
 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพฒันาพืน้ที่  

จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เสนอต่อ มูลนิธิปดิทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ มกราคม 2559 

จัดท ำโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ ก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

รายนามคณะที่ปรึกษา 

 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.โชติชัย  เจริญงำม 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน ์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สันติ เจริญพรพัฒนำ 

ดร.อรพรรณ    คงมำลัย 

ดร.พีร์นิธ ิ    อักษร 

นำวำอำกำศโทสรุพงษ ์  ศรีวนิชย ์

นำงสำววิจิตรำ   มหำวรำกร 

นำงสำวธญัญำ   เวียร์รำ 

นำงสำววรัญญำ   สิงห์เผือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ ข 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
 

สารบัญ ................................................................................................................................................... ก 

สารบัญรูป ............................................................................................................................................... จ 

สารบัญตาราง ........................................................................................................................................ ญ 

1 บทน า .............................................................................................................................................. 1 

1.1 หลักกำรและเหตุผล ........................................................................................................................ 1 

1.2 วัตถุประสงค์ ................................................................................................................................... 2 

1.3 ขอบเขตของกำรด ำเนินงำน............................................................................................................. 2 

2 กรอบแนวคิดการด าเนินงาน ............................................................................................................ 4 

2.1 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ........................................................................................ 4 

2.2 Grounded Theory ..................................................................................................................... 11 

2.2.1 Open Coding ................................................................................................................... 11 

2.2.2 Axial Coding .................................................................................................................... 13 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ ค 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2.2.3 Theoretical Coding ........................................................................................................ 14 

2.3 ศึกษำและประยุกต์ใช้ System Dynamics Model เพ่ือเข้ำใจรูปแบบปฏิสัมพันธ์ของปัจจัย ........ 15 

2.3.1 หลักกำรและรูปแบบของ System Dynamics Model ...................................................... 15 

2.3.2 กำรใช้ประโยชน์จำก System Dynamics Model............................................................. 18 

3 พระราชด ารัส/พระราชด าริด้านการพัฒนาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามกรอบ  
Practical Framework ................................................................................................................. 22 

3.1 กรอบกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสด้ำนกำรพัฒนำ ............................................................ 22 

3.2 ระดับครัวเรือน .............................................................................................................................. 25 

3.2.1 ทรัพยำกรธรรมชำติ ............................................................................................................ 25 

3.2.2 เกษตรพ่ึงพำธรรมชำติ ........................................................................................................ 35 

3.2.3 รำยได้นอกภำคเกษตร ........................................................................................................ 45 

3.3 ระดับชุมชน .................................................................................................................................. 49 

3.3.1 สหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน ..................................................................................................... 49 

3.4 ระดับภูมิภำค/ประเทศ .................................................................................................................. 57 

3.4.1 กำรเชื่อมโยงสู่ภำยนอก ...................................................................................................... 57 

4 การลงพ้ืนที่โครงการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ........................................................... 60 

4.1 โครงกำรต้นแบบกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ........................................................... 63 

4.1.1 โครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง .............................................................................. 63 

4.1.2 สหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด (ในพระบรมรำชูปถัมภ์) ............................................. 89 

4.1.3 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ................................................... 114 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เรื่อง หน้า 
 
4.1.4 โครงกำรหลวงและดอยค ำ (พ้ืนที่สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง และโรงงำนหลวง 

อำหำรส ำเร็จรูปที่ 1 (ฝำง) จ.เชียงใหม่) ............................................................................ 133 

4.2 โครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ............................................................. 160 

4.2.1 โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพื้นที่จังหวัดน่ำน .............. 160 

4.2.2 โครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืน อ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ... 188 

4.3 โครงกำรอื่นๆ .............................................................................................................................. 215 

4.3.1 สหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด .................................................... 215 

4.3.2 ชุมชนหมู่บ้ำนปำงจ ำปี ต ำบลห้วยแก้ว อ ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ............................ 237 

4.3.3 โครงกำรระบบสูบน้ ำด้วยแสงอำทิตย์ บ้ำนบำงกลอยและบ้ำนโป่งลึก ............................... 253 

5 ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบ/ค้นหาปัจจัยและเงื่อนไข ที่จะก่อให้เกิดการยกระดับและ 
ความย่ังยืนในการพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ............................................................ 264 

5.1 Theoretical Building ............................................................................................................... 264 

5.1.1 รูปแบบควำมล้มเหลว (Failure Model) ที่จะเป็นควำมเสี่ยงของกำรพัฒนำ .................... 264 

5.1.2 กำรใช้ Dynamic Model เพ่ือหำปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยในกำรพัฒนำตำมแนวทำง 
เศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละกลุ่ม ........................................................................................ 279 

5.2 รูปแบบวิสำหกิจชุมชนที่ประสบควำมส ำเร็จในต่ำงประเทศ......................................................... 290 

5.2.1 สหกรณ์ (Cooperatives) ................................................................................................. 290 

5.2.2 ธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ............................................................................... 303 

6 การพัฒนาคู่มือ ............................................................................................................................ 314 

6.1 สรุปแนวปฏิบัติ/ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จและข้อควรระวัง/ปัจจัยเสี่ยง ............................................... 314 

6.1.1 ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง .............................................................................................. 314 

6.1.2 ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ ................................................................................ 318 

6.1.3 ขั้นที่ 3: กำรเชื่อมโยงสู่ภำยนอก ....................................................................................... 321 

6.2 กำรพัฒนคู่มือ ............................................................................................................................. 322 

6.2.1 คู่มือกำรจัดกำรองค์ควำมรู้พระรำชด ำรัสด้ำนกำรพัฒนำของพระบำทสมเด็จ 
พระเจ้ำอยู่หัว ................................................................................................................... 322 

6.2.2 คู่มือแนวปฏิบัติในกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ...... 324 

7 ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูป........................................................................................................... 325 

7.1 กำรปฏิรูปขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง ......................................................................................... 326 

7.2 กำรปฏิรูปขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ ........................................................................... 329 

7.3 กำรปฏิรูปขั้นที่ 3: ออกสู่ภำยนอก ............................................................................................... 330 

8 แผนการด าเนนิงาน ...................................................................................................................... 333 

บรรณานุกรม ....................................................................................................................................... 335 

ภาคผนวก ........................................................................................................................................... 336 

 
************** 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ จ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

สารบัญรูป 
 

 

รูป หน้า 

 
รูปที่ 2.1 แหล่งหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ........................................................................................... 4 

รูปที่ 2.2 ควำมเชื่อมโยงของควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ที่ส ำคัญในกำรท ำเกษตรกรรม ............................................ 8 

รูปที่ 2.3 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ....................................................................................... 10 

รูปที่ 2.4 Practical Framework ................................................................................................................. 12 

รูปที่ 2.5 ตัวอย่ำงขั้นตอน Open Coding ด้ำนกำรจัดสรรที่ดิน .................................................................... 12 

รูปที่ 2.6 ตัวอย่ำงประเด็นกำรลงพ้ืนที่สหกรณ์โคนมหนองโพฯ ..................................................................... 13 

รูปที่ 2.7 ตัวอย่ำงประเด็นกำรลงพ้ืนที่สหกรณ์โคนมหนองโพฯ ..................................................................... 14 

รูปที่ 2.8 Influencing and Decision Making ............................................................................................ 15 

รูปที่ 2.9 Growing and Slowing Action ................................................................................................... 16 

รูปที่ 2.10 Unintended Consequences .................................................................................................. 16 

รูปที่ 2.11 Unintended Consequences .................................................................................................. 17 

รูปที่ 2.12 Positive and Negative Consequences ................................................................................. 17 

รูปที่ 2.13 สัญลักษณ์ต่ำงๆ ใน System Dynamic Model .......................................................................... 18 

รูปที่ 2.14 ตัวอย่ำงกำรพัฒนำโมเดลทฤษฎีใหม่ขั้นต้น .................................................................................. 19 

รูปที่ 2.15 ตัวอย่ำงกำรพัฒนำโมเดลทฤษฎีใหม่ขั้นต้น (ต่อ) .......................................................................... 19 

รูปที่ 2.16 ตัวอย่ำงกำรพัฒนำโมเดลทฤษฎีใหม่ขั้นต้น (ต่อ) .......................................................................... 20 

รูปที่ 2.17 ตัวอย่ำงกำรพัฒนำโมเดลทฤษฎีใหม่ขั้นต้น (ต่อ) .......................................................................... 20 

รูปที่ 2.18 ตัวอย่ำงกำรพัฒนำโมเดลทฤษฎีใหม่ขั้นต้น (ต่อ) .......................................................................... 21 

รูปที่ 3.1 กรอบกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสด้ำนกำรพัฒนำ ............................................................. 22 

รูปที่ 3.2 Practical Framework ของกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ .............................................. 23 

รูปที่ 3.3 องค์ประกอบกำรพัฒนำของกำรพัฒนำตำมแนวทำงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว .................. 24 

รูปที่ 3.4 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องน้ ำ ..................................................................... 25 

รูปที่ 3.5 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องดิน ..................................................................... 26 

รูปที่ 3.6 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องน้ ำ ..................................................................... 29 

รูปที่ 3.7 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องป่ำ ..................................................................... 33 

รูปที่ 3.8 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องกำรเพำะปลูก .................................................... 35 

รูปที่ 3.9 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องปศุสัตว์ .............................................................. 39 

รูปที่ 3.10 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องประมง ............................................................. 43 

รูปที่ 3.11 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องหัตถกรรม ........................................................ 46 

รูปที่ 3.12 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องกำรแปรรูป ...................................................... 47 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ ฉ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

รูป หน้า 

 
รูปที่ 3.13 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องกำรรวมกลุ่มและดูแลควำมเป็นอยู่ 
ของสมำชิกสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน .............................................................................................................. 50 

รูปที่ 3.14 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องกำรสร้ำงรำยได้ของสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน .... 52 

รูปที่ 3.15 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องกำรส่งเสริมสมำชิกสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน ..... 55 

รูปที่ 3.16 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องเครือข่ำยทุน .................................................... 58 

รูปที่ 4.1 ทฤษฎีใหม่...................................................................................................................................... 61 

รูปที่ 4.2 ทฤษฎีใหม่แต่ละขั้นและองค์ประกอบของ Practical Framework ................................................ 61 

รูปที่ 4.3 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และองค์ประกอบของ Practical Framework ................................................. 62 

รูปที่ 4.4 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และองค์ประกอบของ Practical Framework ................................................. 62 

รูปที่ 4.5 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 และองค์ประกอบของ Practical Framework ................................................. 63 

รูปที่ 4.6 จุดเน้นในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมโครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง ..................................... 64 

รูปที่ 4.7 องค์ประกอบกำรพัฒนำในโครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง ................................................ 65 

รูปที่ 4.8 สถำนะของกำรพัฒนำชุมชนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพื้นที่หุบกะพง .................................... 74 

รูปที่ 4.9 จุดเน้นในกำรลงพ้ืนที่สหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด ............................................................. 90 

รูปที่ 4.10 องค์ประกอบกำรพัฒนำของสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด ................................................. 91 

รูปที่ 4.11 ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด ...................................................................... 93 

รูปที่ 4.12 สถำนะของกำรพัฒนำของสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด .................................................... 99 

รูปที่ 4.13 จุดเน้นในกำรลงพ้ืนที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ........................... 115 

รูปที่ 4.14 องค์ประกอบกำรพัฒนำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ................. 116 

รูปที่ 4.15 องค์ควำมรู้ 25 ผลงำนโดดเด่นของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ และสถิติผู้ดูงำน ..................... 118 

รูปที่ 4.16 องค์ควำมรู้กำรเลี้ยงไก่ด ำและสุกรภูพำน .................................................................................... 119 

รูปที่ 4.17 ข้อมูลระบบนิเวศน์ในปริมณฑลพ้ืนที่ภูพำนฯ ณ ปี 2557 ........................................................... 119 

รูปที่ 4.18 สถำนะของกำรพัฒนำชุมชนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงพ้ืนที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ ....... 125 

รูปที่ 4.19 จุดเน้นในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมพ้ืนที่โครงกำรหลวงและดอยค ำ จ.เชียงใหม่ .......................... 134 

รูปที่ 4.20 องค์ประกอบกำรพัฒนำของโครงกำรหลวงและดอยค ำ จ.เชียงใหม่ ........................................... 135 

รูปที่ 4.21 สถำนะของกำรพัฒนำชุมชนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงพ้ืนที่สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง 
และ โรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูปที่ 1 (ฝำง) จ.เชียงใหม่ ............................................................................ 150 

รูปที่ 4.22 จุดเน้นในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมโครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำ 
และพัฒนำพ้ืนที่จังหวัดน่ำน ........................................................................................................................ 160 

รูปที่ 4.23 องค์ประกอบกำรพัฒนำของโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและ 
พัฒนำพื้นที่จังหวัดน่ำน ............................................................................................................................... 161 

รูปที่ 4.24 สถำนะของกำรพัฒนำชุมชนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบ 
บูรณำกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพื้นที่จังหวัดน่ำน ...................................................................................... 174 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ ช 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

รูป หน้า 

 
รูปที่ 4.25 จุดเน้นในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืนอ่ำงเก็บน้ ำ 
ห้วยคล้ำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ......................................................................................................... 189 

รูปที่ 4.26 องค์ประกอบกำรพัฒนำของโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืนอ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำยอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ............................................................................................................................. 190 

รูปที่ 4.27 สถำนะของกำรพัฒนำชุมชนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืน  
อ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ........................................................................................ 200 

รูปที่ 4.28 จุดเน้นในกำรลงพ้ืนที่สหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด ............................. 216 

รูปที่ 4.29 องค์ประกอบกำรพัฒนำของสหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด .................. 217 

รูปที่ 4.30 สถำนะของกำรพัฒนำชุมชนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงพ้ืนที่สหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์  
กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด ....................................................................................................................... 226 

รูปที่ 4.31 จุดเน้นในกำรลงพ้ืนที่ชุมชนบ้ำนปำงจ ำปี อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ................................................ 237 

รูปที่ 4.32 องค์ประกอบกำรพัฒนำของชุมชนบ้ำนปำงจ ำปี อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ...................................... 238 

รูปที่ 4.33 สถำนะของกำรพัฒนำชุมชนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้ำนปำงจ ำปี อ.แม่ออน .............. 246 

รูปที่ 4.34 จุดเน้นในกำรลงพ้ืนที่โครงกำรระบบสูบน้ ำด้วยแสงอำทิตย์ บ้ำนบำงกลอยและบ้ำนโป่งลึก ........ 254 

รูปที่ 4.35 องค์ประกอบกำรพัฒนำของโครงกำรระบบสูบน้ ำด้วยแสงอำทิตย์ บ้ำนบำงกลอยและ 
บ้ำนโป่งลึก .................................................................................................................................................. 254 

รูปที่ 5.1 รูปแบบควำมล้มเหลว (Failure Model) ในกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง .......... 265 

รูปที่ 5.2 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 1: จัดสรรทรัพยำกรไม่ลงตัว ................................................................... 266 

รูปที่ 5.3 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 2: ผู้ด ำเนินกำรพัฒนำ/อำสำสมัครไม่เข้ำใจบริบทชุมชน ......................... 267 

รูปที่ 5.4 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 3: ชำวบ้ำนไม่เข้ำใจหลักปรัชญำ ............................................................. 268 

รูปที่ 5.5 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 4: รูปแบบบัญชีครัวเรือนยำกเกินไป ....................................................... 269 

รูปที่ 5.6 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 5: ขำดแผนกำรผลิตชุมชน ...................................................................... 270 

รูปที่ 5.7 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 6: ขำดธรรมำภิบำลในกำรจัดกำรสหกรณ์ .............................................. 271 

รูปที่ 5.8 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 7: ขำดวินัยในกลุ่มสมำชิกสหกรณ์ .......................................................... 272 

รูปที่ 5.9 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 8: ขำดควำมรู้ด้ำนกำรตลำด กำรคำดกำรณ์ธุรกิจในอนำคต ................... 273 

รูปที่ 5.10 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 9: ชุมชนขำดระบบเก็บและจัดกำรองค์ควำมรู้กำรพัฒนำ ..................... 274 

รูปที่ 5.11 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 10: ขำดกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรพัฒนำสู่วงกว้ำง/รุ่นหลัง ..................... 275 

รูปที่ 5.12 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 11: ช่วยเหลือแบบไม่จ ำกัดและไม่ตรงกับควำมต้องกำร ....................... 276 

รูปที่ 5.13 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 12: ภำครัฐไม่ปล่อยมือให้ชุมชนอยู่รอดด้วยตัวเอง ............................... 277 

รูปที่ 5.14 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 13: ขำดกำรบูรณำกำรกำรพัฒนำของทุกภำคส่วนในภำพรวม .............. 278 

รูปที่ 5.15 โมเดลเกษตรพ่ึงพำธรรมชำติและกำรจัดกำรที่ดินท ำกิน ............................................................. 280 

รูปที่ 5.16 โมเดลเกษตรพ่ึงพำธรรมชำติและกำรจัดกำรน้ ำในที่ดินท ำกิน .................................................... 281 

รูปที่ 5.17 โมเดลเกษตรพ่ึงพำธรรมชำติและกำรจัดกำรแหล่งน้ ำชุมชน ....................................................... 282 

รูปที่ 5.18 โมเดลหัตถกรรมและกำรจัดกำรป่ำชุมชน .................................................................................. 283 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ ซ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

รูป หน้า 

 
รูปที่ 5.19 โมเดลกำรบริโภค กำรใช้จ่ำย และกำรลงทุนระดับครัวเรือน ...................................................... 284 

รูปที่ 5.20 โมเดลเพิ่มมูลค่ำและขำยผลิตภัณฑ์ชุมชน (สหกรณ์ท่ีมีกำรแปรรูป) ............................................ 285 

รูปที่ 5.21 โมเดลกำรเป็นช่องทำงขำยผลผลิตชุมชน (สหกรณ์ท่ีซื้อมำขำยไป) ............................................. 286 

รูปที่ 5.22 โมเดลกำรสนับสนุนอำชีพเกษตรของชุมชน ............................................................................... 287 

รูปที่ 5.23 โมเดลกำรดูแลควำมเป็นอยู่คนในชุมชน ..................................................................................... 288 

รูปที่ 5.24 โมเดลกำรร่วมคิด ออกกฎระเบียบ เพ่ือประโยชน์สหกรณ์และสมำชิก ....................................... 289 

รูปที่ 5.25 ผลประกอบกำรของรอยัลฟรีสแลนด์คัมพิน่ำ ............................................................................. 292 

รูปที่ 5.26 กำรพัฒนำมำตรฐำนฟำร์มและลดต้นทุน .................................................................................... 293 

รูปที่ 5.27 สร้ำงระบบบริหำรงำนแบบมีธรรมำภิบำล .................................................................................. 294 

รูปที่ 5.28 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรและสมำชิก .......................................................................................... 295 

รูปที่ 5.29 สร้ำงมำตรฐำนและกฎระเบียบข้อบังคับร่วมกัน ......................................................................... 296 

รูปที่ 5.30 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรสร้ำงแบรนด์ ................................................................................. 297 

รูปที่ 5.31 ผลิตภัณฑ์ของ FrieslandsCampina Cooperative ................................................................. 297 

รูปที่ 5.32 แบรนด์สินค้ำของ FrieslandsCampina Cooperative ............................................................ 298 

รูปที่ 5.33 กำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ........................................................ 299 

รูปที่ 5.34 กำรสร้ำงนวัตกรรมและขยำยผลในเชิงพำณิชย์ .......................................................................... 300 

รูปที่ 5.35 กลไกในกำรสร้ำงนวัตกรรมและขยำยผลในเชิงพำณิชย์ .............................................................. 300 

รูปที่ 5.36 กำรสร้ำง Supply Chain ในภูมิภำคต่ำงๆ ................................................................................. 301 

รูปที่ 5.37 สหกรณ์ข้ำมชำติ ........................................................................................................................ 302 

รูปที่ 5.38 แผนกลยุทธ์ 2020 ของ FrieslandsCampina Cooperative ................................................... 303 

รูปที่ 5.39 ธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ........................................................................................ 304 

รูปที่ 5.40 Runa Foundation และ Runa LLC ........................................................................................ 305 

รูปที่ 5.41 รำงวัลด้ำนผลิตภัณฑ์ที่ Runa LLC ได้รับ ................................................................................... 305 

รูปที่ 5.42 รำงวัลด้ำนแผนธุรกิจที่ Runa LLC ได้รับ ................................................................................... 306 

รูปที่ 5.43 ควำมครอบคลุมของตลำดในสหรัฐอเมริกำของ Runa LLC ....................................................... 306 

รูปที่ 5.44 กำรพัฒนำเทคนิคกำรเพำะปลูกและกำรสร้ำงรำยได้ .................................................................. 307 

รูปที่ 5.45 กำรใช้ประโยชน์จำกป่ำ (ใบ Guavusa) ..................................................................................... 308 

รูปที่ 5.46 กำรยกระดับควำมเกษตรกร ...................................................................................................... 309 

รูปที่ 5.47 ควำมร่วมมือของวิสำหกิจชุมชนและมูลนิธิ................................................................................. 310 

รูปที่ 5.48 ปัจจัยกำรผลิต โครงสร้ำงพ้ืนฐำนชุมชน และกองทุน.................................................................. 311 

รูปที่ 5.49 กำรบริหำรงำนร่วมกันอย่ำงมีธรรมำภิบำล ................................................................................. 312 

รูปที่ 5.50 เครือข่ำยงำนวิจัยและพัฒนำ ...................................................................................................... 313 

รูปที่ 6.1 แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง: บริหำรจัดกำรน้ ำและป่ำให้ได้ประโยชน์ตลอดปี .............................. 314 

รูปที่ 6.2 แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง: ท ำกิจกรรมกำรเกษตรพออยู่พอกิน ................................................. 315 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ ฌ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

รูป หน้า 

 
รูปที่ 6.3 แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง: บริหำรจัดกำรที่ดินขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ......................... 317 

รูปที่ 6.4 แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง: รวมกลุ่มและดูแลควำมเป็นอยู่สมำชิก ............................................. 318 

รูปที่ 6.5 แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง: พัฒนำกำรผลิตให้สอดคล้องกับกำรตลำด ........................................ 319 

รูปที่ 6.6 แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง: ส่งเสริมกำรเกษตรสมำชิก ............................................................... 320 

รูปที่ 6.7 แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง: เชื่อมโยงแหล่งทุน เพ่ือพัฒนำ/ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนชุมชน ..... 321 

รูปที่ 6.8 ขอบเขตองค์ประกอบกำรพัฒนำ .................................................................................................. 323 

รูปที่ 6.9 โครงสร้ำงคู่มือกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ ........................................................................................... 323 

รูปที่ 6.10 โครงสร้ำงคู่มือแนวปฏิบัติฯ ........................................................................................................ 324 

รูปที่ 7.1 Practical Framework ............................................................................................................... 325 

รูปที่ 7.2 Practical Framework และกำรพัฒนำ 3 ล ำดับขั้น .................................................................... 326 

รูปที่ 7.3 กำรปฏิรูปขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง .......................................................................................... 328 

รูปที่ 7.4 กำรปฏิรูปขั้นที่ 2: ชุมชนพ่ึงตนเอง ............................................................................................... 330 

รูปที่ 7.5 กำรปฏิรูปขั้นที่ 3: ออกสู่ภำยนอก ................................................................................................ 331 

รูปที่ 7.6 ภำพรวมกำรพัฒนำ ...................................................................................................................... 332 

 
 
 

************** 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ ญ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

สารบัญตาราง 
 

 

ตาราง หน้า 

 
ตำรำงที่ 3.1 พระรำชด ำรัสเรื่องดิน ............................................................................................................... 26 

ตำรำงที่ 3.2 พระรำชด ำรัสเรื่องน้ ำ ............................................................................................................... 29 

ตำรำงที่ 3.3 พระรำชด ำรัสเรื่องป่ำ ............................................................................................................... 33 

ตำรำงที่ 3.4 พระรำชด ำรัสเรื่องกำรเพำะปลูก .............................................................................................. 35 

ตำรำงที่ 3.5 พระรำชด ำรัสเรื่องปศุสัตว์ ........................................................................................................ 39 

ตำรำงที่ 3.6 พระรำชด ำรัสเรื่องประมง ......................................................................................................... 43 

ตำรำงที่ 3.7 พระรำชด ำรัสเรื่องหัตถกรรม .................................................................................................... 46 

ตำรำงที่ 3.8 พระรำชด ำรัสเรื่องกำรแปรรูป .................................................................................................. 47 

ตำรำงที่ 3.9 พระรำชด ำรัสเรื่องกำรสร้ำงรำยได้ของสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน ................................................ 52 

ตำรำงที่ 3.10 พระรำชด ำรัสเรื่องกำรส่งเสริมสมำชิกสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน ............................................... 55 

ตำรำงที่ 3.11 พระรำชด ำรัสเรื่องกำรดูแลควำมเป็นอยู่ของสมำชิกสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน .......................... 50 

ตำรำงที่ 3.12 พระรำชด ำรัสเรื่องเครือข่ำยทุน .............................................................................................. 58 

ตำรำงที่ 4.1 โครงกำรที่ศึกษำและลงพื้นที่เก็บข้อมูลภำคสนำม ..................................................................... 60 

ตำรำงที่ 4.2 ประเด็นกำรลงพ้ืนที่โครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง ..................................................... 65 

ตำรำงที่ 4.3 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของพ้ืนที่โครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง ................................. 87 

ตำรำงที่ 4.4 ประเด็นกำรลงพ้ืนที่สหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด .......................................................... 91 

ตำรำงที่ 4.5 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด ............................................ 113 

ตำรำงที่ 4.6 ประเด็นกำรลงพ้ืนที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ .......................... 116 

ตำรำงที่ 4.7 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ .............. 132 

ตำรำงที่ 4.8 ประเด็นกำรลงพ้ืนที่สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง และโรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูปที่ 1 (ฝำง)... 135 

ตำรำงที่ 4.9 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของพ้ืนที่สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง และโรงงำนหลวงอำหำร 
ส ำเร็จรูปที่ 1 (ฝำง) จ.เชียงใหม่ ................................................................................................................... 158 

ตำรำงที่ 4.10 ประเด็นกำรลงพ้ืนที่โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ 
พ้ืนที่จังหวัดน่ำน ......................................................................................................................................... 162 

ตำรำงที่ 4.11 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและ 
พัฒนำพื้นที่จังหวัดน่ำน ............................................................................................................................... 186 

ตำรำงที่ 4.12 ประเด็นกำรลงพ้ืนที่โครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืนอ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำยอันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด ำริ ..................................................................................................................................... 191 

ตำรำงที่ 4.13 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืน อ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำย 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ........................................................................................................................ 213 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ ฎ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ตาราง หน้า 

 
ตำรำงที่ 4.14 ประเด็นกำรลงพ้ืนที่สหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด .......................... 217 

ตำรำงที่ 4.15 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของสหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด .............. 235 

ตำรำงที่ 4.16 ประเด็นกำรลงพ้ืนที่ชุมชนบ้ำนปำงจ ำปี อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ............................................. 238 

ตำรำงที่ 4.17 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของชุมชนบ้ำนปำงจ ำปี อ ำเภอแม่ออน ............................................ 251 

ตำรำงที่ 4.18 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงกำรระบบสูบน้ ำด้วยแสงอำทิตย์ บ้ำนบำงกลอยและ 
บ้ำนโป่งลึก .................................................................................................................................................. 262 

ตำรำงที่ 6.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและกำรน ำส่งมอบงำน ........................................................................ 333 

ตำรำงที่ 6.2 ผลงำนที่คณะที่ปรึกษำฯจะส่งมอบในแต่ละขั้นตอน ................................................................ 334 

 

 

 
************** 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

1 บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล  

จำกกำรศึกษำเชิงลึก ถึงกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ อันเนื่องมำจำกโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ 
ในโครงกำรศึกษำแนวทำงขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้จำกโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
ระยะที่ 1 นั้นพบว่ำ บริบทกำรพัฒนำในแต่ละพ้ืนที่มีควำมซับซ้อนแตกต่ำงกันไปตำมสภำพภูมิสังคม นับเป็น
พระมหำกรุณำธิคุณที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำนแนวคิด/ทฤษฎีเพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
แก้ไขปัญหำให้กับประชำชน ส่งผลให้ประชำชนในหลำยพ้ืนที่ของประเทศได้น ำองค์ควำมรู้ดังกล่ำวไปปรับใช้ 
จนสำมำรถที่จะมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น มีอำหำรพอกินตลอดปี และบำงรำยสำมำรถน ำผลผลิตที่มีมำกกว่ำกำร
บริโภคไปจ ำหน่ำยได้เงินกลับมำเป็นทุนรอนของครอบครัว 

กำรขยำยผลเพ่ือขับเคลื่อนองค์ควำมรู้สู่กำรใช้ประโยชน์ของประชำชน ชุมชน ในพ้ืนที่ต่ำงๆ ทั่ว
ประเทศนั้น ยังคงเป็นเป้ำหมำยส ำคัญท่ีองค์กรต่ำงๆ ต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพ่ือให้เห็นผลกำรพัฒนำทั่วประเทศ
อย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ จำกกำรทบทวนกำรจัดกำรควำมรู้ของมูลนิธิและปรัชญำกำรพัฒนำที่ได้รับกำรยอมรับ
ในระดับโลก จ ำนวน 7 แห่ง ได้แก่ (1) Rockefeller Foundation (2) Nobel Foundation (3) John F. 
Kennedy Library Foundation (4) Bill & Melinda Gates Foundation (5) ขงจื่อ (6) มหำตมะคำนธี (7) 
มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน พบว่ำหน่วยงำนล ำดับ 1-4 มีขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้เช่นเดียวกัน แต่
รำยละเอียดของแต่ละมูลนิธิแตกต่ำงกันไปตำมพันธกิจ/จุดเน้นในกำรพัฒนำ รวมไปถึงพ้ืนหลังควำมเชี่ยวชำญ
ของแต่ละมูลนิธิ ที่ท ำให้แต่ละแห่งมีกำรออกแบบระบบและกลไกในกำรขับเคลื่อนควำมรู้ที่แตกต่ำงกัน เช่น 
Rockefeller Foundation เน้นกำรพัฒนกลไกจัดกำรควำมรู้ใหม่ๆ เพ่ือลงพ้ืนที่พัฒนำและขยำยผลไปภูมิภำค
ต่ำงๆ ทั่วโลก ในขณะที่ John F. Kennedy Library Foundation เน้นกำรน ำแนวคิดหลักของ JFK มำพัฒนำ
เป็นสื่อกำรเรียนรู้และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนอเมริกันตระหนักถึงควำมส ำคัญและปรับพฤติกรรมด้ำนสิทธิ
หน้ำที่พลเมือง ส่วนหน่วยงำนล ำดับ 1-5 ล้วนมีจุดก ำเนิดมำจำกสถำนกำรณ์ควำมคับขันหรือขัดแย้งอย่ำง
รุนแรงในสังคม ผู้ริเริ่มไม่ว่ำจะเป็นขงจื่อ คำนธี หรือ ท่ำนธรรมำจำรย์เจิ้งเอ๋ียน ต่ำงมุ่งค้นหำแนวทำงในกำร
แก้ไขสถำนกำรณ์เพ่ือคลำยทุกข์ที่เกิดขึ้นในสังคม ส ำหรับกำรแพร่กระจำยนั้น ไม่ได้ใช้กลไกหรือระบบกำร
จัดกำรเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเหมือนในกรณีของมูลนิธิทั้ง 4 แห่งข้ำงต้น หำกแต่ใช้พลังศรัทธำของผู้คนเป็นแรง
ขับเคลื่อน 

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรทบทวนกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ โดย
มูลนิธิและหน่วยงำนต่ำงๆ พบว่ำมีจุดร่วมและจุดต่ำงกันหลำยประกำร นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำกลไกกำร
บริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้เพ่ีอกำรพัฒนำของมูลนิธิชั้นน ำในต่ำงประเทศ พบว่ำมีกลไกหลำยประกำรที่สำมำรถ
จะน ำมำปรับใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลกระบวนกำรขับเคลื่อนควำมรู้และแนวพระรำชด ำริฯ สู่
กำรพัฒนำในระดับประชำชน/ชุมชน/พ้ืนที่/ภูมิภำค/ประเทศ ผ่ำนหลักกำร/ทฤษฎีส ำคัญ ใน 5 องค์ประกอบ 
คือ (1) หลักกำร “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” (2) ชุดควำมรู้ “ทฤษฎี ปฏิบัติ เทคนิค และกำรจัดกำร” (3) 
โครงสร้ำงพื้นฐำนส ำหรับจัดเก็บองค์ควำมรู้ (knowledge infrastructure) (4) ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง (change 
agent) และ (5) พันธมิตร/เครือข่ำย (alliance/networking)  
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แนวทำงปฏิบัติในกำรใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ เพ่ือกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ ( framework 
for practical application) โดยน ำหลักกำร/ทฤษฎีส ำคัญทั้ง 5 องค์ประกอบมำปรับใช้ในแต่ละขั้นตอนของ
งำนพัฒนำ ในแต่ละข้ันตอนของกำรจัดกำรควำมรู้นั้น และจัดท ำออกมำในรูปแบบโมเดลกำรปฏิบัติ (Practical 
Model) กำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

อย่ำงไรก็ดี กำรที่จะน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปขยำยผลกำรพัฒนำประเทศให้เกิดควำมยั่งยืนแก่
ประชำชนในทุกระดับ (ระดับครัวเรือน ชุมชน พ้ืนที่ และประเทศ) นั้น จ ำเป็นที่จะต้องมีกำรค้นคว้ำและ
วิเครำะห์ถึงแนวทำงในกำรขยำยผลกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริอย่ำงเป็นรูปธรรม ที่เห็นควำม
เชื่อมโยงขององค์ประกอบ วิธีกำรขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติและอยู่ในรูปแบบที่เข้ำใจได้ง่ำย ผ่ำนกำรวิเครำะห์ 
ระหว่ำงต้นแบบโครงกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ กำรศึกษำดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือค้นหำจุดแข็ง จุดอ่อน โดยเฉพำะแนวทำงกำรต่อยอด
ควำมส ำเร็จ ตลอดจนกำรจัดท ำคู่มือกำรพัฒนำโครงกำรตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นเรื่องส ำคัญที่
ควรพัฒนำให้เกิดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับผู้เกี่ยวข้องน ำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือหำองค์ประกอบและปัจจัยของกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ รวมทั้งกลไกกำรด ำเนินงำน 
กำรบูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรบริหำรจัดกำรให้เชื่อมโยงกัน ตลอดจน ปัจจัยสู่
ควำมส ำเร็จและปัจจัยเสี่ยงจำกกำรพัฒนำพ้ืนที่ ตำม Practical Framework อันจะน ำไปสู่กำร
หำแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพื้นที่ตำมแนวพระรำชด ำริได้อย่ำงยั่งยืน 

(2) เพ่ือประเมินรูปแบบและผลควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำน/
องค์กรต่ำงๆ ในกำรพัฒนำพ้ืนที่ตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ตำมโครงสร้ำง 
องค์ประกอบและปัจจัยที่ระบุไว้ใน Practical Framework 

(3) เพ่ือจัดท ำรูปแบบและแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพ้ืนที่ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สอดคล้องกับโครงสร้ำง องค์ประกอบและปัจจัยที่ระบุไว้ใน Practical Framework โดยค ำนึงถึง
กำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนและภำคส่วนต่ำงๆ 

 

1.3 ขอบเขตของการด าเนินงาน 

เพ่ือให้โครงกำรพัฒนำแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพ้ืนที่  จำกโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ด ำเนินไปอย่ำงเป็นระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ข้ำงต้น คณะที่ปรึกษำฯ จะด ำเนินกิจกรรมหลักที่
ส ำคัญตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

(1) ถอดโครงสร้ำง องค์ประกอบและปัจจัยของกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ จำกรูปแบบกำร
ประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ (Practical Framework) ในโครงกำร
ศึกษำแนวทำงขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้จำกโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
(ระยะที่ 1 กำรศึกษำเชิงลึก ถึงกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ อันเนื่องมำจำกโครงกำรตำมแนว
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พระรำชด ำริ) พร้อมทั้งระบุควำมหมำย ควำมส ำคัญและประโยชน์ของแต่ละปัจจัย เพื่อเป็นกรอบ
ในกำรศึกษำและทบทวนรูปแบบกำรพัฒนำพื้นที่ของหน่วยงำนต่ำงๆต่อไป 

(2) ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสำนแนวพระรำชด ำริ ในกำรคัดเลือกกรณีศึกษำ จำก
หน่วยงำน/องค์กรที่พัฒนำพื้นที่ ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) ศึกษำและลงพ้ืนที่กรณีศึกษำต่ำงๆ เพ่ือเก็บข้อมูลในโครงสร้ำง ปัจจัยและองค์ประกอบของ 
Practical Framework ตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนในข้อ (1) 

(4) วิเครำะห์โครงสร้ำง องค์ประกอบและปัจจัยของ Practical Framework รวมถึงกลไกกำร
ด ำเนินงำน กำรบูรณำกำรหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และกำรบริหำรจัดกำรปัจจัยและองค์ประกอบให้
เชื่อมโยงกัน ตำมข้อมูลที่ได้รับจำกกรณีศึกษำต่ำงๆ เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำพ้ืนที่ตำมปัจจัยและ
องค์ประกอบได้อย่ำงยั่งยืน 

(5) ศึกษำรูปแบบและโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือหำแนวทำงในกำรบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพ้ืนที่ ตำมองค์ประกอบและปัจจัยใน 
Practical Framework ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

(6) สังเครำะห์และสรุปปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จและปัจจัยเสี่ยงจำกกำรพัฒนำพ้ืนที่ของหน่วยงำน/องค์กร
ต่ำงๆ เพ่ือจัดท ำรูปแบบและแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพ้ืนที่ตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(7) ประเมินรูปแบบและผลควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำน/องค์กร
ต่ำงๆ ในกำรพัฒนำพ้ืนที่ตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ตำมโครงสร้ำง องค์ประกอบ
และปัจจัยที่ระบุไว้ใน Practical Framework 

(8) ปรับปรุงรูปแบบและวิธีกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ (Practical 
Framework) ให้ครอบคลุมและมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น ตำมเนื้อหำ/ประเด็นส ำคัญที่ได้รับจำก
กรณีศึกษำ  

(9) จัดท ำรูปแบบและแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพ้ืนที่ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สอดคล้องกับโครงสร้ำง องค์ประกอบและปัจจัยที่ระบุไว้ใน Practical Framework โดยค ำนึงถึง
กำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนและภำคส่วนต่ำงๆ 

 

 
************** 
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2 กรอบแนวคิดการด าเนินงาน 

2.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

กำรศึกษำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือถอดปัจจัย ด ำเนินกำรโดยศึกษำจำกหนังสือและเอกสำร
เผยแพร่ของหน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือ อำทิ มูลนิธิชัยพัฒนำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (กปร.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
(สศช.) และแผนยุทธศำสตร์กำรบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 
2557 - 2560) เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 2.1  

 
รูปที่ 2.1 แหล่งหนังสือเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลกำรทบทวนหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่” (มูลนิธิชัยพัฒนำ , 2550) พบว่ำ 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวที่พระรำชทำนมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 
หรือ 40 ปีที่ผ่ำนมำ โดยที่แนวคิดดังกล่ำวตั้งอยู่บนรำกฐำนของภูมิสังคมของไทยเป็นแนวทำงกำรพัฒนำที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของทำงสำยกลำง และควำมไม่ประมำท ค ำนึงถึงควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล กำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ควำมรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมสุขในกำร
ด ำเนินชีวิตอย่ำงแท้จริง 

ตัวอย่ำงพระรำชด ำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 

 เป้าหมายการพัฒนาเป็นล าดับขั้น 

“..... การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน    คือ ความพอมี พอ
กิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่

เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 
 มูลนิธิชัยพัฒนา 

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  สศช  

การประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  สศช  

จากปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ  สศช  

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พ ศ              

ทฤษฎีใหม่ หลักการพึ่งตนเอง
อย่างยั่งยืน  กปร  

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา
ทฤษฎีใหม่  กปร  

เศรษฐกิจพอเพียง : ทางเลือก
ในการพัฒนา  กปร  
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ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อย
สร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป....” 

พระรำชด ำรัส วันที่ 18 กรกฎำคม 2517 

“..... เมื่อปี 2517 วันนั้นฉันพูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า 
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินได้ ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าท้ังประเทศพอกินก็ยิ่งดี ....” 

พระรำชด ำรัส เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
ณ ศำลำดุสิดำลัย วันที่ 4 ธันวำคม 2541 

“..... คนไม่เข้าใจว่ากิจการใหญ่ๆ เหมือนสร้างเชื่อนป่าสักก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน 
เขานึกว่าเป็นเศรษฐกิจใหม่ เป็นเศรษฐกิจที่ห่างไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง แต่ที่จริงแล้วเป็น
เศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน....” 

พระรำชด ำรัส เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
ณ ศำลำดุสิดำลัย วันที่ 4 ธันวำคม 2542 

 ความพอประมาณในกำรผลิตและบริโภค 

“..... การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน
นั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนั้นมิได้หมายความว่า
ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่ เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าใน
หมู่บ้านหรือในอ าเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่า
ความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก....” 

พระรำชด ำรัส เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
ณ ศำลำดุสิดำลัย วันที่ 5 ธันวำคม 2539 

“..... ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ ท าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะตัวเอง คือท าจาก
รายได้  200-3000 บาท ขึ้น ไป เป็น  20,000–30,000 บาท คนชอบเอาค าพูดของฉัน 
เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง.... ที่ฉันคิดคือเป็น Self-
Sufficiencyof Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู.... ในหมู่บ้านไกลๆ ที่ฉัน
ไปเขามีทีวีดูแต่ใช้แบตเตอรี เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุ่มเฟือย 
เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัดสูทใส่ ....” 

