวางแผนการผลิตและการ
ตลอดทั้งในและนอกฤดูให้สอดคล้องกันในระหว่างผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน ภายใต้เงื่อนไขของการ
ผลิตผลไม้ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และความปลอดภัย บนฐานข้อมูลของการแข่งขันในระหว่าง
ประเทศผู้ผลิตที่เป็นคู่แข่งทางการค้า เพ่ือให้มีความพร้อมในการเข้าสู่นโยบายเสรีทางการค้า ทั้งตลาด
ในและนอก AEC6 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ดร.สุเทพ นิ่มสาย และคณะ ที่กล่าวถึงอุปสรรคที่ส าคัญ 
ไดแก ความบกพรองของกลไกตลาดและระบบการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน การแทรกแซง
                                                             

6 นงนุช อังยุรีกุล และสายทิพย์  โสรัตน์, “การสังเคราะห์โซ่อุปทานล าไยและทุเรียนสู่นโยบายส่งเสริม
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, (กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558). 
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ของพอคาชาวตางชาติ รวมถึงนโยบายของรัฐ แตทั้งนี้ประเทศไทยยังมีโอกาสทางการค้ากับสปป.ลาว
และสหภาพเมียนมาร์ในหลายประเด็น อาทิ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค และการขยายตัว
ของตลาดสมัยใหม่และตลาดเฉพาะกลุ่มในสหภาพเมียนมาร์ และสปป.ลาว7 และงานวิจัยของ พีรพร 
พร้อมเทพ ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตทุเรียนศรีสะเกษเพ่ือการส่งออกไปยังประเทศจีน ที่ว่า 
มีจุดแข็งและโอกาสสูงมาก จึงเลือกใช้กลยุทธ์เพ่ิมปริมาณการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต และก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิต 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การ
ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการ (2) การก าหนดประเด็นการพัฒนา (3) การออกแบบและวางแผนการส่งเสริม
และพัฒนา และ (4) การด าเนินการตามแผน โดยมีกลไกการบริหารจัดการที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ผู้จัดการพ้ืนที่ เกษตรกรแกนน า การบูรณาการ และการปฏิบัติงานตาม
รูปแบบ MRCF System ซึ่งแนวทางการพัฒนานี้สามารถสรุปได้ 3 ระบบงานที่จะต้องเชื่อมโยงและ
ประสานการท างานร่วมกัน ได้แก่ ระบบการผลิต ระบบการเข้าถึงองค์ความรู้ และระบบการ
ปฏิบัติงานของเข้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร8 
 

5.2.3 การส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะ
เกษตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ สามารถส่งความมั่นคงทาง
อาชีพผ่านรายได้ รายจ่าย และความเป็นหนี้สินของเกษตรกร รายได้ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิต เกษตรกรมีรายได้หลักที่การท านา ส่วนการปลูกพืชสวนชนิดอ่ืน ๆ เป็นรายได้รองหรือ
รายได้เสริม ปัจจัยด้านรายได้และอาชีพเสริมจะท าให้เกิดความมั่นคง แต่เมื่อเป็นหนี้สินก็จะท าให้เกิด
ความไม่ม่ันคง เพราะไม่สามารถบริหารจัดการได้ จึงต้องมีแนวทางส่งเสิรมความมั่นคง เช่น การจดัท า
บัญชีครัวเรือน การบริหารหนี้เสีย การเพ่ิมเติมความรู้ ช่องทางการผลิตและจัดจ าหน่าย และพ้ืนฐาน
ของตัวเกษตรกรเองท่ีจะมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 

การส่งเสริมความมั่นทางอาชีพตามแนวพุทธ หมายถึง การน าหลักธรรมพระพุทธศาสนา
มาจับหรือถอดเป็นบทเรียน เพราะแนวทางค าสอนของพระพุทธศาสนามีส่วนในการส่งเสริมความ
มั่นคงทางอาชีพของผู้ปลูกทุเรียนซึ่งจะท าให้การท าเกษตรพืชสวนเป็นแหล่งที่มีศีลธรรมและคุณธรรม
ควบคู่กันไปด้วย ได้แก่ 1) หลักการน้อยคล้อยหลักใหญ่ มีหลักการน้อยใหญ่มากมายที่ส่งเสริม
สนับสนุนกันและกัน ได้แก่ ความสุขของคฤหัสถ์ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ โภควิภาค และหลักฆราวาส
ธรรม จักร พรหมวิหาร สัปปุริสธรรม และกัลป์ยาณมิตตตา 2) การส่งเสริมม่ันคงตามหลักสุจริตธรรม 
การซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ  3) การส่งเสริมความมั่นคงตามหลักธรรม
อิทธิบาท 4 วิธีการหรือแนวทางแห่งความส าเร็จตามหลักพระพุทธศาสนาที่สามารถส่งเสริมความ
มั่นคงทางอาชีพได้ คือ 1) ฉันทะ ความต้องการหรือรักจะท าการประกอบอาชีพ 2) วิริยะ ขยันหมั่น

                                                             
7 ดร.สุเทพ นิ่มสาย และคณะ, “โอกาสและอุปสรรคของผลไม้ไทยในอาเซียน : กรณีการน าเข้า-ส่งออก

ระหว่างไทย สหภาพเมียนมาร์ และสปป.ลาว” รายงานฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2559). 