พระราชด ารัส ณ พระต าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล  
วันที่ 17 มกราคม 2544 

 ความมีเหตุผลในกำรใช้ทรัพยำกร 

“..... เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาของเศรษฐกิจ การที่ต้องใช้รถไถต้องไปซื้อ เราต้องใช้ต้องหาเงิน
มาส าหรับซื้อน้ ามันส าหรับรถไถ เวลารถไถเก่าเราต้องยิ่งซ่อมแซม แต่เวลาใช้นั้นเราก็ต้อง
ป้อนน้ ามันเป็นอาหาร เสร็จแล้วมันคายควัน ควันเราสูไปแล้วก็ปวดหัว ส่วนควายเวลาเราใช้
เราก็ต้องป้อนอาหาร ต้องให้หญ้าให้อาหารมันกิน แต่ว่ามันคายออกมา ที่มันคายออกมาก็
เป็นปุ๋ย แล้วก็ใช้ได้ส าหรับให้ที่ดินของเราไม่เสีย....” 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 6 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

พระรำชด ำรัส เนื่องในพระรำชพิธีพีชมงคลจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ  
ณ ศำลำดุสิดำลัย วันที่ 9 พฤษภำคม 2529 

“..... เศรษฐกิจพอเพียง เรามีเครื่องปั่นไฟก็ใช้เครื่องปั่นไฟ หรือถ้าขั้นโบราณกว่า มืดก็จุด
เทียน คือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็นขั้นๆ แต่จะบอกว่า
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เป็นสิ่งที่ท าไม่ได้ จะต้องมีการ
แลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน ถ้ามีการช่วยกัน แลกเปลี่ยนกัน ก็ไม่ใช่พอเพียงแล้ว แต่ว่า
พอเพียงในทฤษฎีในหลวงนี้ คือ ให้สามารถที่จะด าเนินงานได้....” 

พระรำชด ำรัส เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
ณ ศำลำดุสิดำลัย วันที่ 5 ธันวำคม 2542 

 ภูมิคุ้มกัน 

“..... ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ์ในทางดี ที่เขาเรียกว่าเล็งผลเลิศก็เห็นว่าประเทศไทย 
เรานี่ก้าวหน้าดี การเงินการอุตสาหกรรมการค้าดี ก าไร อีกทางหนึ่งก็ต้องบอกว่าเราก าลัง
เสื่อมลงไปใหญ๋ ทฤษฎีว่า ถ้ามีเงินเท่านั้นๆ มีการกู้เท่านั้นๆ หมายความว่าเศรษฐกิจก้าวหน้า 
แล้วก็ประเทศก็เจริญก็หวังว่าจะเป็นมหาอ านาจ ขอโทษเลยต้องเตือนเขาว่า จริงตัวเลขดี แต่
ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังในความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนนั้นไม่มีทาง....” 

พระรำชด ำรัส เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
ณ ศำลำดุสิดำลัย วันที่ 5 ธันวำคม 2536 

“..... ที่เป็นห่วงนั้น เพราะแม้ในเวลา 2 ปี ที่เป็นปีกาญจนาภิเษกก็ได้เห็นสิ่งที่ท าให้เห็นได้ว่า 
ประชาชนยังมีความเดือดร้อนมาก และมีสิ่งที่ควรจะแก้ไขและด าเนินการต่อทุกด้าน มีภัย
ธรรมชาติกระหน่ า ภัยธรรมชาตินี้เราคงสามารถที่จะบรรเท่าได้หรือแก้ไขได เพียงแต่ว่าต้อง
ใช้เวลาพอใช้ มีภัยที่มาจากจิตใจคน ซึ่งก็แก้ไขได้เหมือนกัน แต่ว่ายากกว่าภัยธรรมชาติ....” 

พระรำชด ำรัส เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
ณ ศำลำดุสิดำลัย วันที่ 4 ธันวำคม 2539  

 ความรู้ 

“..... เราไม่เป็นประเทศร่ ารวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็นประเทศก้าวหน้าอย่าง
มาก เราไม่อยากเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก
มี่แต่ถดถอย ประเทศแหล่านั้นที่เป็นอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลัง
อย่างน่ากลัว แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบคนจน แบบที่ไม่ติดกับต ารามากเกินไป ท าอย่าง
สามัคคีนี่แหละ คือ เมตตากัน จะอยู่ได้ตลอดไป....” 

พระรำชด ำรัส เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
ณ ศำลำดุสิดำลัย วันที่ 4 ธันวำคม 2534 

 

 คุณธรรม 

“..... พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือค าว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง 
คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย
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โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 7 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

.... ซื่อตรง ไม่โลกอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมาก อาจจะมีของ
หรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน....” 

พระรำชด ำรัส เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
ณ ศำลำดุสิดำลัย วันที่ 4 ธันวำคม 2541  

 

จำกพระรำชด ำรัสข้ำงต้น มูลนิธิชัยพัฒนำได้ประมวลควำมหมำยและสำระส ำคัญของเศรษฐกิจ
พอเพียงไว้ดังนี้ 

 เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยำยำมเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภำยใต้
ขอบเขตข้อจ ำกัดของรำยได้ หรือทรัพยำกรที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือหลักในกำรลดกำรพ่ึงพำ 
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรควบคุมกำรผลิตได้ด้วยตัวเอง และลดภำวะกำรเสี่ยงจำกกำรไม่
สำมำรถควบคุมระบบตลำดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 เศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถน ำไปสู่เป้ำหมำยกำรสร้ำงควำมมั่นคงในทำงเศรษฐกิจได้ เช่น โดย
พ้ืนฐำนแล้วประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นไปที่
เศรษฐกิจกำรเกษตร เน้นควำมมั่นคงทำงอำหำร เป็นกำรสร้ำงควำมมั่นคงให้เป็นระบบ
เศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดควำมเสี่ยงหรือควำมไม่มั่นคงทำง
เศรษฐกิจในระยะยำวได้ 

 เศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับ ทุกสำขำ ทุกภำคของเศรษฐกิจ ไม่จ ำเป็น
จะต้องจ ำกัดเฉพำะแต่ภำคเกษตร หรือ ภำคชนบท แม้แต่ภำคกำรเงิน ภำคอสังหำริมทรัพย์ 
และกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ โดยมีหลักกำรที่คล้ำยคลึงกันคือ เน้นกำรเลือกปฏิบัติ
อย่ำงพอประมำณ มีเหตุมีผล และสร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม 

ควำมหมำยของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 3 ประกำร ดังนี้ 

 ความพอประมาณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มำกเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมำณ 

 ความมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับควำมพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่ำงมี
เหตุผล โดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก
กำรกระท ำนั้นๆ อย่ำงรอบคอบ 

 ภูมิคุ้มกัน หมำยถึง กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำงๆ ที่จะ
เกิดข้ึน โดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต 

โดยมีเงื่อนไขของกำรตัดสินใจและด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประกำร ได้แก่ 

 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้ำน ควำม
รอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและ
ควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติ 

 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำง ประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริตแลมีควำมอดทน มีควำมเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 
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ทฤษฏีที่เป็นตัวอย่ำงของกำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ที่เด่นชัดที่สุด คือ ทฤษฎีใหม่ ซึ่ง
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำนพระรำชด ำริเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรให้สำมำรถตอบรับกับควำม
เสี่ยงส ำคัญ ได้แก่ (1) ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำสินค้ำเกษตร (2) ควำมเสี่ยงในรำคำและกำรพ่ึงพำปัจจัยกำรผลิต
สมัยใหม่จำกต่ำงประเทศ (3) ควำมเสี่ยงด้ำนแผนกำรผลิต (4) ควำมเสี่ยงด้ำนน้ ำ ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้งและ (5) 
ภัยธรรมชำติอ่ืนๆ และโรคระบำดโดยแสดงควำมเชื่อมโยงของควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ที่ส ำคัญในกำรท ำ
เกษตรกรรม ดังนี้ 

 
รูปที่ 2.2 ควำมเชื่อมโยงของควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ที่ส ำคัญในกำรท ำเกษตรกรรม 

 

สำระส ำคัญของทฤษฎีใหม่ สำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 ความส าคัญของทฤษฎีใหม ่

• บริหำรจัดกำรที่ดินแปลงเล็กเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร 

• ค ำนวณปริมำณน้ ำที่จะกักเก็บให้เพียงพอต่อกำรเพำะปลูกตลอดปี 

• วำงแผนพัฒนำที่สมบูรณ์แบบส ำหรับเกษตรรำยย่อย เป็น 3 ระดับขั้นอย่ำงชัดเจน
และเชื่อมโยงกัน 

 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น 

• เป้ำหมำย : เกษตรกรมีผลผลิตพอกินตลอดปี  

• กิจกรรมส ำคัญ : แบ่งกำรใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 4 ส่วน 
- ส่วนที่ 1 : 30% ขุดสระกักเก็บน้ ำฝนใช้ทั้งปี เลี้ยงสัตว์/พืชน้ ำ 
- ส่วนที่ 2 : 30% ปลูกข้ำว 
- ส่วนที่ 3 : 30% ปลูกพืชหลังนำ 
- ส่วนที่ 4 : 10% ที่อยู่อำศัย โรงเรือน เลี้ยงสัตว์ 

• ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ปัจจัยการผลิต  
เทคโนโลยีอุปกรณ์

แผนและกระบวนการผลิต 
 เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง 

ทรัพยากรธรรมชาติ
 น้ า ป า ดิน 

ผลผลิต

ราคาสินค้าเกษตร

4

1

ภัยธรรมชาติ 
โรคระบาด

5

3

ราคาปัจจัยการผลิต 
เทคโนโลยีอุปกรณ์

2



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 9 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

- เกษตรกรพอกินตลอดป ี
- ลดรำยจ่ำย 
- เพ่ิมรำยได้จำกผลผลิตที่เกินบริโภค (ถ้ำมี) 

• ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ / ปัจจัยที่จะท ำให้ยืนหยัดในระดับนี้ได้ 
- เกษตรกรส่วนใหญ่เข้ำใจในหลักกำรและปฏิบัติได้ 

 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 

• เป้ำหมำย : ชุมชนเข้มแข็ง ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปันและใช้ทรัพยำกรร่วมกันเพ่ือลด
ต้นทุน/เพิ่มผลผลิต  

• กิจกรรมส ำคัญ : ชุมชนร่วมแรงและแบ่งปันทรัพยำกรต่อไปนี้ 
- กำรผลิต : ร่วมแรงกันผลิตตั้งแต่ หำพันธุ์พืช เตรียมดิน น้ ำ 
- กำรตลำด : เมื่อได้ผลผลิตแล้ว ต้องหำและใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำงๆ 

ร่วมกัน เช่น ใช้ลำนตำกข้ำวร่วมกัน หำยุ้งข้ำว/ เครื่องสีข้ำวรวม และ
ร่วมกันจ ำหน่ำยผลผลิตให้ได้รำคำดี 

- กำรเป็นอยู่ : มีปัจจัยพื้นฐำนเช่น อำหำร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ 
- สวัสดิกำร : ชุมชนมีสถำนีอนำมัย มีกองทุนไว้กู้ยืม 
- กำรศึกษำ : ชุมชนมีบทบำทส่งเสริมกำรศึกษำ เช่น กองทุนเพ่ือกำรศึกษำ

ของเยำวชนในพื้นท่ี 
- สังคมและศำสนำ : ชุมชนเป็นที่รวมในกำรพัฒนำจิตใจ 

• ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
- ผลผลิตชุมชนเพ่ิมข้ึน และรำคำผลผลิตสูงขึ้น 
- มีกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนปัจจัยกำรผลิตในชุมชน 

• ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ / ปัจจัยที่จะท ำให้ยืนหยัดในระดับนี้ได้ 
- กิจกรรมทั้งหมดต้องได้รับควำมร่วมมือจำกสมำชิกในชุมชน และทุกฝ่ำยที่

เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนรำชกำร มูลนิธิ และเอกชน โดยเฉพำะกำรสร้ำงแหล่งกัก
เก็บน้ ำ 

 

 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 

• เป้ำหมำย : เครือข่ำยสังคมใหญ่เข้มแข็ง (ชุมชน องค์กร ธุรกิจ) แบ่งปัน ช่วยเหลือ
กัน ถ่ำยทอดภูมิปัญญำ เงินทุน/เทคโนโลยี เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม และอยู่ร่วมกันอย่ำง
ยั่งยืน  

• กิจกรรมส ำคัญ : ชุมชนเชื่อมโยงกับเครือข่ำยต่ำงๆ เพ่ือ 
- รวมกันเป็นสหกรณ์ขำยส่งเครื่องมืออุปกรณ์ 
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- เชื่อมโยงกับแหล่งทุน สำมำรถเพ่ิมศักยภำพในกำรผลิต 
- เชื่อมโยงกับภำคเอกชน รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำหรับกำรเพ่ิมมูลค่ำ

ผลิตภัณฑ์ 
- ร่วมมือกันขำยผลผลิตตรงไปยังบริษัทผู้ซื้อรำยใหญ่ 

• ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
- ผลผลิตชุมชนมีมูลค่ำสูงขึ้น 

• ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ / ปัจจัยที่จะท ำให้ยืนหยัดในระดับนี้ได้ 

- …… 

ผลจำกกำรทบทวนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สำมำรถสรุปกรอบโครงสร้ำงของปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ได้ดังรูปที่ 2.3 โดยปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้มีกำรผลิตและบริโภค
ตำมศักยภำพของพ้ืนที่ เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยอยู่บน
หลักของควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไขของควำมรู้และคุณธรรม ซึ่งเมื่อน ำไปปรับใช้
เป็นทฤษฎีใหม่ ก็จ ำแนกกำรพัฒนำในแต่ละระดับโดยมีเป้ำหมำยในแต่ละระดับอย่ำงชัดเจน ได้แก่ ควำม
พอเพียงในระดับครัวเรือน ควำมพอเพียงในระดับชุมชน และควำมพอเพียงในระดับพ้ืนที่ 

 
รูปที่ 2.3 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

มีภูมคุ้มกันมีเหตุผล

ความรู้ คุณธรรม

การผลิตและบริโภค             
ตามศักยภาพของพื้นที่

เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และวัฒนธรรม

พอประมาณ

1. ความพอเพียงระดับครัวเรือน
 เป้ำหมำย : เกษตรกรพอกินตลอดปี

2. ความพอเพียงระดับชุมชน 
 เป้ำหมำย : ชุมชนเข้มแข็ง ไม่เบียดเบียน

กัน แบ่งปันและใช้ทรัพยำกรร่วมกันเพื่อ
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 

การพัฒนา
ตามล าดับข้ัน

3. ความพอเพียงระดับพ้ืนที่ ภูมิภาค
 เป้ำหมำย : เครือข่ำยสังคมใหญ่

เข้มแข็ง  ชุมชน องค์กร ธุรกิจ  
แบ่งปัน ช่วยเหลือกัน ถ่ำยทอดภูมิ
ปัญญำ เงินทุน เทคโนโลยี เพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม และอยู่ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน
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2.2 Grounded Theory 

Grounded Theory คือ กำรด ำเนินกำรวิจัยรูปแบบหนึ่ง มีจุดมุ่งหมำยหลักเพ่ือพัฒนำทฤษฎีใหม่จำก
พ้ืนฐำนของกำรเก็บรวมรวมและวิเครำะห์ข้อมูล (Glaser & Strauss, 1967) โดยไม่จ ำกัดว่ำจะเป็นข้อมูลใน
รูปแบบใด ส ำคัญอยู่ที่กระบวนกำรระบุและเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของปัจจัยในระดับต่ำงๆ  (Coding 
Paradigm) เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรพัฒนำทฤษฎีนั้นถูกต้องและน่ำเชื่อถือเพียงพอ (Strauss, 1987) Grounded 
Theory เป็นเครื่องมือที่เหมำะสมส ำหรับกำรศึกษำกระบวนกำร (Neff, 1998) โดยเฉพำะปรำกฎกำรณ์ที่ยังไม่
มีทฤษฎีใดมำอธิบำยได้ชัดเจนและครอบคลุม (Creswell, 2008) Grounded Theory ถูกน ำไปประยุกต์ใช้
อย่ำงกว้ำงขวำงในกำรวิจัยทำงด้ำนธุรกิจและกำรจัดกำร เพ่ือพัฒนำทฤษฎีและแนวคิดใหม่ที่สำมำรถอธิบำย
ปรำกฎกำรณ์และบริบทที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลมูลเชิงคุณภำพที่กระจำย
และฝังตัวอยู่ในบริบทกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ  

Grounded Theory เป็นเครื่องมือหลักที่จะน ำมำใช้ในกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลปฏิสัมพันธ์
ของปัจจัยในกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละระดับ (ครัวเรือน ชุมชน พ้ืนที่ และประเทศ) 
รวมไปถึงปัจจัยส ำคัญและเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งท้ำยที่สุดจะสำมำรถสรุปเป็นทฤษฎีเศรษกิจพอเพียงที่สำมำรถน ำไปปรับใช้ในบริบทต่ำงๆ 
ได้อย่ำงชัดเจนต่อไป 

กำรด ำเนินกำรวิจัยตำมหลักกำรของ Grounded Theory แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนส ำคัญ ได้แก่ (1) 
Open Coding (2) Axial Coding และ (3) Theoretical Coding 

2.2.1 Open Coding 

Open Coding เป็นกระบวนกำรในกำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้ Key Concept 
ของเรื่องที่ก ำลังจะศึกษำ รวมไปถึงองค์ประกอบของแต่ละ Key Concept ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้ก ำหนดวิธีกำร
เก็บรวบข้อมูลไว้หลำยลักษณะ โดยเน้นไปที่กำรรวบรวมและทบทวนพระรำชด ำรัสที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
พอเพียงตำมกรอบ Practical Framework จำกแหล่งต่ำงๆ อำทิ หนังสือ เว็บไซต์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น 

ข้อมูลที่ได้รับมำจะถูกน ำมำวิเครำะห์และสกัดให้ได้ Key Point จำกพระรำชด ำรัส ตำมด้วยกำรระบุ 
Code จำก Key Point ตำมล ำดับ ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ประเด็นกำรจัดกำรที่ดินตำม Practical Framework 
ได้ถูกน ำเสนอไว้เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในกระบวนกำรวิเครำะห์ ดังแสดงในรูปที่ 2.4-รูปที่ 2.5 
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รูปที่ 2.4 Practical Framework 

 
รูปที่ 2.5 ตัวอย่ำงขั้นตอน Open Coding ด้ำนกำรจัดสรรที่ดิน 

    
   

                                      
         

        
         
       

                    

                                                       

                     

       
      
     
      

        
      
        
          
      

                
        

        
      

              
           

      

7

           

        
(Agenda)

    
         
        

   
    

              
              
          

                 

              
           
          
       

                                 
•                  
•                                  

         
     

    
     

              
                          
                 

                       

          
        

                     
                    

                   
                          

                       

                
            

           
                

           
            

                 
              

                
                 

          
               

                               
•    Supply chain        
• Product / Efficiency      
•                                     

                                      
•    Supply chain                  
• Branding / Business Model
•                                     

                      
                        

    3      
      

        

      

         

       

        

Sustainable-
Minded Farmer

       
           

            
                        

         
          
Business 
Incubator

Supply Chain   
               

           
   

          
        

        
(Function)

        
(Area)

         
        

             
(Community / Area)

ตัวอย่างพระราชด ารัส เรื่องดิน

         

                              

                     

        
      
        
          
      

     
         

           

    

         
        

              
              
          

                 

              
           
          
       

                                           
•                  
•                                  

         
              

              
                          
                 

      
                 

                 
                  

   

    3      

      
        

      

         

       

        

Sustainable-
Minded Farmer

ทรัพยากรธรรมชาติ

         
      

      
        
      

   
         
         

ระบบ
ชลประทาน

การใช้
ประโยชน์

การ
บ ารุงรักษา

   น้ า

การจัดสรร
พ้ืนที่ป า

การใช้
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ป า

องค์ประกอบการพัฒนา

1
ปัจจัยการพัฒนาตาม
Practical Framework 

องค์ประกอบ
การพัฒนา

2 3

การ
จัดสรร
ที่ดิน

“… ทฤษฎีใหม่เป็นวิธีปฏิบัติการเกษตรอีกแนวทาง
หนึ่ง ที่คิดค้นขึ้นส าหรับเกษตรกรที่มีท่ีดินจ านวน
น้อย หรือแปลงขนาดเล็ก มีหลักส ำคัญอยู่ว่ำ แต่ละ
แปลงจะแบ่งออกเป็นส่วน  สมมุติว่ำแปลงหนึ่งมี    
ไร่ จะปลูกข้าว   ไร่ ปลูกไม้ผล พืชไร่ หรือพืชผัก
สวนครัว   ไร่ ขุดสระน้ า   ไร่ ปลูกที่อยู่อาศัยและ
อื่น  อีก   ไร่ วิธีนี้ได้ทดลองปฏิบัติขั้นแรกมำนำน
พอสมควรและได้ผลดีที่น่ำพอใจระดับหนึ่ง คือ
เกษตรกรมีข้าวบริโภคเพียงพอตลอดป  และมีรายได้
พอเลี้ยงตัวเองได้ …”
พระบรมราโชวาทในพิธพีระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้ณ สถาบันทคโนโล
ยีการเกษตรแมโ่จ้ วันพฤหัสบดี ที่    กุมภาพันธ์     

– แบ่งที่ดิน 4 
ส่วน  บ่อน้ า 
นาข้าว สวน
ผสม ที่อยู่/
เลี้ยงสัตว์ 

– ปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์
หลากหลาย

– บ ารุงดิน/
เพิ่มแร่ธาตุ
ในดิน 

– ผลผลิต
หมุนเวียน
ตลอดป 

การใช้
ประโยชน์

ที่ดิน

“...ที่นานั้น เมื่อสิ้นฤดูท านาแล้ว ควรจะปลูกพืชอืน่  
บ้าง เพราะจะเพ่ิมรายได้ให้อีกไม่น้อย ทั้งจะช่วยให้
ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ ยกำกพืชท ำให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้น 
เหมำะส ำหรับจะท ำนำในฤดูตอ่ไป ...”
พระราชทานแก่ผู้น ากลุ่มชาวนา ในวันเป ดการชุมนุมผู้น ากลุ่มชาวนา
ทั่วประเทศ ครั้งที่   วันศุกร์ ที่    มีนาคม     

การ
ปรับปรุง/
บ ารุงดิน

“...ที่นำนั้น เมื่อสิ้นฤดูท านาแล้ว ควรจะปลูกพืชอื่น  
บ้าง เพรำะจะเพิ่มรำยได้ให้อีกไม่น้อย ทั้งจะช่วยให้
ดินร่วน ช่วยเพ่ิมปุ ยกากพืชท ำให้ลักษณะเนือ้ดินดีขึน้ 
เหมาะส าหรับจะท านาในฤดูต่อไป ...”
พระราชทานแก่ผู้น ากลุ่มชาวนา ในวันเป ดการชุมนุมผู้น ากลุ่มชาวนา
ทั่วประเทศ ครั้งที่   วันศุกร์ ที่    มีนาคม     
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2.2.2 Axial Coding 

Axial Coding เป็นกระบวนกำรในกำรปรับปรุงรำยละเอียดของปัจจัยในแต่ละระดับ (Code, 
Concept, Category) รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยแต่ละระดับ โดยกำรปรับปรุงนั้นจะด ำเนินกำรตำมข้อมูลที่
เก็บได้เพ่ิมเติมจำกกำรลงพ้ืนที่โครงกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง และท ำกำรรวมรวมข้อมูลด้วย
วิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรศึกษำข้อมูลเอกสำร กำรสัมภำษณ์ และกำรสังเกตกำรณ์ 

ประเด็นส ำคัญของขั้นตอนนี้ คือ กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลต้องท ำควบคู่กันไป นอกจำกนี้ กำร
เก็บข้อมูลควรด ำเนินกำรไปจนกว่ำกำรวิเครำะห์เกิดควำมอ่ิมตัว (Theoretical Saturation) หรือไม่พบ code 
ใหม่ จึงจะสิ้นสุดกำรเก็บและวิเครำะห์ข้อมูล 

ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรรวบรวมข้อมูลได้รำยละเอียดส ำคัญมำกที่สุด กำรตั้งประเด็นค ำถำมและประเด็นกำร
เก็บข้อมูลควรจะเป็นลักษณะเปิดกว้ำง ไม่เป็นประเด็นที่ชี้เฉพำะหรือชี้น ำ โดยได้แสดงตัวอย่ำงประเด็นค ำถำม
ส ำหรับกำรลงพื้นที่สหกรณ์โคนมหนองโพ ดังแสดงในรูปที่ 2.6-รูปที่ 2.7 

 
รูปที่ 2.6 ตัวอย่ำงประเด็นกำรลงพ้ืนที่สหกรณ์โคนมหนองโพฯ 

 

ตัวอย่างประเด็นการลงพื้นที่สหกรณ์โคนมหนองโพ 
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Minded Farmer

       
           

            
                        

         
          
Business 
Incubator

Supply Chain   
               

           
   

          
        

        
(Function)

        
(Area)

         
        

             
(Community / Area)

• สหกรณ์เป็นกลไก
พัฒนาเพื่อลดปัญหา
น้ านมดิบล้นตลาด และ
ท าให้เกิดความยั่งยืน
ของรายได้ในระดับ
ชุมชน

• แนวทางในการ
เชื่อมโยงกับแหล่งทุน/
เทคโนโลยีนอกชุมชน

• การให้ความรู้การเลี้ยง
โคนม เพื่อให้เกษตรกร
มีน้ านมดิบในคุณภาพ
และปริมาณท่ีเพียงพอ
ต่อการสร้างรายได้ใน
ระดับครัวเรือน
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รูปที่ 2.7 ตัวอย่ำงประเด็นกำรลงพ้ืนที่สหกรณ์โคนมหนองโพฯ 

 

2.2.3 Theoretical Coding 

Theoretical Coding คือขั้นตอนของกำรน ำข้อมูลทั้งหมดจำก Open Coding และ Axial Coding 
มำสังเครำะห์เพ่ือแสดงควำมเชื่อมโยงในเชิงทฤษฎีของทุกปัจจัย ซึ่งในงำนวิจัยครั้งนี้จะน ำหลักกำรของ 
System Dynamic Model มำปรับใช้ในกำรพัฒนำโมเดล/ทฤษฎี 
  

ตัวอย่างประเด็นการลงพื้นที่สหกรณ์โคนมหนองโพ 
ประเด็น ส่วนงาน/บุคคล วิธีการ ข้อมูลที่ต้องการ

1) สถานการณ์ / วงจรปัญหาในการเลี้ยงโคนม • ผู้เลี้ยงโคนมรุ่นบุกเบิกที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ

• คณะกรรมกำร/ผู้บริหำรสหกรณ์

• สัมภำษณ์
• สังเกตกำรณ์

ระบบกำร
ด ำเนินงำน

• สัดส่วน
ครัวเรือนท่ี
ประสบ
ควำมส ำเร็จ

2) พัฒนาการที่ส าคัญของสหกรณ์ตามแนว
พระราชด าริ
• กำรรวมกลุ่ม 
• กำรขยำยตลำด/กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
• กำรเช่ือมโยงแหล่งทุน/เทคโนโลยี

• เกษตรกรรุ่นบุกเบิก/รุ่นกลำง/รุ่นใหม่
• คณะกรรมกำร/ผู้บริหำรสหกรณ์

• สังเกตกำรณ์
ระบบกำร
ด ำเนินงำน

• สัมภำษณ์

• สถิติ/แนวโน้ม 
รำยได้ ก ำไร 
หนี้สินภำพรวม
และของกลุ่มผู้
เล้ียงโคนม

• สถิติ/แนวโน้ม 
จ ำนวนสมำชิก

• สถิติ/แนวโน้ม
กำรกู้ยืมของ
สมำชิก

3  วิธีการ/รูปแบบการรวมกลุ่มสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
ตามแนวพระราชด าริ
• กำรเพ่ิมรำยได้ของสหกรณ์/เกษตรกร
• กำรส่งเสริมอำชีพโคนมแก่สมำชิก (ควำมรู ้กองทุน)
• กำรดูแลควำมเป็นอยู่สมำชิก (กองทุน เงินกู)้

• เกษตรกรรุ่นบุกเบิก/รุ่นกลำง/รุ่นใหม่
• คณะกรรมกำร/ผู้บริหำรสหกรณ์

• สัมภำษณ์

4) ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยสู่ความส าเร็จในการ
ขยายผลการด าเนินธุรกิจสหกรณ์

• เกษตรกรรุ่นบุกเบิก/รุ่นกลำง/รุ่นใหม่
• คณะกรรมกำร/ผู้บริหำรสหกรณ์

• สัมภำษณ์

5) แนวทางการขยายผลตามทฤษฎีใหม่ขั้น 3 • เกษตรกรรุ่นบุกเบิก/รุ่นกลำง/รุ่นใหม่
• คณะกรรมกำร/ผู้บริหำรสหกรณ์

• สัมภำษณ์



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 15 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2.3 ศึกษาและประยุกต์ใช้ System Dynamics Model เพื่อเข้าใจรูปแบบปฏิสัมพันธ์ของปัจจัย 

2.3.1 หลักการและรูปแบบของ System Dynamics Model 

System Dynamics Model เป็นเครื่องมือในกำรก ำหนดกรอบควำมสัมพันธ์ของปัจจัย ช่วยให้เข้ำใจ
ปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยต่ำงๆ ในสถำนกำรณ์ที่ซับซ้อน ทั้งนี้ System Dynamics Model ได้ถูกพัฒนำและปรับ
ใช้ในภำคเอกชน และต่อมำได้ขยำยผลกำรใช้งำนมำในกำรบริหำรงำนภำครัฐ โดยเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำร
วิเครำะห์และก ำหนดนโยบำยภำครัฐ 

System Dynamics Model มีหลำยรูปแบบ อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรวิเครำะห์พบว่ำมี 5 รูปแบบ
ส ำคัญที่ เหมำะสมในกำรน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรวิเคระห์กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ ได้แก่ (1) 
Influencing and Decision Making (2) Growing and Slowing Action (3) Symptomatic Solution 
and Fundamental Solution (4) Unintended Consequences แ ล ะ  (5) Positive and Negative 
Consequences ตำมล ำดับ 

(1) Influencing and Decision Making แสดงโมเดลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรตัดสินใจ (influencing) และกำรตัดสินใจ (decision making) โดยที่กำรตัดสินใจในแต่ละครั้งจะ
เกิดขึ้นนั้น จะเริ่มจำกข้อมูลสถำนะปัจจุบันที่เป็นอยู่ เมื่อพิจำรณำเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์หรือมำตรฐำน
อ้ำงอิงที่ควรจะเป็นแล้ว จะท ำให้ทรำบช่องว่ำง (gap) ที่เกิดขึ้น อันจะน ำไปสู่ทำงเลือกในกำรตัดสินใจรูปแบบ
ต่ำงๆ และเมื่อมีกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวไปแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อสถำนะกำรณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นปัจจัยใน
กำรตัดสินใจในรอบหน้ำต่อไป 

 
รูปที่ 2.8 Influencing and Decision Making 

 
  

ผลวิเคราะห์
สถานการณ์

(Gap)

สถานะปัจจุบัน

เกณ ์/มาตรฐาน
อ้างอิงทางเลือก

ในการตัดสินใจ

1. Influencing and Decision Making

1

3

2

4
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(2) Growing and Slowing Action แสดงโมเดลคู่ขนำนในกำรพัฒนำ กล่ำวคือ เมื่อมีกำรก ำหนด
เงื่อนไขท่ีสร้ำงกำรเติบโต จะส่งผลให้มีกิจกรรมพัฒนำที่น ำไปสู่กำรเติบโต อย่ำงไรก็ตำม ในระหว่ำงที่วงจรกำร
เติบโตก ำลังด ำเนินไปนั้น อำจมีเงื่อนไขท่ีเป็นข้อจ ำกัดหรืออุปสรรคเกิดข้ึน ส่งผลให้เกิดวงจรกำรปฏิบัติที่ชะลอ
กำรเติบโตขึ้น ท ำให้กำรเติบโตที่คำดว่ำจะมีนั้นเกิดขึ้นได้ช้ำลง 

 
รูปที่ 2.9 Growing and Slowing Action 

 (3) Symptomatic Solution and Fundamental Solution แสดงโมเดลกำรแก้ปัญหำใน 2 
ลักษณะ กล่ำวคือ เมื่อพบอำกำรหรือสภำพปัญหำ ผู้รับผิดชอบเลือกท่ีจะแก้ไขท่ีอำกำร/ปัญหำเฉพำะหน้ำ แต่
ไม่ได้มีกำรแก้ไขที่สำเหตุ/แก้ไขที่โครงสร้ำง เนื่องจำกแก้ไขได้ง่ำยกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะ
หน้ำมักจะไม่เกิดผล จะท ำให้ปัญหำยังคงอยู่ นอกจำกนี้ ยังอำจมีผลข้ำงเคียง/ผลกระทบเชิงลบ ท ำให้กำรแก้ไข
เชิงโครงสร้ำงท ำได้ยำกยิ่งข้ึน 

 
รูปที่ 2.10 Unintended Consequences 

 

2. Growing and Slowing Action

การปฏิบัติ
ท่ีสร้าง

การเติบโต

1

เงื่อนไขท่ี
สร้างการ
เติบโต

การปฏิบัติ
ท่ีชะลอ

การเติบโต
4

3

เงื่อนไขท่ีเป็น
ข้อจ ากัด/อุปสรรค

2

3. Symptomatic Solution and Fundamental Solution

การแก้ไขท่ีอาการ/
แก้ไขเฉพาะหน้า

สภาพปัญหา/
อาการท่ีพบ

ผลข้างเคียง/
ผลกระทบเชิงลบ

2

1

3

การแก้ไขท่ีสาเหต/ุ
แก้ไขเชิงโครงสร้าง

4
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(4) Unintended Consequences แสดงโมเดลกำรแก้ไขปัญหำที่น่ำสนใจอีกรูปแบบ กล่ำวคือ 
เมื่อพบปัญหำผู้เกี่ยวข้องก็จะตัดสินใจแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ซึ่งในขณะตัดสินใจก็ได้มีกำรพิจำรณำปัจจัย
แวดล้อมต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว อย่ำงไรก็ตำม กำรแก้ไขดังกล่ำวอำจจะก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิด 
ทั้งนี้ อำจเป็นเพรำะปัจจัยที่ประกอบในกำรพิจำรณำมีไม่ครบถ้วน หรือ บริบทมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกตอนที่
มีกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำ 

 
รูปที่ 2.11 Unintended Consequences 

(5) Positive and Negative Consequences แสดงโมเดลกำรแก้ไขปัญหำ ที่แต่ละปัจจัยส่ง
ผลกระทบไปยังปัจจัยอ่ืน โดยที่ผลกระทบนั้นอำจเป็นผลกระทบเชิงลบหรือผลกระทบเชิงบวก ดังนั้น ในกำร
แก้ไขปัญหำ ผู้รับผิดชอบควรพิจำรณำให้ดีว่ำสิ่งที่ตัดสินใจไปนั้นเกิดผลในทิศทำงใด 

 
รูปที่ 2.12 Positive and Negative Consequences 

4. Unintended Consequences

ปัญหา

ผลกระทบที่
ไม่ไดต้ั้งใจให้เกิด

การแก้ไข
2

3

1

ราคาผลผลิต

ควบคุมปริมาณ 
คุณภาพ เวลา

ความรู้

ผลตอบแทน
ของเกษตรกร

การรวมกลุ่มเป็น
สหกรณ์เข้มแข็ง

ปริมาณล้น
ตลาด

ระเบียบ/
วินัย

–

+

+

+
+

–

+

อ านาจต่อรอง

ผลิตเพ่ิม

+
+

+

Demand & 
Supply ในตลาด
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2.3.2 การใช้ประโยชน์จาก System Dynamics Model 

หลักส ำคัญของกำรใช้ประโยชน์จำก System Dynamic Model คือ (1) กำรระบุปัจจัยที่เป็นเหตุและ
ปัจจัยที่เป็นผล (2) กำรระบุทิศทำงของควำมสัมพันธ์ว่ำผลเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงเดียวกับเหตุ หรือ 
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงตรงกันข้ำมกับเหตุ  

 
 

รูปที่ 2.13 สัญลักษณ์ต่ำงๆ ใน System Dynamic Model 

 

ทั้งนี้ ได้แสดงตัวอย่ำงกำรน ำ System Dynamic Model มำพัฒนำโมเดลทฤษฎีใหม่ขั้นต้น ดังแสดง
ในรูปที่ 2.14-รูปที่ 2.18  

ผล เปลี่ยนแปลงไปทางเดียวกับ เหตุ ผล เปลี่ยนแปลงไปทางตรงกันข้ามกับ เหตุ

สัญลักษณ์ต่าง  ใน System Dynamic Model

เหตุ ผล+ เหตุ ผล-

เหตุ ผล

เหตุ ผล

เหตุ ผล

เหตุ ผล
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รูปที่ 2.14 ตัวอย่ำงกำรพัฒนำโมเดลทฤษฎีใหม่ขั้นต้น 

 

รูปที่ 2.15 ตัวอย่ำงกำรพัฒนำโมเดลทฤษฎีใหม่ขั้นต้น (ต่อ) 
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ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น : การเกษตร
พระราชด ารัส

“… ทฤษฎีใหม่เป็นวิธีปฏิบัติการเกษตรอีกแนวทางหนึง่ ที่คิดค้นข้ึน
ส าหรับเกษตรกรทีม่ีทีด่ินจ านวนน้อย หรือแปลงขนาดเล็ก มีหลักส ำคัญ
อยู่ว่ำ แต่ละแปลงจะแบ่งออกเป็นส่วน  สมมุติว่ำแปลงหน่ึงมี    ไร่ จะ
ปลูกข้าว   ไร่ ปลูกไม้ผล พืชไร่ หรือพืชผักสวนครัว   ไร่ ขุดสระน้ า   
ไร่ ปลูกที่อยู่อาศัยและอื่น  อีก   ไร่ วิธีนี้ได้ทดลองปฏิบัติขั้นแรกมำนำน
พอสมควรและได้ผลดีที่น่ำพอใจระดับหนึ่ง คือเกษตรกรมีข้าวบริโภค
เพียงพอตลอดป  และมีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้ …”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผู่้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน
เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ณ สถาบันทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ วันพฤหัสบดี ท่ี    กุมภาพันธ์ 
    

 “...ที่นานั้น เมื่อสิ้นฤดูท านาแลว้ ควรจะปลูกพืชอื่น  บ้าง เพราะจะ
เพ่ิมรายได้ให้อีกไม่น้อย ท้ังจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพ่ิมปุ ยกำกพืชท ำให้
ลักษณะเนื้อดินดีขึ้น เหมำะส ำหรับจะท ำนำในฤดูต่อไป ...”

พระราชทานแก่ผู้น ากลุ่มชาวนา ในวันเป ดการชุมนุมผู้น ากลุ่มชาวนาทั่วประเทศ ครั้งท่ี   วัน
ศุกร์ ที่    มีนาคม     

“...ท่ีนำนั้น เมื่อสิ้นฤดูท านาแล้ว ควรจะปลูกพืชอื่น  บ้าง เพรำะจะเพิ่ม
รำยได้ให้อีกไม่น้อย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ ยกากพืชท ำให้
ลักษณะเนื้อดินดีขึ้น เหมาะส าหรับจะท านาในฤดตู่อไป ...”

พระราชทานแก่ผู้น ากลุ่มชาวนา ในวันเป ดการชุมนุมผู้น ากลุ่มชาวนาทั่วประเทศ 
ครั้งที่   วันศุกร์ ที่    มีนาคม     

Keywords
– แบ่งที่ดิน 4 ส่วน 

 บ่อน้ า นาข้าว 
สวนผสม ที่อยู่/
เลี้ยงสัตว ์

– ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์
หลากหลาย

– บ ารุงดิน/เพ่ิมแร่
ธาตุในดิน 

– ผลผลิตหมุนเวียน
ตลอดป 
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ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น : การเกษตร
พระราชด ารัส

“... กำรท่ีจะท ำใหไ้ด้มำกท่ีสุดได้ผลดีที่สุด เรำต้องมีความรู้ รู้ว่าจะปลูก
อะไร ที่ไหน และรู้เร่ืองอื่น  อีก เพ่ือให้พืชผลงอกงามดี เมื่องอกงำมดี
แล้ว เรำจะเก็บไปขำย ก็ต้องทราบว่าพืชพันธุ์อะไรราคาดี เราก็ต้องทราบ
หลักเศรษฐกิจ ต้องถือหลักว่ำสิ่งไหนที่เขำต้องกำรเรำก็น ำไปขำย ต้อง
ขนส่งไป ต้องไปต่อสู้รำคำกับของคนอื่นที่เขำก็ปลูกเหมือนกับเรำ เหล่ำนี้
เป็นหลักเศรษฐกิจ...”
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ศูนย์พัฒนาไทย – อิสราเอล วันพุธ ที่ 
   พฤษภาคม     
 “... ตรำบใดที่มีธรรมชำติ คือ มีดิน มีน้ ำ มีแสงแดด มีลมฟ้ำอำกำศ 
เกษตรกรก็สำมำรถบันดำลให้พืชพรรณ หรือผลผลิตทำงกำรเกษตรของเขำ 
งอกงำมเพ่ิมพูนขึ้นตลอดไปได้ตรำบนั้น ถึงแม้ดินจะจืด น้ าจะแห้ง หรือ
ลม ้าอากาศจะแปรปรวนไปบ้าง ก็ยังสามารถใช้ความรู้ ความช านาญ 
ประกอบกับอุปกรณ์อันเหมาะสมเข้าช่วย   น ูและปรับปรุงดดัแปลง
ระบบธรรมชาติเหล่านั้น ให้เกื้อกูลการเพาะปลูกนั้นได้...”
พระราชด ารัสในโอกาสที่ผู้น าสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประมง
ทั่วประเทศ เ ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิตาลัย วันพฤหัสบดีที่ 7 
พฤษภาคม 2524

“...กำรกสิกรรมหรือเกษตรกรรมทุกสำขำ ผู้ท่ีปฏิบัติก็ทรำบดีว่ำเป็นสิ่งท่ี
ยำก มิใช่เป็นของง่ำยๆ เพรำะว่ำจะต้องมีวิชาความรู้มาประกอบการ
ปฏิบัติงานอย่างมาก นอกจำกวิชำควำมรู้นั้นก็ต้องมีความอดทน คือมี
ควำมเข้มแข็งในจิตใจ และปัจจัยท่ีส ำคัญก็คือควำมสำมัคคี......”
พระราชด ารัสในโอกาสที่ผู้น าสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประมง
ทั่วราชอาณาจักร เ ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ โรงโคนม สวนจิตรลดา วันพุธที่    
พฤษภาคม     

Keywords
– เข้าใจทฤษฎีใหม่/

เกษตรอินทรีย์

– มีความรู้เร่ืองดิน/
ขยันปรับปรุงดิน

– อดทน 
ขยันหมั่นเพียร
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รูปที่ 2.16 ตัวอย่ำงกำรพัฒนำโมเดลทฤษฎีใหม่ขั้นต้น (ต่อ) 

 

รูปที่ 2.17 ตัวอย่ำงกำรพัฒนำโมเดลทฤษฎีใหม่ขั้นต้น (ต่อ) 
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System Dynamic Model : ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น

ความสัมพันธ์

แบ่งที่ดิน 4 ส่วน 
 บ่อน้ า นาข้าว สวนผสม 

ที่อยู/่เลี้ยงสัตว์ 

ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์
หลากหลาย

+

ปลูกพืชเล้ียงสัตว์
หลากหลาย

บ ารุงดิน/เพ่ิมแร่ธาตุในดิน 
 ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 

+

ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์
หลากหลาย ผลผลิตหมุนเวียนตลอดป +

บ ารุงดิน/
เพ่ิมแร่ธาตุในดิน ผลผลิตหมุนเวียนตลอดป +

ผลผลิตหมุนเวียน
ตลอดป 

แบ่งที่ดิน 4 ส่วน 
 บ่อน้ า นาข้าว สวนผสม ที่

อยู/่เลี้ยงสัตว์ 

+
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System Dynamic Model : ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น

ความสัมพันธ์

มีความรู้เรื่องดิน/
ขยันปรับปรุงดิน

บ ารุงดิน/เพ่ิมแร่ธาตุในดิน 
 ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 

+

อดทน ขยัน
หมั่นเพียร ผลผลิตหมุนเวียนตลอดป +

เข้าใจทฤษฎีใหม/่
เกษตรอินทรีย์

แบ่งที่ดิน 4 ส่วน 
 บ่อน้ า นาข้าว สวนผสม   

ทีอ่ยู/่เลี้ยงสัตว์ 

+

เข้าใจทฤษฎีใหม่/
เกษตรอินทรีย์

ปลูกพืชเล้ียงสัตว์
หลากหลาย

+
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รูปที่ 2.18 ตัวอย่ำงกำรพัฒนำโมเดลทฤษฎีใหม่ขั้นต้น (ต่อ) 

 

 

**************  

ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น : การเกษตร

แบ่งที่ดิน 4 ส่วน 
 บ่อน้ า นาข้าว สวนผสม 

ที่อยู่/เลี้ยงสัตว์ 

ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์
หลากหลาย

+ +

อดทน ขยัน
หมั่นเพียร

บ ารุงดิน/เพิ่มแร่ธาตุในดิน 
 ธรรมชาติช่วยธรรมชาต ิ

+

เข้าใจทฤษฎีใหม่/
เกษตรอินทรีย์

ศึกษาสภาพดิน
รู้วิธีปรับปรุง

ผลผลิตหมุนเวียน
ตลอดป  (Diversity)

+ +
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3 พระราชด ารัส/พระราชด ารดิ้านการพัฒนาของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามกรอบ Practical Framework 

หลังจำกทบทวนหลักกำรส ำคัญ ได้แก่ Grounded Theory, System Dynamic Model ตลอดจน
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เพ่ือใช้เป็นหลักในกำรวิเครำะห์และอธิบำยปฏิสัมพันธ์ของปัจจัย
ต่ำงๆ ตำม Practical Framework แล้ว คณะที่ปรึกษำฯ ได้ศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัส/พระรำชด ำริด้ำน
กำรพัฒนำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ที่พระรำชทำนไว้ในเรื่องต่ำงๆ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

3.1 กรอบการศึกษาและทบทวนพระราชด ารัสด้านการพัฒนา 

กำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัส/พระรำชด ำริด้ำนกำรพัฒนำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ที่
พระรำชทำนไว้ในเรื่องต่ำงๆ มีกรอบกำรด ำเนินงำนตำมล ำดับดังนี้   

1. กำรถอดปัจจัยกำรพัฒนำตำมกรอบ Practical Framework  

เพ่ือหำปัจจัย ควำมหมำย และควำมส ำคัญของแต่ละปัจจัย ที่ส่งผลถึงควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ
ตำมแนวพระรำชด ำริ 

2. ศึกษำและสกัดองค์ประกอบกำรพัฒนำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

เพ่ือระบุโครงสร้ำงและองค์ประกอบที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พระรำชทำนเพ่ือกำรพัฒนำ
พ้ืนที่ของประเทศ 

3. กำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสที่พระองค์ท่ำนพระรำชทำนไว้ในแต่ละเรื่อง 

เพ่ือท ำควำมเข้ำใจถึงที่มำ ต้นก ำเนิดและเนื้อควำมด้ำนกำรพัฒนำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ทรงพระรำชทำนให้กับปวงชนชำวไทยในวำระโอกำสต่ำงๆ 

 
รูปที่ 3.1 กรอบกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสด้ำนกำรพัฒนำ 

ผลกำรศึกษำของ “โครงกำรศึกษำแนวทำงขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้จำกโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ระยะที่ 1 กำรศึกษำเชิงลึก ถึงกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ อันเนื่องมำจำก
โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ)” ท ำให้ได้กรอบ Practical Framework ของกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ประกอบไปด้วยกำรพัฒนำอย่ำงเป็นล ำดับขั้นใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับครัวเรือน (2) ระดับ
ชุมชน และ (3) ระดับพ้ืนที่/ภูมิภำค ดังแสดงในรูปที่ 3.2 ซึ่งกรอบ Practical Framework นี้จะประกอบไป
ด้วยปัจจัยส ำคัญที่เชื่อมโยงกันและน ำไปสู่กำรพัฒนำแต่ละระดับอย่ำงเป็นล ำดับขั้น โดยจะเป็นกรอบใน
กำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสในแต่ละปัจจัยนี้ต่อไป 

ถอดปัจจัยการพัฒนา
ตามกรอบ Practical 

Framework 

ศึกษาและสกัด
องค์ประกอบ

การพัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว

ศึกษาและทบทวน
พระราชด ารัสที่
พระองค์ท่าน

พระราชทานไว้
ในแต่ละเรื่อง

1 2 3



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 23 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
รูปที่ 3.2 Practical Framework ของกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 

ส่วนส ำคัญล ำดับต่อไป กำรศึกษำและสกัดองค์ประกอบกำรพัฒนำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสด้ำนกำรพัฒนำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ซึ่ง
องค์ประกอบกำรพัฒนำ มีอยู่ด้วยกัน 5 องค์ประกอบหลัก คือ (1) ทรัพยำกรธรรมชำติ ทั้งดิน น้ ำและป่ำ (2) 
เกษตรพ่ึงพำธรรมชำติ ในด้ำนกำรเพำะปลูก ปศุสัตว์และประมง (3) รำยได้นอกภำคเกษตร จำกหัตถกรรม
และกำรแปรรูป (4) สหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน ในเรื่องกำรสร้ำงรำยได้ กำรส่งเสริมเกษตรสมำชิก และกำรดูแล
ควำมเป็นอยู่ของสมำชิก และ (5) กำรเชื่อมโยงสู่ภำยนอก ผ่ำนเครือข่ำยทุนรูปแบบต่ำงๆ รำยละเอียดดังรูปที่ 
3.3 
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รูปที่ 3.3 องค์ประกอบกำรพัฒนำของกำรพัฒนำตำมแนวทำงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

 

และล ำดับท้ำยสุด คือ กำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสที่พระองค์ท่ำนพระรำชทำนไว้ในแต่ละ
เรื่องตำมกรอบ Practical Framework และองค์ประกอบกำรพัฒนำ เพื่อท ำควำมเข้ำใจถึงที่มำ ต้นก ำเนิดและ
เนื้อควำมด้ำนกำรพัฒนำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระรำชทำนให้กับปวงชนชำวไทยในวำระโอกำส
ต่ำงๆ1 โดยรูปที่ 3.4 แสดงตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องน้ ำ ที่เห็นควำมเชื่อมโยงกันตั้งแต่ 
(1) ปัจจัยเรื่องน้ ำที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐำนของกำรพัฒนำใน Practical Framework (2) กำรบ ำรุงรักษำน้ ำ ตำม
องค์ประกอบกำรพัฒนำ และน ำไปสู่ (3) พระรำชด ำรัสเรื่องน้ ำที่พระรำชทำนไว้ 

                                           
1 ที่มำ  (1) ส ำนักรำชเลขำธิกำร http://www.ohm.go.th 
 (2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ http://km.rdpb.go.th 
 (3) มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสำนแนวพระรำชด ำริ www.pidthong.org/ 
 (4) พระบรมรำโชวำทและพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (พ.ศ.2493-2548) โดย กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ

ข้ำรำชกำร 
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ประโยชน์

ที่ดิน

การ
ปรับปรุง/
บ ารุงดิน

ระบบ
ชลประทาน

การใช้
ประโยชน์

การ
บ ารุงรักษา

ดิน น้ า

การจัดสรร
พ้ืนที่ป า

การใช้
ประโยชน์

การปลูก
ทดแทน

ป า
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วิจัย/
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร/ยา

การขาย

ประมง

รายได้นอกภาคเกษตร

ใช้วัตถุดิบ
ในพื้นที่

การ
ออกแบบ

การตลาด

ราคา/
ต้นทุน

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

กระบวน
การแปร

รูป

ราคา/
ต้นทุน

หัตถกรรม แปรรูป

สหกรณ/์
วิสาหกิจชุมชน

การตลาด

เทคนิคการ
ผลิต

องค์ประกอบการพัฒนา

กระบวน
การบริหาร

จัดการ

บุคลากร

เป็นแหล่ง
ขาย

วัตถุดิบ

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

สร้าง
รายได้

ส่งเสริม
การเกษตร
สมาชิก

เงินกู้/
กองทุน 

 พันธุ์/ยา 

ให้ความรู้
การเกษตร

ร้านค้า
สวัสดิการ

ดูแลความ
เป็นอยู่
สมาชิก

เงินกู้/
กองทุน 

 การศึกษา/
ทั่วไป 

อบรม
อาชีพเสริม

การกู้ยืม/
เงินทุน
สหกรณ์

อบรมการ
จัดท าบัญชี
ครัวเรือน

ส่งเสริม
คุณธรรม/
จริยธรรม

การเช่ีอมโยงสู่ภายนอก

แหล่งทุน

เทคโนโลยี

การเพ่ิม
มูลค่า

ผลิตภัณ ์

เครือข่าย
ทุน

องค์ความรู้

http://www.ohm.go.th/
http://km.rdpb.go.th/
http://www.pidthong.org/


รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 25 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
รูปที่ 3.4 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องน้ ำ 

กำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสด้ำนกำรพัฒนำของพระบำทสมเด้จพระเจ้ำอยู่หัว ด ำเนินกำรตำม
ปัจจัยกำรพัฒนำใน Practical Framework อย่ำงเป็นล ำดับขั้นใน 3 ระดับ คือ (1) ระดับครัวเรือน (2) ระดับ
ชุมชน และ (3) ระดับพ้ืนที่/ภูมิภำค โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

3.2 ระดับครัวเรือน 

ในกำรพัฒนำระดับครัวเรือนให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้นั้น ปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำคนในพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย (1) กำรมีทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ที่เหมำะสม (2) กำรท ำกำรเกษตรที่พ่ึงพำธรรมชำติ (3) 
รำยได้อ่ืนๆ นอกภำคเกษตรที่เพียงพอ โดยมีพระรำชด ำรัสที่พระรำชทำนไว้ในแต่ละเรื่องดังนี้ 

3.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 

3.2.1.1 ดิน 

พระรำชด ำรัสเรื่องดิน สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กำรจัดสรรที่ดิน (2) กำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน และ (3) กำรปรับปรุง/บ ำรุงดิน โดยมีตัวอย่ำงควำมเชื่อมโยงในกำรศึกษำและทบทวนพระรำช
ด ำรัสเรื่องดิน ตำมกรอบ Practical Framework และองค์ประกอบกำรพัฒนำดังรูปที่ 3.5 และรำยละเอียด
พระรำชด ำรัสในแต่ละกลุ่มดังตำรำงที่ 3.1 

ตัวอย่างพระราชด ารัส เรื่องน้ า
“.....ปัญหำที่ว่ำส ำคัญ คือ เรื่องน้ า ก็เป็นเรื่องส ำคัญจริง เพรำะว่ำถ้ำขำด

แคลนน้ ำ กำรเพำะปลูกกำรด ำเนินอำชีพและควำมเป็นอยู่ก็จะ
เดือดร้อน ในด้ำนนี้ก็ได้รบัควำมร่วมมอืจำกกรมชลประทานและ
จากบริษัทห้างร้านก็ไดเ้อื้อเ   อให้เคร่ืองสูบน้ าและช่วยใน
ค่าใช้จ่ายอยู่บ้างแล้ว แต่ว่ำวิธีที่จะแก้ปัญหาพวกเราเองต้อง
ขวนขวายเหมือนกัน .....

..... มีทำงหนึ่งท่ีจะท าให้ปัญหาเรื่องน้ีให้เพลาลงไปได้และอาจท าให้
สามารถท าให้มีน้ าในบริเวณนี้มากขึ้น ก็มีโดยวิธีปลูกต้นไม้ กำร
ปลูกต้นไมน้ี ่จะเป็นต้นไมใ้ดก็ได ้แต่ต้องปลูกและรักษำทะนบุ ำรุงไว้
ตอนแรก ฉะนั้นถ้ำสำมำรถทีจ่ะวำงโครงกำรปลูกต้นไม้ในบริเวณ
โครงกำรนี ้ในบริเวณหมู่บ้ำนและที่ใกล้เคียง อำจท ำให้ฝนได้ลงมำได้
มำกกว่ำทีเ่ป็นอยู่ และเมื่อฝนลงมำอำจเก็บน้ ำไดด้กีว่ำ จะบรรเทำ
ปัญหำเรื่องน้ ำที่ขำดแคลนนีไ้ด ้

... ใช้เครื่องบินมำโปรยวัตถเุคมแีละท ำใหเ้ป็น นเทียมก็ท าได้ แต่วิธีนั้นเป็น
การแก้ขัดและสิ้นเปลืองมาก ท ำทีหนึ่งกส็ิ้นเปน็หมืน่ .. ฉะนั้นกำร
ปลูกต้นไมจ้ะได้ผลในทำงทีจ่ะน ำฝนให้ลงมำมำกขึน้ ซึ่งได้พิสูจน์ในท่ี
อื่นแล้ว ... ที่พูดอย่ำงนี้ก็เพรำะให้เกิดควำมคดิว่ำ ปัญหาแม้จะหนัก 
แม้จะล าบากก็มีทางท่ีจะขจัดได้ ท าให้เกิดความเจริญได้ แต่ต้องมี
ความเพียรเป็นเบื้องต้น มีความรู้วิชา    มีความอดทน”

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กลุ่มชาวไรศู่นย์พัฒนาไทย – อิสราเอล ต าบลเขาใหญ่ อ.
ชะอ า จ.เพชรบุรี เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2516
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การจัดสรร
ที่ดิน

การใช้
ประโยชน์

ที่ดิน

การ
ปรับปรุง/
บ ารุงดิน

    
        

      
        

   
           

ดิน     

การจัดสรร
พ้ืนที่ป า

การใช้
ประโยชน์

การปลูก
ทดแทน

ป า

องค์ประกอบการพัฒนา

1
ปัจจัยการพัฒนาตาม
Practical Framework 

องค์ประกอบ
การพัฒนา

2 3



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 26 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
รูปที่ 3.5 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องดิน 

ตำรำงที่ 3.1 พระรำชด ำรัสเรื่องดิน 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

การจัดสรร
ที่ดิน 

“… ท าสระแล้วท าท่ีที่จะเป็นที่นา และปลูกต้นไม้เช่นต้นมะม่วง ปลูก
ผักเช่น ผักคะน้า เลี้ยงสัตว์เชน่ไก่ ท้ังได้ท าที่ส าหรับพักของผู้เป็น
เจ้าของ เมื่อเดือนท่ีแล้วไดร้ับรำยงำนพร้อมด้วยรูปถ่ำย ในสระนั้นมนี้ ำ 
ในนำท่ีได้ท ำมีข้ำวและมีเม็ดข้ำวดว้ย ผักก็ข้ึน ต้นไม้ก็ขึ้น. หมำยควำม
ว่ำ แม้จะไม่มีต้นน้ ำ ไม่มีอ่ำงเก็บน้ ำ หรือเขื่อนหรือฝำย สระน้ ำของที่
นั้นก็สำมำรถที่จะเก็บน้ ำไว้ เพื่อท่ีจะใช้และเลี้ยงข้ำวให้มีเม็ด …” 

พระรำชด ำรัสพระรำชทำน
แก่นักศึกษำหำวิทยำลัย
ขอนแก่น ณ  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น วัน
พฤหัสบดี ที ่ ๖ ธันวำคม 
   ๖ 

– กำรบริหำร
จัดกำรที่ดิน
ขนำดเล็กให้
เกิดประโยชน์
สูงสุด 

– แบ่งที่ดิน 4 
ส่วน  

– สระน้ ำ 
– นำข้ำว 
– สวนผสม 
– ที่อยู่/เลีย้ง

สัตว ์
– มีข้ำวบริโภค

ตลอดป ี
– มีรำยได้พอ

เลี้ยงตัวได ้

“… โดยวิธีขุดบ่อน้ ำ เพื่อใช้น้ ำนั้นมำท ำการเพาะปลูกตาม “ทฤษฎี
ใหม”่ ซึ่ง “ทฤษฎีใหม”่ นี้ยังไม่เกดิขึ้น พอดีขุดบ่อน้ ำนั้น เรำก็เรียกว่ำ 
“มือดี” ขุดน้ ำมีน้ ำ ข้ำงๆ ที่อ่ืนนั้น ไม่มีน้ ำ แตต่รงนั้นมีน้ ำ ลงท้ำยก็
สำมำรถปลูกข้ำว แล้วก็ปลูกผัก ปลูกไมย้ืนต้นไม้ผล ต่อมำกไ็ดซ้ื้อท่ีอีก 
 ๐ ไร่ ก็กลำยเป็นศูนย์พัฒนำ หลกัมีว่า แบ่งที่ดินเป็นสามส่วน ส่วน
หนึ่งเป็นที่ส าหรับปลูกข้าว อีกสว่นหนึ่ง ส าหรับปลูกพืชไร่พืชสวน 
และก็มีทีส่ าหรับขุดสระน้ า ด ำเนนิกำรไปแล้ว ท ำอย่ำงธรรมดำอย่ำง
ชำวบ้ำน ในท่ีสุดได้ข้ำวและได้ผักขำยข้ำวกับผักนี่มีก ำไร   หมื่นบำท 
  หมื่นบำทต่อปี หมำยควำมว่ำโครงกำรนี้ใช้งำนได้ เมื่อใช้งำนได้ก็
ขยำยโครงกำร “ทฤษฎีใหม”่ นี้ โดยให้ท ำที่อ่ืน …” 

พระรำชทำนแก่คณะบุคคล
ต่ำงๆ ที่เข้ำเฝ้ำ ฯ ถวำยชัย
มงคลในโอกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ ณ ศำลำดุสิดำ
ลัย สวนจิตรลดำ พระรำชวัง
ดุสิต วันอำทิตย์ ที่ ๔ 
ธันวำคม    ๗ 

ตัวอย่างพระราชด ารัส เรื่องดิน
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ระบบ
ชลประทาน

การใช้
ประโยชน์

การ
บ ารุงรักษา

   น้ า

การจัดสรร
พ้ืนที่ป า

การใช้
ประโยชน์

การปลูก
ทดแทน

ป า

องค์ประกอบการพัฒนา

1
ปัจจัยการพัฒนาตาม
Practical Framework 

องค์ประกอบ
การพัฒนา

2 3

การ
จัดสรร
ที่ดิน

“… ทฤษฎีใหม่เป็นวิธีปฏิบัติการเกษตรอีกแนวทางหนึ่ง ที่
คิดค้นขึ้นส าหรับเกษตรกรที่มีที่ดินจ านวนน้อย หรือแปลง
ขนาดเล็ก มีหลักส ำคัญอยู่ว่ำ แต่ละแปลงจะแบ่งออกเป็น
ส่วน  สมมุติว่ำแปลงหนึ่งมี    ไร่ จะปลูกข้าว   ไร่ ปลูกไม้
ผล พืชไร่ หรือพืชผักสวนครัว   ไร่ ขุดสระน้ า   ไร่ ปลูกท่ีอยู่
อาศัยและอ่ืน  อีก   ไร่ วิธีนี้ได้ทดลองปฏิบัติขั้นแรกมำนำน
พอสมควรและได้ผลดีที่น่ำพอใจระดับหนึ่ง คือเกษตรกรมีข้าว
บริโภคเพียงพอตลอดป  และมีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้ …”
พระบรมราโชวาทในพิธพีระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน
เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ณ สถาบันทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้วันพฤหัสบดี ที่    
กุมภาพันธ์     

การใช้
ประโยชน์

ที่ดิน

“...ที่นานั้น เมื่อสิ้นฤดูท านาแล้ว ควรจะปลูกพืชอ่ืน  บ้าง 
เพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่น้อย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพ่ิม
ปุ ยกำกพืชท ำให้ลักษณะเนื้อดินดีข้ึน เหมำะส ำหรับจะท ำนำใน
ฤดูต่อไป ...”
พระราชทานแกผู่้น ากลุ่มชาวนา ในวันเป ดการชุมนุมผู้น ากลุ่มชาวนาทั่วประเทศ ครั้งที่ 
  วันศุกร์ ที่    มีนาคม     

การ
ปรับปรุง/
บ ารุงดิน

“...ที่นำนั้น เมื่อสิ้นฤดูท านาแล้ว ควรจะปลูกพืชอ่ืน  บ้าง 
เพรำะจะเพ่ิมรำยได้ให้อีกไม่น้อย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพิ่ม
ปุ ยกากพืชท ำให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้น เหมาะส าหรับจะท านาใน
ฤดูต่อไป ...”
พระราชทานแกผู่้น ากลุ่มชาวนา ในวันเป ดการชุมนุมผู้น ากลุ่มชาวนาทั่วประเทศ ครั้งที่ 
  วันศุกร์ ที่    มีนาคม     



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 27 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

“… ทฤษฎีใหม่เป็นวิธีปฏิบัตกิารเกษตรอีกแนวทางหนึ่ง ท่ีคิดค้นขึน้
ส าหรับเกษตรกรท่ีมีที่ดินจ านวนน้อย หรือแปลงขนาดเล็ก มีหลัก
ส ำคัญอยู่ว่ำ แต่ละแปลงจะแบ่งออกเป็นส่วน  สมมตุิว่ำแปลงหนึ่งมี 
   ไร่ จะปลูกข้าว   ไร่ ปลูกไมผ้ล พืชไร่ หรือพืชผักสวนครัว   ไร่ 
ขุดสระน้ า   ไร่ ปลกูที่อยู่อาศัยและอื่น  อีก   ไร่ วิธีน้ีได้ทดลอง
ปฏิบัติขั้นแรกมำนำนพอสมควรและได้ผลดีที่น่ำพอใจระดับหนึ่ง คือ
เกษตรกรมีข้าวบริโภคเพียงพอตลอดป  และมีรายได้พอเลี้ยงตัวเอง
ได้ ต่อไปหำกจะให้ไดผ้ลที่ยิ่งสมบรูณ์ขึ้น ในข้ันท่ีสอง ก็จะต้องรวมกนั
ในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ด้วยควำมร่วมมือของหน่วยรำชกำร มูลนิธิ และ
เอกชน เพื่อช่วยเหลือในด้ำนกำรผลิต กำรตลำด กำรเป็นอยูต่่ำงๆ และ
ในขั้นที่สำม จะต้องร่วมมือกับสถำบันกำรเงินและกำรพลังงำน เพื่อ
ช่วยเหลือด้ำนกำรจัดตั้งและบริหำรโรงสี ร้ำนสหกรณ์ รวมทั้งสนับสนุน
กำรลงทุน…” 

พระบรมรำโชวำท 

ในพิธีพระรำชทำนปริญญำ
บัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
จำกสถำบัน
เทคโนโลยีกำรเกษตรแมโ่จ้ 
ณ สถำบันทคโนโลยี
กำรเกษตรแม่โจ ้วัน
พฤหัสบดี ที ่   กุมภำพันธ ์
   ๘ 

การใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

“...ที่นานั้น เมื่อสิน้ฤดูท านาแล้ว ควรจะปลูกพืชอืน่  บ้าง เพราะจะ
เพ่ิมรายได้ให้อีกไม่น้อย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ ยกำกพืชท ำให้
ลักษณะเนื้อดินดีขึ้น เหมำะส ำหรบัจะท ำนำในฤดูต่อไป ...” 

พระรำชทำนแก่ผู้น ำกลุ่ม
ชำวนำ ในวันเปิดกำรชุมนุม
ผู้น ำกลุ่มชำวนำทั่วประเทศ 
ครั้งที่    
วันศุกร์ที่  ๙ มีนำคม 
  ๐๘ 

-ปลูกพืช
หลำกหลำย 

การปรับปรุง
ดิน 

 

“...ดินที่ไหนที่ไม่ดีนั้น ไม่ค่อยเป็นห่วง เพรำะดินนัน้พัฒนาขึน้มาได้
โดยไม่ยากนัก ดินจะเคม็ จะเปรี้ยว จะจืด อะไรก็ตำม สามารถที่จะท า
ให้ดีขึ้นได้ภายในไม่กี่ป  โดยใช้เทคนิคแบบโบราณ  ไม่ใช่สมัยใหม ่
แบบโบรำณๆ คือใช้ปุ ยหมักหรือใช้ตะกอนท่ีลงมำตำมล ำห้วย โดยทีไ่ด้
ท ำเป็นอ่ำงเก็บน้ ำมำพัฒนำดินและรักษำดินไม่ให้ไหลลงไป ไม่เกิดกำร
สึกหรอ erosion ไป อันนี้เป็นวิธีท่ีง่ำย โดยมำกทำงด้ำนพัฒนำท่ีดนิก็
ออกจะเห็นคุณภำพของดินปัจจุบนัเป็นสิ่งท่ีขึ้นสมอง เพรำะว่ำดินที่
ไหนไม่ดีก็บอกไม่ดี ใช้ไมไ่ด้ ความจริงการพัฒนาที่ดินนั้น ค านี้
หมายความว่าท าให้ดินดีขึ้น ไม่ใช่ดูว่ำดินเดี๋ยวนีเ้ป็นอะไร แต่ว่ำ
พัฒนำให้ดีขึ้น ซ่ึงท าได้แน่นอน บางประเทศเป็นหินแท้  เขายัง
พัฒนาขึ้นมาให้เป็นสวนได้ ฉะนัน้ นี่ก็เป็นเทคนิคที่สมควรจะใช้ 
เพื่อท่ีจะให้ทั้งบริเวณเป็นบริเวณปฏิบัติกำรของเรำเจริญขึ้นมำ” 

พระรำชด ำรัส พระรำชทำน
แก่ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ เร่ืองกำร
ประยุกต์เทคโนโลยกีำรถำ่ย
ท ำภำพถ่ำยทำงอำกำศและ
ดำวเทียม ในกำรวำง
แผนกำรใช้ที่ดินลุ่มน้ ำทำง
เหนือของประเทศไทย ณ 
โรงแรมรินค ำ จังหวัด
เชียงใหม่  
วันจันทร์ที่ 7 มกรำคม 2523  

-กำรปรับปรุง
คุณภำพของ
ดินให้ดีขึ้น 

“...ฝ่ำยกรมต่ำงๆ ก็บอกว่ำที่แถวนี้ดินไมด่ี ใช้ไม่ได้ ไม่ควรจะท ำ
โครงกำรไม่คุ้ม แต่ว่ำก็ได้พูดว่ำดินไม่ดีนั่นเองมีเยอะแยะในประเทศไทย 
ถ้าหากบอกว่าท่ีนี่ดินไม่ดี ไม่ช่วยไม่ท า ลงท้ายประเทศไทยทั้ง
ประเทศจะกลายเป็นทะเลทรายหมด ...” 

พระรำชด ำรัสในโอกำสที่
ประธำนคณะกรรมกำรพิเศษ
เพื่อประสำนงำนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ น ำ
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำและบุคคล
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเฝ้ำฯ เพื่อ
รับพระรำชทำนพระบรมรำ
โชบำยเกีย่วกับกำร
ด ำเนินงำนในช่วงต่อไป ณ 
ศำลำดุสิดำลัย วันศุกร์ที่ 26 
สิงหำคม 2531 

-กำรฟื้นฟูดินให้
ใช้กำรได ้
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โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 28 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 
“...จังหวัดนครนายกเด๋ียวนี้ที่ดินใช้การไม่ได้เป็นแสนไร่ เพราะว่า
ที่ดินมันเปร้ียวแก้ไมไ่ด้ วิธีแก้ก็เอำปูนขำวมำโรยมันเป็นก็แกไ้ด้ชั่วครำว
แต่สิ้นเปลืองมำก วิธีแก้อย่างถาวรก็จะต้องท าการเพาะปลูกต่อเนือ่ง
ตลอดป  ไม่ยอมให้ดินแห้งระแหง...” 

พระรำชด ำรัส พระรำชทำน
แก่คณะเอกอัครรำชทูตและ
กงสุลใหญ่ไทย ประจ ำ
ภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก ณ 
พระต ำหนักจิตรลดำรโหฐำน 
วันพุธที ่26 กรกฎำคม 2532 

-กำรปรับปรุง
คุณภำพของ
ดินให้ดีขึ้น 

การบ ารุงดิน 

 

“...ที่นำนั้น เมื่อสิ้นฤดูท านาแล้ว ควรจะปลูกพืชอืน่  บ้าง เพรำะจะ
เพิ่มรำยได้ให้อีกไม่น้อย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพ่ิมปุ ยกากพืชท ำ
ให้ลักษณะเนื้อดินดีขึน้ เหมาะส าหรับจะท านาในฤดูต่อไป ...” 

พระรำชทำนแก่ผู้น ำกลุ่ม
ชำวนำ ในวันเปิดกำรชุมนุม
ผู้น ำกลุ่มชำวนำทั่วประเทศ 
ครั้งที่    
วันศุกร์ ที่  ๙ มีนำคม 
  ๐๘ 

-ปลูกพืชหลังนำ
ช่วยบ ำรุงดิน 

“… กิจกำรอย่ำงหนึ่งที่ต่อเนื่องจำกกำรเลีย้งสัตว์ คือท ำปุ ย พร้อมกบั
ท ำแก๊ส เป็นกำรทดลองให้ดูว่ำมลูสัตว์นี้น ำมำใช้เป็นประโยชน์ได้ ทรำบ
โดยทั่วกันแล้วว่ำมูลสัตว์นีน้ ามาใช้เป็นปุ ยคอกได้ คือมาใส่พืชท าให้
พืชเติบโตดี แต่บางทีก็เกิดผลร้ายได้ จึงมีวิธีอื่น เช่นท าปุ ย มาผสม
กับใบไม้กับสิ่งอื่น และหมักเอาไว้ เพ่ือที่จะให้ปุ ยนั้นมีคุณภาพดีขึน้ 
ไม่ให้มันร้อนเกินไป วิธีที่สำม ก็คือมำใส่ในถังท ำไบโอแก๊ส คือเป็นแกส๊
อินทรีย์ เป็นแก๊สที่ออกมำแล้วมำใช้กำรส ำหรบักำรหุงตม้ได้ ก็เป็นกำร
ประหยดัเช้ือเพลิง ต่อจำกนั้นก็เอำสิ่งที่เหลือจำกนั้นเป็นปุ ย ก็เป็นปุ ยที่
มีคุณภำพดีและเท่ำกับเป็นปุ ยหมกัท่ีไม่เป็นอันตรำยต่อพืช และไมเ่ป็น
อันตรำยในด้ำนมีเช้ือโรค…” 

พระรำชด ำรัสพระรำชทำน
แก่สมำชิกสหกรณ์โคนม
รำชบุร ีสมำชิกกลุ่มเกษตรกร
รำชบุรี และสมำชกิกลุ่มปศุ
สัตว์รำชบุรี ณ บริเวณ
โครงกำรส่วนพระองค์ สวน
จิตรลดำ วันพฤหัสบดี ที ่   
พฤษภำคม      

-บ ำรุงดิน/แร่ธำตุ
สิ่งมีชีวิตในดิน 
(ธรรมชำติช่วย
ธรรมชำติ) 

“... หญ้ำที่มีคณุอย่ำงหญ้าแ กซึ่งเป็นประโยชน์อย่างย่ิงแก่การ
อนุรักษ์ดินและน้ ำ เพรำะมรีำกท่ีหยั่งลึกแผ่กระจำยลงไปตรงๆ ท ำให้
อุ้มน้ าและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคง และมลี ำต้นชิดติดกันแน่นหนำ ท ำให้
ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี …” 

พระบรมรำโชวำทในพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร
ของหำวิทยำลยั
เกษตรศำสตร์ ณ อำคำรจักร
พันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที ่
 ๔ กรกฎำคม   ๔๐ 

-อนุรักษ์ดิน 

“... กำรปลูกหญ้ำแฝก จะต้องปลกูให้ชิดติดกันเป็นแผง และวำงแนวให้
เหมำะสมกับลักษณะของภูมิประเทศ เป็นต้นว่ำ บนพ้ืนท่ีสูง จะต้อง
ปลูกตำมแนวขวำงของควำมลำดชนัและร่องน้ ำ บนพ้ืนท่ีรำบ จะต้อง
ปลูกรอบแปลงหรือปลูกตำมร่องสลับกับพืชไร่ ในพื้นที่เก็บกักน้ ำ 
จะต้องปลูกเป็นแนวเหนือแหล่งน้ ำ หญ้ำแฝกท่ีปลูกโดยหลักวิธีดังน้ีจะ
ช่วยป้องกันการพังทลายของหนา้ดิน รักษาความชุ่มชืน้ในดิน เกบ็
กักตะกอนดินและสารพิษต่าง  ไม่ให้ไหลลงแหล่งน้ า ซ่ึงจะอ านวย
ผลเป็นประโยชน์อย่างย่ิงแก่การอนุรักษ์ดินและน้ า ตลอดจนการ
   น ูดินและป าไม้ให้สมบูรณ์ขึน้ 

พระบรมรำโชวำทในพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร
ของหำวิทยำลยั
เกษตรศำสตร์ ณ อำคำรจักร
พันธ์เพ็ญศิริ วันศุกร ์ที่    
กรกฎำคม   ๔๐  
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3.2.1.2 น้ า 

พระรำชด ำรัสเรื่องน้ ำ สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ระบบชลประทำน (2) กำรใช้
ประโยชน์ และ (3) กำรบ ำรุงรักษำ โดยมีตัวอย่ำงควำมเชื่อมโยงในกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องน้ ำ 
ตำมกรอบ Practical Framework และองค์ประกอบกำรพัฒนำดังรูปที่ 3.6 และรำยละเอียดพระรำชด ำรัสใน
แต่ละกลุ่มดังตำรำงที่ 3.2 

 
รูปที่ 3.6 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องน้ ำ 

ตำรำงที่ 3.2 พระรำชด ำรัสเรื่องน้ ำ 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

ระบบ
ชลประทาน 

 

“...โดยมำกงานที่ขึน้มาเป็นเอกกค็ืองานชลประทาน เพรำะว่ำถือวำ่ถ้ำ
หำกว่ำไมม่ีชลประทำน ประเทศกจ็ะแห้งแล้ง เมื่อแห้งแล้งแล้วเพำะปลูก
ไม่ได้ พอเพำะปลูกไมไ่ด้กไ็ม่มีกำรท ำงำนด้ำนเกษตร ซ่ึงเป็นงานที่ได้ผล
ประโยชน์แก่ราษฎรโดยตรง กำรชลประทำนนี่ก็นึกถึงเกษตร แต่ว่ำควำม
เป็นอยู่ของประชำชนธรรมดำ น้ ำบริโภคกต็้องมี แม้แต่ในทำง
อุตสำหกรรม ซึ่งทุกคนก็คงนึกถึงอยู่ พูดถึงเกษตรพูดถึงกำรเพำะปลูก
เท่ำนั้นเอง เรำจะเป็นประเทศท่ีมคีวำมมั่นคง ควำมก้ำวหน้ำ ควำมเป็น
ประเทศเรียกว่ำเป็นมหำอ ำนำจข้ึนก็ต้องมีอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมนี้ใช้
น้ ำยิ่งกว่ำกำรเกษตรด้วยซ้ ำ เพรำะว่ำถ้ำในด้ำนกำรเดินเครื่องในด้ำนกำร
ด ำเนินกรรมวิธีของกำรผลิตต้องใช้น้ ำท้ังนั้น ... ฉะนั้น น้ ามีประโยชน์ทั้ง
ในด้านการเกษตร ทั้งในด้านการอุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ทกุอย่าง
ของมนษุย์เรา ...” 