8 พีรพร พร้อมเทพ, การศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตทุเรียนศรีสะเกษเพ่ือการส่งออกไปยัง
ประเทศจีน. 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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ประกอบในอาชีพอย่างเข้มแข็ง อดทน ไม่ท้อถอย 3) จิตตะ คือ จิตใจเข้มแข็ง ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน
จนกลายเป็นความย่อท้อและเกียจคร้านเลิกลาไป 4) วิมังสา คือ หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ 
ตรวจหาเหตุผล มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง  

รูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ หมายถึง รูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงที่เป็น
รูปธรรมผสมผสานกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จัดเป็น 2 รูปแบบหลัก แต่ละรูปแบบแยกเป็น
รูปแบบย่อยอย่างละ 5 ประการ ได้แก่ 1. รูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพทั่วไป 1) การ
พัฒนารูปแบบเดิมที่มีอยู่ให้ดี 2) การอบรมเพ่ิมเติมองค์ความรู้ 3) การรวมกลุ่มท าสวนทุเรียนแปลง
ใหญ่ เกษตรอินทรีย์+ผสมผสาน 4) การจัดสรรแหล่งน้ าพอเพียง และ 5) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
2. รูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพแบบทางเลือก 1) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจัดเป็น
ตลาดนัดทุเรียนหรือตลาดนัดสีเขียว 2) ลดต้นทุนในการดูแลรักษา การผลิต 3) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
4) คุณภาพของทุเรียน และ 5) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  รูปแบบดังกล่าวนี้เกษตรกรสามารถร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน ภาครัฐ และเอกชนในการบริหารจัดการด าเนินได้ เป็นประโยชน์ มี
คุณภาพ มีความสุข และพอเพียง และด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม สอดคล้อง
กับเสริมสุข สลักเพ็ชร์ และคณะ ที่ได้ท าการวิจัยโครงการการจัดการการผลิตทุเรียนคุณภาพส าหรับ
บริโภคสดเพ่ือการส่งออกในลักษณะเครือข่ายธุรกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืนระหว่างเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ ได้ข้อสรุปว่า การจัดการสวนทุเรียนอยางถูกตอง เหมาะสม ครบถวน และทันเวลา
ในแตละชวงของการพัฒนาการของทุเรียน จะท าใหเกษตรกรสามารถผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ ปริมาณ  
... การบริหารจัดการกลุมของกลุมคุณภาพเกษตรกรผูผลิตทุเรียนเปนแบบปลอยใหด าเนินไปตาม
ธรรมชาติไมตรงตามทฤษฎีกระบวนการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจเทาใดนัก แตเกษตรกรในกลุม 
ตระหนักถึงความส าคัญของการรวมกลุมและรวมมือกัน เพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขัน 
และมีความเขาใจตรงกันวาตองรวมกันคิดวาอยากใหอนาคตของทุเรียนในภาคตะวันออกเปนอยางไร 
ซึ่งเปนรากฐานที่ส าคัญในการสรางและพัฒนากลุ่มคุณภาพ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่าง
เกษตรกรกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง9 
 
5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย  

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพตาม

แนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ด้านกลุ่มเกษตรกร ปัญหาของกลุ่มเกษตรกรเกิดจากความไม่แข็งแรงของกลุ่ม ซึ่งอาจ

เกิดจากกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นไม่มีเงินทุนงบประมาณในการสนับสนุนรายจ่าย จึงมีแต่เพียงชื่อกลุ่มและ
สมาชิกในกลุ่มเท่านั้นแต่ไม่มีการด าเนินกิจการให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีงบ
สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าผลผลิตมาฝากขายกับกลุ่มได้อีกด้วย โดยไม่ต้อง
ผ่านทางพ่อค้าคนกลาง 
                                                             

9 เสริมสุข สลักเพ็ชร์ และคณะ, “โครงการการจัดการผลิดทุเรียนคุณภาพส าหรับบริโภคสดเพื่อการส่งออก
ในลักษณะเครือข่ายธุรกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืนระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ”รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550). 
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2. เกษตรกรยังมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดความรู้ประสบการณ์ในการปลูกทุเรียน การดูแล
รักษา และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตยังน้อยเกินไป ดังนั้นควรมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการ
ดูแลรักษาสวนทุเรียน และวิธีป้องกันรักษาสวนทุเรียน ควรให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องโรคและแมลง
ให้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ควรออกเยี่ยมเยียน สวนทุเรียนในพ้ืนที่ที่ปลูกเป็นจ านวนมากบ่อย ๆ 
กรมส่งเสริมการเกษตรควรด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้มีประสบการณ์ การถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพของตนและช่วยเพ่ิมแรงงานที่มี
คุณภาพในการท าสวนทุเรียนในอนาคตต่อไป 

3. ข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อสิ่งที่เกษตรกรอยากจะได้รับการพัฒนา/ความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาครัฐ คือ การหาตลาดในการรับซื้อ การโฆษณา การท าการแปรรูปทุเรียน หาพันธุ์
ทุเรียนที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด ปุ๋ยที่ฆ่าแมลงที่เป็นเกษตรชีวภาพเพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตและ
อบรมเกี่ยวกับเรื่องการตลาด การรวมกลุ่มกันเพ่ือที่จะต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้  

4. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการปลูก
ทุเรียนเพื่อการค้า คือศึกษาหาความรู้และวิธีการกาจัดศัตรูพืชที่เป็นไปในทางเกษตรอินทรีย์ที่ใช้ยาฆ่า
แมลง เชื้อรา เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน แมลงวันทอง ไรแดง หนอน และด้วง ฉีดยาตามอาการแต่การใช้
ยาต้องเปลี่ยนตลอดไม่เช่นนั้นรักษายาก เพราะตัวแมลงจะดื้อยา 

5. ภาครัฐจ าเป็นจ าต้องส่งเสริมการให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพ่ือป้องกัน
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

6. ภาครัฐควรพัฒนาการจัดการโครงการศึกษาการท าโซนนิ่ง (Zoning) ของผลผลิตเพ่ือ
ลดภาวะการกระจุกตัวของผลผลิตในช่วงที่ผลผลิตมีออกมาจ านวนมากพร้อมกันทุกพ้ืนที่ หากท าโซน
นิ่งได้จริงจะท าให้ระยะเวลาการท าการค้าเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้มีสินค้าออกมาสู่ตลาดได้ตลอดทั้งปี 

7. ควรมีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐให้มีความพร้อมในด้านค วามรู้
ความสามารถรวมถึงการน าข้อมูลของนโยบายที่สามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานได้จริง 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย  
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพตาม

แนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการท าวิจัยครั้ง
ต่อไป 

1. การวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ เท่านั้น การ
วิจัยครั้งต่อไปจึงต้องการให้มีการขยายพื้นที่ในการท าวิจัยออกไปเพ่ิมขึ้น และควรศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์
ของโครงการที่ได้มีการด าเนินงานภายหลัง ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมได้กว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น การวิจัยต่อไป ควรศึกษาถึงผลการเจริญเติบโตของทุเรียนในพ้ืนที่ที่ปลูกในภาคอีสานตอนใต้ ว่า
มีลักษณะเป็นอย่างไร มีปัญหาและควรจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร มีความคุ้มค่าในการลงทุนเพียงใด 
เพ่ือให้เกิดข้อมูลในการปรับปรุงด าเนินงานของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินนโยบายของรัฐ 
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2. ภาครัฐต้องสนับสนุนการออก Road Show ทั้งผลผลิตที่เป็นทุเรียนสดและทุเรียนแปร
รูปของเอกชน โดยผ่านกระบวนการคัดกรองจากขั้นตอนการผลิตที่ได้คุณภาพในด้านการรั บรอง
มาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร เพ่ือการออกหนังสือรับรอง GAP รวมถึง
มาตรฐาน GMP เพ่ือการส่งออก ซึ่งภาครัฐควรส่งเสริมให้เอกชนที่ผ่านการคัดกรองคุณภาพหาตลาด
ใหม ่ๆ ในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
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 สาขาต่าง ๆ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. 
________. พุทธเศรษฐศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, 2539. 
อาชว์ เตาลานนท์, ดร.. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Road to Sustainable Economy. 

กรุงเทพมหานคร : หจก.เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2550. 
อานันท์ กาญจนพันธ์. ศักยภาพชุมชนและการพัฒนา. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, 2548. 
 
(2) วิทยานิพนธ์ 
นางสาวศศิวรรณ กําลังสินเสริม. “พุทธกระบวนทัศน์ในการดําเนินชีวิตยุคบริโภคนิยม”. วิทยานิพนธ์ 
 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
 2550. 
 
(3) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
นงนุช อังยุรีกุล และสายทิพย์  โสรัตน์. การสังเคราะห์โซ่อุปทานล าไยและทุเรียนสู่นโยบายส่งเสริม 
 ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558. 
นางสาวอานัน์ชนก สกนธวัฒน์. โครงการศึกษาพลวัตของความยากจน : กรณีศึกษาครัวเรือนชาวนา 
 ในพ้ืนที่เขตชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของไทย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. 
 กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554. 
ดร.สุเทพ นิ่มสาย และคณะ. โอกาสและอุปสรรคของผลไม้ไทยในอาเซียน : กรณีการนําเข้า-ส่งออก 
 ระหว่างไทย สหภาพเมียนมาร์ และสปป.ลาว รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร :  
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),  2559. 
ทีมนักวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ. ศึกษารูปแบบการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการ 
 ผลิตทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี รายงานผลงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : โครงการพัฒนาและ 
 ส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2553. 
พีรพร พร้อมเทพ. การศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตทุเรียนศรีสะเกษเพื่อการส่งออกไปยัง 
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 ประเทศจีน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการ 
 ต่างประเทศ, 2558. 
รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจํานง และนพพล อรุณรัตน์. โครงการแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร 
 ธรรมชาติเพื่อความย่ังยืนในระบบการผลิตอาหารและคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมพชน 
 เกษตรกรชาวนาจังหวัดศรีสะเกษ. นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.  
เสริมสุข สลักเพ็ชร์ และคณะ. โครงการการจัดการผลิดทุเรียนคุณภาพสําหรับบริโภคสดเพื่อการ 
 ส่งออกในลักษณะเครือข่ายธุรกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืนระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 
 2550. 
อัจฉรา จิตตาดากร และคณะ. การเตรียมความพร้อมของภาคไม้ผลเพื่อรองรับผลกระทบจาก 

ข้อตกลงเขตการค้าเสรี, เรียบเรียงโดย จันทมร สีหาบุญลี. เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา 
สํานักวิชาการสากงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.11, กรกฎาคม2555. 