พระรำชด ำรัส 
พระรำชทำนแก่คณะ
เอกอัครรำชทูตและกงสุล
ใหญ่ไทย ประจ ำภูมภิำค
เอเชีย-แปซิฟิก ณ พระ
ต ำหนักจิตรลดำรโหฐำน  
วันพุธที ่26 กรกฎำคม 
2532 

- มีน้ ำใช้อย่ำง
เพียงพอ (เกษตร/
อุตสำหกรรม/
บริโภค) 

 

ตัวอย่างพระราชด ารัส เรื่องน้ า
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Sustainable-
Minded Farmer

ทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดสรร
ที่ดิน

การใช้
ประโยชน์

ที่ดิน

การ
ปรับปรุง/
บ ารุงดิน

    
        

      
        

   
           

ดิน     

การจัดสรร
พ้ืนที่ป า

การใช้
ประโยชน์

การปลูก
ทดแทน

ป า

องค์ประกอบการพัฒนา

1
ปัจจัยการพัฒนาตาม
Practical Framework 

องค์ประกอบ
การพัฒนา

2 3

ระบบ
ชลประทาน

“... การพัฒนาแหล่งน้ านั้น ในหลักใหญ่ก็คือ การควบคุมน้ า
ให้ได้ ดังประสงค์ ทั้งปริมาณ และคุณภาพ กล่ำวคือ เมื่อมี
ปริมำณน้ ำมำกเกินไป ก็ต้องหำทำงระบำยออกให้ทันกำรณ์ ไม่
ปล่อยให้เกิดควำมเสียหำยได้ และในขณะที่เกิดภำวะขำดแคลน 
ก็จะต้องมีน้ ากักเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอ ทั้งมีคุณภำพเหมำะสม
แก่กำรเกษตร กำรอุตสำหกรรมและกำรอุปโภคบริโภค …”
พระราชด ารัส เนื่องในพิธีเป ดการประชมุวชิาการนานาชาติ The Third Princess 
Chulabhorn Science Congress (P C III) เร่ือง  น้ าและการพัฒนา  น้ าเปรียบดัง
ชีวิต  ณ โรงแรมแชงกรีลา วันที่    ธันวาคม     

การใช้
ประโยชน์

“... ต้องสามัคคีกัน ต้องร่วมมือกัน ต้องแบ่งส่วนงานกัน ถ้าไม่
เป็นเช่นนี้แต่ละคนก็จะอยู่ไม่ได้ จึงต้องมาอยู่เป็นกลุ่ม …”
พระบรมรำโชวำทพระรำชทำนแก่กลุ่มชำวไร่ศูนย์พัฒนำไทย – อิสรำเอล
วันพุธ ที่  ๔ พฤษภำคม     

การบ ารุง
รักษา

“...โครงกำรบึงมักกะสัน...พูดถึงวิธีธรรมชาติด้วยผักตบชวา 
ผักตบชวำนี้มันกินสิ่งโสโครก แล้วผักตบชวำนี่มันแพร่ได้เร็ว ก็
ต้องยกอำขึ้นมำท ำประโยชน์ ถ้ำไม่ท ำประโยชน์ผักตบชวำจะ
แพร่เต็มบึง แล้วจะเพ่ิมสิ่งสกปรกด้วยซ้ ำ ... ผักตบชวำที่น ำ
ขึ้นมำใช้เป็นปุ ยก็ได้ มำท ำเป็นฟืนก็ได้ ...”
พระราชด ารัส พระราชทานแกค่ณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทย ประจ าภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟ ก ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันพุธที่    กรกฎาคม     



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 30 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 
“...ในวิธีที่จะปฏิบัติเพ่ือให้มีทรัพยากรน้ าพอเพียงและเหมาะสม ค ำว่ำ
เพียงพอ ก็หมำยควำมว่ำ ให้มีพอในการบริโภค ในกำรใช้ ท้ังในด้ำนกำร
ใช้บริโภคในบ้ำน ทั้งใช้เพ่ือการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ต้องมีพอ ถ้ำ
ไม่มีพอทุกสิ่งทุกอย่ำงก็ชะงักลง แล้วทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เรำภมูิใจว่ำ ประเทศ
เรำก้ำวหน้ำเจรญิ ก็ชะงัก ไม่มีทำงที่จะมีควำมเจรญิถ้ำไมม่ีน้ ำ…” 

พระรำชด ำรัสถึงโครงกำร
กักเก็บน้ ำป่ำสัก จ.ลพบุรี 
และ จ.สระบุรี โครงกำร
เขื่อนเก็บน้ ำแม่น้ ำ
นครนำยก จ.นครนำยก 
โครงกำรพัฒนำลุ่มน้ ำปำก
พนัง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช ณ ศำลำ
ดุสิตดำลัย สวนจิตรลดำ  
วันที่ ๔ ธันวำคม    ๖ 

“... เขำบอกว่ำมันแล้ง แล้งมำทุกปี. ก็เลยบอกกับชำวบ้ำนว่ำจะช่วย จะ
ลองหำวิธีท่ีจะท ำให้เขำมีข้ำว ชำวบ้ำนก็ดีใจ และแจ้งมำภำยหลังว่ำ มีสอง
รำยที่จะให้ท่ีดิน คนหน่ึงมี  ๐ ไร่ ก็ขอแบ่งให้   ไร่ อีกคนหนึ่งมี ๘ ไร่ จะ
ขอให้   ไร่เช่นเดียวกัน เป็น  ๐ ไร่ บวกกับอีก   ไร่กว่ำๆ ที่อีกคนเขำให้
เป็น    ไร่. สิบสำมนั้นน่ะอยู่ในท่ีที่เป็นนำกว้ำงพอใช้ ไม่มีน้ ำ ไม่มีอำ่ง
เก็บน้ ำ ไม่มลี ำห้วยที่จะมำกั้นเป็นเขื่อนเก็บน้ ำหรือฝำย. เมื่อรับว่ำจะช่วยก็
ต้องช่วย แต่นึกในใจว่ำเรำแย่แน่ ไปรับจะช่วยให้เขำมีข้ำว. ก็เลยคิดวิธีว่ำ
ถ้ำใน    ไร่นั้น เรำท าบ่อ ท าสระ ที่จะเก็บน้ าได้ประมำณหมื่นลูกบำศก์
เมตร เข้ำใจว่ำเมื่อ นลง สระนั้นจะเต็มได้ และเมื่อเต็มแล้วถ้ำหำกว่ำเขำ
ปลูกข้ำว แล้วเกิดควำมแห้งแล้ง กส็ำมำรถที่จะตักน้ ำ. ท่ีใช้ค ำว่ำตัก ก็
เพรำะว่ำไมไ่ด้นึกถึงว่ำจะหำสูบน้ ำหรืออะไรไป แต่ว่ำนึกว่ำตักน้ ำมำใส่นำ. 
ทีจ่ะมีประมำณสัก   ไร่ ก็คงท ำได้ แล้วก็จะท ำให้มีข้ำวได้. ในปีท่ีแล้วจึง
ปฏิบัติเช่นนั้น ลงทุนใช้เงินประมำณสำมแสนบำท พัฒนำในที่    ไร่นั้น 
แล้วก็ท ำสระ ท ำสระแล้วท ำที่ท่ีจะเป็นที่นำ และปลูกต้นไม้เช่นต้นมะม่วง 
ปลูกผักเช่น ผักคะน้ำ เลี้ยงสตัว์เช่นไก่ ท้ังได้ท ำที่ส ำหรับพักของผู้เปน็
เจ้ำของ. เมื่อเดือนที่แล้วไดร้ับรำยงำนพร้อมด้วยรูปถ่ำย ในสระนั้นมนี้ ำ 
ในนำท่ีได้ท ำมีข้ำว และมีเม็ดข้ำวด้วย ผักก็ขึ้น ต้นไม้ก็ขึ้น. หมำยควำมว่ำ 
แม้จะไม่มีตน้น้ า ไม่มีอ่างเก็บน้ า หรือเขื่อนหรือ ายสระน้ าของท่ีนัน้ ก็
สามารถที่จะเก็บน้ าไว้ เพ่ือที่จะใช้และเลี้ยงข้าวให้มีเม็ด นอกจำกน้ัน 
ในแถบนั้นท่ีที่เขำมีสระหรือมีบ่อน้ ำธรรมชำติ ทุกแห่งท่ีมสีระ หรือมีบ่อ
น้ าธรรมชาติ ข้าวได้ผล  แสดงให้เห็นว่าถ้าหากมีความขยันขุดสระ 
และตักน้ าจากสระนั้นมาใช้ จะท าให้ท่ีดินของแต่ละครอบครัวสามารถที่
จะท ากินได้มีพอกนิ อาจมีพอขายด้วย  ในที่อย่ำงอ ำเภอเขำวง จังหวัด
กำฬสินธุ์นั้น เคยไดไ้ปหลำยครั้งแล้ว ก็เห็นแต่ควำมแห้งแล้ง แต่ว่ำครั้งนี้ท่ี
ได้ท ำโครงกำรแบบนี้ก็ไดผ้ล ผู้ที่อยู่ในท่ีตรงนั้นก็ได้กิน ฉะนั้นถ้ำท ำทุกแห่ง
แบบน้ี ก็จะท ำให้ชำวบ้ำนและชำวนำอยู่ดีอยู่ได้ ไมต่้องใช้เงินถึงสำมแสนก็
คงได้ เพรำะค่อยๆ ขุดกจ็ะไม่ต้องเสียเงินมำกนัก ในโครงกำรที่กล่ำวถึงนี้ท่ี
ต้องใช้เงินสำมแสนก็เพรำะเหตุว่ำต้องรีบท ำ มิฉะนั้นคนจะไมเ่ชื่อว่ำท ำได้. 
แต่ตอนนี้คนเช่ือได้แล้ว เพรำะว่ำภำยในเวลำ   ปี สำมำรถท่ีจะพฒันำที่
ให้อยู่ได้ ฉะนัน้คนเราถ้ามีความขยัน และมีความรู้พอสมควร ก็สามารถ
ที่จะท ากินได้ในที่ที่เรียกว่าแร้นแค้น …” 
 
 

พระรำชด ำรัสพระรำชทำน
แก่นักศึกษำหำวิทยำลัย
ขอนแก่น ณ มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น  
วันพฤหัสบดีที ่ ๖ 
ธันวำคม    ๖ 

-บ่อน้ ำในแปลง
เกษตร 
-มีควำมขยัน 
-มีควำมรู ้
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โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 31 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 
“... การพัฒนาแหล่งน้ านั้น ในหลักใหญ่ก็คือ การควบคุมน้ าให้ได้ ดัง
ประสงค์ ทั้งปริมาณ และคุณภาพ กล่ำวคือ เมื่อมีปริมำณน้ ำมำกเกินไป 
ก็ต้องหำทำงระบำยออกให้ทันกำรณ์ ไม่ปล่อยให้เกดิควำมเสียหำยได้ และ
ในขณะที่เกิดภำวะขำดแคลน ก็จะต้องมีน้ ากักเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอ ทั้ง
มีคุณภำพเหมำะสมแก่กำรเกษตร กำรอุตสำหกรรมและกำรอุปโภค
บริโภค ปญัหำมีอยู่ว่ำกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ อำจมีผลกระทบกระเทือนต่อ
สิ่งแวดล้อมบ้ำง แต่ถ้ำไมม่ีกำรควบคุมน้ ำที่ดีพอแล้ว เมื่อเกิดภยัธรรมชำติ
เกิดขึ้น ก็จะก่อให้เกิดควำมเดือดรอ้น สูญเสยี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและใน
ชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน ทั้งส่งผลเสียหำยแก่สิ่งแวดล้อมอย่ำง
ร้ำยแรง …” 

ที่มำ : พระรำชด ำรัส เนื่อง
ในพิธีเปิดกำรประชุม
วิชำกำรนำนำชำติ The 
Third Princess 
Chulabhorn Science 
Congress (P C III) เร่ือง 
“น้ ำและกำรพัฒนำ: น้ ำ
เปรียบดังชีวิต” ณ โรงแรม
แชงกรีลำ  
วันที่    ธันวำคม    ๘ 

- น้ ำส ำรองเพื่อท ำ
เกษตรตลอดป ี

“… นอกจากมีสระน้ าในที่นี้แล้ว จะต้องมีอ่างเก็บน้ าท่ีใหญ่กว่าอีกแห่ง
เพ่ือเสริมสระน้ า …” 

พระรำชทำนแก่คณะ
บุคคลต่ำงๆ ที่เข้ำเฝ้ำ ฯ 
ถวำยชัยมงคลในโอกำสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำ ณ 
ศำลำดุสิดำลัย สวน
จิตรลดำ พระรำชวังดุสิต  
วันอำทิตย์ที่ ๔ ธันวำคม 
   ๗ 

-อ่ำงใหญ่เติมอ่ำงเล็ก 
-อ่ำงเล็กเติมบ่อน้ ำ 
 

“…แถวๆ ปรำณ แถวๆ เพชรบรุี. ถ้ำฝนตกก็เป็นบญุ เพรำะว่ำอ่ำงเกบ็น้ ำ
ปรำณแม่น้ ำเพชร ที่แก่งกระจำน อ่ำงเล็กๆ ต่ำงๆ มีน้ ำน้อย อย่ำงที่หัวหิน 
ในปีนี้ตกสี่ร้อยหำ้ร้อยมลิลิเมตรเอง. ประจวบมีอ่างใหญ่ที่มีไว้ส าหรับ
รองรับน้ า เพื่อท่ีจะป้องกันน้ ำท่วม และส ำหรับใช้เวลำหน้ำแล้ง เขำก็จะ
ใช้ประโยชน์จำกฝนนี้ .…” 

พระรำชด ำรัสในโอกำสที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์น ำ
คณะกรรมกำรบริหำร
ธนำคำรโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตำม
พระรำชด ำริ และ
ข้ำรำชกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เข้ำ
เฝ้ำ ฯ ทูลเกล้ำ ฯ ถวำย
เงิน โดยเสด็จพระรำชกุศล
ตำมพระรำชอธัยำศัย ณ 
พระต ำหนักจิตรลดำ
รโหฐำน 
วันอังคำรที่ ๔ พฤศจิกำยน 
  ๔๐ 

การใช้
ประโยชน์/
การจัดสรร
ประโยชน ์

“... เรำต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่น เรำไม่มีน้ ำกต็้องไปเอำน้ ำจำกท่ีอื่น ต้อง
ผ่ำนท่ีของคนอ่ืน เขำไม่ยอมเรำกไ็ม่ได้น้ ำ หรือถ้ำมีน้ ำมำกเกินไป ซึ่งที่น่ีไม่
มีปัญหำ แต่ถ้ำเป็นที่อ่ืนถ้ำมีน้ ำมำกเรำจะปล่อยน้ ำไปในท่ีของคนอ่ืนก็จะ
ไปท่วมเขำ เรำจึงมีโครงกำร อย่ำงโครงกำรชลประทำน ชลประทำนก็
แปลว่ำ “ให้น้ ำ” โครงกำรนีต้้องท าทางน้ า ตรงไหนท่ีน้ ำขึ้นไม่ถึงก็ตอ้งสูบ
น้ ำ ถ้ำคนท่ีอยู่ข้ำงล่ำงโน่นที่อยู่ใกล้คลอง เขำบอกว่ำเขำไม่ต้องกำรสูบน้ ำ 
เขำไม่ยอมเอำสบูน้ ำมำตั้ง เรำจะท ำอย่ำงไร เรำก็จะต้องเดินไป ไปตกัน้ ำ
เอำขึ้นมำ แต่นี่เพรำะข้ำงล่ำงมสีูบน้ ำ จึงสำมำรถสูบน้ ำข้ึนมำให้ข้ำงบน นี่
เป็นตัวอย่ำงว่ำต้องสามัคคีกนั ต้องร่วมมือกัน ต้องแบ่งส่วนงานกนั ถ้า
ไม่เป็นเช่นนี้แต่ละคนก็จะอยู่ไม่ได้ จึงต้องมาอยู่เป็นกลุ่ม …” 
 

พระบรมรำโชวำท
พระรำชทำนแก่กลุ่มชำวไร่
ศูนย์พัฒนำไทย – 
อิสรำเอล 
วันพุธที ่ ๔ พฤษภำคม 
     

-ต้องสำมัคคีกัน  
-ต้องร่วมมือกัน  
-ต้องแบ่งส่วนงำนกัน 
-รวมกลุ่ม 
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เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

การ
บ ารุงรักษา 

“ปัญหำที่ว่ำส ำคญั คือ เร่ืองน้ า ก็เป็นเรื่องส ำคญัจริง เพรำะว่ำถ้ำขำด
แคลนน้ ำ กำรเพำะปลูกกำรด ำเนนิอำชีพและควำมเป็นอยู่กจ็ะ
เดือดร้อน ในด้ำนนี้กไ็ดร้ับควำมรว่มมือจำกกรมชลประทำนและจำก
บริษัทห้ำงร้ำนก็ได้เอื้อเฟื้อให้เครื่องสูบน้ ำและช่วยในค่ำใช้จ่ำยอยู่บ้ำง
แล้ว แต่ว่ำวิธีท่ีจะแก้ปัญหำพวกเรำเองต้องขวนขวำยเหมือนกัน  

มีทางหนึ่งท่ีจะท าให้ปัญหาเร่ืองนี้ให้เพลาลงไปได้และอาจท าให้
สามารถท าให้มีน้ าในบริเวณนี้มากขึ้น กม็ีโดยวิธีปลูกต้นไม้ กำรปลูก
ต้นไม้นี่ จะเป็นต้นไม้ใดกไ็ด้ แตต่้องปลูกและรักษำทะนุบ ำรุงไว้ตอน
แรก ฉะนั้นถ้ำสำมำรถท่ีจะวำงโครงกำรปลูกต้นไม้ในบรเิวณโครงกำรนี้ 
ในบริเวณหมู่บ้ำนและที่ใกล้เคยีง อำจท ำให้ฝนได้ลงมำได้มำกกว่ำที่
เป็นอยู่ และเมื่อฝนลงมำอำจเก็บน้ ำได้ดีกว่ำ จะบรรเทำปัญหำเรื่องน้ ำ
ที่ขำดแคลนนี้ได้  

... ใช้เครื่องบินมำโปรยวัตถุเคมีและท ำให้เป็น นเทียมก็ท าได้ แต่วิธีนั้น
เป็นการแก้ขัดและสิ้นเปลืองมาก ท ำทีหนึ่งก็สิ้นเป็นหมื่น .. ฉะนั้นกำร
ปลูกต้นไม้จะไดผ้ลในทำงที่จะน ำฝนให้ลงมำมำกข้ึน ซ่ึงได้พิสูจน์ในที่
อื่นแล้ว ... ท่ีพูดอย่ำงนี้ก็เพรำะใหเ้กิดควำมคดิว่ำ ปัญหาแม้จะหนัก 
แม้จะล าบากก็มีทางที่จะขจัดได้ ท าให้เกิดความเจริญได้ แต่ต้องมี
ความเพียรเป็นเบื้องต้น มีความรู้วิชา    มีความอดทน” 

พระบรมรำโชวำท 
พระรำชทำนแก่กลุ่มชำวไร่
ศูนย์พัฒนำไทย – 
อิสรำเอล ต ำบลเขำใหญ่ 
อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี วันที ่
19 พฤษภำคม 2516 

-ปลูกต้นไม้ เพื่อ
บรรเทำปญัหำขำด
แคลนน้ ำ 

“...โครงกำรบึงมักกะสัน...พดูถึงวิธีธรรมชาติด้วยผักตบชวา ผักตบชวำนี้
มันกินสิ่งโสโครก แล้วผักตบชวำนี่มันแพร่ได้เร็ว ก็ต้องยกอำข้ึนมำท ำ
ประโยชน์ ถ้ำไม่ท ำประโยชน์ผักตบชวำจะแพร่เตม็บึง แล้วจะเพิ่มสิง่
สกปรกด้วยซ้ ำ ... ผักตบชวำที่น ำขึ้นมำใช้เป็นปุ ยก็ได้ มำท ำเป็นฟืนก็ได้ 
...” 

พระรำชด ำรัส 
พระรำชทำนแก่คณะ
เอกอัครรำชทูตและกงสุล
ใหญ่ไทย ประจ ำภูมภิำค
เอเชีย-แปซิฟิก ณ พระ
ต ำหนักจิตรลดำรโหฐำน 
วันพุธที ่26 กรกฎำคม 
2532 

-บ ำบัดโดยวิธี
ธรรมชำต ิ

 

3.2.1.3 ป า 

พระรำชด ำรัสเรื่องป่ำ สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กำรจัดสรรพ้ืนที่ป่ำ (2) กำรใช้
ประโยชน์ และ (3) กำรปลูกทดแทน โดยมีตัวอย่ำงควำมเชื่อมโยงในกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่อง
ป่ำ ตำมกรอบ Practical Framework และองค์ประกอบกำรพัฒนำดังรูปที่ 3.7 และรำยละเอียดพระรำช
ด ำรัสในแต่ละกลุ่มดังตำรำงที่ 3.3 
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รูปที่ 3.7 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องป่ำ 

ตำรำงที่ 3.3 พระรำชด ำรัสเรื่องป่ำ 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

การจัดสรร
พ้ืนที่ป า 

“... มีคนจ ำนวนมำกอำศัยอยู่ในบริเวณที่เรียกว่ำป่ำสงวน คนเหลำ่นัน้ได้
อยู่มำตั้งแต่ช่ัวพ่อช่ัวแม่ช่ัวปู่ย่ำตำยำย ได้ท ำมำหำกินตำมสภำพของเขำใน
ที่น้ัน อำจไม่สบำยนักแต่ก็อยูไ่ด้ตำมสภำพของเขำ ต่อมำเมื่อยกสภำพท่ีดิน
จำกป่ำสงวนมำเป็นท่ีดินเปิด แทนที่เขำจะได้ท ำมำหำกินต่อไป ก็กลบัเป็น
ผู้ที่จะต้องอพยพเรร่่อนไปอยู่ที่อ่ืน เพรำะที่ดินนั้นได้มีกำรยกให้เป็น
กรรมสิทธ์ิของผู้อื่นเสียแล้วโดยที่ผูน้ั้นมำติดต่อกับทำงรำชกำร ขอจองบ้ำง 
ขอครอบครองบ้ำง คนเก่ำจึงถูกไลอ่อกไป บุคคลเหล่ำนั้นไมไ่ด้อยำกเป็น
ผู้ก่อกำรร้ำย แต่ก็ต้องกลับเป็นผู้กอ่กำรร้ำยเพรำะเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำไปไล ่โดย
ถือว่ำตำมสิทธิตำมกฎหมำยเขำเปน็ผู้บุกรุกท่ีซึ่งแท้จริงบุกรุกมำตั้งแต่ปู่ย่ำ
ตำยำย จะวำ่อย่ำงไร เรื่องเหล่ำนี้เป็นหน้าท่ีของทางราชการที่จะให้ความ
เป็นธรรม ถ้ำไม่ให้ควำมเป็นธรรมก็เกิดควำมไม่เรียบร้อย เดือนที่แลว้ไปที่
หมู่บ้ำนแหง่นั้น ก็มีกำรปะทะกับผูก้่อกำรร้ำย ผูร้ักษำหมู่บำ้นต้องตำยไป
คนหนึ่งเป็นอย่ำงน้อย หัวหน้ำผู้กอ่กำรร้ำยเป็นคนท่ีไปจำกหมู่บ้ำนนั้นเอง 
อย่ำงนี้ไม่เป็นสิ่งที่ปรำรถนำ ...” 

พระบรมรำโชวำท พระรำชทำน
แก่คณะข้ำรำชกำรพ่อค้ำ
ประชำชนจังหวัดชลบุร ีณ พระที่
นั่งอัมพรสถำน  
วันพฤหัสบด ีที่   มิถุนำยน 
     

-กำรให้ควำมเป็น
ธรรม 

ตัวอย่างพระราชด ารัส เรื่องป า
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องค์ประกอบการพัฒนา

1
ปัจจัยการพัฒนาตาม
Practical Framework 

องค์ประกอบ
การพัฒนา

2 3

การ
จัดสรร
พื้นที่ป า

“... มีคนจ ำนวนมำกอำศัยอยู่ในบริเวณท่ีเรียกว่ำป่ำสงวน คน
เหล่ำนั้นได้อยู่มำตั้งแต่ชั่วพ่อชั่วแม่ชั่วปู่ย่ำตำยำย ... ต่อมำเม่ือ
ยกสภำพที่ดินจำกป่ำสงวนมำเป็นที่ดินเปิด แทนที่เขำจะได้ท ำมำ
หำกินต่อไป ก็กลับเป็นผู้ที่จะต้องอพยพเร่ร่อนไปอยู่ที่อ่ืน เพรำะ
ที่ดินนั้นได้มีกำรยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นเสียแล้วโดยที่ผู้นั้น
มำติดต่อกับทำงรำชกำร ขอจองบ้ำง ขอครอบครองบ้ำง คนเก่ำ
จึงถูกไล่ออกไป บุคคลเหล่ำนั้นไม่ได้อยำกเป็นผู้ก่อกำรร้ำย แต่ก็
ต้องกลับเป็นผู้ก่อกำรร้ำยเพรำะเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปไล่ โดยถือว่ำ
ตำมสิทธิตำมกฎหมำยเขำเป็นผู้บุกรุกที่ซึ่งแท้จริงบุกรุกมำตั้งแต่
ปู่ย่ำตำยำย จะว่ำอย่ำงไร เรื่องเหล่ำนี้เป็นหน้าที่ของทาง
ราชการที่จะให้ความเป็นธรรม
พระบรมราโชวาท พระราชทานแกค่ณะข้าราชการพ่อค้าประชาชนจังหวัดชลบุรี ณ พระที่นั่ง
อัมพรสถาน วันพฤหัสบดี ที่   มิถุนายน     

การใช้
ประโยชน์

“...การท าสวนป าแบบใหม่ คือ มีสวนป่ำ ป่ำก็ป่ำ ส่วนสวนก็สวนชาวบ้านก็จะได้ท า
กินได้ และอยู่ที่น่ันเป็นถาวร ตั้งตัวอยู่ที่นั่นถ้ำป่ำโตขึ้นมำ ก็เป็นผลประโยชน์แก่
ชำวบ้ำนทีไ่ด้มำตั้งตัวในสวนปำ่ และในสวนนั้นก็ท ำได้ตลอด มีที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ มีที่
ปลูกข้ำว ดังนี้ก็ท าให้ชาวบ้านเขารักป า เพราะว่าจะได้ผลจากป า และสามารถจะ
เก็บไปเก็บเกี่ยว เช่น กิ่งไม้น ำมำเป็นฟนื ผลไม้หรือของป่ำก็เป็นของตัว ตัวก็มี
ประโยชน์ ...”
พระราชด ารัส พระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา เร่ืองการประยุกต์เทคโนโลยีการถ่ายท าภาพถ่าย
ทางอากาศและดาวเทียม ในการวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ าทางเหนอืของประเทศไทย ณ โรงแรม
รินค า จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่   มกราคม      

การปลูก
ทดแทน

“...โครงกำรปลูกป า ถ้าเลือกที่เหมาะสม แล้วก็ทิ้งให้อยู่อย่างนั้นโดยไม่ไปรังแกป า 
ต้นไม้ก็จะขึ้นเอง ...”
พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเ ้า  ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2537
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เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

“... การจัดสรรที่ดิน ซ่ึงอยู่ในขั้นสูงกว่าการสร้างถนนนั้นต้องท ากอ่น 
เพรำะว่ำท่ีเขำย้อยนั้นมีคนถวำยฎกีำ แล้วก็ไดเ้ห็นเองด้วยว่ำ เมื่อถอน
สภำพจำกป่ำสงวนแล้วมโีฉนดปำฏิหำรย์ขึ้นมำ คือนำยทุนได้ไปไล่ชำวบ้ำน
ที่เคยอยู่ท่ีนั้นมำเป็นช่ัวคนๆ ไปบอกว่ำท่ีนี่มีโฉนดแล้วหรือมีใบส ำคญัแล้ว
ให้ออกไปจำกท่ีนั้น ครำวนี้ก็เป็นปญัหำว่ำ เขำมีใบส ำคัญถูกต้องตำม
กฎหมำยเพรำะว่ำเจ้ำหน้ำท่ีได้ออกให้ แต่ว่ำไมไ่ด้ค านึงถึงหลักมนุษยธรรม
ว่ำมีคนอยู่ในน้ันมำแล้วตั้งแต่ช่ัวปู่ ข้อนี้เป็นข้อส ำคัญ ป่ำสงวนเดิมกเ็ป็นป่ำ 
คือมีต้นไม้ มีสตัว์ป่ำ ซึ่งมีกฎเกณฑ์ตำมกฎหมำยในกำรที่จะเข้ำไปท ำ
ประโยชน์ แต่กฎหมำยไมไ่ด้พดูถึงมนุษย์ท่ีอยู่ในป่ำ ไมไ่ด้พูดว่ำมนุษย์ท่ีเขำ
ไปท ำมำหำกินโดยทีไ่ม่รู้ว่ำมีกฎหมำยคุ้มครองน้ันจะว่ำอย่ำงไร เวลำยก
สภำพจำกป่ำสงวนเป็นท่ีเปดิแล้วก็หมำยควำมว่ำเปิดให้จับจองมนุษย์ด้วย
เหมือนกัน ก็ผิด ผิดหลัก แต่ว่ำไม่ได้อยู่ในกฎหมำย เมื่อเจ้ำหน้ำท่ีเปดิให้คน
เข้ำไปจองได้แล้วคนก็ไปจองไล่คนออกไป ไปรังแกเขำตำ่งๆ อย่ำงนี้ก็เกิด
เป็นกำรก่อกำรร้ำย ท่ีเขำย้อยนั้น หมู่บ้ำนที่เรำไป หัวหน้ำผู้ก่อกำรรำ้ยคน
หนึ่งมำจำกป่ำมำอยู่ที่หมู่บ้ำนนั้น เรำเข้ำไปก็นับว่ำไปในดงของ
ผู้ก่อกำรร้ำย แต่ว่ำคนน้ันออกไปเพรำะว่ำถูกรังแก ถูกยึดที่ดิน อันนีเ้รำจะ
ไปช่วยในทำงกฎหมำยอย่ำงไรก็ชว่ยไมไ่ด้ เพรำะว่ำที่ดินนั้นเป็นทีด่นิว่ำง
เปล่ำจริงๆ เพรำะวิธีของชำวบ้ำนที่ปลูกปีนี้แห่งหนึ่ง ปีหน้ำอีกแห่งหนึ่ง ปี
ต่อไปอีกแห่งหนึ่ง แล้วก็กลับมำที่เดิม ในปีท่ีสำม ท่ีอีกสองแปลงท่ีไมไ่ด้ท ำ
อยู่นั้นจึงว่ำง ตำมกฎหมำยก็ว่ำว่ำงเปล่ำเพรำะไม่ได้ท ำประโยชน์อะไร แต่
ส ำหรับชำวบ้ำนที่น่ันเขำถือว่ำเป็นที่ของเขำที่เขำต้องใช้อย่ำงนั้น มิฉะนั้น
ดินมันจืด มิฉะนั้นปรำบหญ้ำไมไ่หว ปรำบหญ้ำหลังจำกสำมปีปรำบง่ำย
กว่ำ เขำเผำง่ำยกว่ำ นี่เป็นปญัหำต่ำงๆ ซึ่งอยู่ในกฎหมำยบ้ำงไมไ่ด้อยู่ใน
กฎหมำยบ้ำง เป็นผู้ที่สนใจในเรื่องเร่งรัดพัฒนำท่ีจะแก้ไขปัญหำเหลำ่นี้ 
เคยไปบอกใหผู้้ว่ำรำชกำรจังหวัด ทั้งนำยอ ำเภอ ท้ังต ำรวจ ให้เจ้ำหน้ำที่
ต่อต้านการใช้กฎหมายสนับสนุนผู้ที่จะไปเบียดเบียนประชาชน ด้วยการ
ใช้หลักของมนุษยธรรมแท้  หลักของเมตตา หลักของการปฏิบัติเพ่ือ
ส่วนร่วมจริง  …” 

พระบรมรำโชวำทพระรำชทำน
แก่คณะผู้บริหำรงำนเร่งรัดพัฒนำ
ชนบทระดับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถำน 
วันศุกร์ ที่    มิถุนำยน      

– หลักมนุษยธรรม  
– หลักของเมตตำ  
– หลักของกำร

ปฏิบัติเพื่อส่วน
ร่วมจริงๆ 

– ต่อต้ำนกำรใช้
กฎหมำย
สนับสนุนผู้ที่จะ
ไปเบียดเบียน
ประชำชน 

การใช้
ประโยชน ์

“...การท าสวนป าแบบใหม่ คือ มีสวนป่ำ ป่ำก็ป่ำ ส่วนสวนก็สวนชาวบ้าน
ก็จะได้ท ากินได้ และอยู่ที่นัน่เป็นถาวร ตั้งตัวอยู่ที่นั่นถ้ำป่ำโตขึ้นมำ ก็เป็น
ผลประโยชน์แก่ชำวบ้ำนที่ได้มำตั้งตัวในสวนป่ำ และในสวนน้ันก็ท ำได้
ตลอด มีท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ มีที่ปลูกข้ำว ดังนี้ก็ท าให้ชาวบ้านเขารักป า 
เพราะว่าจะได้ผลจากป า และสามารถจะเก็บไปเก็บเกี่ยว เช่น ก่ิงไม้
น ำมำเป็นฟืน ผลไม้หรือของป่ำก็เป็นของตัว ตัวก็มีประโยชน์ ...” 

พระรำชด ำรัส พระรำชทำนแก่
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ เร่ืองกำร
ประยุกต์เทคโนโลยกีำรถำ่ยท ำ
ภำพถำ่ยทำงอำกำศและดำวเทียม 
ในกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินลุ่มน้ ำ
ทำงเหนือของประเทศไทย ณ 
โรงแรมรินค ำ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันจันทร์ที่ 7 มกรำคม 2523  

-กำรอยู่ร่วมกัน
ของป่ำและ
ชำวบ้ำน 

การปลูก
ทดแทน 

“กำรปลูกป่ำ ปลูกหญ้ำแฝก สองอย่ำงนี้ต้องท ำเข้ำคู่กัน ได้ท ำตัวอย่ำงให้ดู
ที่จังหวัดนครนำยก เป็นพ้ืนท่ีเล็กๆ ได้ท ำเป็นเขื่อนกั้นน้ ำส ำหรับชะลอ
น้ ำ ไม่ใช่เขื่อนกั้นน้ ำใหญ่ๆ หรือ เขื่อนเล็กๆ แต่ว่ำเป็นฝำยเล็กๆ ใน
บริเวณนั้นมีฝำยชะลอน้ ำ 35 ตัว แต่ค่ำท ำฝำย 35 ตัวนี้ คนอำจจะนึก
ว่ำ 35 ล้ำน ไม่ใช่ 2 แสนบำท ท ำได้ 35 ตัว ยังไม่ไดเ้ห็น แต่ว่ำกล้ำ
ยืนยันว่ำไดผ้ล ถ้ำใครสนใจไปดไูดท้ี่ใกล้บ้ำนบุ้งเข้ อ ำเภอปำกพลี 
จังหวัดนครนำยก ไปดฝูำยชะลอน้ ำ 35 ตัวนี้ ไปดูว่ำปำ่จะขึ้นอย่ำงไร 

พระรำชด ำรัสพระรำชทำนแก่
คณะบุคคลต่ำงๆ ที่เข้ำเฝ้ำฯ 
ถวำยชัยมงคลในโอกำสวันเฉลิม
พระชนพรรษำ ณ ศำลำดุสิดำลัย 
สวนจิตรลดำ พระรำชวังดุสิต วัน
อำทิตย์ที่ 4 ธันวำคม 2537 

-กำรปลูกป่ำ โดย
ไม่ไปรังแกป่ำ 
-ปลูกป่ำโดยไม่
ปลูก 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 35 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

จะเห็นว่ำป านัน้เจริญ ไม่ต้องไปปลูกสกัต้นเดียว มันขึน้เอง”  
“....โครงกำรเขำชะงุ้มที่จังหวัดรำชบุรี ที่ตรงนั้นอยู่ใกล้ภูเขำ เป็นที่ท่ีป่ำเสีย

ไป เป็นป่ำเสื่อมโทรม ท่ีเรยีกว่ำป่ำเสื่อมโทรมเพรำะมันไมม่ีต้นไม้ ไมม่ี
ช้ินดี เริ่มท ำโครงกำรนั้นมำประมำณ 7 ปีเหมือนกัน ไปดเูมื่อสัก 2 ปี 
หลังจากทิ้งป านัน้ไว้ 5 ป  ตรงนั้นไม่ได้ท าอะไรเลย แต่ป าก็เจริญ
ขึ้นมาเปน็ป าอุดมสมบูรณ์ ไม่ต้องไปปลูกสักต้นเดียว คือว่ำ การปลูก
ป านี้ส าคัญอยู่ที่ปล่อยให้เขาขึน้ได้ คืออย่าไปตอแยต้นไม้ อย่าไป
รังแกต้นไม้ เพียงแต่ว่าคุ้มครองเขาหน่อย เขาขึน้เอง...” 

“...โครงกำรปลูกป า ถ้าเลือกที่เหมาะสม แล้วก็ทิ้งให้อยู่อย่างนั้นโดยไม่
ไปรังแกป า ต้นไม้ก็จะขึ้นเอง ...” 

 

3.2.2 เกษตรพึ่งพาธรรมชาติ 

3.2.2.1 การเพาะปลูก 

พระรำชด ำรัสเรื่องกำรเพำะปลูก สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กำรวิจัย/จัดหำพันธุ์ 
(2) เทคนิคกำรเพำะปลูก (3) เทคโนโลยีกำรใช้น้ ำ (4) กำรขำย และ (5) แรงงำน โดยมีตัวอย่ำงควำมเชื่อมโยง
ในกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัส เรื่องกำรเพำะปลูก ตำมกรอบ Practical Framework และ
องค์ประกอบกำรพัฒนำดังรูปที่ 3.8 และรำยละเอียดพระรำชด ำรัสในแต่ละกลุ่มดังตำรำงที่ 3.4 

  
รูปที่ 3.8 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องกำรเพำะปลูก 

ตำรำงที่ 3.4 พระรำชด ำรัสเรื่องกำรเพำะปลูก 

ตัวอย่างพระราชด ารัส เรื่องการเพาะปลูก
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Sustainable-
Minded Farmer

1
ปัจจัยการพัฒนาตาม
Practical Framework 

องค์ประกอบ
การพัฒนา

2 3

วิจัย/
จัดหาพันธุ์

“..กำรท ำนำนั้นมีควำมยำกล ำบำกเป็นอุปสรรคอยู่มิใช่น้อย จ าเป็นต้องอาศัย
พันธุ์ข้าวที่ดี และต้องใช้วิชาการต่าง  ด้วย จึงจะได้ผลเป็นล่ ำเป็นสัน..”
พระราชทานแกผู่้น ากลุ่มชาวนา ในวันเป ดการชุมนุมผู้น ากลุ่มชาวนาทั่วประเทศ ครั้งที่   วัน
ศุกร์ ที่    มีนาคม     

เทคนิคการ
เพาะปลูก

“..ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าในทางเกษตรกรรม และส่งเสริมชาวกสิกร
ในทางวิชาการ เพ่ือให้ได้ผลผลิตผลที่ดี มีคุณภาพสูง มีปริมาณมากและต้นทุน
ถูก..”
พระราชด ารัส ในพิธีเป ดประชุมรัฐสภาสมัยประชมุสามญั ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันจันทร์ที่ 
   มิถุนายน     

เทคโนโลยี
การใช้น้ า

“... ครั้งไปเยี่ยมภำคเหนือเมื่อ 30 ปีกว่ำแล้ว ได้ไปเห็นคนหนึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้
น้ ำตกแม่กลำง แล้วก็ได้ท ำกำรสรำ้งไฟฟ้ำน้ ำตกเอกชนเป็นคนแรก เขาเอาเคร่ือง
ก าเนิดไ  ้าไปต่อกับน้ า น้ านั่นมาจากน้ าตก และไ  ้านั้นก็มาใช้งานในบ้าน
ขอองเขาได้ โดยมีคล้ำยๆเครื่องเปิด/ปิดระยะห่ำงไกล ...”
พระราชด ารัสในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีน าคณะกรรมการบริหารสภาวจิัยแหง่ชาติเ ้า  
ทูลเกล้า  ถวายรางวลัผลงานคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประจ าปี 
2536 รางวัลที่ 1 ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคารที่ 14 กันยายน 2536

การขาย “...ชาวบ้านปลูกอะไรย่อมต้องจ าหน่าย มีตลาดที่จะจ าหน่ายได้ ถ้ำเรำไป
สนับสนุนให้ปลูกแล้วก็ไม่สำมำรถท่ีจะให้ชำวบ้ำนขำยผลิตภัณฑ์ ที่เขำผลิตจะเป็น
กำรปลูก กำรเลี้ยงสัตว์ หรืออะไร ก็จะไม่สำมำรถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ อันนี้เป็นหลัก
ใหญ่อย่ำงหนึ่ง...”
พระราชด ารัสในโอกาสที่คณะบุคคลต่างๆ เ ้า  ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2524

แรงงาน “หำกมทีายาทของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับด้านวิชาการเกษตร จะได้มีบุคคลที่มีความรู้
ทางวิชาการมาช่วยงาน แล้วจึงริเริ่มจัดตั้งกิจกำรสหกรณ ์เพื่อต่อไปจะได้
สำมำรถปกครองตัวเองได้ในท่ีสดุ”
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก ่บ้านเจดีย์แม่ครัว ต าบลแม่แ กใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่    กุมภาพันธ์     

องค์ประกอบการพัฒนา

เกษตรพึ่งพาธรรมชาติ

วิจัย/
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร/ยา

การขาย

ปศุสัตว์

วิจัย/
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร/ยา

การขาย

ประมง

           
      

      

         
        

         
          

      

   
        



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 36 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

วิจัย/ 
จัดหาพันธุ์ 

“... กำรท ำนำนั้นมีควำมยำกล ำบำกเป็นอุปสรรคอยู่มิใช่น้อย 
จ าเป็นต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดี และต้องใช้วิชาการต่าง  ด้วย จึง
จะไดผ้ลเป็นล่ ำเป็นสัน...” 

พระรำชทำนแก่ผู้น ำกลุ่มชำวนำ ในวัน
เปิดกำรชุมนุมผู้น ำกลุ่มชำวนำทัว่
ประเทศ ครั้งที่   วันศุกร์ที่  ๙ 
มีนำคม   ๐๘ 

-พันธุ์ท่ีดี 
-วิชำกำร 

“... โครงกำรที่มตี่ำงๆ อย่ำงโครงกำรชำวเขำนั้น มำปฏิบตัิได้กับ
พื้นรำบ โดยที่พวกเรำทุกคนใช้วิชาการไปช่วยกันท ำ การเกษตร
นั้นไม่ใช่เฉพาะว่าจะปลกูอะไรให้ขึ้นเท่านั้นเอง แต่ว่ำอย่ำงที่ได้
รำยงำนมำ ต้องมีการค้นคว้าให้ปลูกได้ดี แล้วก็หลังจำกปลูกแล้ว
เอำมำใช้ให้ดี ให้ถูกต้อง มำแปรสภำพและมำค้ำขำย ...” 

พระรำชด ำรัสพระรำชทำนแก่
คณำจำรย์และนกัศึกษำคณะ
เกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
ณ คณะเกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที ่
 ๐ มกรำคม    ๗ 

เทคนิคการ
เพาะปลูก 

 “...ส่งเสริมการศึกษาและคน้คว้าในทางเกษตรกรรม และ
ส่งเสริมชาวกสกิรในทางวิชาการ เพ่ือให้ได้ผลผลิตผลที่ดี มี
คุณภาพสูง มีปริมาณมากและต้นทุนถกู โดยจะช่วยเหลือ
เกษตรกร ใช้พื้นที่ในกำรเกษตรที่เหมำะสม ช่วยส่งเสริมกำร
ขยำยพันธุ์ กำรใช้ปุ ย และกำรใช้เครื่องมือทุ่นแรง และจดัตั้งสถำนี
ทดลองและขยำยพันธ์ุข้ำวเพิ่มขึ้น ...” 

พระรำชด ำรัส ในพธิีเปิดประชุม
รัฐสภำสมัยประชุมสำมัญ ณ พระที่นั่ง
อนันตสมำคม วันจันทร์ที ่25 
มิถุนำยน 2500 

- ควำมรู้ในกำร
เพำะปลูก 

“...ทุกวันน้ี แม้ประเทศของเรำจะพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมไปมำก
แล้วก็ตำม แต่กำรเกษตรก็มีควำมส ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกัน  จะ
ละเลยทอดทิ้งมิได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องหาแนวทางปฏิบัติการ
เกษตรที่เหมาะสมกับสภาวการณ์อยู่เสมอ เพื่อช่วยให้เกษตรกร
ของเรำไดม้ีผลผลิตที่เพียงพอเลี้ยงตัว ...” 

พระบรมรำโชวำทในพิธพีระรำชทำน
ปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
จำกสถำบันเทคโนโลยกีำรเกษตรแม่
โจ้ ณ สถำบันเทคโนโลยกีำรเกษตรแม่
โจ้ วันพฤหัสบดีที ่23 กุมภำพันธ์ 
2538 

-แนวปฏิบัติที่
เหมำะสม 

เทคนิคการ
เพาะปลูก 

 ลักษณะงาน
ด้านเกษตร) 

 “...งำนด้ำนเกษตรมีลักษณะส ำคญัพิเศษอยู่ประกำรหนึ่ง คือ เป็น
การผลิตที่อาศัยพลังของธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้วัตถุดิบ
ประกอบขึน้ ตรำบใดทีม่ีธรรมชำติ คือ มีดิน มีน้ ำ มีแสงแดด มลีม
ฟ้ำอำกำศ เกษตรกรกส็ำมำรถบันดำลให้พืชพรรณ หรือผลผลติ
ทำงกำรเกษตรของเขำ งอกงำมเพิม่พูนข้ึนตลอดไปได้ตรำบนั้น 
ถึงแม้ดินจะจืด น้ าจะแห้ง หรือลม ้าอากาศจะแปรปรวนไปบ้าง 
ก็ยังสามารถใช้ความรู้ ความช านาญ ประกอบกับอุปกรณ์อัน
เหมาะสมเข้าช่วย   น ูและปรับปรุงดัดแปลงระบบธรรมชาติ
เหล่านั้น ให้เกื้อกูลการเพาะปลูกนั้นได้...” 

พระบรมรำโชวำทในพิธพีระรำชทำน
ปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
สำขำวิชำต่ำงๆของสถำบัน
เทคโนโลยีกำรเกษตร แม่โจ ้จังหวัด
เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภำพันธ ์
2523 

-อำศัย
ธรรมชำต ิ
-ใช้ควำมรู้
ปรับปรุง
ดัดแปลง
ธรรมชำต ิ

“...การเกษตรนี้ท่ำนท้ังหลำยทรำบดีว่ำมีควำมล ำบำกยำกเย็นแค่
ไหน เพราะว่าต้องอาศัยธรรมชาติส าหรับสิ่งที่ปลูกสิ่งท่ีเราเลี้ยง
ให้เติบโตขึ้นมา ไม่มีทำงอื่นนอกจำกท่ีจะต้องท ำงำนร่วมกันอย่ำง
เข้มแข็ง ไม่มีทำงที่จะเร่งให้ฝนนั้นมำเร็วกว่ำธรรมชำติ แต่สิ่งที่จะ
ช่วยได้นอกจำกช่วยกันในทำงก ำลัง รวมพลังกันในด้านการ
ท างาน ยังมีวิชาการซ่ึงถ้าน ามาใช้ก็จะท าให้ผลผลิตของเรามี
ความแน่นอนขึ้น ... นอกจำกจะมำใช้บริโภคก็ใช้ไป ถือว่ำเป็น
รำยได้ส ำหรับให้เรำมีควำมมั่นคงยิง่ขึ้น คือ กำรหำกำรตลำด ...” 

พระรำชด ำรัสในโอกำสที่ผู้น ำสหกรณ์
กำรเกษตร สหกรณ์นิคมและสหกรณ์
ประมงทั่วประเทศ 
เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท ณ ศำลำดุสิ
ตำลัย วันพฤหัสบดีที ่7 พฤษภำคม 
2524 

-อำศัย
ธรรมชำต ิ
-รวมพลังกัน
ท ำงำน 
-ควำมรู้/
วิชำกำรช่วยให้
ผลผลติแน่นอน
ขึ้น 
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โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 37 
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เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

เทคนิคการ
เพาะปลูก  
(ความรู้  

“..งำนด้ำนกำรเกษตรนี้ ย่อมมปีัญหำที่จะต้องประสบอยู่เสมอ
อย่ำงหลักเลีย่งไมไ่ด้ ทุกคนจึงควรจะใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาและ
 ึกหัดมา ให้เป็นรากฐานเพ่ือที่จะขวนขวายหาความรู้อัน
ก้าวหน้ามาเพ่ิมเติมอยู่เสมอด้วย เพ่ือช่วยให้กิจการเกษตร
พัฒนายิ่ง ขึ้น และเพื่อให้ควำมรูค้วำมช ำนำญที่ค้นคว้ำขึ้นใหมไ่ด้
สืบทอดไปถึงเกษตรกรรุ่นหลังๆตอ่ไป..” 

พระบรมรำโชวำท ในพธิีพระรำชทำน
ปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
สำขำวิชำต่ำงๆของสถำบัน
เทคโนโลยีกำรเกษตร แม่โจ ้เชียงใหม่ 
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนำคม 
2521 

-ควำมรู้ในกำร
พัฒนำกำร
เกษตร 

“...กำรกสิกรรมหรือเกษตรกรรมทุกสำขำ ผู้ที่ปฏิบตัิก็ทรำบดีว่ำ
เป็นสิ่งที่ยำก มิใช่เป็นของง่ำยๆ เพรำะว่ำจะต้องมีวิชาความรู้มา
ประกอบการปฏิบัติงานอย่างมาก นอกจำกวิชำควำมรู้นั้นก็ต้องมี
ความอดทน คือมีควำมเข้มแข็งในจิตใจ และปัจจัยที่ส ำคัญก็คือ
ความสามัคคี.. สำมคัคีในหมู่คณะ สำมัคคีในประเทศชำติ ข้อนี้
เป็นสิ่งที่ส ำคญัมำก ... เรื่องกำรเกษตรเป็นสิ่งที่ซับซ้อนจะต้องมี
วิชำและก็ต้องมีควำมสำมำรถหลำยอย่ำงที่จะปฏิบัติ ...” 

พระรำชด ำรัสในโอกำสที่ผู้น ำสหกรณ์
กำรเกษตร สหกรณ์นิคมและสหกรณ์
ประมงทั่วรำชอำณำจักร 
เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท  
ณ โรงโคนม สวนจิตรลดำ วันพุธที ่19 
พฤษภำคม 2525 

-ควำมรู ้
-ควำมอดทน 
-ควำมสำมัคค ี

เทคนิคการ
เพาะปลูก  
 การผลิต) 

“..ในด้ำนกำรผลิตนั้น มีผู้เชี่ยวชาญต่าง ท่ีมีความสามารถ
เพ่ือที่จะท าให้การผลิตนั้นมีผลดีมาก และในกำรนี้ก็ต้องมีการท า
ให้สอดคล้องกัน หมำยควำมว่ำผู้เช่ียวชำญในสำขำต่ำงๆ บำงทีก็
ไม่ร่วมมือกัน เมื่อไม่มีกำรร่วมมือกัน ข้อแนะน ำต่ำงๆทำงวิชำกำรก็
อำจจะขัดแย้งกัน จึงต้องให้สอดคล้อง คือให้ร่วมมือกัน ไม่ขดัแย้ง
ขัน..” 

พระรำชด ำรัสในโอกำสที่
คณะกรรมกำรสมำคมเศรษฐศำสตร์
เกษตรแห่งประเทศไทย 
เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท ณ ต ำหนัก
จิตรลดำรโหฐำน วันอังคำรที่ 29 
กรกฎำคม 2523 

-กำรท ำงำน
ร่วมกันของ
ผู้เชี่ยวชำญ/
หน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 

เทคนิคการ
เพาะปลูก 

(การบริหาร
จัดการ) 

 “ได้ทรำบกันดีว่ำกำรเกษตรนี้มีควำมส ำคญัมำก ส ำหรับควำม
รับผิดชอบเลี้ยงดูของประเทศไทย เพรำะว่ำเมืองไทยมีกำร
ประกอบกำรเกษตรเพื่อเป็นรำยได้ของประเทศเป็นส่วนมำก ถ้าไม่
จัดการให้ดีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากก็ได้ ถ้าใช้
วิชาการต่าง ของการเกษตรก็เป็นการทุเลา เพรำะว่ำสมัยนี้ถ้ำ
เรำไม่ระมัดระวังดินเองก็จะเสื่อมคุณภำพและเมื่อดินเสื่อม
คุณภำพ ผลผลติก็จะน้อยลง อันนี้ก็แบ่งออกไปเป็นส่วนของกำร
ผลิต และเมื่อผลิตได้แล้วก็เป็นส่วนของกำรใช้หรือจ ำหน่ำย...” 

พระรำชด ำรัสในโอกำสที่
คณะกรรมกำรสมำคมเศรษฐศำสตร์
เกษตรแห่งประเทศไทย 
เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท ณ ต ำหนัก
จิตรลดำรโหฐำน วันอังคำรที่ 29 
กรกฎำคม 2523 

-ผลผลิตต่อไร ่

เทคนิคการ
เพาะปลูก 

(สิ่งแวดล้อม  

“...การน าหลักวิชาและเทคโนโลยีใด มาใช้ในงานเกษตรกรรม 
จึงต้องพยายามระมัดระวังไม่ให้เป็นการท าลายธรรมชาติ เพรำะ
จะมีผลกระทบเสยีหำยแก่กำรด ำรงชีวิตของมนุษย์โดยตรง ท้ังใน
ปัจจุบันและอนำคต” 

พระรำชด ำรัสพระรำชทำนเพื่อเชิญไป
อ่ำนในงำนวันอำหำรโลก ณ 
ส ำนักงำนองค์กำรอำหำรและเกษตร
แห่งสหประชำชำต ิสำขำภูมภิำค
เอเชียและแปซิฟิก วันจันทร์ที่ 16 
ตุลำคม 2538 

-ผลกระทบทำง
สิ่งแวดล้อม
จำกเทคโนโลย ี

เทคโนโลย ี
การใช้น้ า 

“... ครั้งไปเยีย่มภำคเหนือเมื่อ 30 ปีกว่ำแล้ว ไดไ้ปเห็นคนหนึ่งเป็น
ผู้ที่อยู่ใกล้น้ ำตกแม่กลำง แล้วก็ไดท้ ำกำรสรำ้งไฟฟ้ำน้ ำตกเอกชน
เป็นคนแรก เขาเอาเคร่ืองก าเนิดไ  ้าไปต่อกับน้ า น้ านั่นมาจาก
น้ าตก และไ  ้านั้นก็มาใช้งานในบ้านขอองเขาได้ โดยมีคล้ำยๆ
เครื่องเปิด/ปิดระยะห่ำงไกล ...” 

พระรำชด ำรัสในโอกำสที่
นำยกรัฐมนตรีน ำคณะกรรมกำร
บริหำรสภำวิจยัแห่งชำติเฝ้ำฯ 
ทูลเกล้ำฯ ถวำยรำงวัลผลงำนคิดค้น
สิ่งประดิษฐ์ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่
ประเทศชำติ ประจ ำปี 2536 รำงวัลที่ 
1 ณ พระต ำหนกัจิตรลดำรโหฐำน วัน
อังคำรที่ 14 กันยำยน 2536 

-ใช้น้ ำสร้ำง
ไฟฟ้ำ 
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เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

การขาย/
การตลาด 

“...ให้ผู้ผลิตมีรายได้เพียงพอที่จะมีการกระตุ้นให้เพาะปลูก อันนี้
เป็นสิ่งที่ส ำคญัเพรำะว่ำส่วนมำกกล็ืมไป มัวแต่ไปคอยท ำกำรตั้ง
บริษัท ถ้ำตั้งบริษัทใช้บุคคลเป็นเครื่องมือก็กลำยเป็นระบบทำส
มำกกว่ำระบบประชำธิปไตย ฉะนัน้ การจัดการส่งเสริม
การเกษตรนั้น ก็จะต้องนกึถึงเศรษฐกจิของครอบครัว ...” 

พระรำชด ำรัสในโอกำสที่
คณะกรรมกำรสมำคมเศรษฐศำสตร์
เกษตรแห่งประเทศไทย 
เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท ณ ต ำหนัก
จิตรลดำรโหฐำน วันอังคำรที่ 29 
กรกฎำคม 2523 

-รำยได้
เพียงพอ 

“...ชาวบ้านปลกูอะไรย่อมต้องจ าหน่าย มีตลาดที่จะจ าหน่ายได้ 
ถ้ำเรำไปสนับสนุนให้ปลูกแล้วก็ไมส่ำมำรถที่จะให้ชำวบ้ำนขำย
ผลิตภณัฑ์ ที่เขำผลิตจะเป็นกำรปลูก กำรเลี้ยงสตัว์ หรืออะไร ก็จะ
ไม่สำมำรถท่ีจะมีชีวิตอยูไ่ด้ อันนี้เป็นหลักใหญ่อย่ำงหนึ่ง...” 

พระรำชด ำรัสในโอกำสที่คณะบุคคล
ต่ำงๆ เฝ้ำฯ ถวำยพระพรชัยมงคล 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ ณ ศำลำดุสิดำลยั วันศุกร์
ที่ 4 ธันวำคม 2524 

-แหล่งจ ำหน่ำย
ผลผลติ 

“... กำรที่จะท ำให้ได้มำกท่ีสดุได้ผลดีที่สดุ เรำต้องมีความรู้ รู้ว่า
จะปลกูอะไร ที่ไหน และรู้เร่ืองอ่ืน  อีก เพ่ือให้พืชผลงอกงามดี 
เมื่องอกงำมดีแล้ว เรำจะเก็บไปขำย ก็ต้องทราบว่าพืชพันธุ์อะไร
ราคาดี เราก็ต้องทราบหลักเศรษฐกิจ ต้องถือหลักว่าสิ่งไหนที่
เขาต้องการเราก็น าไปขาย ต้องขนส่งไป ต้องไปต่อสู้ราคากับ
ของคนอื่นที่เขาก็ปลกูเหมือนกับเรา เหล่านี้เป็นหลักเศรษฐกิจ
...” 

พระบรมรำโชวำทพระรำชทำนแก่
กลุ่มชำวไร่ศูนย์พัฒนำไทย – 
อิสรำเอล วันพธุ ที ่ ๔ พฤษภำคม 
     

- ควำมรู้ด้ำน
กำรขำย/
กำรตลำด 

แรงงาน “กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งจะตอ้งพยำยำมยึดหลักกำรพึ่งตัวเอง
ให้มำกท่ีสุด อันจะเป็นแบบฉบับท่ีดีส ำหรับกลุม่เกษตรกรกลุม่อื่นๆ 
นอกจำกน้ัน หำกมีทายาทของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการ
เกษตร จะได้มีบุคคลที่มีความรู้ทางวิชาการมาช่วยงาน แล้วจึง
ริเริม่จัดตั้งกิจกำรสหกรณ์ เพื่อต่อไปจะไดส้ำมำรถปกครองตัวเอง
ได้ในท่ีสุด” 

พระบรมรำโชวำท พระรำชทำนแก่ 
บ้ำนเจดีย์แม่ครัว ต ำบลแมแ่ฝกใหม่ 
อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 
21 กุมภำพันธ์ 2528 

-ลูกหลำนมำ
ช่วยงำน 

“ใหศ้ึกษาขนาดของโรงงานสกัดน้ ามันปาลม์ดิบขนาดเล็กที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่เพาะปลูกโดยใช้แรงงานคน ไม่ต้องมีอุปกรณ์
ใดอยู่ในพื้นที่ เพื่อจะสกัดน้ ำมันดบิได้ทันทีไม่ต้องขนส่ง จำกน้ันจึง
ขนน้ ำมันดิบไปโรงงำนแปรรูปอีกทอดหนึ่ง ซึ่งจะขนส่งไดส้ะดวก
กว่ำเก็บได้นำนกว่ำผลปำลม์ทั้งทลำย” 

พระบรมรำโชวำท พระรำชทำนแก่ 
พระต ำหนักทกัษิณรำชนิเวศน์ จังหวัด
นรำธิวำส วันที ่23 กันยำยน 2535 

-โรงงำนขนำด
เล็กท่ีเหมำะสม
กับแรงงำน 

 

3.2.2.2 ปศุสัตว ์

พระรำชด ำรัสเรื่องปศุสัตว์ สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กำรวิจัยและจัดหำพันธุ์ 
(2) เทคนิคกำรเลี้ยง (3) อำหำรและยำ (4) กำรขำย และ (5) แรงงำน โดยมีตัวอย่ำงควำมเชื่อมโยงใน
กำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องปศุสัตว์ ตำมกรอบ Practical Framework และองค์ประกอบกำร
พัฒนำดังรูปที่ 3.9 และรำยละเอียดพระรำชด ำรัสในแต่ละกลุ่มดังตำรำงที่ 3.5 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 39 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
รูปที่ 3.9 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องปศุสัตว์ 

ตำรำงที่ 3.5 พระรำชด ำรัสเรื่องปศุสัตว์ 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็น
ส าคัญ 

วิจัย/ 
จัดหา
พันธุ์ 

“…ส่วนวัวที่จะไปส่งเสริมให้มีกำรเลี้ยงก็ควรเป็นพันธุ์ที่แข็งแรงและ
เป็นลูกผสม เพราะวัวพันธุ์แท้เวลาน ามาเลี้ยงมักจะตายหมด…” 

พระรำชด ำริพระรำชทำน ณ ศูนย์
ศึกษำกำรพัฒนำภพูำนฯ จ.สกลนคร 
วันที่ 30 พฤศจกิำยน 2528 

-คัดเลือกพันธุ์
ที่มีควำม
แข็งแรง 
-ใช้พันธุ์ผสม
พื้นเมืองเพิ่ม
ควำมแข็งแรง
ให้กับพันธุ ์

“…ควรส่งเสริมให้เลี้ยงสุกรพันธุ์พ้ืนเมือง เพรำะลูกสุกรพันธุ์พื้นเมือง 
เพราะลูกสุกรราคาถูกกว่า เกษตรกรสามารถหาได้ง่าย อำหำรสุกร
ควรใช้ปลำหมอเทศเพรำะให้โปรตีนสูง แต่ควรประสำนเรื่องนี้กับ
กรมประมง เนื่องจำกปลำหมอเทศเป็นปลำที่มีนิสัยดุ หำกหลุด
ออกไปแพร่พันธ์ุในที่ไม่ต้องกำร จะไปท ำลำยปลำอื่นๆ...” 

“ควรส่งเสริมขยำยพันธุ์แท้สุกรเหมยซำนให้มำกขึ้น โดยให้คัดเลือก
พันธุ์ที่เหมาะสม ลูกดก เพ่ือที่จะได้น าไปส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงให้
มากขึ้น .....”  

พระรำชทำนพระรำชด ำริกับ
เจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว ์ในครำวเสด็จพระ
รำชด ำเนินทอดพระเนตรกิจกรรม
ต่ำงๆ ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภู
พำนฯ วันที ่26 พฤศจกิำยน 2533 

-พันธุ์พ้ืนเมือง 
-คัดเลือกพันธุ์
ที่เหมำะสม 
ลูกดก 

ตัวอย่างพระราชด ารัส เรื่องปศุสัตว์
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Sustainable-
Minded Farmer

1
ปัจจัยการพัฒนาตาม
Practical Framework 

องค์ประกอบ
การพัฒนา

2 3

วิจัย/
จัดหา
พันธุ์

“…ส่วนวัวท่ีจะไปส่งเสริมให้มีกำรเลี้ยงก็ควรเป็นพันธุ์ที่แขง็แรงและเป็น
ลูกผสม เพราะวัวพันธุ์แท้เวลาน ามาเลี้ยงมักจะตายหมด…”
พระราชด าริพระราชทาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  จ.สกลนคร วันที่    พฤศจิกายน 
    

เทคนิค
การเลี้ยง

“…ศึกษำทดลองเลี้ยงไก่ตามสภาพธรรมชาติ โดยใช้เศษอำหำร 
ข้ำวเปลือก เมล็ดยำง เมล็ดปำล์มน้ ำมัน เศษวัชพืช เป็นอำหำรไก่ ไม่
จ ำเป็นต้องท ำกรง ท ำแต่เพิง...”
พระราชทานพระราชด าริกบัผู้ว่าราชการจงัหวัดนราธิวาส ปศุสัตว์นราธิวาส และ ผู้อ านวยการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง   วันที่    กันยายน     

อาหาร/
ยา

“…กำรปศุสัตว์ นอกจำกกำรส่งเสรมิในเรื่องกำรขยำยพันธุ์สัตว์ท่ีดีแล้ว ก็
ไดท้ ำกำรป้องกันปราบปราม โรคระบาด และผลิตวัคซีนเซรุ่มให้
เพียงพอ…”
พระราชด ารัส ในพิธีเป ดประชมุรฐัสภาสมัยประชุมสามัญ ณ พระที่นั่งอนนัตสมาคม
วันจันทร ์ที่     มิถุนายน     

การขาย “… กำรปศุสัตว์ จ ำเป็นต้องศึกษาต้ังแต่การเลี้ยงปศุสัตว์ โดยเฉพาะการ
เลี้ยงให้ได้ผลดี รวมไปถึงการผลิตการและการจ าหน่ายด้วย ส่วนเรื่อง
โคนมเป็นเรื่องที่ต้องศึกษำ ที่จะท ำให้รำษฎรมีอาหารนมพอบริโภคใน
ระยะแรก และหำกมีมำกก็ศึกษำหาวิธีท่ีอาจจะดัดแปลงเพียงเล็กน้อย ก็
สามารถที่จะผลิตนมนี้เก็บไว้ได้นานและจ าหน่ายได้...”
พระราชด าริพระราชทาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย ่องไคร้  จ.เชียงใหม่ 
วันที่   กุมภาพันธ์     

แรงงาน “...แรงงำนคืออะไร แรงงานของผู้ที่ขยันหมั่นเพียรท าด้วยความ
พยายาม...”
พระบรมราโชวาท พระราชทานแกค่ณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชปูถัมภ ์ณ พระต าหนักจติรลดารโหฐาน วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2518

องค์ประกอบการพัฒนา

เกษตรพึ่งพาธรรมชาติ

      
     
      

      

      
         

      
  

      

        

วิจัย/
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร/ยา

การขาย

ประมง

วิจัย/จัดหา
พันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เพาะปลูก

เทคโนโลยี
การใช้น้ า

การขาย

การ
เพาะปลูก



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 40 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็น
ส าคัญ 

“…งำนศึกษำเป็ดเทศเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว สามารถ
เลี้ยงปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ เช่น ตำมท้องทุ่งนำก็สำมำรถ
เจริญเติบโต นอกจำกนี้ ข้อดีของเป็ดเทศ คือสามารถทนทานต่อการ
เกิดโรคระบาด ที่แพร่ระบำดกับสัตว์ปีกประเภทอื่นด้วย นอกจำกนี้ยัง
ได้ศึกษำและพัฒนำพันธุ์สัตว์ประเภทอื่นๆ เช่น โค ไก่ และสุกร เพื่อ
ขยำยผลสู่หมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ ต่อไป...” 

พระรำชด ำริพระรำชทำน ณ ศูนย์
ศึกษำกำรพัฒนำภพูำนฯ จ.สกลนคร  
วันที่ 26 พฤศจกิำยน 2533 

-พันธุ์ท่ีเลี้ยง
ง่ำย 
เจริญเติบโต
เร็ว 
-เลี้ยงตำม
สภำพ
ธรรมชำติ / 
เกษตรพึ่งพำ
ธรรมชำต ิ

เทคนิค 
การ
เลี้ยง 

“…ศึกษำทดลองเลี้ยงไก่ตามสภาพธรรมชาติ โดยใช้เศษอำหำร 
ข้ำวเปลือก เมล็ดยำง เมล็ดปำล์มน้ ำมัน เศษวัชพืช เป็นอำหำรไก่ ไม่
จ ำเป็นต้องท ำกรง ท ำแต่เพิง...” 

พระรำชทำนพระรำชด ำริกับผูว้่ำ
รำชกำรจังหวัดนรำธวิำส ปศุสัตว์
นรำธิวำส และ ผอ.ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำพิกุลทองฯ วันที่ 25 กันยำยน 
2533 

-เลี้ยงตำม
สภำพ
ธรรมชำต ิ

“…ส ำหรับกำรปศุสัตว์และโคนมนี้ จะต้องไม่เลี้ยงให้มากเกินไป มี
พอสมควร มิฉะนั้นจะมีจ านวนโคนมมากเกินกว่าพ้ืนที่ที่จะรับได้ 
นอกจำกนั้นควรศึกษำและทดลองถึงกำรคิดท ำพื้นที่ปลูกหญ้ำ รวมทั้ง
พันธุ์หญ้ำที่เหมำะสมด้วย เพ่ือจะได้เผยแพร่ให้รำษฎรต่อไป…” 
 

พระรำชด ำริพระรำชทำน  
ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำหว้ยฮ่องไคร้
ฯ จ.เชียงใหม่  
วันที่ 3 กุมภำพันธ ์2527 

-เลี้ยง
พอสมควร 
เหมำะสมกับ
เนื้อท่ี 

“…วิธีที่จะให้ผู้ผลิตนมโคสามารถจ าหน่ายนมได้ก็มีทางเดียวคือต้ัง
โรงงาน แล้วให้โรงงานนั้นเป็นของผู้ผลิต มิใช่ว่ำบริษัทฝรั่งหรือญี่ปุ่น
มำลงทุนสร้ำงโรงงำนแปรสภำพวัตถุดิบให้  เป็นสินค้ำต่อไปนั้น 
ควำมคิดเช่นนั้นเป็นควำมคิดที่เรำรับไม่ได้ เพรำะว่ำเกิดเรื่องอยู่เสมอที่
จะต้องมีกำรทะเลำะวิวำทระหว่ำงผู้ผลิต คือผู้ที่ผลิตนมโคผู้ที่เลี้ยงนม
โค กับผู้ที่แปรสภำพมำท ำเป็นนมกระป อง เป็นนมผง เนยแข็ง เนยสด 
หรือเนยอะไรก็ตำม คือถ้ำตั้งเป็นบริษัทแปรสภำพนี้และขำยนมสดให้ 
จะต้องเกิดเรื่องอยู่เสมอ แต่ถ้ำผู้ที่ผลิตวัตถุดิบกับผู้ที่แปรสภำพเป็น
เจ้ำของเดียวกันจะไม่เกิดปัญหำ เพรำะว่ำท ำกันเอง แต่กำรท ำกันเองนี้
มีควำม ล ำบำกอยู่ที่ต้องมีวินัยอยู่มำก ต้องมีควำมเสียสละเพื่อส่วนรวม
ของกิจกำรอย่ำงส ำคัญ ถ้ำตั้งในรูปโรงงำนสหกรณ์ ได้ก็จะเป็นกำรดี 
แต่ถ้ำสร้ำงในรูปโรงงำนสหกรณ์ไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตำม ก็เห็นควรเลิก
ล้มกิจกำร…”  
 

พระรำชด ำรัส พระรำชทำน แก่
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนสร้ำง
โรงงำนนมผงที่ต ำบลหนองโพ 
จังหวัดรำชบุรี ณ พระต ำหนกั
จิตรลดำรโหฐำน  
วันศุกร์ ที่ 11 กันยำยน 2513 

-กำรตั้ง
โรงงำนเพื่อ
จ ำหน่ำยนม
โค 

“…เพรำะเหตุว่ำกิจกำรเลี้ยงโคนม และอำชีพเลี้ยงโคนมนี้เป็นอำชีพที่
ยำก แต่ถ้ำท ำดีๆ และช่วยกันท ำ ก็มีควำมส ำเร็จอย่ำงยิ่งและ ใหญ่
หลวง เป็นประโยชน์ส ำหรับตน ส ำหรับประเทศชำติ 
ข้อขัดข้องต่ำงๆ จะว่ำเป็นของธรรมดำก็ได้ เพรำะว่ำด้วยเหตุหลำย
ประกำรเหตุอย่ำงหนึ่งซึ่งเป็นรำกฐำน คือกำรเลี้ยงโคนม และกิจกำรโค
นมนี้เป็นสิ่งที่ยำก เพรำะว่ำผลิตผลที่เรำมุ่งที่จะท ำเป็นผลิตผลที่ถ้ำไม่
จ ำหน่ำยทันที ก็อำจจะเสียไป เสียประโยชน์ไป และท ำให้ล่มจม
ขำดทุนได้ ฉะนั้น กิจการนี้จึงต้องศึกษามาก และเกี่ยวข้องกับวิชา 

พระรำชด ำรัส 
ในโอกำสที่อธิบดีกรมปศุสัตว ์น ำ
ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และ
ผู้แทนสมำชิกสถำนีผสมเทียม เข้ำ
เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท 
ณ ปะร ำพธิีบริเวณโครงกำรเกษตร
สวนจิตรลดำ  
วันพฤหัสบด ีที่    พฤษภำคม 

-กำรศึกษำ
วิชำกำรใน
กำรเลีย้งโค
นม 
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เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็น
ส าคัญ 

การหลายด้าน วิชาการโดยตรงก็คือวิชาการปศุสัตว์ คือ กำรเลี้ยง
สัตว์ เลี้ยงโคให้สมบูรณ์ แข็งแรง ให้ผลิตนมได้ มำกที่สุด ต่อไปก็
จะต้องหำทำงที่จะรักษำนมให้สดจนกระทั่งถึงตลาดคือผู้บริโภค วิธีที่
จะให้นมนี้มีคุณภำพดีไม่เสียหำย ก็มีหลำยวิธี วิธีที่ท าต่าง  นี้ก็ต้อง
อาศัยวิชาความรู้ในด้านอื่นนอกจากปศุสัตว์ไม่ใช่น้อย ฉะนั้นก็เป็น
สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคได้นอกจำกนี้ก็มีอุปสรรคในด้ำนกำรบริหำรกิจกำร
นั้นๆ ท ำให้ควำมล ำบำกซับซ้อนเข้ำไปอีกทั้งนี้ท่ำน ท้ังหลำยก็ทรำบดี
แล้วว่ำมีอุปสรรคอะไร มีปัญหำอะไรและจะต้องปฏิบัติตำมหลักวิชำ
อย่ำงไร เพรำะได้ศึกษำมำเป็น เวลำช้ำนำนพอสมควร...” 

   ๐ 

ยา “…กำรปศุสตัว์ นอกจำกกำรส่งเสริมในเรื่องกำรขยำยพันธ์ุสตัว์ที่ดีแล้ว 
ก็ได้ท ำกำรป้องกันปราบปราม โรคระบาด และผลิตวัคซีนเซรุ่มให้
เพียงพอ…” 

พระรำชด ำรัส ในพธิีเปิดประชุม
รัฐสภำสมัยประชุมสำมัญ ณ พระที่
นั่งอนันตสมำคม วันจันทร์ ที ่ ๔  
มิถุนำยน   ๐๐ 

-ป้องกัน/
ปรำบปรำม
โรคระบำด 
-ผลิตวัคซีน
เซรุ่มให้
เพียงพอ 

การ
ขาย 

“…ในการส่งเสริมให้เกษตรกรเลีย้งสัตว์นั้น จะตอ้งแยกออกเป็น 2 
ส่วน คือ หน่ึง ส ำหรับคนท่ีเล้ียงสตัวจ์ริงจงั ไปซ้ืออำหำรสตัวม์ำให ้มี
อำหำรเสริมต่ำงๆ และมีอีกส่วนหน่ึงส ำหรับขำ้รำชกำรแท้ๆ  ในขั้น
ต ่ำกว่ำมนัตอ้งมีนะ ถ้าเราคิดจะเลีย้งขั้นสูงตลอดเวลาชาวบ้านเขาสู้
ไม่ไหวถ้ามอีะไรผดิปกตไิปหน่อย จะล่มจมเป็นหนี ้เป็นหนีแ้ล้วเสร็จ
เลย ปีหนึ่งก็ปลดหนีเ้ขาไม่ได้ แต่ถ้าแจกชาวบ้านที่พืน้ๆ ต้องให้อะไร
ง่ายทีสุ่ด เพราะอนัตรายเร่ืองทางเศรษฐฏิจ ถำ้สมมติชำวบำ้นเป็นหน้ี 
สมยัน้ีชอบเป็นหน้ี ทำงรำชกำรก็ชอบส่งเสริมให้เป็นหน้ี เพรำะบอก
ว่ำเป็นหน้ีน่ีดี โดยมำกเป็นเศรษฐกิจสมยัใหม่ ตอ้งเป็นหน้ีถึงจะดี 
เพรำะว่ำหมำยถึงลงทุนได้มาก เมื่อลงทุนมากก็ได้เงินมาก แต่ถ้า
ลงทุนมากมีปริมาณมาก ได้ราคากต็ก ก็กลายเป็นหนี ้อนัน้ีจะยุง่ท่ีสุด 
อนัน้ีจะพูดอำจจะไม่สมยัใหม่เหมือนโบรำณ เหมือนคนถอยหลงัเขำ้
คลอง แต่ว่ำเป็นควำมจริง  ถ้ำหำกว่ำเรำส่งเสริมให้ท ำอะไรท่ีใช้
เทคโนโลยมีนัตอ้งเป็นหน้ี เม่ือเป็นหน้ีแลว้ถำ้แกไดก้ ำไรมำ แกไม่ไป
ใชห้น้ี แกฉลอง เม่ือฉลองแลว้ อนัน้ีไม่เป็นไร ธนำคำรเขำใหด้อกเบ้ีย
ก็ให ้ผลสุดทำ้ย ก็พอกไปพอกมำแลว้รัฐบำลก็ตอ้งยกหน้ีให ้หรือตอ้ง
ปลดหน้ีให้เสียงบประมำณเป็นพันล้ำน คงได้เผชิญกับปัญหำน้ี 
เพรำะเห็นว่ำเรำส่งเสริมให้ใชว้ิทยำกำรสูง จะดูเหมือนกบัทำรุณว่ำ
ไม่ใช่วิทยำกำรสูงกับชำวบ้ำน แต่ว่ำเพรำะว่ำต้องให้วิทยำกำรสูง
พอสมควร ค่อยๆ เพ่ิมข้ึนไป อนัน้ีขอเตือนอยู่นิด สมมติว่ำไอต้วัน้ี
มนัดี มนัตกมนัเล้ียงง่ำยก็น่ำจะผสมพนัธ์ุแท้ไวม้ำกๆ เพรำะถำ้ไป

พระรำชด ำริเกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์ 
เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ
ภูพำนฯ จ.สกลนคร วันที ่30 
พฤศจิกำยน 2528  

-ส่งเสรมิสตัว์
ที่เลี้ยงง่ำย 
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เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็น
ส าคัญ 

ผสมกบัตวัอ่ืนท่ีไดผ้ลดีเหมือนกนั ดีกวำ่ เล้ียงง่ำยก็จึงแจก...” 

 “...แต่วำ่นโยบำยท่ีจะให้ผลิตมำกข้ึนน้ี เมื่อให้ผลิตมากขึ้นได้แล้ว ก็
จะต้องส่งเสริมให้ผู้ที่ผลติได้มีรายได้เพื่อที่ขยายกิจการ ขอ้ท่ีสองคือ
กำรหำตลำดน้ีก็รู้สึกว่ำมีอุปสรรคมำกมำย ทำงรำชกำรก็พยำยำม
เหมือนกนัท่ีจะช่วยแบ่งจ ำหน่ำยให้ทำงกำร นอกจำกให้ทำงกำรนั้น
อำจ มีกำรขดัแยง้ระหวำ่งเจำ้หนำ้ท่ีเองหรือขดัแยง้กบัผูท่ี้มำให้ควำม
ช่วยเหลือ... 
…และข้อส ำคัญท่ีสุดในเร่ืองจ ำหน่ำยนั้ น ก็จะต้องต่อสู้กับบริษัท
ต่างประเทศท่ีผลิตนมในต่ำงประเทศและเรำสั่งเขำ้มำโดยตรง กต้็อง
แข่งขันเป็นการค้า… 

…อุปสรรคอีกขอ้หน่ึงก็คือคุณภำพของนมท่ีได ้ถำ้เรำส่งเสริมใหผ้ลิต
นมมำก เพ่ือท่ีจะมำท ำนมสดแบบบริษทัใหญ่ท ำ หรือท ำนมกระป๋อง 
จะตอ้งกวดขนัในทำงคุณภำพนมจ ำนวนไหนท่ีไม่ถึงคุณภำพจะตอ้ง
เทท้ิง…  
…จะหำตลำด ได ้จึงตอ้งขบปัญหำเร่ืองกำรคำ้ขำยดว้ย ส ำหรับกำรคำ้
ขำยน้ีจะตอ้งเป็นการค้าขายแท้ คือต้องต่อสู้กับผู้ที่นําผลิตผลนมผง
ส่งเข้ามาจากต่างประเทศ… 

…ปัญหาสําคัญที่สุดก็มีปัญหาการบริหารโรงงาน ตั้งแต่การผลิต การ
แปรสภาพ จนกระทั่งการค้าขาย อนัน้ีก็จะเป็นปัญหำใหญ่ ใครจะ
เป็นกรรมกำร ใครจะเป็นผูข้ำย ปัญหำเหล่ำน้ีเรำจะตอ้งขบ…” 

พระรำชด ำรัส พระรำชทำน แก่
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนสร้ำง
โรงงำนนมผงที่ต ำบลหนองโพ 
จังหวัดรำชบุรี  
ณ พระต ำหนักจิตรลดำรโหฐำน  
วันศุกร์ ที่ 11 กันยำยน 2513 

-สำมำรถ
แข่งขันทำง
กำรค้ำกับผล
ผลิค
ต่ำงประเทศ
ได ้
-ผลผลิตมี
คุณภำพ 
-กำรบริหำร
กำรผลิต
จนถึงกำรขำย 

 “… กำรปศุสัตว์ จ ำเป็นต้องศึกษาต้ังแต่การเลี้ยงปศุสัตว์ โดยเฉพาะ
การเลี้ยงให้ได้ผลดี รวมไปถึงการผลิตการและการจ าหน่ายด้วย 
ส่วนเรื่องโคนมเป็นเรื่องที่ต้องศึกษำ ที่จะท ำให้รำษฎรมีอาหารนมพอ
บริโภคในระยะแรก และหำกมีมำกก็ศึกษำหาวิธีที่อาจจะดัดแปลง
เพียงเล็กน้อย ก็สามารถที่จะผลิตนมนี้เก็บไว้ได้นานและจ าหน่ายได้
...” 

พระรำชด ำริพระรำชทำน  
ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำหว้ยฮ่องไคร้
ฯ จ.เชียงใหม่  
วันที่ 3 กุมภำพันธ ์2527 

-ปศุสัตว์แบบ
ครบวงจร
เลี้ยง/ผลติ/
จ ำหน่ำย 
-ดัดแปลง 
แปรรูป 
เพื่อให้เก็บได้
นำน 

แรงงา
น 

“..แรงงำนคืออะไร แรงงานของผู้ที่ขยันหมัน่เพียรท าด้วยความ
พยายาม..” 

พระบรมรำโชวำท พระรำชทำนแก่
คณะกรรมกำรสมำคมเศรษฐศำสตร์
เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ณ พระต ำหนักจิตรลดำ
รโหฐำน วันอังคำรที่ 17 มิถุนำยน 
2518 

-
ขยันหมั่นเพีย
รท ำด้วย
ควำม
พยำยำม 

3.2.2.3 ประมง 

พระรำชด ำรัสเรื่องประมง สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กำรวิจัยและจัดหำพันธุ์ (2) 
เทคนิคกำรเลี้ยง (3) อำหำรและยำ (4) กำรขำย และ (5) แรงงำน โดยมีตัวอย่ำงควำมเชื่อมโยงในกำรศึกษำ
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และทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องประมง ตำมกรอบ Practical Framework และองค์ประกอบกำรพัฒนำดัง
ตำรำงที่ 3.11 และรำยละเอียดพระรำชด ำรัสในแต่ละกลุ่มดังตำรำงที่ 3.6 

 
รูปที่ 3.10 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องประมง 

ตำรำงที่ 3.6 พระรำชด ำรัสเรื่องประมง 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

วิจัย/ 
จัดหาพันธุ์ 

“ควรด ำเนินกำรพัฒนาการประมงให้เหมาะสมกับลกัษณะ
ภูมิประเทศ โดยกำรพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ เช่น ห้วย 
หนอง ให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลา และส่งเสรมิให้รำษฎร
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำ ได้ทั้งกำรประมงและกำร
ปลูกพืชผักในบริเวณรอบ ๆ หนองน้ ำด้วย เพรำะกำรขุดบ่อ
ขึ้นมำใหม่มักจะประสบปัญหำ กำรขำดแคลนน้ ำหรือถ้ำน้ ำ
ท่วม ปลำก็หนีหำยไปหมด” 

พระรำชทำนพระรำชด ำริ ใน
ครำวเสด็จพระรำชด ำเนิน
ทอดพระเนตรกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ศึกษำพัฒนำภูพำนอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ
วันที่  9 พฤศจิกำยน 2527 

-พัฒนำแหล่งน้ ำให้เป็น
แหล่งเพำะพันธ์ุปลำ 

เทคนิค 
การเลี้ยง 

“…กำรประมง จะช่วยเหลือชำวประมงในกำรใช้เคร่ืองมือจับ
สัตว์น้ า และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตลอดจนการเก็บรักษาสัตว์
น้ าในห้องเย็น...” 