 
(4) แหล่งข้อมูลออนไลน์ 

https://th.wikipedia.org/wiki. จังหวัดศรีสะเกษ, (1 กรกฎาคม 2560) 
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000056806.  
https://th.wikisource.org/wiki/, แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ_ฉบับท่ี_12/ส่วนที_่4_

ยุทธศาสตร์ที_่3#3.2_การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการ, 1 มีนาคม 2563. 

http:/ /secretary.dld.go.th/ images/ files/knowledge/strategy02.pdf, แผน พั ฒ น า
การเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560-2564), 1 มีนาคม 2563. 

http://osthailand.nic.go.th/masterplan_area/userfiles/, แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ, 1 มีนาคม 2563. 
 
ค. ภาษาอังกฤษ 
Conze, Edward.  Buddhism A Short History.  Oneworld Publications. Oxford, 2008. 
Gethin, Rupert. The Foundations of Buddhism. Oxford University Press, 1998. 
Govind Chandra Pande. Studies Origins of Buddhism. India : Delhi, 1999. 
Harvey, Peter. An Introduction to Buddhist Ethics. England : Cambridge University  

Press, 1990. 
----------------- . Buddhism. YHT Ltd. London. 2001. 
Kabilsingh, Chatsumarn et.al..  Buddhism and Nature Conservation.  Second  

published.  Thailand : Thai Tibet Center, 2010. 
Keown, Damien.  BUDDHIST ETHICS : A Very Short Introduction.  London : Oxford  
 University Press, 1995. 

https://th.wikisource.org/wiki/,%20แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ_ฉบับที่_12/ส่วนที่_4_ยุทธศาสตร์ที่_3#3.2_การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
https://th.wikisource.org/wiki/,%20แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ_ฉบับที่_12/ส่วนที่_4_ยุทธศาสตร์ที่_3#3.2_การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
https://th.wikisource.org/wiki/,%20แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ_ฉบับที่_12/ส่วนที่_4_ยุทธศาสตร์ที่_3#3.2_การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
http://secretary.dld.go.th/images/files/knowledge/strategy02.pdf,%20แผนพัฒนา
http://secretary.dld.go.th/images/files/knowledge/strategy02.pdf,%20แผนพัฒนา
http://osthailand.nic.go.th/masterplan_area/userfiles/,%20แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
http://osthailand.nic.go.th/masterplan_area/userfiles/,%20แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
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ภาคผนวก : ก 
 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  

เรื่อง  กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน ( ทุเรียน ) ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ค าชีแ้จง  แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3  ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล  เศรษฐกิจ สังคมและการเกษตรของผู้ให้ข้อมูล  
พ้ืนฐานด้านลักษณะส่วนบุคล 
 ส่วนที่  2 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกระบวนการปลูกทุเรียน ในจังหวัด 
ศรีสะเกษ 
              ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อกระบวนการปลูกทุเรียน   
ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลเศรษฐกิจสังคม และการเกษตรของผู้ให้ข้อมูลพื้นฐาน   
           ด้านลักษณะส่วนบุคล  
ชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม-สกุล…………………………………………..............................................………………  
วันที่เก็บข้อมูล………/………../………..สวนทุเรียน  ตั้งอยู่เลขที่................................. หมู่ที่....................
บ้าน………………….....…...………………….ต าบล…………….................….อ าเภอ……............................…….   
จังหวัดศรีสะเกษ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...........................................................  
1.ปัจจุบันท่านมีอายุ………………….ป ี 
2.เพศ  ( ) เพศชาย ( ) เพศหญิง  
3.ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดที่ได้รับ  
( ) ไม่ได้รับการศึกษา          ( ) ประถมศึกษาข้ันบังคับ         ( ) มัธยมศึกษาตอนต้น 
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ) อนุปริญญา/ปวช. ,ปว.ส. ( ) ปริญญาตรี  
( ) สูงกว่าปริญญาตรี  ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………….  
4.จ านวนสมาชิกในครอบครัว……………….....คน 
 
5.ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ท่านเคยประกอบอาชีพอะไรมาก่อนปลูกทุเรียน  
( ) ท านา ( ) ท าสวน             ( ) ท าไร่ 
( ) รับจ้างทั่วไป ( ) ค้าขาย             ( ) รับเหมาก่อสร้าง  
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( ) พนักงานบริษัท/เอกชน ( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ     ( ) รับราชการ 
 
( ) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)…………………………………………………. 
 
6.ท่านปลูกทุเรียนเป็นอาชีพหลักหรือรองจากอาชีพอ่ืน 
( ) อาชีพหลัก……………………………………………………………………………….........…….. 
( ) อาชีพรอง…………………………………………………………………………….........…………. 
 
7. ท่านมีระบบการปลูกทุเรียนรูปแบบใด? 
( ) เกษตรเคมี………………………………………………………………………………...........…….. 
( ) เกษตรอินทรีย์…………………………………………………………………………...……………. 
( ) เกษตรผสมผสาน……………………………………………………………………….…………….. 
( ) เกษตรทฤษฏีใหม่………………………………………………………………………………………. 
 
8.ระยะเวลาในการปลูกทุเรียน  มาก่ี…………………ปี 
 
ลักษณะทางการท าเกษตรของเกษตรกร 
9.จ านวนแรงงานที่ใช้ในการปลูกทุเรียน  
( ) แรงงานในครอบครัว               …………………………………………………..คน 
( ) แรงงานจ้าง                          …………………………………………………..คน 
                                      ม    …………………………………………………..คน  
10.สภาพการถือครองพ้ืนที่ 
( ) ของตนเอง   จ านวน………………………………………..ไร ่
( ) เช่า    จ านวน………………………………………..ไร ่
( ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  จ านวน………………………………………...ไร่ 
                                  รวม   จ านวน…………………………………………ไร่ 
 
11.สภาพพ้ืนที่เดิมก่อนการปลูกทุเรียน  
( ) พ้ืนที่ท าการเกษตร   ( ) พืชไร่    
( ) พืชสวน    ( ) ทุ่ง/แปลงเลี้ยงสัตว์   
( ) ท านา    ( ) พ้ืนที่ว่างเปล่า 
( ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………. 
 
12. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 
( ) น้ าประปา  ( ) น้ าบาดาล  ( ) น้ าจากชลประทาน  ( ) หนอง/คลอง/บึง 
 
13. ความถี่ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชระบุ................................................................. 
 
14. ความถี่ในใส่ปุ๋ยระบุ...................................................................................................  
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15. ความถี่ในการดูแลรักษาตัดแต่งทรงพุ่มระบุ................................................................  
 
ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 
16.แหล่งเงินทุนที่น ามาใช้ในการปลูกทุเรียน 

( ) สหกรณ์การเกษตร     ( ) กลุ่มเกษตรกร      ( ) ธนาคารพาณิชย์  
( ) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  ( ) กองทุนหมู่บ้าน 
( ) ของตนเอง     ( ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………….  

17. ผลผลิตทุเรียนเฉลี่ยต่อต้น…………………………….กิโลกรมั/ป ี   
     ผลผลิตทุเรียนเฉลี่ยต่อไร่ละ………………………….กิโลกรมั/ปี  
     ผลผลิตทุเรียนเฉลี่ยจ านวนต้น/ไร่.............................. ต้น 
 
18. ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลผลิตทุเรียน  
 ( ) ขายเอง ( ) ขายปลีก   ( ) ขายส่ง  
19. ราคาจ าหน่ายในฤดูกาล ........................................บาท/กิโลกรัม  
     ราคาจ าหน่ายนอกฤดูกาล ..................................... บาท/กิโลกรัม 
 
ข้อมูลพื้นฐานทางด้านสังคม 
 
20.ท่านเป็นสมาชิกของสถาบันการเกษตรใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 
  ( ) ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มใดเลย   
  ( ) กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 

( ) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์       
( )กลุ่มเกษตรกร  
( )กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
( ) สถาบันหรือกลุ่มเกษตรกรด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………… 

 
21. หากท่านพบปัญหาในการปลูกทุเรียนท่านปรึกษาใคร………………………………………………..  
22. การรับรู้ข่าวสาร  
ท่านได้รับข้อมูลข้าวสารด้านการเกษตรจากแหล่งใดบ้าง  
     ( ) วิทย ุ  ( ) โทรทัศน์ ( ) หอกระจายข่าว  
     ( ) หนังสือพิมพ์  ( ) วารสารการเกษตร ( ) เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
     ( ) เพ่ือน/ญาติ  ( ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………… 
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ส่วนที ่2 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกระบวนการปลูกทุเรียน ในจังหวัดศรีสะเกษ 
          ค าแนะน า ให้เติมเครื่องหมายา √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
4 หมายถึง พึงพอใจมาก  1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง     

    
กิจกรรม ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ 

 5 4 3 2 1  
ความรู้ในการปลูก       

1.การได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐท้องถิ่นใน
ด้านการพัฒนาการปลูกทุเรียน 

      

2.มีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน       
3.การติดต่อรับความช่วยเหลือกับหน่วยงาน 
เพ่ือให้ความรู้ในการปลูกทุเรียน 

      

4.การไปศึกษาดูงาน/ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกับ 
ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการปลูกทุเรียน 

      

ด้านการปลูกดูแลรักษาทุเรียน       
1.กล้า/ท่อนพันธุ์ทุเรียนที่ปลูกเป็นสายพันธุ์
หมอนทองความนิยมเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 

      

2. สภาพพ้ืนที่และการเตรียมแปลงปลูกมีความ 
เหมาะสม 

      

3.การเจริญเติบโตของทุเรียน       
4. การดูแลรักษาต้นทุเรียนสามารถท าได้งา่ยสะดวก       
5. ปัญหาโรคและแมลงศัตรูอยู่ในระดับที่สามารถ 
ควบคุมจัดการได้ 

      

6. ปริมาณการใช้ปุ๋ยและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ 
ในระดับใด 

      

ผลผลิตและช่องทางการตลาด       
7.ผลผลิตทุเรียนที่ได้รับ       
8.ราคาทุเรียนทีจ่ าหน่ายในท้องตลาด       
9.การตลาดและช่องทางการจ าหน่ายทุเรียนที่รับ 
ซ้ือทุเรียนที่แน่นอน 

      

10. ท่านสามารถหาตลาด/สถานที่จ าหน่ายผลผลิต
เอง 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อกระบวนการปลูกทุเรียนใน 
           จังหวัดศรีสะเกษ 

          ค าแนะน า ให้เติมเครื่องหมายา √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
4 หมายถึง พึงพอใจมาก  1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

          3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง     
สภาพปัญหา ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ 