พระรำชด ำรัส ในพธิีเปิด
ประชุมรัฐสภำสมัยประชุม
สำมัญ ณ พระที่นั่งอนันต
สมำคม วันจันทร์ ที่  ๔  
มิถุนำยน 2500 

 - เครื่องมือจับสัตว์น้ ำ 
 - เพำะเลี้ยงสตัว์น้ ำ 
 - กำรเก็บรักษำสตัว์
น้ ำในห้องเย็น 

“...ควรด ำเนินกำรพัฒนาการประมงให้เหมาะสมกับลักษณะ
ภูมิประเทศ โดยกำรพัฒนำแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ เช่น ห้วย 
หนอง ให้เป็นแหล่งขยำยพันธุ์ ปลำ และส่งเสริมให้ราษฎร
สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า ได้ทั้งกำรประมงและกำร

พระรำชทำนพระรำชด ำริ ใน
ครำวเสด็จพระรำชด ำเนิน
ทอดพระเนตรกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ศึกษำพัฒนำภูพำนอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 - พัฒนำกำรประมงให้
เหมำะสมกับลักษณะ
ภูมิประเทศ 
 - ส่งเสริมใหร้ำษฎร

ตัวอย่างพระราชด ารัส เรื่องประมง
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Sustainable-
Minded Farmer

1
ปัจจัยการพัฒนาตาม
Practical Framework 

องค์ประกอบ
การพัฒนา

2 3

วิจัย/
จัดหา
พันธุ์

“ควรด ำเนินกำรพัฒนาการประมงให้เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ โดยกำร
พัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาต ิเช่น ห้วย หนอง ให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลา  ”
พระราชทานพระราชด าริ ในคราวเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรการด าเนินงาน
ของศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ วันที่ 9 พฤศจิกายน   27

เทคนิค
การเลี้ยง

“ให้กรมประมงหาพันธุ์ปลาซ่ึงอำจเป็นปลำนิลก็ได้ไปเลี้ยงในบ่อน้ า  แปลง  ที่ใช้
เลี้ยงกุ้งกุลาด า เพื่อให้ปลากินของเสียในบ่อกุ้งอันเป็นกำรขจัด POLLUTION ในน้ ำ
ให้ดีขึ้น โดยไม่ให้อำหำรอื่นแก่ปลำอีก และเมื่อสภำพน้ ำดีขึ้นแล้วก็ใชห้มนุเวยีนไป
เล้ียงกุ้งต่อไป ส่วนปลำที่ได้ไม่ควรท ำเป็นอำหำรของคน แต่ให้ไปท ำเป็นปลำป่นแทน ก็
จะเป็นกำรเพิ่มผลผลิต และเป็นการลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้งกุลาด าได้ ซ่ึงขอให้ทดลอง
ศึกษำเร่ืองนี้ด้วย เอำปลำนิลไปขจัดของเสียในบ่อเล้ียงกุ้ง”
พระราชด ารัส พระราชทานแกศู่นย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย  จังหวัด เพชรบุรี 
วันที่    มิถุนายน     

อาหาร/
ยา

“…ส ำหรับอ่ำงเก็บน้ ำกจ็ะเป็นแหล่งเพำะพนัธุป์ลำน้ ำจดืชนิดต่ำงๆเพื่อเป็นอาหาร
โปรตีนส่วนรวมของราษฎร…”
พระราชทานพระราชด าริ แก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทานในคราวเสด็จพระราชด าเนนิ 
ณ บ้านก กส้มโ ง ต าบลกุสุมาลย์ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
วันที่  21 พฤศจิกายน     

การขาย “พวกที่ท ำกุ้งกุลำด ำนี ้ไม่ใช่บริษัทใหญ่ เป็นเอกชนเล็กๆ. ถ้าเราช่วยเขา เขาก็จะมี
รายได้ดี และกุ้งกุลำด ำนี้จะมีคุณภาพด.ี ที่เขำพูดว่ำท ำกุ้งกลุำด ำนี้ท ำใหเ้กิดมลพิษ ถ้ำ
ท ำไม่ดี ถ้ำท ำอย่ำง แร้นแค้น ก็จริง ท ำให้ทะเลเป็นพิษ. แต่เดี๋ยวนี้มีวิธีที่จะท ำให้กุ้ง
กุลำด ำนี้ เป็นรำยได้ดี และไม่เป็นมลพิษ. “
พระรำชด ำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเ ้า   ถวายชัยมงคล ในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ 
ที่   ธันวาคม     

แรงงาน  ควรจะศึกษำวางระเบียบบริหารเกี่ยวกับการจับปลาในอ่างเก็บน้ า รวมทั้งเทคนิค
ควบคุมการจับปลาด้วย เพื่อให้รำษฎรได้รับประโยชนจ์ำกปลำในอำ่งอย่ำงแทจ้ริง ซ่ึง
ควรตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์การจับปลา ..”
พระราชทานพระราชด าริ ในคราวเสด็จพระราชด าเนิน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
 ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ วันที่  3 กุมภาพันธ์     

องค์ประกอบการพัฒนา

เกษตรพึ่งพาธรรมชาติ

วิจัย/
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร/ยา

การขาย

ปศุสัตว์

      
     
      

      

      
         

      
  

      

     

วิจัย/
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิค
การ

เพาะปลูก

เทคโนโลยี
การใช้น้ า

การขาย

การ
เพาะปลูก



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 44 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ปลูกพืชผักในบริเวณรอบ ๆ หนองน้ ำด้วย เพรำะกำรขุดบ่อ
ขึ้นมำใหม่มักจะประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำหรือถ้ำน้ ำท่วม
ปลำก็หนีหำยไปหมด...” 

วันที่  9 พฤศจิกำยน 2527 สำมำรถใช้ประโยชน์
จำกแหล่งน้ ำ 

ให้กรมประมงหาพันธุ์ปลาซึ่งอำจเป็นปลำนิลก็ได้ไปเลี้ยงใน
บ่อน้ า  แปลง  ที่ใช้เลี้ยงกุ้งกุลาด า เพ่ือให้ปลากินของเสีย
ในบ่อกุ้งอันเป็นกำรขจัด POLLUTION ในน้ ำให้ดีขึ้น โดย
ไม่ให้อำหำรอื่นแก่ปลำอีก และเมื่อสภำพน้ ำดีขึ้นแล้วก็ใช้
หมุนเวียนไปเลี้ยงกุ้งต่อไป ส่วนปลำที่ได้ไม่ควรท ำเป็นอำหำร
ของคน แต่ให้ไปท ำเป็นปลำป่นแทน ก็จะเป็นกำรเพิ่มผลผลิต 
และเป็นการลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้งกุลาด าได้ ซึ่งขอให้ทดลอง
ศึกษำเรื่องนี้ด้วย เอำปลำนิลไปขจัดของเสียในบ่อเลี้ยงกุ้ง 

พระรำชด ำรัส พระรำชทำนแก่
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำหว้ยทรำย
ฯ จังหวัด เพชรบุรี วันที่ 26 
มิถุนำยน 2532 

-ใช้ปลำเป็นอำหำรกุ้ง 
เพื่อขจัดมลพิษและลด
ต้นทุนในกำรเลีย้งกุ้ง 

“ให้เจ้ำหน้ำที่ศูนย์   ปลูกหญ้าแ กให้เป็นแถวยาวตาม
ขวางของระดับความชันของบ่อเลี้ยงปลาเพียงหนึ่งหรือสอง
แถว ก็น่ ำจะเพี ย งพอ แต่ ให้ปลูกหญ้ าแ กชิด ติดกัน
ต่อเนื่องกันไป เพ่ือให้หญ้าแ กมีความหนาแน่นใช้เป็น
ตะแกรงกรองกั้นสิ่งต่าง  ไว้ได้ 

พระรำชด ำรัส พระรำชทำนแก่
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพกิุลทอง 
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
ต ำบลกะลุวอเหนือ อ ำเภอเมือง
นรำธิวำส จังหวัดนรำธวิำส 
วันที่ 10 พฤษภำคม 2535 

-ใช้หญ้ำแฝกกรองสิ่ง
ต่ำงๆ 

อาหาร/ยา “…ส ำหรับอ่ำงเก็บน้ ำกจ็ะเป็นแหล่งเพำะพันธ์ุปลำน้ ำจืดชนิด
ต่ำงๆเพื่อเป็นอาหารโปรตีนส่วนรวมของราษฎร…” 

พระรำชทำนพระรำชด ำริ แก่
เจ้ำหน้ำที่กรมชลประทำนใน
ครำวเสด็จพระรำชด ำเนิน  
ณ บ้ำนก๊กส้มโฮง ต ำบล
กุสุมำลย์ อ ำเภอกุสุมำลย์ 
จังหวัดสกลนคร 
วันที่  21 พฤศจิกำยน 2527 

- แหล่งโปรตีนของ
รำษฎร 

  การขาย “…นำกุ้งก็จะท ำได้เพรำะว่ำ ทำงอ ำเภอหัวไทรอยู่ใกล้ทะเล. 
และมีคลองที่ เรียกว่ำคลองปำกพนัง ขนำนกับฝั่งทะเล. คลอง
นั้นยอมให้เป็นน้ ำกร่อย จะท ำนำกุ้งได้อย่ำงเป็นล่ ำเป็นสัน ซึ่ง
ประเทศไทยสามารถจะส่งนอก  เรื่องกุ้งนี่ ส่งนอกไปจ ำนวน
มำกที่สุดในโลก ขำยไปประเทศญี่ปุ่นและถึงประเทศอเมริกำ. 
และนอกจำกกุ้ง ก็มีปลาที่เลี้ยงได้ในนากุ้งนั้น  ก็จะสามารถ
เป็นรายได้เข้าประเทศอย่ำงมำกมำย. ประชำชนที่จะท ำ
กิจกรรมเหล่ำนั้นก็จะร่ ำรวย. ไม่เสียเพรำะแยกน้ ำกร่อยจำก
น้ ำจืดได้…”  

พระรำชด ำรัส 
พระรำชทำนแก่คณะบุคคล
ต่ำงๆ ที่เข้ำเฝ้ำ ฯ ถวำยชัย
มงคล ในโอกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 
ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ 
พระรำชวังดุสิต 
วันเสำร์ ที่ ๔ ธันวำคม    ๖ 

 - ส่งนอก 
 - รำยได้เข้ำประเทศ 

  การขาย “…คนเขำบอกว่ำ กำรท ำนำกุ้ง ซึ่งเป็นรำยได้ของประเทศไทย
มำกมำย - กี่ล้ำนบำทไม่ทรำบ - จะเสีย. ไม่เสีย. ตรงข้ำมจะ
ท ำให้กิจกำรเลี้ยงกุ้งกุลำด ำนี้เป็นสัดเป็นส่วน. สำมำรถที่จะ
จัดกำรในอ ำเภอหัวไทรส่วนหนึ่ง และในอ ำเภอปำกพนังส่วน
หนึ่ง. สำมำรถที่ท ำให้ประชำชนท่ีท ำกุ้งกุลำด ำท ำได้ จริงๆ จัง 
ๆ ได้รับควำมช่วยเหลือ. พวกท่ีท ำกุ้งกุลำด ำนี้ ไม่ใช่บริษัทใหญ่ 
เป็นเอกชนเล็กๆ. ถ้าเราช่วยเขา เขาก็จะมีรายได้ดี และกุ้ง
กุลำด ำนี้จะมีคุณภาพดี. ที่เขำพูดว่ำท ำกุ้งกุลำด ำนี้ท ำให้เกิด
มลพิษ ถ้ำท ำไม่ดี ถ้ำท ำอย่ำง แร้นแค้น ก็จริง ท ำให้ทะเลเป็น
พิษ. แต่เดี๋ยวนี้มีวิธีที่จะท ำให้กุ้งกุลำด ำนี้ เป็นรำยได้ดี และไม่
เป็นมลพิษ. ตรงข้ำมจะท ำให้ประเทศไทยสำมำรถที่จะส่งออก
กุ้งกุลำด ำ เป็นล่ ำเป็นสัน และมีคุณภำพสูง…” 

พระรำชด ำรัส 
พระรำชทำนแก่คณะบุคคล
ต่ำงๆ ที่เข้ำเฝ้ำ ฯ ถวำยชัย
มงคล ในโอกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 
ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ 
พระรำชวังดุสิต 
วันอำทิตย์ ที่ ๔ ธันวำคม 
   ๗ 

 - รำยไดด้ ี
 - ส่งออก 
 - คุณภำพด ี



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 45 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

  แรงงาน “…ปัญหำส ำคัญเกี่ยวกับกำรประมงที่ควรจะศึกษำในศูนย์นี้ก็
คือ ควรจะศึกษำวางระเบียบบริหารเกี่ยวกับการจับปลาใน
อ่างเก็บน้ า รวมทั้งเทคนิคควบคุมการจับปลาด้วย เพื่อให้
รำษฎรได้รับประโยชน์จำกปลำในอ่ำงอย่ำงแท้จริง ซึ่งควร ต้ัง
เป็นกลุ่มสหกรณ์การจับปลา ในเวลำเดียวกันกับที่มีกำรจับ
ปลำก็ควรจะมี การลงทุน เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงปลาด้วย ถ้ำ
สำมำรถศึกษำและท ำให้กำรจับปลำในบริเวณนี้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยได้โดยไม่แย่งกันเอำเปรียบกัน ไม่ท ำลำยพันธุ์ปลำ 
ปลำก็ไม่สูญพันธุ์ สำมำรถจับปลำได้ตลอดไป ก็จะเป็นทำงที่
เหมำะสมและจะได้ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติส ำหรับอ่ำงเก็บน้ ำ
แห่งอื่นๆ ต่อไป…” 

พระรำชทำนพระรำชด ำริ ใน
ครำวเสด็จพระรำชด ำเนิน ณ 
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำหว้ยฮ่อง
ไคร้  
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ
วันที่  3 กุมภำพันธ์ 2527 

 - ตั้งเป็นกลุม่สหกรณ์
กำรจับปลำ เพื่อวำง
ระเบียบบริหำร/
ควบคุมกำรจับปลำ 
 - กำรลงทุนเพื่อ
ส่งเสริมกำรเลีย้งปลำ 
 - ไมเ่อำเปรยีบ (ไม่
ท ำลำย/ไมสู่ญพันธ์ุ/จับ
ได้ตลอดไป) 

 

3.2.3 รายได้นอกภาคเกษตร 

3.2.3.1 หัตถกรรม 

พระรำชด ำรัสเรื่องหัตถกรรม สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กำรใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ 
(2) กำรออกแบบ (3) เทคนิคกำรผลิต (4) กำรตลำด และ (5) รำคำและต้นทุน โดยมีตัวอย่ำงควำมเชื่อมโยงใน
กำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องหัตถกรรม ตำมกรอบ Practical Framework และองค์ประกอบกำร
พัฒนำดังรูปที่ 3.11 และรำยละเอียดพระรำชด ำรัสในแต่ละกลุ่มดังตำรำงที่ 3.7 

 

ตัวอย่างพระราชด ารัส เรื่องหัตถกรรม
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Sustainable-
Minded Farmer

1
ปัจจัยการพัฒนาตาม
Practical Framework 

องค์ประกอบ
การพัฒนา

2 3

ใช้วัตถุดิบ
ในพ้ืนที่

 “ท ำกำรศึกษำกำรพัฒนำด้ำนเกษตรกรรมสำขำต่ำงๆ เช่น กำรปลูกป่ำใช้
สอย ซึ่งได้แก่พันธ์ุไม้โดยเร็วส ำหรับริดกิ่งมำท ำฟืน เผำถ่ำน ตลอดจนไม้
ส าหรับใช้ในการก่อสร้างและงานหัตถกรรม รวมทั้งไม้ผลชนิดต่ำงๆ เมื่อ
ด ำเนินกำรทดลองเป็นผลส ำเร็จแล้ว จึงจัดแสดงสำธิตผลกำรทดลองวิจัย
ภำยในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำในท ำนองพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร ์เพ่ือเป็นการ
ยืนยันว่า งานศึกษาการพัฒนาทุกงานที่สาธิตให้ประชาชนชมนั้น 
สามารถน าไปปฏิบัติได้ผลจริง”
พระราชด ารัส พระราชทานแกโ่ครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ บ้านนานกเค้า ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร วันที่   พฤศจิกายน 
    

การ
ออกแบบ

“... กำรส่งเสริมให้เด็กรู้จักประเพณีนิยมของไทยไม่ให้ลืมศิลปดั้งเดิมของเรานั้น เป็นที่
น่ำอนุโมทนำยิ่งนัก”
พระราชด ารัสพระราชทานแกก่ านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและราษฎรบ้านภู 
ต าบลหนองสูงใต้ อ าเภอค าชะอ ีจังหวัดนครพนม ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพุธที่ 27 มีนาคม 
2517

เทคนิคการ
ผลิต

“...เรำทั้งสองจึงขอสนับสนุนการทอผ้าที่เป็นแบบวิธีที่ท ามาแต่โบราณกาล ตั้งแต่ปู่ย่ำ
ตำยำยสอนมำ เพื่อที่จะให้คนอื่นได้มีใช้ด้วย...”
พระราชด ารัสในพิธีเป ดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนของกระทรวงศึกษาธกิาร ครั้งที่ 
25 ประจ าปี 2505 วันที่ 1 ธันวาคม 2505

การตลาด “... โครงกำรที่จะให้มีงำนท ำนอกฤดูกำรท ำนำ หรือแม่จะอยู่ในฤดูกำลท ำนำ แต่เกิดมีภัย
ธรรมชำติ เช่นน้ ำท่วม หรือ น้ ำแห้งเกิดขึ้น ปีน้ันเก็บเกี่ยวข้าวไม่ได้ เขาก็จะไปท าอาชีพ
อ่ืนก็ได้ เช่น ทอผ้า หรือ ท าหัตถกรรมอื่น  ไปรับจ้ำง เร่ืองทอผ้ำนี้ก็เป็นเรื่องของแผนก
ศิลปำชีพ ซ่ึงเป็นแผนกที่เวลำไปเยี่ยมรำษฎร เป็นแผนกส ำคัญ ...”
พระราชด ารัส พระราชทานแกค่ณะบุคคลที่เข้าเ ้า  ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2523

ราคา/
ต้นทุน

“ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ ึกอาชีพราษฎร ซ่ึงประกอบด้วยช่ำงเฟอร์นิเจอร์ ช่ำงตี
เหล็ก ทอผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์ เล้ียงสัตว์ ปลูกหม่อน เล้ียงไหม ปลูกป่ำสมุนไพร ท ำอิฐ
บล็อค ฯลฯ เพื่อจ าน่ายเป็นรายได้พิเศษ กับจะได้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรหมู่บ้าน
ใกล้เคียง”
พระราชด ารัส พระราชทานแกศู่นย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมรมชินีนาถ ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านมว่ง จังหวัดสกลนคร วันที่ 18 
พฤศจิกายน 2533

องค์ประกอบการพัฒนา

รายได้นอกภาคเกษตร

             
       

         

       

           

        

         
    

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐานการ

ผลิต

กระบวน
การแปรรูป

ราคา/ต้นทุน

แปรรูป

การตลาด



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 46 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

รูปที่ 3.11 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องหัตถกรรม 

ตำรำงที่ 3.7 พระรำชด ำรัสเรื่องหัตถกรรม 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

ใช้วัตถุดิบ
ในพื้นที่ 

“พื้นที่ของศูนย์ศึกษำพัฒนำทุกแห่งก็คือกำรย่อส่วนภมูิประเทศของแต่
ละท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะแตกต่ำงกัน แล้วท ำกำรศึกษำกำรพัฒนำด้ำน
เกษตรกรรมสำขำต่ำงๆ เช่น กำรปลูกป่ำใช้สอย ซึ่งได้แก่พันธุไ์ม้โดยเร็ว
ส ำหรับริดกิ่งมำท ำฟืน เผำถ่ำน ตลอดจนไม้ส าหรับใช้ในการก่อสร้าง
และงานหัตถกรรม รวมทั้งไม้ผลชนิดต่ำงๆ โดยทดลองใช้น้ ำจำก
โครงกำรชลประทำนช่วยเร่งอัตรำกำรเจรญิเติบโต นอกจำกน้ัน จะตอ้ง
ศึกษำอัตรำกำรอุปโภคไม้ใช้สอยของประชำกรในท้องถิ่น เพื่อจะได้
ก ำหนดพื้นที่สวนป่ำให้เพียงพอ เมือ่ด ำเนินกำรทดลองเป็นผลส ำเรจ็แล้ว 
จึงจัดแสดงสำธิตผลกำรทดลองวิจยัภำยในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำใน
ท ำนองพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ เพ่ือเป็นการยืนยันว่า งานศึกษาการ
พัฒนาทุกงานที่สาธิตให้ประชาชนชมนั้น สามารถน าไปปฏิบัติได้ผล
จริง ส ำหรับงำนศึกษำกำรปลูกป่ำใช้สอยแบบเร่งด่วนดังกล่ำว หำกน ำไป
ขยำยผลในพื้นที่อ่ืนๆก็จะช่วยชะลอกำรบุกรุกเข้ำท ำลำยป่ำต้นน้ ำล ำธำร
ได้ในท่ีสุด” 

พระรำชด ำรัส พระรำชทำนแก่
โครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภู
พำน อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ
บ้ำนนำนกเค้ำ ต ำบลหว้ยยำง 
อ ำเภอเมืองสกลนคร วันที่ 9 
พฤศจิกำยน 2527 

-ปลูกพันธ์ุไม้เพื่อ
ใช้ในงำน
หัตถกรรม 

การ
ออกแบบ 

“... งำนศิลปหัตถกรรมของนักเรยีนนั้น เป็นงำนช่วยส่งเสรมิหัตถศึกษำ
เป็นอย่ำงดี ... และถำ้ท ำงำนท่ีท ำข้ึนนั้นส ำเร็จตำมควำมประสงค์ ก็จะมี
ควำมภูมิใจเป็นทำงชักจูงให้ไปประกอบอำชีพในกำลภำยหน้ำอีกด้วย 
กำรส่งเสริมใหเ้ด็กรู้จักประเพณีนิยมของไทยไม่ให้ลืมศิลปดั้งเดิมของ
เรานั้น เป็นที่น่ำอนุโมทนำยิ่งนัก” 

พระรำชด ำรัสพระรำชทำนแกก่ ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน กรรมกำรหมู่บำ้นและ
รำษฎรบ้ำนภู ต ำบลหนองสูงใต้ 
อ ำเภอค ำชะอี จังหวัดนครพนม ณ 
ศำลำดุสิดำลัย วันพธุที่ 27 มีนำคม 
2517 

-ลวดลำยโบรำณ 
สืบสำนประเพณี
นิยม 

เทคนิค 
การผลิต 

“...เรำทั้งสองจึงขอสนับสนนุการทอผ้าท่ีเป็นแบบวิธีท่ีท ามาแต่โบราณ
กาล ตั้งแต่ปู่ย่ำตำยำยสอนมำ เพือ่ท่ีจะให้คนอ่ืนได้มีใช้ด้วย...” 

พระรำชด ำรัสในพิธีเปิดงำนแสดง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ครั้งที่ 25 
ประจ ำป ี2505 วันที่ 1 ธันวำคม 
2505 

-วิธีกำรทอแบบ
โบรำณ 

การตลาด “... โครงกำรที่จะใหม้ีงำนท ำนอกฤดูกำรท ำนำ หรือแม่จะอยู่ในฤดูกำล
ท ำนำ แต่เกิดมภีัยธรรมชำติ เช่นน้ ำท่วม หรือ น้ ำแห้งเกิดขึ้น ปีนัน้เกบ็
เกี่ยวข้าวไม่ได้ เขาก็จะไปท าอาชีพอ่ืนก็ได้ เช่น ทอผ้า หรือ ท า
หัตถกรรมอื่น  ไปรับจำ้ง เรื่องทอผ้ำนี้ก็เป็นเรื่องของแผนกศิลปำชีพ ซึ่ง
เป็นแผนกที่เวลำไปเยี่ยมรำษฎร เป็นแผนกส ำคญั ...” 

พระรำชด ำรัส พระรำชทำนแก่คณะ
บุคคลที่เข้ำเฝ้ำฯ ถวำยพระพรชยั
มงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ ณ ศำลำดุสิดำลยั วัน
พฤหัสบดีที่ 4 ธันวำคม 2523 

-เป็นอำชีพเสริม
นอกฤดูท ำนำ 

“ควรส่งเสริมใหร้าษฎรชาวเขาเตรียมโครงการจ าหน่ายผลิตภัณ ์
ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองชาวเขา แก่นักท่องเที่ยงท้ังชำวไทยและชำว
ต่ำงประเทศเพื่อเป็นรำยได้พเิศษ” 

พระรำชด ำรัส พระรำชทำนแก่คณะ
บุคคลที่เข้ำเฝ้ำฯ ณ ต ำบลแม่แรม 
อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่วันที่ 
18 กุมภำพันธ์ 2528 

-สร้ำงรำยไดจ้ำก
หัตถกรรม 

ราคา/
ต้นทุน 

“ให้จัดต้ังขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่ ึกอาชีพราษฎร ซึ่งประกอบด้วยช่ำง
เฟอร์นิเจอร์ ช่ำงตีเหล็ก ทอผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์ เลีย้งสัตว์ ปลูกหมอ่น 
เลี้ยงไหม ปลูกป่ำสมุนไพร ท ำอิฐบล็อค ฯลฯ เพ่ือจ าน่ายเป็นรายได้
พิเศษ กับจะได้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียง” 

พระรำชด ำรัส พระรำชทำนแก่ศูนย์
ส่งเสริมศิลปำชีพบ้ำนจำร ในสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิต์ พระบรมรมชินี
นำถ ต ำบลบ้ำนม่วง อ ำเภอบ้ำนมว่ง 
จังหวัดสกลนคร วันที ่18 
พฤศจิกำยน 2533 

-หัตถกรรมสรำ้ง
รำยได้พิเศษ 
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3.2.3.2 แปรรูป 

พระรำชด ำรัสเรื่องกำรแปรรูป สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้
ผลิตภัณฑ์ (2) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรผลิต (3) กระบวนกำรแปรรูป (4) กำรตลำด และ (5) รำคำและต้นทุน 
โดยมีตัวอย่ำงควำมเชื่อมโยงในกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องกำรแปรรูป ตำมกรอบ Practical 
Framework และองค์ประกอบกำรพัฒนำดังรูปที่ 3.12 และรำยละเอียดพระรำชด ำรัสในแต่ละกลุ่มดังตำรำงที่ 
3.8 

 
รูปที่ 3.12 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องกำรแปรรูป 

ตำรำงที่ 3.8 พระรำชด ำรัสเรื่องกำรแปรรูป 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้ผลิตภัณ ์ 

“ด้ำนกำรผลิตเพื่อท ำกำรอำชีพนอกจำกกำรเพำะปลูกนั้น 
ก็มีเรื่องของกำรท ำที่เรียกว่ำอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
น ำเอำผลิตผลที่ตัวได้ปลูกมำท ำให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์
ยิ่งขึ้น หรือ อย่ำงผลิตผลทำงสวน ถ้ำมีมำกไปหรือขำยไม่
ออก ก็เก็บเอำไว้เพื่อที่จะใช้ในวันต่อไป หรือ ส ำหรับ
จ ำหน่ำยก็ได้ ฉะนั้น ... การใช้ความรู้ของตัวและหา
ความรู้เพ่ือที่จะท าให้สิ่งท่ีตัวผลิตมีค่าต่อไป” 

พระบรมรำโชวำท 
พระรำชทำนแก่กลุ่มชำวไร่
ศูนย์พัฒนำไทย – อิสรำเอล 
ต ำบลเขำใหญ่ อ.ชะอ ำ จ.
เพชรบุรี วันที่ 19 พฤษภำคม 
2516 

-ควำมรู้ในกำร
สร้ำงมลูค่ำเพิ่ม 

ตัวอย่างพระราชด ารัส เรื่องการแปรรูป
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Sustainable-
Minded Farmer

1
ปัจจัยการพัฒนาตาม
Practical Framework 

องค์ประกอบ
การพัฒนา

2 3

การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้
ผลิตภัณ ์

 “    ไม่จ าเป็นจะเป็นถึงโรงงาน อาจจะเป็นกิจการที่จะน าผลิตผล
ของตนมาดัดแปลง เพื่อท่ีจะให้ราคาดีขึ้น หรือ สามารถที่จะรักษา
ผลิตผลเหล่านั้นให้อยู่นานกว่า 
พระราชด ารัสในโอกาสที่ผู้น าสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ 
เ ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพุธที่    พฤษภาคม     

โครงสร้าง
พื้นฐานการ

ผลิต

“... วิธีที่จะให้ผู้ผลิตนมโคสามารถจ าหน่ายนมได้ก็มีทางเดียวคือตั้งโรงงาน แล้วให้โรงงาน
น้ันเป็นของผู้ผลิต มิใช่ว่ำบริษัทฝร่ังหรือญี่ปุ่นมำลงทุนสร้ำงโรงงำนแปรสภำพวัตถุดิบให้เปน็
สินค้ำต่อไปนั้น ควำมคิดเช่นนี้เป็นควำมคิดที่เรำรับไม่ได้ .... แต่ถ้าผู้ที่ผลิตวัตถุดิบกับผู้ที่แปร
สภาพเป็นเจ้าของเดียวกันจะไม่เกิดปัญหา เพรำะว่ำท ำกนัเอง”
พระราชด ารัส พระราชทาน แก่คณะกรรมการด าเนินงานสร้างโรงงานนมผงที่ต าบลหนองโพ 
จังหวัดราชบุรี ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ ที่    กันยายน     

กระบวน
การแปรรูป

“ในเรื่องกำรปลูกปอสำ ควรจะได้มีการศึกษาเพิ่มเติมถึงวิธีการท ากระดาษสา จากเยื่อปอสา
ด้วย เพราะชาวบ้านจะได้สามารถน าไปขายในรูปของกระดาษสาได้”
พระราชด ารัส พระราชทานแกศู่นย์ศึกษาการพัฒนาห้วย ่องไคร้  วันที่ 15 มีนาคม 2532

การตลาด “...ในด้ำนกิจกำรสมัยนี้ก็จะต้องมีการดัดแปลงผลผลิตที่มี เช่น ข้ำวก็ต้องสี นมก็ต้องปรับปรุง
ให้ขำยได้ กำรท ำให้นมนั้นเก็บอยู่ได้นำนเกนิ 1 วัน .. ให้เป็นกิจการที่ครบวงจรตั้งแต่ต้น 
พระราชด ารัส ในโอกาสที่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมงและ
สมาชิกผู้รับนมสดเข้าเ ้า  ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 
2530

ราคา/ต้นทุน “…                                                                        
                                                                                          
                                                                                  
                                                            ...”
พระราชด ารัสในโอกาสที่ผู้แทนกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง ยุว
เกษตรกร และสมาชิกผู้รับนมสด เ ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ โครงการส่วนพระองค์ สวน
จิตรลดา วันพุธ ที่    พฤษภาคม     

องค์ประกอบการพัฒนา

รายได้นอกภาคเกษตร

ใช้วัตถุดิบใน
พ้ืนที่

การออกแบบ

การตลาด

ราคา/ต้นทุน

หัตถกรรม

เทคนิคการผลิต
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เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

“... ไม่จ ำเป็นจะเป็นถึงโรงงำน อำจจะเป็นกิจการที่จะน า
ผลิตผลของตนมาดัดแปลง เพ่ือที่จะให้ราคาดีขึ้น หรือ 
สามารถที่จะรักษาผลิตผลเหล่านั้นให้อยู่นานกว่า เช่น 
กล้วย ถ้ำเรำมีกล้วยมำกๆ เรำจะไปขำยสดๆนั้น ขำยยำก ก็
พูดอยู่เสมอว่ำ กิจกำรปลูกกล้วย ไม่ใช่ของกล้วย มันยำก 
แต่ถ้ำสมมติว่ำเรำมีกล้วยมำก เรำมำท ำกล้วยตำกโดยที่มี
เครื่องง่ำยๆ ก็เป็นกำรท ำให้ผลิตผลของเรำเก็บได้นำนกว่ำ 
แล้วขำยได้ไม่ต้องกลัวว่ำจะเสียจะเน่ำ อย่ำงนี้ก็ต้องลงทุน
เหมือนกัน ฉะนั้น ก็ขอสนับสนุนเรื่องที่จะลงทุนด้วยกำรไป
กู้แล้วมำลงทุน เพื่อที่จะท ำให้ผลิตผลของเรำมี คุณค่ำ
ยิ่งข้ึน” 

พระรำชด ำรัสในโอกำสที่ผู้น ำ
สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์
นิคมและสหกรณ์ประมงทั่ว
ประเทศ 
เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท ณ 
ศำลำดุสิดำลัย วันพธุที่ 14 
พฤษภำคม 2523 

-กำรแปรรูป
เพื่อให้รำคำดีขึ้น
หรือเก็บรักษำให้
นำนกว่ำ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน
การผลิต  
 โรงงาน  

“... วิธีท่ีจะให้ผู้ผลิตนมโคสามารถจ าหน่ายนมได้ก็มีทาง
เดียวคือต้ังโรงงาน แล้วให้โรงงานนั้นเปน็ของผู้ผลิต มิใช่
ว่ำบริษัทฝรั่งหรือญี่ปุ่นมำลงทุนสรำ้งโรงงำนแปรสภำพ
วัตถุดิบให้เป็นสินค้ำต่อไปนั้น ควำมคิดเช่นนี้เป็นควำมคิดที่
เรำรับไมไ่ด้ .... แต่ถ้าผู้ที่ผลิตวัตถุดิบกับผู้ที่แปรสภาพ
เป็นเจ้าของเดียวกันจะไม่เกิดปัญหา เพรำะว่ำท ำกันเอง 
แต่กำรท ำกันเองนี้มีควำมล ำบำกอยู่ที่ต้องมีวินัยอยู่มำก 
ต้องมีควำมเสียสละเพื่อส่วนรวมของกิจกำรอย่ำงส ำคัญ ถ้ำ
ตั้งในรูปสหกรณไ์ด้ก็จะเป็นกำรดี แต่ถ้ำสรำ้งในรูปสหกรณ์
ไม่ได้ด้วยเหตผุลใดกต็ำม ก็เห็นควรล้มเลิกกิจกำร ...” 

พระรำชด ำรัส พระรำชทำน 
แก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
สร้ำงโรงงำนนมผงที่ต ำบล
หนองโพ จังหวัดรำชบุรี ณ 
พระต ำหนักจิตรลดำรโหฐำน 
วันศุกร์ ที่ 11 กันยำยน 
2513 

-โรงงำนแปรรูป
น้ ำนมดิบ 

กระบวนการ 
แปรรูป 

“... เรื่องที่จะช่วยชำวเขำและโครงกำรชำวเขำนั้น มี
ประโยชน์โดยตรงกับชำวเขำ เพื่อท่ีจะส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชำวเขำมคีวำมเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น สำมำรถท่ีจะ
เพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเอง 
ที่มีโครงกำรเช่นนี้ จุดประสงค์อย่ำงหนึ่งก็คือ
มนุษยธรรม อยำกท่ีจะให้ผู้ที่อยู่ในที่ทุรกันดำรสำมำรถ
ที่จะมีควำมรู้และพยุงตัวมีควำมเจริญได ้

ถ้ำพวกเรำทุกคนไปช่วยเขำ ก็เท่ำกับช่วยบ้ำนเมืองให้มี
ควำมดีควำมอยู่ดีกินดี และปลอดภัยได้อีกท้ังประเทศ 
เพรำะว่ำถ้ำเรำสำมำรถท ำโครงกำรนี้ให้ส ำเร็จ ให้
ชำวเขำอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง สามารถที่จะมกีารอยู่ดี
กินดีพอควรและสนับสนนุนโยบายท่ีจะรักษาป าไม้ 
รักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้จะ
ยั่งยืนมาก 

... โครงกำรที่มตี่ำงๆ อย่ำงโครงกำรชำวเขำน้ัน มำปฏิบตัิได้
กับพ้ืนรำบ โดยที่พวกเรำทุกคนใชว้ิชาการไปช่วยกัน
ท า กำรเกษตรนั้นไม่ใช่เฉพำะว่ำจะปลูกอะไรให้ขึ้นเท่ำ
นั้นเอง ต้องมีกำรค้นคว้าให้ปลูกได้ดี แล้วก็หลังจำก
ปลูกแล้วเอำมาใช้ให้ดี ให้ถูกต้อง มาแปรสภาพและมา
ค้าขาย ...” 

พระบรมรำโชวำท 
พระรำชทำนแก่คณำจำรย์
และนักศึกษำคณะ
เกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ณ 
คณะเกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ วันที ่
10 มกรำคม 2517 

-กำรเพำะปลูก
เพื่อสร้ำงรำยได ้

-ควำมรู้/ค้นคว้ำ 

-กำรแปรสภำพ/ 
ค้ำขำยผลผลิต 
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เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

“ในเรื่องกำรปลูกปอสำ ควรจะได้มีการศึกษาเพ่ิมเติมถึง
วิธีการท ากระดาษสา จากเยื่อปอสาด้วย เพราะชาวบ้าน
จะได้สามารถน าไปขายในรูปของกระดาษสาได้” 

พระรำชด ำรัส พระรำชทำน
แก่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วย
ฮ่องไคร้ฯ วันที่ 15 มีนำคม 
2532 

-กำรศึกษำ
วิธีกำรแปรรูป 

“... เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วก็ต้องน ามาแปรรูปบ้างหรือน าไป
ขาย อันนี้ก็เป็นสิ่งท่ีเหมือนกันท่ัวทุกแห่ง แต่โดยสภำพภมูิ
ประเทศและโครงสร้ำงของควำมเป็นอยู่ที่มีอยู่ตำม
ประเพณี แต่ละแห่งอำจจะต่ำงกันบ้ำง ควำมส ำคัญกม็ีที่
ต้องน าความรู้น าวิชาการต่าง นี้มาดัดแปลงให้เหมาะสม
กับสถานที่ที่อยู่ ...” 

พระรำชด ำรัส พระรำชทำน 
แก่สหกรณ์กำรเกษตร 
สหกรณ์นิคมและสหกรณ์
ประมงทั่วรำชอำณำจักร ณ 
ศำลำดุสิดำลัย วันจันทร์ที่ 7 
พฤษภำคม 2522 

โรงงำนแปรรูป
น้ ำนมดิบ 

การตลาด “...ในด้ำนกิจกำรสมัยนี้กจ็ะต้องมกีารดัดแปลงผลผลิตท่ีมี 
เช่น ข้ำวก็ต้องสี นมก็ต้องปรับปรงุให้ขำยได้ กำรท ำให้นม
นั้นเก็บอยู่ได้นำนเกิน 1 วัน .. ใหเ้ป็นกิจการที่ครบวงจร
ต้ังแต่ต้น คือกำรผลิตแต่ต้นและมำดัดแปลง เสร็จแล้ว
จ ำหน่ำยและบรโิภค ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่ำงเกี่ยวข้องกับ
กำรเกษตรนี้ก็เป็นเช่นเดียวกัน ต้องผลิต ดัดแปลง 
จ าหน่ายและบริโภค  ...” 

พระรำชด ำรัส ในโอกำสที่
คณะกรรมกำรสหกรณ์
กำรเกษตร สหกรณ์นิคม 
สหกรณ์ประมงและสมำชิก
ผู้รับนมสดเข้ำเฝ้ำฯ ณ 
โครงกำรส่วนพระองค์ สวน
จิตรลดำ วันศุกร์ที่ 8 
พฤษภำคม 2530 

กำรแปรรปู 

กำรจ ำหน่ำยให้
ครบวงจร 

ราคา/ต้นทุน “…นอกจำกในดำ้นเกษตรกรหรือใน ดำ้นเกษตรโดยตรง 

ก็ยงัตอ้งอำศยัทำงอุตสำหกรรมและทำงธุรกิจ เพ่ือท่ีจะให้

ชีวตินั้นมีประโยชน์และท ำกิจกำรงำนใหเ้ป็นรำยไดท่ี้เต็ม

เป่ียม ผลิตผลต่างๆ นั้นย่อมต้องมาดัดแปลงเปลี่ยนแปลง 

แม้แต่ข้าวก็จะต้องมาสีให้บริโภคได้ หรือต้องมาให้นัก

ธุรกจิดาํเนินการเพือ่ทีจ่ะจาํหน่ายออกไปให้เป็นรายได้...” 

พระรำชด ำรัส 
ในโอกำสที่ผู้แทนกรรมกำร
สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์
นิคม สหกรณ์ประมง ยุว
เกษตรกร และสมำชกิผู้รับ
นมสด 
เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท ณ 
โครงกำรส่วนพระองค์ สวน
จิตรลดำ วันพธุ ที ่   
พฤษภำคม      

-ดัดแปลงผลิตผล
ให้เป็นรำยได้ที่
เต็มเปีย่ม 

 

3.3 ระดับชุมชน 

ในกำรพัฒนำระดับชุมชนให้สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนนั้น ปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำ
คือ กำรรวมกลุ่มสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชนจำกคนในพื้นท่ี โดยมีพระรำชด ำรัสที่พระรำชทำนไว้ดังนี้ 

3.3.1 สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน 

3.3.1.1 การรวมกลุ่มและดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิก 

พระรำชด ำรัสเรื่องกำรรวมกลุ่มและดูแลควำมเป็นอยู่ของสมำชิกสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน สำมำรถ
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ร้ำนค้ำสวัสดิกำร (2) กำรอบรมอำชีพเสริม (3) กำรส่งเสริมคุณธรรม/
จริยธรรม และ (4) กำรกู้ยืม/เงินทุนเพ่ือกำรศึกษำ/อื่นๆ โดยมีตัวอย่ำงควำมเชื่อมโยงในกำรศึกษำและทบทวน
พระรำชด ำรัส เรื่องกำรดูแลควำมเป็นอยู่ของสมำชิกสหกรณ์ /วิสำหกิจชุมชน ตำมกรอบ Practical 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 50 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

Framework และองค์ประกอบกำรพัฒนำดังรูปที่ 3.13 และรำยละเอียดพระรำชด ำรัสในแต่ละกลุ่มดังตำรำงที่ 
3.9 

 
รูปที่ 3.13 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องกำรรวมกลุ่มและดูแลควำมเป็นอยู่ของสมำชิก

สหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน 

ตำรำงที่ 3.9 พระรำชด ำรัสเรื่องกำรรวมกลุ่มและดูแลควำมเป็นอยูข่องสมำชิกสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็น
ส าคัญ 

ร้านค้า
สวัสดิการ 

“...ที่หุบกระพงนี่เป็นเวลำหลำยปีที่มีผู้เพิ่มเข้ำในกลุ่มลุกขึ้นในที่
ประชุมบอกว่ำผมขอเงิน ก็เลยถำมว่ำจะเอำเงินไปท ำอะไร ก็บอก
ว่ำผมหิวผมไม่มีกิน ก็บอกว่ำไม่มีกินก็ท ำงำนซี เขำบอกว่ำเขำท ำ 
แต่ว่ำผักที่เขำปลูกมันยังเล็กยังขำยไม่ได้ เพรำะเขำเพิ่มรับมำท ำ 
ก็ขำดข้ำว ก็ไม่มีอะไรทำน ก็เลยเข้ำใจเหตุผลที่เขำขอเงิน และ
อยำกทรำบว่ำเขำเข้ำใจจริงหรือไม่ ก็เลยถำมว่ำถ้ำให้ข้ำวจะเอำ
ไหม เขำบอกว่ำเขำชอบก็เลยบอกว่ำจะให้เงินแก่กลุ่มเป็น
ส่วนรวม และให้กลุ่มไปซ้ือข้าวโดยใช้วิธีเชื่อก่อน มาเอาข้าว
ไปแล้วจดเอาไว้เมื่อมีรายได้มาก็ใช้คืน เท่ำกับเป็นธนำคำรแห่ง
หนึ่ง เป็นสวัสดิการ วิธีนี้พิสูจน์ว่าได้ผล ...” 