 5 4 3 2 1  
ด้านกลุ่มเกษตรกร       

1.การประชาสัมพันธ์ในเรื่องการตลาดการจ าหน่าย
ผลผลิตให้เป็นที่รู้จักโดยการใช้สื่อต่าง ๆ เช่น เสียง
ตามสายประจ าหมู่บ้าน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การ
ออกร้านในงานต่าง ๆ เป็นต้น 

      

2.การปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคที่พบใน
การผลิตทุเรียนกับภาครับหรือท้องถิ่น เพ่ือหา
แนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 

      

3.การหาแหล่งจัดซื้อกล้าพันธุ์/กิ่งพันธุ์ทุเรียน 
รวมถึงซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น ยาปราบ
ศัตรูพืช ปุ๋ย เป็นต้น เพ่ือให้ได้ราคาถูกกว่าท้องตลาด 

      

4.ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการปลูก
ทุเรียน  

      

โรคและแมลง        
5.ปัญหาโรค และแมลงศัตรูพืช        
6.ปัญหาโรคแอนแทรคโนส       
7.ปัญหาโรคโคนเน่า รากเน่า ผลเน่า       
8.ปัญหาโรคใบจุด       
9. โรคใบติด ใบไหม ้ใบร่วง       
10. โรคราแป้ง       
11.ปัญหาด้านโรคและแมลงที่พบ       

ผลผลิตและช่องทางการตลาด       
12.ปัญหาด้านปริมาณการผลิตทุเรียนให้มีความ
เพียงพอต่อการจ าหน่าย 

      

13.ปัญหาด้านราคาจ าหน่าย       
14. ปัญหาด้านการลงทุนและการขยายพ้ืนที่ปลูก       
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15. ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพ่ิมรายได้       
16. ปัญหาอื่น ๆ…………………………………………….       

 
สิ่งที่เกษตรกรอยากจะได้รับการพัฒนา/ ความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการปลูกทุเรียนเพ่ือ
การค้า  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ มา ณ โอกาสนี ้
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แบบสัมภาษณ์ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
เรื่อง  กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน ( ทุเรียน ) ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 

 
ค าชีแ้จง  แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3  ตอน คือ 
    ตอนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล 
    ตอนที่  2 กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน)  
             ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ 

 
ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนตัว 
 ชื่อ......................................................นามสกุล...................................อายุ.............. ...
บ้านเลขที่................ หมู่ที่..................ต าบล....................................อ าเภอ............................ ..........
จังหวัด..............................................เบอร์โทร........................................................  
 
ตอนที่  2  กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) 
 1. ท่านคิดว่า สภาพการณ์ทั่วไปของการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะเกษ เป็น
อย่างไร 
 ……………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………..…………………………..……………………………………………
……………………………..………………………………………...……………………………………………………………..……
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ท่านคิดว่า กระบวนการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) เป็นอย่างไร มีวิธีการอย่างไร 
 ……………………………………………………………………………………………..…………….……………………
…………………………………………………………………..…………………………..……………………………………………
……………………………..………………………………………..……………………………………………………………..………
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ท่านคิดว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) เป็นอย่างไร 
 ……………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………..………………………….………………………………………………
…………………………..……………………………………….……………………………………………………………..…………
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………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ตอนที่  4 
  ข้อเสนอแนะ 
 ……………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………..………………………….………………………………………………
…………………………..………………………………………..……………………………………………………………..………… 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ มา ณ โอกาสนี ้
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แบบบันทึกในการสนทนากลุ่ม 

หัวข้อ การส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืช (ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะเกษ  
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ด าเนินการสนทนาเมื่อวันที่  11-16  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
พิธีกร ..........................................................................................  
ผู้จดบันทึก...................................................................................  
ผู้ช่วยด าเนินรายการ....................................................................  
 ค าชี้แจง แบบบันทึกการสนทนากลุ่มนี้ เป็นการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูก
พืช (ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะเกษ ตามแนวพระพุทธศาสนา แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 
ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนตัว 
 ชื่อ......................................................นามสกุล...................................อายุ.................
บ้านเลขที่................ หมู่ที่..................ต าบล....................................อ าเภอ...................... ................
จังหวัด..............................................เบอร์โทร........................................................  
 
ตอนที่  2  รายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมสนทนา 
 1...............................................................................................................................................  
 2............................................................................................................................................... 
 3...............................................................................................................................................  
 4...............................................................................................................................................
 5.................................................................................................................................... ........... 
 6............................................................................................................................................... 
 7............................................................................................................................................... 
 8...............................................................................................................................................  
 9............................................................................................................................................... 
 10............................................................................................................................................  
 11............................................................................................................................................ 
 12............................................................................................................................................
 13......................................................................................................................................
 14............................................................................................................................................
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ตอนที่  3  การส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืช ทุเรียน 
 1. ท่านคิดว่า การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืช (ทุเรียน) จะมีวิธีการ
อย่างไร 
 ……………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………..…………………………..……………………………………………
……………………………..………………………………………...……………………………………………………………..……
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ท่านคิดว่า การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพควรจะ
เป็นอย่างไร 
 ……………………………………………………………………………………………..…………….……………………
…………………………………………………………………..…………………………..……………………………………………
……………………………..………………………………………..……………………………………………………………..………
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ท่านคิดว่า รูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืช (ทุเรียน) ควร 
จะเป็นอย่างไร 
 ……………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………..………………………….………………………………………………
…………………………..……………………………………….……………………………………………………………..…………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ตอนที่  4 
  ข้อเสนอแนะ 
 ……………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………..………………………….………………………………………………
…………………………..………………………………………..……………………………………………………………..………… 
 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้บันทึก 
(..............................................................) 
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ภาคผนวก : ข 
รูปภาพกิจกรรมการด าเนินงานวิจัย  
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ภาคผนวก : ค 
 