“...สหกรณ์ก็ต้องสะสมเงินทุนและก็ท ำเหมือนว่ำสหกรณ์นั้นเป็น
นำยทุน เมื่อมีก าไรแล้วก็มาแบ่งตามส่วนได้ อันนี้ ก็จะเกิด
สวัสดิการด้วย เพรำะว่ำคนที่ท ำน้อยก็มีสิทธิในสวัสดิกำร

พระบรมรำโชวำท พระรำชทำนแก่
คณะกรรมกำรสมำคม
เศรษฐศำสตร์เกษตรแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมรำชูปถัมภ ์ณ พระ
ต ำหนักจิตรลดำรโหฐำน วันอังคำร
ที่ 17 มิถุนำยน 2518 

-สวัสดิกำร
ดูแลควำม
เป็นอยู่สมำชิก 

ตัวอย่างพระราชด ารัส
เรื่องการดูแลความเป็นอยู่สมาชิก

ของสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน

1
ปัจจัยการพัฒนาตาม
Practical Framework 

องค์ประกอบ
การพัฒนา

2 3

ร้านค้า
สวัสดิการ

 “... ให้เงินแก่กลุ่มเป็นส่วนรวม และให้กลุ่มไปซ้ือข้าวโดยใช้วิธีเชือ่ก่อน 
มาเอาข้าวไปแล้วจดเอาไว้เมื่อมีรายได้มาก็ใช้คืน เท่ำกับเป็นธนำคำร
แห่งหนึ่ง เป็นสวัสดิการ วิธีนี้พิสูจน์ว่าได้ผล ...”
พระบรมราโชวาท พระราชทานแกค่ณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์ ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคารท่ี    
มิถุนายน     

อบรมอาชีพ
เสริม

“... โครงกำรที่จะให้มีงำนท ำนอกฤดูกำรท ำนำ หรือแม่จะอยู่ในฤดูกำลท ำ
นำ แต่เกิดมีภัยธรรมชำติ เช่นน้ ำท่วม หรือ น้ ำแห้งเกิดขึ้น ปีนั้นเก็บเกี่ยว
ข้าวไม่ได้ เขาก็จะไปท าอาชีพอ่ืนก็ได้ เช่น ทอผ้า หรือ ท าหัตถกรรม
อื่น  ไปรับจ้ำง เรื่องทอผ้ำนี้ก็เป็นเรื่องของแผนกศิลปำชีพ ซึ่งเป็นแผนกท่ี
เวลำไปเยี่ยมรำษฎร เป็นแผนกส ำคัญ ...”
พระราชด ารัส พระราชทานแกค่ณะบุคคลที่เข้าเ ้า  ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2523

ส่งเสริม
คุณธรรม/
จริยธรรม

“... สมำชิกแต่ละคนมีควำมส ำคัญ ถ้ำสมำชิกท ำตนไม่ตรงตำมจดุประสงค์
ของสหกรณ์ ก็เท่ำกับทรยศตัวเอง ก็ไม่คุ้ม ฉะนั้นขอย้ ำว่ำความซ่ือสัตย์
สุจริตต่อกันและต่อตัวเองเป็นสิง่ส าคัญ และเป็นหัวใจของการอยู่เป็น
สหกรณ์ ...”
พระราชด ารัสในโอกาสที่อธบิดีกรมปศุสัตว์ น าผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้แทน
สมาชิกสถานีผสมเทียม เข้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ปะร าพิธีบริเวณโครงการเกษตร
สวนจิตรลดา วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2520

เงินกู้/
กองทุน 

 การศึกษา/
ทั่วไป 

“...ผู้ที่ไม่สบายเดือดร้อน อาจให้เงินส่งเสริมเป็นสวัสดิการ ให้ไปเลยก็ได้ 
หรือให้มำติดต่อทำงโรงพยำบำลให้แพทย์เคลื่อนที่ไปช่วย ...”
พระบรมราโชวาท พระราชทานแกค่ณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์ ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคารที่ 17 
มิถุนายน 2518

องค์ประกอบการพัฒนา

สหกรณ์/
วิสาหกิจชุมชน

เป็นแหล่ง
ขายวัตถุดิบ

ส่งเสริม
การเกษตร
สมาชิก

เงินกู้/
กองทุน 

 พันธุ์/ยา 

ให้ความรู้
การเกษตร

ร้านค้า
สวัสดิการ

ดูแลความ
เป็นอยู่
สมาชิก

เงินกู้/กองทุน 
 การศึกษา/

ทั่วไป 

อบรม
อาชีพเสริม

อบรมการ
จัดท าบัญชี
ครัวเรือน

ส่งเสริม
คุณธรรม/
จริยธรรม

กระบวน
การบริหาร

จัดการ

บุคลากร

การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม

ให้
ผลิตภัณ ์
โครงสร้าง
พ้ืนฐานการ

ผลิต

สร้างรายได้

การกู้ยืม/
เงินทุน
สหกรณ์
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• Product / Efficiency      
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รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 51 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็น
ส าคัญ 

เหมือนกัน ...” 

การอบรม
อาชีพเสริม 

“ให้จัดต้ังขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่ ึกอาชีพราษฎร ซึ่ง
ประกอบด้วยช่ำงเฟอร์นเิจอร์ ช่ำงตีเหล็ก ทอผ้า ดอกไมป้ระดิษฐ์ 
เลี้ยงสตัว์ ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ปลูกป่ำสมุนไพร ท ำอิฐบล็อค 
ฯลฯ เพ่ือจ าน่ายเป็นรายได้พิเศษ กับจะได้เป็นตัวอย่างแก่
ราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียง” 

พระรำชด ำรัส พระรำชทำนแก่ศูนย์
ส่งเสริมศิลปำชีพบ้ำนจำร ใน
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ พระบรม
รมชินีนำถ ต ำบลบำ้นม่วง อ ำเภอ
บ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร วันที ่18 
พฤศจิกำยน 2533 

-หัตถกรรม
สร้ำงรำยได้
พิเศษ 

“... โครงกำรที่จะใหม้ีงำนท ำนอกฤดูกำรท ำนำ หรือแม่จะอยู่ใน
ฤดูกำลท ำนำ แตเ่กิดมภีัยธรรมชำติ เช่นน้ ำท่วม หรือ น้ ำแห้ง
เกิดขึ้น ปีนั้นเกบ็เกี่ยวข้าวไม่ได้ เขาก็จะไปท าอาชีพอ่ืนก็ได้ 
เช่น ทอผ้า หรือ ท าหัตถกรรมอื่น  ไปรับจำ้ง เรื่องทอผ้ำนี้ก็
เป็นเรื่องของแผนกศิลปำชีพ ซึ่งเป็นแผนกที่เวลำไปเยีย่มรำษฎร 
เป็นแผนกส ำคัญ ...” 

พระรำชด ำรัส พระรำชทำนแก่
คณะบุคคลที่เข้ำเฝ้ำฯ ถวำยพระพร
ชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ ณ ศำลำดุสิดำลัย 
วันพฤหัสบดีที ่4 ธันวำคม 2523 

-อำชีพเสริม
นอกฤดูท ำนำ 

การส่งเสริม
คุณธรรม/
จริยธรรม 

“... สมำชิกแตล่ะคนมีควำมส ำคัญ ถ้ำสมำชิกท ำตนไม่ตรงตำม
จุดประสงค์ของสหกรณ์ ก็เท่ำกับทรยศตัวเอง ก็ไมคุ่้ม ฉะนั้นขอ
ย้ ำว่ำความซ่ือสัตย์สุจริตต่อกันและต่อตัวเองเป็นสิ่งส าคัญ และ
เป็นหัวใจของการอยู่เป็นสหกรณ์ ...” 

พระรำชด ำรัสในโอกำสที่อธบิดีกรม
ปศุสัตว์ น ำผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมและผู้แทนสมำชิกสถำนีผสม
เทียม เข้ำทูลละอองธุลีพระบำท ณ 
ปะร ำพิธบีริเวณโครงกำรเกษตร
สวนจิตรลดำ วันพฤหัสบด ีที่ 12 
พฤษภำคม 2520 

-ควำมซื่อสัตย์
สุจรติ 

“... ฉะนั้น กำรตั้งเป็นสหกรณ์นี้ และเข้ำใจกันดี เกื้อหนุนซึ่งกัน
และกันในกลุ่มสหกรณ์ เป็นกำรดมีำกและท ำควำมเจริญ สิ่งที่
ส าคัญในการด ารงความเป็นบึกแผ่นของสหกรณ์และกิจการ
สหกรณ์ในประเทศไทยนี้ ก็คือความเข้าใจซ่ึงกันและกัน 
ความเห็นอกเห็นใจ ควำม ... ที่เรยีกว่ำความซ่ีอสัตย์สุจริตต่อ
กัน คือ ไม่ใช่ว่ำซื่อสตัย์สจุริตในกำรปฏิบัติแต่ละคน แต่ว่ำซื่อสัตย์
สุจรติต่อกัน ...” 

พระรำชด ำรัสในโอกำสที่อธบิดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ น ำประธำน
สหกรณ์กำรเกษตรและสหกรณ์
นิคมทั่วประเทศ 
เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท ณ ศำลำ
ดุสิดำลัย วันพฤหัสบดีที ่12 
พฤษภำคม 2520 

-ควำมเข้ำใจ
ซึ่งกันและกัน/
ควำมเห็นอก
เห็นใจกัน 

-ควำมซื่อสัตย์
สุจรติ 

“... ฉะนั้น ความขยันหมัน่เพียรก็เป็นศูนย์กลำงอย่ำงหนึ่ง 
เรียกว่ำเป็นกุญแจอย่างหนึ่งของความส าเร็จของสหกรณ์     
ผู้ที่จะอยูไ่ด้เป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ต้องสำมัคคี สำมัคคีก็แปลว่ำ
พร้อมเพรียง ถ้าไม่พร้อมเพรียงกัน กิจการก็ไม่ก้าวหน้า คือ 
กิจกำรไม่เป็นไปตำมทีเ่รำต้องกำร แล้วถ้ำกิจกำรไม่เป็นไปตำมที่
เรำต้องกำร กิจกำรลม้เรำเป็นส่วนหนึ่งของกิจกำร เรำก็ลม้
เหมือนกัน ฉะนั้น ค ำว่ำสามัคคีคือความพร้อมเพรียง เป็นสิ่ง
ส าคัญในการด าเนินสหกรณ์” 

พระรำชด ำรัสพระรำชทำนแก่คณะ
ผู้น ำสหกรณ์กำรเกษตรและ
สหกรณ์นิคม ณ ศำลำดุสิดำลัย วัน
พฤหัสบดีที่ 11 พฤษภำคม 2521 

-ควำม
ขยันหมั่นเพียร 

-ควำมสำมัคค ี

เงินกู้/
กองทุน 

 การศึกษา/
ทั่วไป  

“...ผู้ที่ไม่สบายเดือดร้อน อาจให้เงินส่งเสริมเป็นสวัสดิการ ให้
ไปเลยก็ได้ หรือให้มำติดต่อทำงโรงพยำบำลให้แพทย์เคลื่อนที่ไป
ช่วย ...” 

พระบรมรำโชวำท พระรำชทำนแก่
คณะกรรมกำรสมำคม
เศรษฐศำสตร์เกษตรแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมรำชูปถัมภ ์ณ พระ
ต ำหนักจิตรลดำรโหฐำน วันอังคำร
ที่ 17 มิถุนำยน 2518 

-เงินทุน
ช่วยเหลือ
สมำชิก 
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3.3.1.2 การสร้างรายได้ 

พระรำชด ำรัสเรื่องกำรสร้ำงรำยได้ของสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 
ประกอบด้วย (1) กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ (2) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรผลิต (3) กระบวนกำรบริหำร
จัดกำร (4) กำรกู้ยืม/เงินทุนสหกรณ์ และ (5) บุคลำกร โดยมีตัวอย่ำงควำมเชื่อมโยงในกำรศึกษำและทบทวน
พระรำชด ำรัสเรื่องกำรสร้ำงรำยได้ของสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน ตำมกรอบ Practical Framework และ
องค์ประกอบกำรพัฒนำดังรูปที่ 3.14 และรำยละเอียดพระรำชด ำรัสในแต่ละกลุ่มดังตำรำงที่ 3.10 

 
รูปที่ 3.14 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องกำรสร้ำงรำยได้ของสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน 

ตำรำงที่ 3.10 พระรำชด ำรัสเรื่องกำรสร้ำงรำยได้ของสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม

ให้
ผลิตภัณ  ์

“… ผลิตผลในทำงเกษตรก็เป็นสิง่ที่ส ำคัญ เรำจะต้องผลิตให้มีคุณภาพ
ที่ดีที่สม่ าเสมอ และมีจ านวนสม่ าเสมอ เพราะว่าตลาดคือการค้า
ต้องอาศัยความสม่ าเสมอของคุณภำพ และปริมำณถึงจะจ ำหน่ำยได้
สะดวกและได้รำคำดี...” 

พระรำชด ำรัส 
พระรำชทำนแก่กลุ่ม
เกษตกรหุบกระพง อ ำเภอ
ชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี วัน
เสำร์ที่ 26 พฤษภำคม 
2516  

- ผลผลติมี
คุณภำพและ
จ ำนวน
สม่ ำเสมอ 
- ตรงตำมควำม

ต้องกำรของ
ตลำด 

ตัวอย่างพระราชด ารัสเรื่องการสร้างรายได้
ของสหกรณ/์วิสาหกิจชุมชน

1
ปัจจัยการพัฒนาตาม
Practical Framework 

องค์ประกอบ
การพัฒนา

2 3

การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม

ให้
ผลิตภัณ ์

“ หลักกำรของสถำนท่ีนี้ก็คอืจะตอ้งดูว่ำผลิตผลผลิตอย่ำงไรตั้งแต่ต้น... มีการ
ค้นคว้าวิจัย ว่าจะดัดแปลงผลิตผลเหล่านั้นอย่างไร ส ำหรับให้ไปสู่ผู้บริโภค 
เช่นโคนมก็ให้นมซึ่งผ่ำนกรรมวิธีต่ำงๆ เพื่อท่ีจะเป็นนมส ำหรับบริโภค นมส ำหรับ
เก็บไว้ได้นำนหน่อย หรือข้ำวก็มีโรงสีส ำหรับสีข้ำว แล้วก็ส่งไปให้แก่สมำชิก ...”
พระราชด ารัส พระราชทาน แก่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์
ประมง และสมาชิกผู้รับนมสด ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันศุกร์ ที่   
พฤษภาคม     

โครงสร้าง
พื้นฐาน
การผลิต

“... วิธีที่จะให้ผู้ผลิตนมโคสามารถจ าหน่ายนมได้ก็มีทางเดียวคือต้ังโรงงาน 
แล้วให้โรงงานนั้นเป็นของผู้ผลิต..ถ้ำตัง้ในรูปสหกรณไ์ด้ก็จะเป็นกำรดี แต่ถ้า
สร้างในรูปสหกรณ์ไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก็เห็นควรล้มเลิกกิจการ ...”
พระราชด ารัส พระราชทาน แก่คณะกรรมการด าเนินงานสร้างโรงงานนมผงที่ต าบลหนองโพ 
จังหวัดราชบุรี ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ ที่    กันยายน     

กระบวน
การ

บริหาร
จัดการ

“... ปัญหำส ำคัญท่ีสุดก็มีปัญหำกำรบริหำรโรงงำน ตั้งแต่กำรผลิต กำรแปรสภำพ 
จนกระทั่งกำรค้ำขำย อันนี้ก็จะเป็นปัญหำใหญ่ ใครจะเป็นกรรมการ ใครจะเป็น
ผู้ขาย ปัญหาเหล่านี้เราจะต้องขบ  ...”
พระราชด ารัส พระราชทาน แก่คณะกรรมการด าเนินงานสร้างโรงงานนมผงที่ต าบลหนองโพ 
จังหวัดราชบุรี ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ ที่    กันยายน     

การกู้ยืม/
เงินทุน
สหกรณ์

“กำรจัดตั้งกลุ่มสหกรณน์ั้น ต้องก าหนดนโยบายให้ดีแต่ต้น ไม่ใช่เพียงแต่เป็น
แหล่งเงินกู้ และต่อมาประลบปัญหาหนี้สูญ ในที่สุดกิจการก็ล้มเหลวไปโดย
ปริยาย ทั้งนี้ น่ำจะดูตัวอย่ำงจำกสหกรณท์ี่ประสบควำมส ำเร็จ เช่น สหกรณ์โค
นมหนองโพ จังหวัดรำชบุรี”
พระราชด ารัส พระราชทานแกศู่นย์รวมนม สถานีบ ารุงสัตว์สกลนคร บ้านหนองยาง จ.
สกลนคร วันที่    พฤศจิกายน     

บุคลากร “…สมำชิกแต่ละสหกรณ์  จะต้องเพำะควำมสามัคคีกัน  ควำมเข้ำใจอันดีซึ่งกัน
และกัน  ... แต่ละคนต้องมีวินัยจริง ...”
พระราชด ารัส พระราชทานแกส่หกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์การประมง ทั่ว
ราชอาณาจักร ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทร์ที่   พฤษภาคม     

องค์ประกอบการพัฒนา

สหกรณ์/
วิสาหกิจชุมชน

เป็นแหล่ง
ขาย

วัตถุดิบ

ส่งเสริม
การเกษตร
สมาชิก

เงินกู้/
กองทุน 

 พันธุ์/ยา 

ให้ความรู้
การเกษตร

ร้านค้า
สวัสดิการ

ดูแลความ
เป็นอยู่
สมาชิก

เงินกู/้
กองทุน 

 การศึกษา/
ทั่วไป 

อบรม
อาชีพเสริม

อบรมการ
จัดท าบัญชี
ครัวเรือน

ส่งเสริม
คุณธรรม/
จริยธรรม

กระบวน
การบริหาร

จัดการ

บุคลากร

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

สร้าง
รายได้

การกู้ยืม/
เงินทุน
สหกรณ์
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เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

... หลักกำรของสถำนที่นี้ก็คือจะต้องดูว่ำผลิตผลผลิตอย่ำงไรตั้งแต่ต้น

... มีการค้นคว้าวิจัย ว่าจะดัดแปลงผลิตผลเหล่านั้นอย่างไร ส ำหรับ
ให้ไปสู่ผู้บริโภค เช่นโคนมก็ให้นมซึ่งผ่ำนกรรมวิธีต่ำงๆ เพื่อท่ีจะเป็นนม
ส ำหรับบริโภค นมส ำหรับเก็บไว้ได้นำนหน่อย หรือข้ำวก็มีโรงสีส ำหรับ
สีข้ำว แล้วก็ส่งไปให้แก่สมำชิก ... 

... ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่ำงเกี่ยวข้องกับกำรเกษตรนี้ก็เป็นเช่นเดียวกัน ต้อง
ผลิต ดัดแปลง จ าหน่าย และบริโภค คือใช้ ถ้าตลอดทางเป็นไปโดย
ดีและแต่ละคนก็ได้ท ำด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ด้วยควำมตั้งใจดี ด้วย
ควำมมีหลักวิชำที่ดี ทุกคนก็ได้ประโยชน์ ทุกคนได้รับผลที่ดี ไม่ว่ำ
ผู้ผลิต ไม่ว่ำผู้ที่ดัดแปลง ไม่ว่ำผู้ที่บริโภค ได้ประโยชน์ทั้งนั้น และท ำให้
ส่วนรวมของเรำมีควำมมั่นคงได้ ...” 

พระรำชด ำรัส 
พระรำชทำน แก่
คณะกรรมกำรสหกรณ์
กำรเกษตร สหกรณ์นิคม 
สหกรณ์ประมง และ
สมำชิกผู้รับนมสด ณ 
โครงกำรส่วนพระองค์ 
สวนจิตรลดำ วันศุกร์ ที่ 8 
พฤษภำคม 2530 

- กำรค้นคว้ำวิจัย 
กำรดัดแปลง 
- กำรผลิต

ดัดแปลง 
จ ำหน่ำย 
บริโภค ให้
สอดคล้องกัน 

“...เมื่อตั้งโรงสี ปลูกข้ำวเองบ้ำง และไปซื้อข้ำวจำกเกษตรกรบ้ำง 
น ำมำสี และขำยในรำคำที่เหมำะสม เป็นในรูปสหกรณ์ ท่ีท ำท่ีสวนจติร
ฯนี้ไมไ่ด้ใช้ข้ำวที่ปลูกในสวนจติรฯ เพรำะว่ำข้ำวท่ีปลูกในสวนจิตรฯ 
เอำไปเข้ำพิธีแรกนำขวัญ ข้าวที่โรงสีนี้ เป็นข้าวที่ซ้ือมาจากเกษตรกร
โดยตรง โดยให้ราคาที่เหมาะสม เกษตรกรก็มีความสุข เพราะขาย
ข้าวในราคาที่เหมาะสม และผู้บริโภคก็ซ้ือได้ในราคาถูก เพรำะว่ำไม่
ต้องมีกำรขนส่งมำกเกินไป ไม่ต้องมีคนกลำงมำกเกินไป ตกลงทั้งผู้ผลิต
และผูบ้ริโภคก็มีควำมสุข” 

พระรำชด ำรัส 
พระรำชทำนแก่คณะ
บุคคลต่ำงๆที่เข้ำเฝ้ำฯ 
ถวำยชัยมงคลเนื่องใน
โอกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ ณ ศำลำดุสิ
ดำลัย สวนจิตรลดำฯ 
พระรำชวังดุสิต วัน
พฤหัสบดีที่ 4 ธันวำคม 
2540 

- สร้ำงมลูค่ำเพิ่ม
ให้ผลิตภัณฑ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต 
 โรงงาน) 

“... วิธีท่ีจะให้ผู้ผลิตนมโคสามารถจ าหน่ายนมได้ก็มีทางเดียวคือต้ัง
โรงงาน แล้วให้โรงงานนั้นเป็นของผู้ผลิต มิใช่ว่าบริษัท ร่ังหรือ
ญี่ปุ นมาลงทุนสร้างโรงงานแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าต่อไปนั้น 
ความคิดเช่นนี้เป็นความคิดท่ีเรารับไม่ได้ .... แต่ถ้ำผู้ที่ผลิตวัตถดุิบกับ
ผู้ที่แปรสภำพเป็นเจ้ำของเดียวกันจะไมเ่กิดปญัหำ เพรำะว่ำท ำกันเอง 
แต่กำรท ำกันเองนี้มีควำมล ำบำกอยู่ที่ต้องมีวินัยอยู่มำก ต้องมีควำม
เสียสละเพื่อส่วนรวมของกิจกำรอย่ำงส ำคัญ ถ้าต้ังในรูปสหกรณ์ได้ก็
จะเป็นการดี แต่ถ้าสร้างในรูปสหกรณ์ไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก็
เห็นควรล้มเลิกกจิการ ...” 

พระรำชด ำรัส 
พระรำชทำน แก่
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
สร้ำงโรงงำนนมผงที่ต ำบล
หนองโพ จังหวัดรำชบุรี ณ 
พระต ำหนักจิตรลดำ
รโหฐำน วันศุกร ์ที่ 11 
กันยำยน 2513 

- โรงงำนท่ี
เกษตรกรร่วม
เป็นเจ้ำของ 
- สหกรณ ์

กระบวนก
ารบริหาร
จัดการ  
 การ

บริหารเงิน 
กฎระเบียบ

  

“…คนๆ เดียวจะท ำกิจกำรโคนมนี ้จะไมไ่ด้เพรำะว่ำต้องมีการลงทุน 
เมื่อมีกำรลงทุนแล้วก็หมำยถึงว่ำ จะต้องมีทุนมำลง ทุนนั้นจะต้องได้มำ
จำกการกู้ แต่ถ้ำกู้ในอัตรำดอกเบีย้สูงอย่ำงที่ชอบกู้กันลงท้ำยมีคน
เดียวท่ีจะรวย คือ "เจ้าหนี้"...” 
“……ระเบียบการที่จะตั้งโรงงำนและบรหิำรโรงงำนและกิจกำรตำ่งๆ น้ี 
ก็จะต้องร่างกฎบังคับให้รัดกุมในรูปสหกรณ์ในอนำคต ....ขอให้ทุกคน
ได้พิจำรณำ แล้วก็ช่วยกนัออกความคิด ... เมื่อถูกต้องก็บรรจุเข้ำไปใน
ระเบียบกำร ก็คงจะยังมีปญัหำอีกไม่น้อย ถ้ำมีปญัหำอะไรก็มำ
พิจำรณำกัน ...” 

พระรำชด ำรัส 
พระรำชทำน เนื่องในพธิี
เปิดโรงงำนนมผง “สวน
ดุสิต” วันอำทิตย์ ที่ 7 
ธันวำคม 2512 
 

- กำรลงทุน 
- กำรกู้ 
- เจ้ำหนี ้
- ดอกเบี้ยที่ไม่สูง

จนเกินไป 
- กฎระเบียบที่

เป็นที่ยอมรับ
และทันสมัย 
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เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 
กระบวนก
ารบริหาร
จัดการ 

 โครงสร้าง
การจัดการ
องค์กร) 

“... ปัญหำส ำคัญที่สดุก็มีปญัหำกำรบริหำรโรงงำน ตั้งแต่กำรผลิต กำร
แปรสภำพ จนกระทั่งกำรคำ้ขำย อันนี้ก็จะเป็นปัญหำใหญ่ ใครจะเป็น
กรรมการ ใครจะเป็นผู้ขาย ปัญหาเหล่านี้เราจะต้องขบ  ...” 
“...  วิธีที่จะให้ผู้ผลิตนมโคสำมำรถจ ำหน่ำยนมได้ก็มีทำงเดียวคือตั้ง
โรงงำน แล้วให้โรงงำนนั้นเป็นของผู้ผลิต มิใช่ว่ำบริษัทฝรั่งหรือญี่ปุ่นมำ
ลงทุนสร้ำงโรงงำนแปรสภำพวัตถดุิบให้เป็นสินคำ้ต่อไปนั้น ควำมคดิ
เช่นนี้เป็นควำมคิดทีเ่รำรับไมไ่ด้ .... แต่ถ้าผู้ที่ผลิตวัตถุดิบกับผู้ที่แปร
สภาพเป็นเจ้าของเดียวกันจะไม่เกิดปัญหา เพรำะว่ำท ำกันเอง ...” 

พระรำชด ำรัส 
พระรำชทำน แก่
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
สร้ำงโรงงำนนมผงที่ต ำบล
หนองโพ จังหวัดรำชบุรี ณ 
พระต ำหนักจิตรลดำ
รโหฐำน วันศุกร ์ที่ 11 
กันยำยน 2513 

- โครงสร้ำง
ผู้บริหำรและ
บุคลำกร 
- โครงสร้ำงผู้ถือ

หุ้น 

การกู้ยืม/ 
เงินทุน
สหกรณ์ 

“ถ้ำท ำงำนดี ก็จะท ำให้สำมำรถไดร้ับเงินกู้สินเชื่อ อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่
ทรำบว่ำชำวสหกรณ์ทุกคนหรือเกอืบทุกคนเข้ำใจว่ำ กำรตั้งสหกรณน์ั้น
มีควำมดีอยูเ่ป็นส ำคัญอยู่ที่ว่ำไปกู้เงินเขำได้ ไปกู้จำกธนำคำรเพื่อ
กำรเกษตรและสหกรณ์ ข้อน้ีก็เปน็ของดีส่วนหน่ึง อีกส่วนหนึ่งอำจเป็น
อันตรำยได้ ว่ำการไปกู้ยืมเงินในรปูใด  มีเสียได้ มีอันตรายได้ 
เพรำะว่ำแต่ละคนด้วยก ำลังของตนอำจจะมไีม่พอส ำหรับกิจกำรที่จะ
ให้มีควำมก้ำวหน้ำโดยเร็ว แต่ว่ำถ้ำไม่คดิดีๆ ไปกู้ยืมเพรำะคิดว่ำเป็น
สหกรณ์ไปกูย้ืมเขำได้ ก็กู้ยมืมาลงทุนในสิ่งท่ีไม่คุ้มค่า หรือ เอาทุนคืน
เขาไม่ได้ อันนี้เสียหายมาก” 
“กำรที่ไปกู้ยืมเขำ ถ้ำเอำเงินมำใช้ในทำงที่ถูกสร้ำงสรรค์กจิกำรให้มี
ก ำไรได้ ให้มีควำมก้ำวหน้ำได้ ก็ควรท ำได้ โดยเฉพำะไปกู้ยมืจำก
ธนำคำรซึ่งตั้งขึ้นมำโดยเฉพำะส ำหรับเกษตรและสหกรณ์ อันนี้ก็นับว่ำ
ปลอดภัย ... ฉะนั้น กำรที่จะไปกู้ยมืในฐำนะบุคคลกต็ำม หรือในฐำนะ
สหกรณ์ก็ตำม จะต้องคิดใหด้ีว่ำกำรกู้มือน้ันมีเหตุผลหรือไม่ กำรกู้ยืม
แล้วก็มำท ำให้ผลิตผลของเรำมีคณุสมบัติ หรือมีรำคำสูงขึ้นก็ถูกต้อง ... 
ฉะนั้น ก็ขอสนับสนุนเรื่องการลงทุนด้วยการไปกู้แล้วมาลงทุน 
เพ่ือที่จะท าให้ผลิตผลของเรามีคุณค่ามากขึ้น” 

พระรำชด ำรัสในโอกำสที่
ผู้น ำสหกรณ์กำรเกษตร 
สหกรณ์นิคมและสหกรณ์
ประมงทั่วประเทศ 
เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท 
ณ ศำลำดุสิดำลัย วันพธุที่ 
14 พฤษภำคม 2523 

- กำรกู้ยืมเพื่อ
ลงทุนอย่ำง
คุ้มค่ำ 

“กำรจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์นั้น ต้องก าหนดนโยบายให้ดีแต่ต้น ไม่ใช่
เพียงแต่เป็นแหล่งเงินกู้ และต่อมาประลบปัญหาหนี้สูญ ในที่สุด
กิจการก็ลม้เหลวไปโดยปริยาย ทั้งนี้ น่ำจะดูตัวอย่ำงจำกสหกรณ์ที่
ประสบควำมส ำเรจ็ เช่น สหกรณ์โคนมหนองโพ จังหวัดรำชบุรี” 

พระรำชด ำรัส 
พระรำชทำนแก่ศูนย์รวม
นม สถำนีบ ำรุงสัตว์
สกลนคร บ้ำนหนองยำง 
จ.สกลนคร วันที่ 19 
พฤศจิกำยน 2532 

- นโยบำย
เงินทุน/กู้ยืม 

บุคลากร 
-
คณะกรรม
กำร 
-ผู้บริหำร
งำน 
-สมำชิก 

“…สมำชิกแตล่ะสหกรณ ์ จะต้องเพำะควำมสามัคคกีัน  ควำมเข้ำใจ
อันดีซึ่งกันและกัน  ... แต่ละคนตอ้งมีวินัยจริง ...” 

พระรำชด ำรัส 
พระรำชทำนแก่สหกรณ์
กำรเกษตร สหกรณ์นิคม 
และสหกรณ์กำรประมง 
ทั่วรำชอำณำจักร ณ ศำลำ
ดุสิดำลัย วันจันทร์ที่ 7 
พฤษภำคม 2522 

- สำมัคค ี
- มีวินัย 
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3.3.1.3 การส่งเสริมสมาชิก 

พระรำชด ำรัสเรื่องกำรส่งเสริมสมำชิกสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน สำมำรถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ประกอบด้วย (1) กำรเป็นแหล่งขำบวัตถุดิบ (2) กำรให้ควำมรู้เกษตรกร (3) กำรอบรมกำรท ำบัญชีครัวเรือน 
และ (4) กำรกู้ยืม/เงินทุนด้ำนพันธุ์พืชและยำ โดยมีตัวอย่ำงควำมเชื่อมโยงในกำรศึกษำและทบทวนพระรำช
ด ำรัสเรื่องกำรสร้ำงรำยได้ของสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน ตำมกรอบ Practical Framework และองค์ประกอบ
กำรพัฒนำดังรูปที่ 3.15 และรำยละเอียดพระรำชด ำรัสในแต่ละกลุ่มดังตำรำงที่ 3.11 

 
รูปที่ 3.15 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องกำรส่งเสริมสมำชิกสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน 

ตำรำงที่ 3.11 พระรำชด ำรัสเรื่องกำรส่งเสริมสมำชิกสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

เป็นแหล่งขาย
วัตถุดิบ 

“…นอกจำกในด้ำนเกษตรกรหรือใน ด้ำนเกษตร
โดยตรง ก็ยังต้องอำศัยทำงอุตสำหกรรมและทำง
ธุรกิจ เพื่อที่จะให้ชีวิตนั้นมีประโยชน์และท ำกิจกำร
งำนให้เป็นรำยได้ที่เต็มเปี่ยม ผลิตผลต่าง  นั้นย่อม
ต้องมาดัดแปลงเปลี่ยนแปลง แม้แต่ข้าวก็จะต้องมา
สีให้บริโภคได้ หรือต้องมาให้นักธุรกิจด าเนินการ
เพ่ือที่จะจ าหน่ายออกไปให้เป็นรายได้...” 

พระรำชด ำรัส ในโอกำสที่ผู้แทน
กรรมกำรสหกรณ์กำรเกษตร 
สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง ยวุ
เกษตรกร และสมำชกิผู้รับนมสด 
เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท ณ 
โครงกำรส่วนพระองค์ สวนจิตรลดำ 
วันพุธ ที่    พฤษภำคม      

-ดัดแปลงผลิตผล เพื่อ
จ ำหน่ำย 

การให้ความรู้
เกษตรกร 

“...ต้ังศูนย์การอบรมการสหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ 
ตลอดถึงประชาชนต่อไปด้วย ...” 

พระรำชด ำรัส ในพธิีเปิดประชุม
รัฐสภำสมัยประชุมสำมัญ ณ พระที่
นั่งอนันตสมำคม วันจันทร์ที่ 25 
มิถุนำยน 2500 

-ควำมรู้กำรสหกรณ ์

ตัวอย่างพระราชด ารัส
เรื่องการส่งเสริมการเกษตรสมาชิก

ของสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน

1
ปัจจัยการพัฒนาตาม
Practical Framework 

องค์ประกอบ
การพัฒนา

2 3

เป็นแหล่ง
ขาย

วัตถุดิบ

“…                                                        
                                                                
                                                              
                                                              
                                                            ...”
พระราชด ารัสในโอกาสที่ผู้แทนกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์
ประมง ยุวเกษตรกร และสมาชิกผู้รับนมสด เ ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ โครงการ
ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันพุธ ที่    พฤษภาคม     

ให้ความรู้
การเกษตร

“...ต้ังศูนย์การอบรมการสหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ ตลอดถึงประชาชน
ต่อไปด้วย ...”
พระราชด ารัส ในพิธีเป ดประชุมรัฐสภาสมัยประชมุสามญั ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 
วันจันทร์ที่    มิถุนายน     

อบรมการ
จัดท า
บัญชี

ครัวเรือน

“...เมื่อผลิตอะไรแล้วก็จ าหน่ายไปก็มีรายได้ ก็ต้องท าบัญชี ชำวบ้ำน
ท ำบัญชีบำงทีไม่ค่อยถูก ทำงรำชกำรท ำบัญชีก็ถูกต้องเกินไป ..”
พระราชด ารัสในโอกาสที่ประธานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ น าผู้เข้าร่วมสัมมนาและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวขอ้งเ ้า  เพื่อ
รับพระราชทานพระบรมราโชบายเกี่ยวกบัการด าเนินงานในชว่งต่อไป ณ ศาลาดุสิ
ดาลัย วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2531

เงินกู้/
กองทุน 

 พันธุ์/ยา 

“... ถ้ำมีกิจกำรใดที่จะตอ้งหำเงินทุนมำลงทุน เช่น หำพันธุ์พืชที่ดีมำ
ลงทุนเสียก่อน ก็สำมำรถท่ีจะหาทุนมาให้กู้ให้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ า 
ที่ดี ดีกว่าที่จะให้แต่ละคนในกลุ่มหรือในหมู่บ้านไปหาทุนมาใน
ดอกเบี้ยสูงและไม่แน่นอนว่าจะได้ผลดีหรือไม่ ...”
พระราชด ารัสในโอกาสที่อธบิดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ น าประธานสหกรณ์การเกษตร
และสหกรณ์นิคมทั่วประเทศ เ ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย วัน
พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2520

องค์ประกอบการพัฒนา

สหกรณ์/
วิสาหกิจชุมชน

เป็นแหล่ง
ขายวัตถุดิบ

ส่งเสริม
การเกษตร
สมาชิก

เงินกู้/
กองทุน 

 พันธุ์/ยา 

ให้ความรู้
การเกษตร

ร้านค้า
สวัสดิการ

ดูแลความ
เป็นอยู่
สมาชิก

เงินกู้/
กองทุน 

 การศึกษา/
ทั่วไป 

อบรม
อาชีพเสริม

อบรมการ
จัดท าบัญชี
ครัวเรือน

ส่งเสริม
คุณธรรม/
จริยธรรม

กระบวน
การบริหาร

จัดการ

บุคลากร

การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม

ให้
ผลิตภัณ ์
โครงสร้าง
พ้ืนฐานการ

ผลิต

สร้างรายได้

การกู้ยืม/
เงินทุน
สหกรณ์

     

                         

                
                      

   
    

          
        

                     
                    

                   
                          

                       

                
            

           
            

                               
•    Supply chain        
• Product / Efficiency      
•                                     

            
               
         

         
        

             
(Community / Area)

           
                

                
                 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 56 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 
“…อำชีพในด้ำนกำรเกษตรทุกทุกอย่ำงต้องอำศัย
ปัจจัยหลำยด้ำน...ความรู้ในวิชาการผลิตและความรู้
ในการเป็นอยู่ ทั้งความรู้ในด้านจ าหน่าย ล้วนเป็น
ควำมรู้ทีจ่ะต้องประสานกนัหมด... ” 

พระรำชด ำรัส พระรำชทำนแก่
สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์นิคม 
และสหกรณ์กำรประมง ทัว่
รำชอำณำจกัร ณ ศำลำดุสิดำลยั วัน
จันทร์ที่ 7 พฤษภำคม 2522 

- ควำมรู้ / กำรดูแล
สมำชิกในวิชำกำรผลิต 
ควำมเป็นอยู่ และกำร
จ ำหน่ำย 

“...ในค ำว่ำสหกรณ์นี้ก็ช้ีแจงอยู่แลว้ว่ำเรำมีหน้ำที่
อะไร แต่ว่ำใหล้ึกซึ้งเข้ำไปต้องนึกถึงว่ำท างานร่วมกัน
นั้นต้องท าอะไรบ้าง มีคุณสมบัติอะไรบ้าง 
คุณสมบัติส าคัญก็คือความเผ่ือแผ่ให้แก่กัน ซึ่งก็
เรียกกันว่ำสำมัคคี อีกอย่างหนึ่งกค็ือใช้ความรู้
ความสามารถนั้นมาเผ่ือแผ่มาช่วยกัน ท ำคนเดยีว
ยำก แต่ถ้ำร่วมกันท ำ งำนนั้นจะงำ่ยขึ้นและมีผลที่
มั่นคงยิ่งขึ้น แต่ในกำรท ำงำนร่วมกัน ต้องมีคุณสมบัติ
อีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญ จะต้องมีความสุจริต...” 

พระรำชด ำรัสพระรำชทำนแก่คณะ
สมำชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม 
กรรมกำรสหกรณ์กำรเกษตร 
สหกรณ์นิคม และสหกรณ์กำร
ประมงทั่วรำชอำณำจักร ณ ศำลำดุสิ
ดำลัย วันศุกร์ที่ 9 พฤษภำคม 2529 

-คุณสมบัติกำรท ำงำน
ร่วมกัน 

“...สมาชกิทุกคนจะต้องเรียนรู้วิชาการให้ใช้
วิทยาการต่าง  นี้ให้ถูกต้อง ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็
เกิดผลเสียหายได้ คือ วิชำกำรทั้งในด้ำนกลไกต่ำงๆ 
และวิชำกำร แม้จะในด้ำนกำรตั้งสหกรณ์หรือในด้ำน
กำรค้ำ...” 

พระรำชด ำรัสพระรำชทำนแก่คณะ
สมำชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม 
กรรมกำรสหกรณ์กำรเกษตร 
สหกรณ์นิคม และสหกรณ์กำร
ประมงทั่วรำชอำณำจักร ณ ศำลำดุสิ
ดำลัย วันศุกร์ที่ 9 พฤษภำคม 2529 

-ควำมรู้แก่สมำชิก 

อบรมการ
จัดท าบัญชี
ครัวเรือน 

“...ในประเทศไทย เรำด ำเนินงำนมำเป็นเวลำนำน
แล้วในเรื่องที่จะให้ชำวบ้ำนได้อยู่ดกีินดี จนกระทั่ง
เป็นประเพณีของชำวบ้ำนของคนไทยทีจ่ะไม่ต้องท า
บัญชีมากเกนิไป อำจจะหำว่ำเลอะเทอะ หำว่ำไม่
เป็นเรื่องเป็นรำว เพรำะว่ำเมืองไทยนี้ออกจะตำม
สบำยเกินไป ตำมสบำยนี้อำจจะดเีหมือนกัน ไปแสดง
บัญชียำก แต่ว่ำตำมสบำยมันดี เพรำะมันสบำย...” 

พระรำชด ำรัสพระทำนแก่ผู้เข้ำรว่ม
สัมมนำเร่ืองกำรประยุกต์เทคโนโลยี
กำรถ่ำยท ำภำพถำ่ยทำงอำกำศและ
ดำวเทียมในกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดิน
ลุ่มน้ ำทำงเหนือของประเทศไทย ณ 
โรงแรมรินค ำ จังหวัดเชียงใหม่ วัน
จันทร์ที่ 7 มกรำคม 2523 

-บัญชีครัวเรือนที่ใช้
ง่ำย ไม่มำกเกินไป 

“...เมื่อผลิตอะไรแล้วก็จ าหน่ายไปก็มีรายได้ ก็ต้อง
ท าบัญชี ชำวบ้ำนท ำบัญชีบำงทีไม่ค่อยถูก ทำง
รำชกำรท ำบัญชีก็ถูกต้องเกินไป ...”  