การรับรองการน าไปใช้ประโยชน์ 
1. การเผยแพร่ผลการวิจัย 
 1.1 เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ และระบบอินเทอร์เนต ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 1.2 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย น าเสนอ
ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 
2. การรับรองการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์      
ศรีสะเกษประสานกับเกษตรจังหวัดศรีสะเกษเพ่ือน าเสนอผลการวิจัยแล้วรับรองการน าไปใช้
ประโยชน์ 
3. ตารางวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ กิจกรรมที่ได้ด าเนินมา และผลที่ได้รับ 
   ของโครงการฯ 
 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

การด าเนินการ 

1 .  ศึ กษา เอกสารและ
งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ
ทุเรียน 

ท าให้ ได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับทุเรียน 

ข้อที่ 1-2 ได้หัวข้อและชื่อเรื่อง 
ก าหนดประเด็นปัญหา 
วัตถประสงค์ที่จะวิจัย
เชื่อมโยงกับประโยชน์
ที่จะได้รับ 

2 .  เขี ยนโครงการวิ จั ย
น าเสนอต่อสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์เพ่ือขออนุมัติ
โครงการ 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้
อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย 

ข้อที่ 1-2 ด าเนินการวิจัย 

3 .  ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด แ ละ
ท ฤ ษ ฎี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
งานวิจัยแล้วด าเนินการ
ส ารวจ จัดท าบัญชีรายชื่อ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

รวบรวมข้อมูลจากการ
ค้ น ค ว้ า เ อ ก ส า ร แ ล ะ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อที่ 1 ได้ข้อเสนอแนะอันเป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร
ปรับปรุงงานวิจัยจาก
ผู้ อ า น ว ย ก า ร
ส ถ า บั น วิ จั ย พุ ท ธ
ศาสตร์ ท าสัญญาการ
วิจัย งปม. 2560 
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4. สร้างเครื่องมือวิจัย ไ ด้ เ ค รื่ อ ง มื อ วิ จั ย ทั้ ง
แบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
และสนทนากลุ่ม 

ข้อที่ 1-2 ได้เครื่องมือในการท า
วิจัย 

5 .  ส่ ง ร า ย ง า น ก า ร
ความก้าวหน้าการวิจัย 
(ฉบับแก้ไข) 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ (ครั้งที่ 
1) 

ข้อที่ 1-2 แ ก้ ไ ข ร า ย ง า น
ความก้าวหน้างานวิจัย
ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ค า แ น ะ น า ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6.  ลง พ้ืนที่ ภาคสนาม/
สนทนากลุ่ม รวบรวมเก็บ
ข้อมูลในพ้ืนที่  3 อ าเภอ
ของจังหวัดศรีสะเกษ 

ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการสนทนาอัน
เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 

ข้อที่ 1-2 ได้ ข้ อมูลจากการลง
พ้ื น ที่ ภ า ค ส น า ม /
สนทนากลุ่ม 

7 .  ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล 
วิเคราะห์ แล้วท าการสรุป
ผลการวิจัย 

ได้ทราบผลการวิเคราะห์ ข้อที่ 1-2 ไ ด้ ผ ล ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
ปฏิบัติการ 

8. ส่งร่างสมบูรณ์รายงาน
การวิจัย 

เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือ
เข้ารับการตรวจสอบร่าง
สมบูรณ์ที่สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ 

ข้อที่ 1-2 ได้รับข้อเสนอแนะใน
ก า ร วิ จั ย จ า ก
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วแก้ไข
ร่างวิจัยฉบับสมบูรณ์
ครั้งที่ 2 

9. ส่งร่างสมบูรณ์รายงาน
การวิจัยครั้งที่ 2 

ได้รับการตรวจสอบร่าง
สมบูรณ์ที่สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ 

ข้อที่ 1-2 ไ ด้ รั บ ข้ อ เ ส น อแนะ
เพ่ิมเติมจากผู้ทรงคุณวิ
แล้วท าการแก้ไขร่าง
วิจัยฉบับสมบูรณ์ครั้งที่ 
3 

10. น าเสนอผลการวิจัยใน
การประชุมระดับชาติครั้ง
ที่ 1 วิทยาเขตสุรินทร์ 

กลุ่ ม เป้ าหมายและผู้ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง รั บ ท ร า บ
ผลการวิจัย 

ข้อที่ 1-2 ได้น าเสนอผลงานให้
เ ป็ น ที่ ป ร ะ จั ก ษ์ ต่ อ
สาธารณชน 

11. ส่งฉบับสมบูรณ์ไปยัง
สาถบันวิจัยพุทธศาสตร์
เพ่ืออนุมัติจบ 

จัดท ารูปเล่มและเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

ข้อที่ 1-2 บรรลุวัตถุประสงค์การ
วิจัยของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก : ง 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 

 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

1. กระบวนการพัฒนาพืช
สวน ในด้านสภาพดิน พันธุ์
ทุเรียน กระบวนการปลูก 
และการดูแลรักษา เช่น การ
ใส่ปุ๋ย การให้น้ า การป้องกัน
ศัตรูพืช ฯลฯ  
2. นโยบายและกลไกการ
ส่งเสริม ด าเนินการด้วยการ
อบรมและโครงการ 
3. การส่งเสริมความม่ันคง
ทางอาชีพด้วยหลักธรรม
ตามแนวพระพุทธศาสนา  

1. เกษตรกร ได้เพ่ิมศักยภาพใน
ด้านกระบวนการปลูกทุเรียน 
เข้าใจนโยบายและกลไกผ่านการ
อบรมและจากสื่อต่าง ๆ และได้
ถอดเป็นองค์ความรู้ด้าน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ถ่ายทอดให้เกิดเป็นรูปธรรม 
สามารถที่จะน ามาวางแผนและ
ออกแบบการดูแลสวนได้มากขึ้น 
2. กลุ่มเกษตรกร มีกลุ่มเกษตรกร
เดิมในแต่ละพ้ืนที่ที่ปลูกทุเรียน มี
ศูนย์การเรียนรู้ มีตลาดจ าหน่าย 
3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาครัฐ ได้ด าเนินการ
ช่วยเหลือในด้านนโยบายและ
กลไกตั้งแต่ระดับชาติจนถึง
ท้องถิ่นผ่านการอบรมและ
โครงการต่าง ๆ ได้แก่ นโยบาย
การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตร, 
เกษตรแปลงใหญ่, ศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร, มาตรฐานสินค้าเกษตร 
4. พระพุทธศาสนา ได้น าหลัก
พุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในด้าน
รู้จักบริหารจัดการทรัพย์ (โภค
วิภาค) ความสุขและประโยชน์
จากการด าเนินชีวิต (สุขของ
คฤหัสถ์, ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์) 
อย่างอดทน ขยัน และซื่อสัตย์
สุจริต (อิทธิบาท) 

เกิดผลกระทบในหลายด้าน
ด้วยกัน ทั้งต่อเกษตรกร 
กระบวนการพัฒนาพืชสวน 
นโยบายและกลไก และความ
มั่นคงทางอาชีพ ต่อองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาครัฐ ดังนี้ 
1. ด้านเศรษฐกิจ 
   เกษตรกรลดรายจ่าย เพ่ิม
รายได้ ได้รับความช่วยเหลือ
จากกลุ่มและภาครัฐ เช่น การ
อบรมความรู้เกี่ยวกับการปลูก 
ต้นทุน เป็นต้น ท าให้ทุเรียน
กลายเป็นสินค้าติดตลาดเป็นที่
นิยมบริโภค สร้างมูลค่าให้กับ
เกษตรกรได้ 
2. ด้านสังคม 
    ภาครัฐได้ส่งเสริมในการ
ช่วยเหลือช่องทางการจ าหน่าย 
เช่น ส่งทางไปรษณีย์ ทางเคอร์
รี่ เป็นต้น ท าให้การจ าหน่าย
ทุเรียนมีประสิทธิภาพ เพราะ
ผ่านการคัดเลือกทุเรียนที่มี
คุณภาพเพ่ือการจ าหน่ายและ
ส่งออก  
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
   - ใช้แหล่งน้ าธรรมชาติตามท่ี
ก าหนดช่วงเวลา 
   - ขุดเจาะน้ าบาดาลและ
จัดการระบบน้ าได้ดี 
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ประวัติผูว้ิจัย    
  

หัวหน้าแผนวิจัย 
1. ชื่อ/นามสกุล/ฉายา  
 1.1 ภาษาไทย  พระมหาขุนทอง แก้วสมุทร์/เขมสิริ,ดร. 
 1.2 ภาษาอังกฤษ  Phramaha Khuntong Kaewsamut/Khemasiri,Dr. 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
3. ต าแหน่งการบริหาร  รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
4. สังกัดหน่วยงาน/คณะ  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

5. สถานที่ติดต่อ   เลขที่ 67 หมู่ที่ 2 ต าบลน้ าค า  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 

 

ผู้ร่วมวิจัย 
1. ชื่อ/นามสกุล/ฉายา  
 1.1. ภาษาไทย  พระครูไพโรจน์วัฒนาทร    
 1.2 ภาษาอังกฤษ  Phrakrupirotwattanathon   
2. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
3. ต าแหน่งการบริหาร  รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
4. สังกัดหน่วยงาน/คณะ  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

5. สถานที่ติดต่อ   เลขที่ 67 หมู่ที่ 2 ต าบลน้ าค า  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 

 

 

ผู้ร่วมวิจัย 
1. ชื่อ/นามสกุล/ฉายา  
 1.1 ภาษาไทย  ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง 
 1.2 ภาษาอังกฤษ  Asst.Prof.Dr.Thanida Mankhong 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. ต าแหน่งการบริหาร  รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
4. สังกัดหน่วยงาน/คณะ  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

5. สถานที่ติดต่อ   เลขที่ 67 หมู่ที่ 2 ต าบลน้ าค า  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
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ผู้ร่วมวิจัย 
1. ชื่อ/นามสกุล/ฉายา  
 1.1 ภาษาไทย  นายธยายุส ขอเจริญ 
 1.2 ภาษาอังกฤษ  Thayayut Khojaroen 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
3. ต าแหน่งการบริหาร  - 
4. สังกัดหน่วยงาน/คณะ  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

5. สถานที่ติดต่อ   เลขที่ 67 หมู่ที่ 2 ต าบลน้ าค า  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 

 