พระรำชด ำรัสในโอกำสที่ประธำน
คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อ
ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ น ำผู้เขำ้ร่วมสัมมนำ
และบุคคลต่ำงๆที่เกี่ยวขอ้งเฝ้ำฯ เพื่อ
รับพระรำชทำนพระบรมรำโชบำย
เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนในช่วงต่อไป 
ณ ศำลำดุสิดำลัย วันศุกร์ที่ 26 
สิงหำคม 2531 

-ควำมเข้ำใจในกำรท ำ
บัญชีครัวเรือน 

“ให้ด ำเนินกำรจดัตั้งศูนยร์ับซื้อยำง ท้ังยำงแผ่นและ
น้ ำยำง (Latex) โดยกำรรวบรวมรำษฎร 20 – 30 
ครอบครัว เหมือนกับสหกรณ์หมู่บำ้น และให้ตั้งอยู่ใน
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง เมือ่โรงผลติยำงเสร็จ
แล้ว ก็ให้ท ำผลติภณัฑ์จำกน้ ำยำงต่อไป...” “   เมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จ จะท าบันทกึว่าเราลงทุนเท่าไร 
ค่าเคร่ืองมือเท่าไร เวลาท าแล้วขายได้เงินเท่าไร่ 
เงินที่ได้มาก็ต้องท าบัญชี บัญชีเป็นส่วนหนึ่งของ

พระรำชด ำรัส พระรำชทำนแก่บ้ำน
โคกกูแว จังหวัดนรำธวิำส วันที่ 26 
กันยำยน 2531 

-สหกรณ์ก็ต้องท ำบัญช ี
-ชำวบ้ำนก็ต้องท ำบัญช ี
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เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 
ศูนย์  ตำมธรรมดำศูนย์ฯ ต้องมรีำยไดส้่งเข้ำคลัง แต่
ที่น่ีเป็นกำรท ำบัญชีเป็นส่วนหน่ึงของกำรศึกษำ 
จะต้องตั้งทุนข้ึนมำ เมื่อสำมำรถเกบ็เองไว้ได้ และ
จะต้องท ำเหมือนชำวบ้ำน ชาวบ้านก็ต้องท าบัญชี 
ศูนย์  นี้ต้องเป็นตัวอย่างของการท าบัญชี 
ผลิตภัณ ์ยางก็ต้องท าบัญชี” 

เงินกู้/
กองทุน 

 พันธุ์/ยา  

“... ถ้ำมีกิจกำรใดที่จะต้องหำเงินทุนมำลงทุน เช่น 
หำพันธุ์พืชที่ดีมำลงทุนเสียก่อน ก็สำมำรถที่จะหาทุน
มาให้กู้ให้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ า ที่ดี ดีกว่าที่จะให้
แต่ละคนในกลุ่มหรือในหมู่บ้านไปหาทุนมาใน
ดอกเบี้ยสูงและไม่แนน่อนว่าจะได้ผลดีหรือไม่ ...” 

พระรำชด ำรัสในโอกำสที่อธบิดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ น ำประธำนสหกรณ์
กำรเกษตรและสหกรณ์นิคมทั่ว
ประเทศ เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท 
ณ ศำลำดุสิดำลัย วันพฤหัสบดีที่ 12 
พฤษภำคม 2520 

-เงินกู้ให้สมำชิกใน
อัตรำดอกเบีย้ต่ ำ 

 

3.4 ระดับภูมิภาค/ประเทศ 

ในกำรพัฒนำระดับภูมิภำค/ประเทศให้สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนนั้น ปัจจัยส ำคัญใน
กำรพัฒนำคือ กำรเชื่อมโยงแหล่งเครือข่ำยทุน ทั้งแหล่งเงินทุน เทคโนโลยี องค์ควำมรู้ และกำรเพ่ิมมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีพระรำชด ำรัสที่พระรำชทำนไว้ดังนี้ 

 

3.4.1 การเชื่อมโยงสู่ภายนอก 

3.4.1.1 เครือข่ายทุน 

พระรำชด ำรัสเรื่องกำรเชื่อมโยงสู่ภำยนอก สำมำรถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) แหล่งทุน 
(2) เทคโนโลยี (3) องค์ควำมรู้ และ (4) กำรเพ่ิมมูลค่ำ โดยมีตัวอย่ำงควำมเชื่อมโยงในกำรศึกษำและทบทวน
พระรำชด ำรัสเรื่องกำรเชื่อมโยงสู่ภำยนอก ตำมกรอบ Practical Framework และองค์ประกอบกำรพัฒนำดัง
รูปที่ 3.16 และรำยละเอียดพระรำชด ำรัสในแต่ละกลุ่มดังตำรำงที่ 3.12 
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รูปที่ 3.16 ตัวอย่ำงกำรศึกษำและทบทวนพระรำชด ำรัสเรื่องเครือข่ำยทุน 

 

ตำรำงที่ 3.12 พระรำชด ำรัสเรื่องเครือข่ำยทุน 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

แหล่งทุน “... โครงกำรหลวง เป็นโครงกำรที่ประกอบไปด้วยอำสำสมัครและ
เป็นข้ำรำชกำรในกระทรวง ทบวงกรมต่ำงๆของไทย และเป็น
ผู้เช่ียวชำญที่มำจำกต่ำงประเทศ ในที่สุดเป็นโครงกำรที่มำกมำย
ใหญ่โต ขยำยออกไปจำกกำรช่วยประชำชนในหมู่บ้ำนในวงจ ำกัด 
จนกระทั่งเป็นกำรช่วยเหลือเท่ำกับเป็นภำคทีเดียว จึงต้องมีการ
บริหารที่ดีขึ้น และก็มีคนได้ช่วยบริจำคเงินและสิ่งของ เพื่อที่จะให้
โครงกำรนี้ด ำเนินไปตำมจุดประสงค์ คือ ควำมกินดีอยู่ดีของ
ประชำชน ต่อมาจึงได้เปลี่ยนแปลงเป็น “มูลนิธิโครงการหลวง” 
เพ่ือที่จะให้กิจการนี้ด าเนินต่อไปได้อย่างสม่ าเสมอ ในกำรที่ได้รับ
ควำมร่วมมือจำกส่วนรำชกำรต่ำงๆอย่ำงดี โดยเอื้อเฟื้อบุคลำกร
และงบประมำณที่จะช่วยท ำให้ได้ตำมจุดประสงค์  ... ที่ตั้งเป็น
มูลนิ ธินั้ น  ก็ ให้ โครงกำรมี กำรด ำ เนิ นกำรไป ได้ด้ วยดี ตำม
จุดประสงค์ เพรำะว่ำถ้ำไม้ได้ตั้งเป็นมูลนิธิ จะท ำให้กิจกำรที่
กว้ำงขวำงขนำดนี้ไม้สำมำรถท่ีจะบริหำรไกลออกไปอีก...” 

พระรำชด ำรัสในโอกำสที่ประธำน
มูลนิธิโครงกำรหลวง น ำคณะ
บุคคลเฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯถวำยเงิน 
และน้อมเกล้ำฯ ถวำยสิ่งของเพื่อ
สนับสนุนกิจกำรมูลนธิิโครงกำร
หลวง ณ พระต ำหนักจิตรลดำ
รโหฐำน วันพฤหัสบดีที ่24 
กุมภำพันธ์ 2537 

- ปรับรูปแบบเพื่อ
รองรับแหล่ง
เงินทุนภำยนอก 

ตัวอย่างพระราชด ารัส
เรื่องเครือข่ายทุน

1
ปัจจัยการพัฒนาตาม
Practical Framework 

องค์ประกอบ
การพัฒนา

2 3

แหล่งทุน “... โครงกำรหลวง ... ในที่สุดเป็นโครงกำรที่มำกมำยใหญ่โต ขยำย
ออกไปจำกกำรช่วยประชำชนในหมู่บ้ำนในวงจ ำกัด ... จึงต้องมีการ
บริหารที่ดีขึ้น และก็มีคนได้ช่วยบริจำคเงินและสิ่งของ เพื่อท่ีจะให้
โครงกำรนี้ด ำเนินไปตำมจุดประสงค์ คือ ควำมกินดีอยู่ดีของประชำชน 
ต่อมาจึงได้เปลี่ยนแปลงเป็น “มูลนิธิโครงการหลวง  เพ่ือที่จะให้
กิจการนี้ด าเนินต่อไปได้อย่างสม่ าเสมอ ...”
พระราชด ารัสในโอกาสที่ประธานมูลนิธโิครงการหลวง น าคณะบุคคลเ ้า  
ทูลเกล้า ถวายเงิน และน้อมเกล้า  ถวายสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจการมูลนิธิโครงการ
หลวง ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันพฤหัสบดีที่    กุมภาพันธ์     

เทคโนโลยี “...ปัจจัยส าคัญคือความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งก าลังทรัพย์และเครื่อง
อุปกรณ์ต่าง  ฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยได้มำบริจำคในวันนี ้ก็เป็นกำรอุ้มชูให้โครงกำร
หลวงนี้ด ำเนินกำรได้ต่อไป ...”
พระราชด ารัสในโอกาสที่ประธานมูลนิธโิครงการหลวง น าคณะบุคคลเ ้า  
ทูลเกล้า ถวายเงิน และน้อมเกล้า  ถวายสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจการมูลนิธิโครงการ
หลวง ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

องค์ความรู้ “... ขอให้นักวิชำกำรและปฏบิัติกำรทำงเทคโนโลยี หันมำพิจำรณำถงึการ
สร้างสรรคอ์ีกแบบหนึ่งด้วย คือ กำรใช้หลักวิชำและควำมริเริ่มสร้ำงงำนที่อำจดูไม่
ใหญ่โตนัก แต่มีประสิทธิภาพสูงและอ านวยประโยชน์โดยตรงได้มาก...”
พระบรมราโชวาทในพิธพีระราชทานปริญญาบตัรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า ณ วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2520

การเพิ่ม
มูลค่า

ผลิตภัณ ์

“ในเรื่องกำรปลูกปอสำ ควรจะได้มีการศึกษาเพิ่มเติมถึงวิธีการท ากระดาษสา 
จากเยื่อปอสาด้วย เพราะชาวบ้านจะได้สามารถน าไปขายในรูปของกระดาษสา
ได้”
พระราชด ารัส พระราชทานแกศู่นย์ศึกษาการพัฒนาห้วย ่องไคร้  วันที่ 15 มีนาคม 
2532

องค์ประกอบการพัฒนา

การเชี่อมโยงสู่ภายนอก

แหล่งทุน

เครือข่ายทุน

การเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณ ์

เทคโนโลยี

องค์ความรู้
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รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 59 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 
เทคโนโลย ี “...ปัจจัยส าคัญคือความร่วมมือทางวิชาการ รวมท้ังก าลังทรัพย์

และเคร่ืองอุปกรณ์ต่าง  ฉะนั้นท่ำนท้ังหลำยได้มำบริจำคในวันน้ี 
ก็เป็นกำรอุ้มชูให้โครงกำรหลวงนี้ด ำเนินกำรไดต้่อไป ...” 

พระรำชด ำรัสในโอกำสที่ประธำน
มูลนิธิโครงกำรหลวง น ำคณะ
บุคคลเฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯถวำยเงิน 
และน้อมเกล้ำฯ ถวำยสิ่งของเพื่อ
สนับสนุนกิจกำรมูลนธิิโครงกำร
หลวง ณ พระต ำหนักจิตรลดำ
รโหฐำน วันพฤหัสบดีที ่24 
กุมภำพันธ์ 2537 

-ควำมร่วมมือ 

องค์ความรู้ “... ขอให้นักวิชำกำรและปฏิบตัิกำรทำงเทคโนโลยี หันมำ
พิจำรณำถึงการสร้างสรรคอ์ีกแบบหน่ึงด้วย คือ กำรใช้หลักวิชำ
และควำมริเริ่มสร้ำงงำนท่ีอำจดูไมใ่หญ่โตนัก แตม่ีประสิทธภิาพ
สูงและอ านวยประโยชน์โดยตรงได้มาก โดยน ำเอำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ตลอดจนแรงงำนของ
คนส่วนใหญ่ให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และให้เกดิควำมเสียหำย หรือ 
ควำมสญูเปลำ่น้อยที่สุด หำรสร้ำงควำมเจรญิในลักษณะนี้ จะช่วย
สร้ำงเสริมควำมเจริญของกิจกำรสว่นรวมได้แน่นอน ...” 

พระบรมรำโชวำทในพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตรของ
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ 
ณ วิทยำเขตเจำ้คุณทหำร 
ลำดกระบัง วันอังคำรที่ 18 
ตุลำคม 2520 

-กำรสร้ำงสรรค์
เพื่อพัฒนำ
ประสิทธิภำพ 

“... ในกำรท ำมำหำกินจะต้องมีความรู้ในวิชาการ อย่ำงที่ได้
รำยงำนว่ำมำสัมมนำกม็ำหำควำมรู้แลกเปลี่ยนควำมคิด ก็ต้องมี
เจ้ำหน้ำท่ีของฝ่ำยทำงรำชกำร ซึ่งยินดีที่จะให้ควำมรู้ ถ้ำพูดถึง
ข้ำรำชกำรที่มีหน้ำท่ีจะเกื้อหนุนพ่ีน้องกสิกร จะมีก ำลัง ก ำลังที่จะ
ท ำ ส ำคัญอยู่ที่ก ำลังใจ ก ำลังควำมรู้ที่เขำมี ...” 

พระรำชด ำรัสพระรำชทำนแก่
คณะผู้น ำสหกรณ์กำรเกษตรและ
สหกรณ์นิคม ณ ศำลำดุสิดำลัย 
วันพฤหัสบดีที ่11 พฤษภำคม 
2521 

-ใฝ่หำควำมรู ้

“... บุคคลในวิชำชีพต่ำงๆ มาต้ังเป็นกลุม่เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ความรู้นั้น เป็นอุดมกำรณ์ที่น่ำช่ืนชมยิ่งนัก เพรำะเหตุว่ำชีวิตของ
คนเราต้องประกอบด้วยวิชาความรู้ทุกอย่าง ส ำหรับให้ได้ทรง
ชีวิตอยู่ได้ บำงทีก็ไมเ่รียกว่ำเป็นวชิำควำมรู้หรือวิชำชีพด้วยซ้ ำ  
...” 

พระรำชด ำรัสพระรำชทำนเร่ือง
ในกำรฉลองครบรอบ 50 ปี ของ
สโมสรโรตำรี่ในประเทศไทย ณ 
อำคำรใหม่ สวนอัมพร วันจันทร์ที่ 
15 ธันวำคม 2523 

-ศึกษำหำควำมรู ้

การเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณ  ์

“ในเรื่องกำรปลูกปอสำ ควรจะได้มีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงวิธีการ
ท ากระดาษสา จากเยื่อปอสาด้วย เพราะชาวบ้านจะได้สามารถ
น าไปขายในรูปของกระดาษสาได้” 

พระรำชด ำรัส พระรำชทำนแก่
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำหว้ยฮ่องไคร้
ฯ วันที่ 15 มีนำคม 2532 

-หำควำมรู้เพื่อ
สร้ำงมลูค่ำเพิ่มให้
ผลิตภณัฑ ์

 

 

 
************** 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 60 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

4 การลงพื้นที่โครงการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คณะที่ปรึกษำได้ศึกษำและลงพ้ืนที่โครงกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งที่เป็นโครงกำร
ต้นแบบ โครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และโครงกำรอื่นๆ ร่วมกับบุคลำกรมูลนิธิปิด
ทองหลังพระ สืบสำนแนวพระรำชด ำริ รวมจ ำนวน 9 แห่ง เพ่ือเก็บข้อมูลในโครงสร้ำง ปัจจัยและองค์ประกอบ
ของ Practical Framework และค้นหำปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำตำม
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ดังต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 4.1 โครงกำรที่ศึกษำและลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภำคสนำม 

ล าดับ โครงการ จังหวัด วันที่ลงพื้นที่ 
1 โครงการต้นแบบการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   

1.1 โครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง เพชรบุรี 1-2 ก.ค.58 
1.2 สหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด (ในพระบรมรำชูปถัมภ์) รำชบุรี 9-10 ก.ค.58 
1.3 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สกลนคร 21 ก.ค.58 
1.4 โครงกำรหลวง และดอยค ำ (พ้ืนที่สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง และ

โรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูปที่ 1 (ฝำง)) 
เชียงใหม่ 23-24 ก.ย.58 

2 โครงการขยายผลการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
2.1 โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพื้นที่

จังหวัดน่ำน 
น่ำน 1-3 ต.ค.58 

2.2 โครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืน อ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำยอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

อุดรธำนี 6-7 ต.ค.58 

3 โครงการอ่ืน    
3.1 สหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ  สกลนคร 22 ก.ค.58 
3.2 ชุมชนหมู่บ้ำนปำงจ ำปี ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 25 ก.ย.58 
3.3 บ้ำนโป่งลึก บ้ำนบำงกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจำน เพชรบุรี 22 ก.ย.58 

 

 กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการยกระดับและความยั่งยืนในการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

กรอบกำรวิเครำะห์ข้อมูลแต่ละพ้ืนที่ จะท ำกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง ปัจจัย และองค์ประกอบของ 
Practical Framework เพ่ือค้นหำปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในแต่ละขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ครัวเรือนครัวเรือนพ่ึงตนเอง บริหำรจัดกำรที่ดิน
และน้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด พอกินตลอดปี ขั้นที่ 2 รวมกลุ่ม/สหกรณ์เพ่ือกำรผลิต กำรตลำด และดูแลควำม
เป็นอยู่ของสมำชิก/ชุมชน (สร้ำงภูมิคุ้มกันก่อนออกสู่ภำยนอก) และขั้นที่ 3 ออกสู่ภำยนอก เชื่อมโยงเครือข่ำย
ภำยนอกด้ำนอำชีพ ทุน กำรตลำด กำรผลิต และรักษำทุนทำงสังคมให้ยั่งยืน ดังแสดงในรูปที่ 4.1-รูปที่ 4.5 
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รูปที่ 4.1 ทฤษฎีใหม่ 

 

 
รูปที่ 4.2 ทฤษฎีใหม่แต่ละขั้นและองค์ประกอบของ Practical Framework 

 

 

ทฤษฎีใหม่

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
บริหารจัดการที่ดินและน้ า

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
พอกินตลอดป 

ขั้นที่ 2: รวมกลุ่ม สหกรณ์
เพื่อการผลิต การตลาด และดูแล
ความเป็นอยู่ของสมาชิก ชุมชน
 สร้างภูมิคุ้มกันก่อนออกสู่ภายนอก 

ขั้นที่ 3: ออกสู่ภายนอก  
เชื่อมโยงเครือข่ายภายนอก  

 ด้านอาชีพ ทุน การตลาด การผลิต 
และรักษาทุนทางสังคมให้ยั่งยืน

(1)

ครัวเรือนพึ่งตนเอง

(3)

ออกสู่ภายนอกเพื่อ
เชื่อมโยงแหล่งทุน 
องค์ความรู้ และ

เทคโนโลยี

(2)

ชุมชนรวมกลุ่ม 
พึ่งตนเองได้
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รูปที่ 4.3 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และองค์ประกอบของ Practical Framework 

 
รูปที่ 4.4 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และองค์ประกอบของ Practical Framework 
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1.3 บริหารจัดการที่ดนิ
ขนาดเล็กใหเ้กิด
ประโยชน์สงูสุด

1.2 ท ากจิกรรม
การเกษตร
พออยู่พอกนิ

1.1 บริหารจัดการน้ าและป า
ให้ได้ประโยชน์ตลอดป 

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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2.2 พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับการตลาด

2.1 
รวมกลุ่ม
และดูแล
ความ
เป็นอยู่
สมาชิก

2.3 ส่งเสริมการเกษตร
สมาชิก

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 
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รูปที่ 4.5 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 และองค์ประกอบของ Practical Framework 

 

โดยกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยกำรพัฒนำเพ่ือให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำ และปัจจัย
ภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันควำมล้มเหลว จะน ำประเด็นหรือสิ่งที่พบจำกกำรลงพ้ืนที่ สอบทำนกับพระรำชด ำรัสที่
เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในประเด็นนั้นๆ เพ่ือสรุปจุดแข็ง (ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ) และ
จุดอ่อน (ปัจจัยเสี่ยง) พิจำรณำตำมทฤษฎีใหม่แต่ละข้ันและองค์ประกอบของ Practical Framework  

ทั้งนี้  กำรลงพ้ืนที่ศึกษำและเก็บข้อมูลภำคสนำมในแต่ละโครงกำร จะมีจุดเน้นตำม Practical 
Framework ที่จะเก็บข้อมูลและวิเครำะห์เป็นพิเศษแตกต่ำงกัน ซึ่งจะแสดงในรำยละเอียดต่อไป 

 

4.1 โครงการต้นแบบการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4.1.1 โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง 

4.1.1.1 จุดเน้นตาม Practical Framework 

ในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมโครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพงนั้น มีจุดเน้นที่จะเก็บข้อมูลและ
วิเครำะห์เป็นพิเศษทั้งสิ้น 3 ประกำร ได้แก่ 
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3.1 เชื่อมโยงตลาด แหล่งทุน
องค์ความรู้ และเทคโนโลยี

ขั้นที่ 3: ออกสู่ภายนอก 
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1. แนวทำงกำรสนับสนุนให้เกษตรกรมีควำมพร้อมในกำรท ำกำรเกษตรตำมแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่ง
เป็นกำรพัฒนำในระดับครัวเรือน มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพร้อมให้ครัวเรือนมำด ำเนินกำรตำมแนว
เกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือให้มีควำมพอกินพอใช้เป็นเบื้องต้น และมุ่งไปสู่กำรเป็นครัวเรือนที่มีรำยได้ที่
ยั่งยืน ซึ่งในจุดเน้นปรำกำรแรกนี้ เป็นระดับครัวเรือน 

2. แนวทำงกำรสร้ำงสหกรณ์ให้เป็นกลไกรองรับผลผลิตและท ำให้เกิดควำมยั่งยืนของรำยได้ในระดับ
ชุมชน ซึ่งเป็นกำรต่อยอดจำกกำรยกระดับครัวเรือนในส่วนแรก และมุ่งเน้นยกระดับกำรพัฒนำของ
ชุมชนในภำพรวม ซึ่งต้องอำศัยกลไกกลำงมำช่วยจัดกำร เช่น กลไกสหกรณ์ กลไกกองทุน กลไกกำร
จัดกำรองค์ควำมรู้ ฯลฯ 

3. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในกำรยกระดับกำรพัฒนำชุมชนเพ่ือเข้ำสู่กำรพัฒนำในระดับพ้ืนที่หรือระดับ
ภูมิภำค (ระดับที่ 3) ซึ่งจะเป็นประเด็นที่ใช้ในกำรวิเครำะห์เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรยกระดับและ
ควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำ 

 

 
รูปที่ 4.6 จุดเน้นในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมโครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง 

โดยในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม จะเก็บข้อมูลเพ่ือกำรวิเครำะห์ตำมองค์ประกอบกำรพัฒนำของ
โครงกำรตำมประรำชประสงค์หุบกะพง ซึ่งประกอบไปด้วย องค์ประกอบด้ำนทรัพยกรธรรมชำติ องค์ประกอบ
ด้ำนเกษตรพึ่งพำธรรมชำติ องค์ประกอบด้ำนรำยได้นอกภำคเกษตร องค์ประกอบด้ำนสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน 
และ องค์ประกอบด้ำนเครือข่ำยกำรเชื่อมโยงสู่ภำยนอก โดยมีรำยละเอียดองค์ประกอบตำมแสดงในรูปที่ 4.7  
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• การสร้างสหกรณ์ให้
เป็นกลไกรองรับ
ผลผลิต และท าให้
เกิดความย่ังยืนของ
รายได้ในระดับชุมชน
 ขั้น 2 

• อุปสรรคในการเข้าสู่
ทฤษฎีใหม่ขั้น 3

จุดเน้นในการลงพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

• วิธีการสนับสนุนให้
เกษตรกรมีความ
พร้อมส าหรับการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่
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รูปที่ 4.7 องค์ประกอบกำรพัฒนำในโครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง 

 

ทั้งนี้ในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม ได้มีกำรเตรียมกำรรำยละเอียดประเด็นที่ต้องกำรศึกษำ ดังแสดงใน
ตำรำงที่ 4.2 ซึ่งเป็นสรุปประเด็นที่จะเก็บข้อมูล ส่วนงำน/บุคคลที่ได้พบ วิธีกำรเก็บข้อมูล และข้อมูลที่ต้องกำร
ได้รับส ำหรับกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมของโครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง โดยทำงคณะผู้วิจัยได้
ประสำนงำนกับส่วนงำนต่ำงๆ ในพ้ืนที่เพ่ือขอเข้ำพบเพื่อกำรวิจัย  

ตำรำงที่ 4.2 ประเด็นกำรลงพ้ืนที่โครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง 

ประเด็น ส่วนงาน/บุคคล วิธีการ ข้อมูลที่ต้องการ 

1) วิธีกำรสนับสนุนให้เกษตรกรมคีวำม
พร้อมส ำหรับกำรท ำเกษตรทฤษฎใีหม่ 

• กำรจัดกำรที่ดิน ชลประทำน  
• เทคนิค ควำมรู้ ปัจจยักำรผลติ 
• รำยได้เสริมนอกภำคเกษตร 

• เกษตรกรรุ่นบุกเบิกที่
ประสบควำมส ำเรจ็ 

• ศูนย์สำธิตสหกรณ์
โครงกำรหุบกะพง 

• สัมภำษณ ์
• สังเกตกำรณ์

ระบบกำร
ด ำเนินงำน 

• สัดส่วนครัวเรือนท่ี
ประสบควำมส ำเรจ็ 

2) พัฒนำกำรที่ส ำคญัของสหกรณต์ำมแนว
พระรำชด ำร ิ

• กำรรวมกลุ่ม  
• กำรขยำยตลำด 
• กำรเพิ่มกลุ่มอำชีพ/ผลิตภัณฑ์ใหม ่

• เกษตรกรรุ่นบุกเบิก/
รุ่นกลำง/รุ่นใหม ่

• คณะกรรมกำร/
ผู้บริหำรสหกรณ ์

• สังเกตกำรณ์
ระบบกำร
ด ำเนินงำน 

• สัมภำษณ ์

• สถิติ/แนวโน้ม 
รำยได้ ก ำไร หนี้สิน
ภำพรวมและของ
แต่ละกลุ่ม 

• สถิติ/แนวโน้ม 
จ ำนวนสมำชิก 

3) วิธีกำร/รูปแบบกำรรวมกลุ่มสหกรณ์ให้
เข้มแข็งตำมแนวพระรำชด ำร ิ

• กำรเพิ่มรำยได้ของสหกรณ์/
เกษตรกร 

• กำรส่งเสริมอำชีพแก่สมำชิก (ภำค
เกษตร/นอกภำคเกษตร) 

• กำรดูแลควำมเป็นอยูส่มำชิก 

• เกษตรกรรุ่นบุกเบิก/
รุ่นกลำง/รุ่นใหม ่

• คณะกรรมกำร/
ผู้บริหำรสหกรณ ์

• สัมภำษณ ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดสรร
ที่ดิน

การใช้
ประโยชน์

ที่ดิน

การ
ปรับปรุง 
บ ารุงดิน

ระบบ
ชลประทาน

การใช้
ประโยชน์

การ
บ ารุงรักษา

ดิน น้ า

การจัดสรร
พ้ืนที่ป า

การใช้
ประโยชน์

การปลูก
ทดแทน

ป า

เกษตรพึ่งพาธรรมชาติ

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เพาะปลูก

เทคโนโลยี
การใช้น้ า

การขาย

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร ยา

การขาย

การ
เพาะปลูก ปศุสัตว์

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร ยา

การขาย

ประมง

รายได้นอกภาคเกษตร

ใช้วัตถุดิบ
ในพื้นที่

การ
ออกแบบ

การตลาด

ราคา 
ต้นทุน

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

กระบวน
การแปร

รูป

ราคา 
ต้นทุน

หัตถกรรม แปรรูป

สหกรณ ์
วิสาหกิจชุมชน

การตลาด

เทคนิคการ
ผลิต

องค์ประกอบการพัฒนาของโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

กระบวน
การบริหาร

จัดการ

บุคลากร

เป็นแหล่ง
ขาย

วัตถุดิบ

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

สร้าง
รายได้

ส่งเสริม
การเกษตร
สมาชิก

เงินกู้ 
กองทุน 

 พันธุ์ ยา 

ให้ความรู้
การเกษตร

ร้านค้า
สวัสดิการ

ดูแลความ
เป็นอยู่
สมาชิก

เงินกู้ 
กองทุน 

 การศึกษา 
ทั่วไป 

อบรม
อาชีพเสริม

การกู้ยืม 
เงินทุน
สหกรณ์

อบรมการ
จัดท าบัญชี
ครัวเรือน

ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม

การเชี่อมโยงสู่ภายนอก

แหล่งทุน

เทคโนโลยี

การเพ่ิม
มูลค่า

ผลิตภัณ ์

เครือข่าย
ทุน

องค์ความรู้
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ประเด็น ส่วนงาน/บุคคล วิธีการ ข้อมูลที่ต้องการ 

4) ปัญหำอุปสรรค และปจัจัยสู่ควำมส ำเร็จ
ในกำรขยำยผลกำรด ำเนินธุรกิจสหกรณ ์

• เกษตรกรรุ่นบุกเบิก/
รุ่นกลำง/รุ่นใหม ่

• คณะกรรมกำร/
ผู้บริหำรสหกรณ ์

• สัมภำษณ ์  

5) แนวทำงกำรขยำยผลตำมทฤษฎีใหม่ขั้น
ที ่3 

• เกษตรกรรุ่นบุกเบิก/
รุ่นกลำง/รุ่นใหม ่

• ศูนย์สำธิตสหกรณ์
โครงกำรหุบกะพง 

• คณะกรรมกำร/
ผู้บริหำรสหกรณ ์

• สัมภำษณ ์  

 

4.1.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

 ที่มาของโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง 

 ปี 2507 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ เสด็จแปรพระรำชฐำนพระรำชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ์ และทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทว่ำเกษตรกรกลุ่มชำวสวนผักชะอ ำ จ ำนวน 83 
ครอบครัว มีฐำนะยำกจน ไม่มีที่ท ำกินเป็นของตนเอง จึงโปรดรับเกษตรกรกลุ่มนี้ไว้ในพระบรม
รำชูปถัมภ์และโปรดเกล้ำฯ ให้ ฯพณฯ องคมนตรี ม.ล.เดช สนิทวงศ์ ซึ่งขณะนั้นด ำรงต ำแหน่งเป็น
ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติจัดท ำโครงกำรและจัดหำที่ดินในพ้ืนที่เขต
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ประมำณ 12,000 ไร่ มำจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ำกิน
เข้ำท ำประโยชน์เพ่ือประกอบอำชีพเกษตรกรรมในรูปของสหกรณ์ 

 ปี 2509 ได้ด ำเนินโครงกำรงำนส ำคัญ ได้แก่ กำรเปิดป่ำแบ่งแปลงที่ดินให้เกษตรกร จัดระบบ
ชลประทำน จัดให้มีสำธำรณประโยชน์ 

 ปี 2511 ได้ศึกษำทดลองให้เกษตรกรเข้ำอยู่อำศัยในบริเวณเขตโครงกำรเพ่ือรวบรวมข้อมูล ต่อมำ จึง
อพยพครอบครัวเกษตรกร จ ำนวน 83 ครอบครัว และเกษตรกรที่อำศัยในพ้ืนที่เดิม 48 ครอบครัว 
เข้ำมำท ำประโยชน์ที่ดินโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 ปี 2514 กลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้ำนเกษตรกรตัวอย่ำงหุบกะพง ได้รวมตัวขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ใช้
ชื่อว่ำ “สหกรณ์กำรเกษตรหุบกะพง จ ำกัด” เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2514 มีสมำชิกแรกตั้งจ ำนวน 
128 ครอบครัว 

 วัตถุประสงค์ของโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง 

1. งำนกำรจัดพัฒนำที่ดินตำมพระรำชประสงค์ โดยกำรพัฒนำที่ดินว่ำงเปล่ำแล้วจัดสรรให้เกษตรกรที่ไม่
มีที่ดินในกำรเพำะปลูกเป็นของตนเอง เข้ำท ำกำรประกอบอำชีพตำมวิธีกำรเกษตรแผนใหม่ แต่ไม่ให้
กรรมสิทธิ์ในกำรถือครองที่ดิน 

2. งำนกำรจัดระบบชลประทำน พัฒนำระบบชลประทำนเพื่อกำรเกษตรในพ้ืนที่โครงกำร 
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3. งำนโครงกำรพิเศษ กำรสำธิตและทดลองกำรเกษตร เพ่ือศึกษำหำข้อมูลในด้ำนกำรปลูกพืชและกำร
เลี้ยงสัตว์ที่ เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรเกษตรในพ้ืนที่ที่แห้งแล้ง  ตลอดจนสำธิตกำรใช้
เทคโนโลยีกำรเกษตรด้วย 

4. งำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนสหกรณ์ในโครงกำร เป็นแหล่งให้กำรศึกษำ กำรส่งเสริมและเผยแพร่
ควำมรู้ต่ำง ๆ แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทั่ว ๆ ไป 

5. งำนวิชำกำรและส่งเสริมสหกรณ์ โดยก ำกับ ดูแล แนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์กำรเกษตรหุบกะพง จ ำกัด 
(ในพระบรมรำชูปถัมภ์) ซึ่งเกิดจำกกำรรวมกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกำรจัดสรรที่ดินในโครงกำร โดยใช้
หลักและวิธีกำรสหกรณ์แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ของสมำชิกตั้งแต่เริ่มกำรผลิตจนถึงกำรจ ำหน่ำยสู่ตลำด 

4.1.1.3 ประเด็นที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 ประเด็นในภาพรวม 

พัฒนำกำรของโครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง จ.เพชรบุรี สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ยุค ดังนี้ 

 ยุคแรก/ รุ่นบุกเบิก (พ.ศ. 2514-2526) 
 ยุคกลำง (พ.ศ. 2527–2547) 
 ยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2548-2558) 

โดยในแต่ละยุคนั้นพบประเด็นส ำคัญที่เก่ียวกับกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ ดังต่อไปนี้ 

1. ยุคแรก/ รุ่นบุกเบิก (พ.ศ. 2514-2526): นับเป็นยุคที่หุบกะพงมีกำรเกษตรที่รุ่งเรือง โดยเป็นยุค
เกษตรกรรุ่นบุกเบิก ซึ่งปัจจัยพื้นฐำนยังมีควำมอุดมสมบูรณ์ ถึงแม้ดินจะไม่ดี แต่มีน้ ำเพียงพอกับ
กำรเพำะปลูก กำรได้รับกำรสนับสนุนเรื่องชลประทำนจำกหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศท ำให้
สำมำรถจัดสรรน้ ำเพ่ือกำรเพำะปลูกได้ทั่วถึงพอสมควร เกษตรกรยังมีต้นทุนต่ ำ มีเงินกู้จำก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับเกษตรกร นอกจำกนี้ มีนักวิชำกำรกำรเกษตรเข้ำมำให้ควำมรู้ 
นักสหกรณ์ เจ้ำหน้ำที่ที่ดินและนักวิชำกำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เข้ำมำให้กำรแนะน ำ
ช่วยเหลือ กำรใช้สำรเคมีในแปลงปลูกยังน้อย โรคพืชไม่มำก แรงงำนเกษตรกรยังมีมำก สหกรณ์
เป็นผู้รวมซื้อ รวมขำย และหำตลำด กรมชลประทำนเป็นผู้ดูแลระบบชลประทำน  

2. ยุคกลำง (พ.ศ. 2527–2547): นับเป็นยุคที่หุบกะพงมีกำรชะลอตัว มีสัญญำณอันตรำยเกิดขึ้นทั้ง
ในระดับครัวเรือนและในระดับสหกรณ์ ดังนี้ 

 ลูกของเกษตรไม่สำนต่องำนเกษตรกรรุ่นพ่อแม่ ไม่มีเจ้ำหน้ำที่วิชำกำรกำรเกษตรจำก
ส่วนกลำงสำนต่อให้ควำมรู้เกษตรกร ปัญหำปัจจัยพ้ืนฐำนน้ ำเริ่มขำดแคลน ท ำให้รำยได้
เริ่มลดลง ภำระหนี้สินในครัวเรือนมีมำกขึ้น แรงงำนเริ่มเคลื่อนย้ำย อย่ำงไรก็ตำม จำก
หลักคิดและประสบกำรณ์ด้ำนกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรได้
เรียนรู้มำ ท ำให้เกษตรกรบำงกลุ่มสำมำรถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกำส พลิกผันจำกอำชีพ
เพำะปลูกมำท ำอำชีพด้ำนกำรปศุสัตว์และหัตถกรรมมำกขึ้น  

 กรมชลประทำนโอนงำนดูแลระบบชลประทำนให้สหกรณ์ อันประกอบด้วย ระบบอ่ำง
เก็บน้ ำและระบบโรงสูบน้ ำพลังงำนไฟฟ้ำ ด้วยข้อจ ำกัดเรื่องงบประมำณและควำมรู้ด้ำน
ชลประทำนของสหกรณ์ ส่งผลให้ระบบกำรส่งน้ ำมีปัญหำจนถึงขั้นหยุดด ำเนินกำร 
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ประกอบกับกำรเพำะปลูกและควำมต้องกำรน้ ำเพ่ิมขึ้น ท ำให้เริ่มเกิดช่องว่ำงระหว่ำง
สหกรณ์และกลุ่มสมำชิกบำงส่วน เริ่มเกิดสถำนกำรณ์ที่สมำชิกไม่ช ำระหนี้ สหกรณ์เพ่ิม
ควำมระมัดระวังและควำมเข้มงวดในกำรปล่อยกู้แก่สมำชิก และปรับจุดเน้นไปในกำร
สนับสนุนกำรเลี้ยงสัตว์ มีธนำคำรโคเพ่ือให้เกษตรกรยืมโคมำเลี้ยงและเมื่อตกลูกก็จะน ำ
ลูกโคคืนสหกรณ์เพ่ือให้เกษตรท่ำนอ่ืนต่อไป พัฒนำโคพ้ืนบ้ำนให้เป็นโคเนื้อและจัดเป็น
กลุ่มอำชีพเลี้ยงวัว 

3. ยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2548-2558): เป็นยุคที่มีปัจจัยแวดล้อมที่ส ำคัญส่งผลกระทบต่อชำวหุบกะพง
หลำยประกำร เช่น เรื่องกำรเปลี่ยนรุ่นของคนจำกคนรุ่นแรก/รุ่นที่สอง มำเป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งไม่สนใจ
ที่จะท ำกำรเกษตร เรื่องควำมขำดแคลนน้ ำก็ยังคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่องและนับวันจะทวีควำมรุนแรง
มำกขั้นอันเนื่องมำจำกกำรปรับเปลี่ยนสภำพภูมิอำศทั่วโลก (โลกร้อน) สภำพดินที่นับวันจะยิ่ง
เสื่อมโทรมไปเรื่อยๆ ท ำให้กำรเพรำะปลูกไม่อุดมสมบูรณ์เช่นก่อนมำ อย่ำงไรก็ตำมจุดดีของยุค
ปัจจุบันคือมีกำรน ำเอำกำรจัดกำรยุคใหม่จำกที่มีคนรุ่นลูกหลำนที่ได้ร่ ำเรียนมีควำมรู้สูงขึ้น ได้เคย
ท ำงำนในภำคกำรผลิตที่มีมำตรฐำนสำกลท ำให้น ำเอำควำมรู้ทำงธุรกิจและกำรจัดกำรดังกล่ำว
กลับมำใช้ประโยชน์ ทั้งในส่วนของเกษตรกรและส่วนของสหกรณ์ 

 ประเด็นส าคัญตาม Practical Framework 

ก. กำรจัดกำรที่ดินท ำกิน 

 จัดสรรที่ดิน จ ำนวน 12,079 ไร่ 2 งำน 21 ตำรำงวำ ส ำหรับกำรประกอบอำชีพและใช้ชีวิตของ
ชำวหุบกะพง โดยจัดสรรเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

 จัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรสมำชิก จ ำนวน  391 รำย พ้ืนที่รวม 7,608 ไร่ 
 จัดสรรที่ดินให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พ้ืนที่รวม 715 ไร่ เช่น ศูนย์สำธิตสหกรณ์โครงกำร

หุบกะพง สหกรณ์กำรเกษตรหุบกะพง จ ำกัด วัด โรงเรียน โรงพยำบำล เป็นต้น 
 จัดสรรเป็นถนน พื้นที่ปลูกป่ำ อ่ำงเก็บน้ ำ พ้ืนที่รวม 3,756 ไร่ 

 เกษตรกรของโครงกำรจะได้รับกำรจัดที่ดิน รำยละไม่เกิน 25 ไร่ โดยให้สิทธิท ำประโยชน์ชั่วลูกชั่ว
หลำน แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพ่ือป้องกันกำรซื้อขำยเปลี่ยนมือ ท ำให้โครงกำรฯ ผิดไปจำก
วัตถุประสงค์  

 ในปีแรก ให้ 2 ครอบครัว เข้ำมำพัฒนำพ้ืนที่ท ำกินเป็นครอบครัวตัวอย่ำง ต่อมำในปีที่ 2 จึงเริ่ม
เคลื่อนย้ำยอีก 80 ครอบครัวเข้ำมำในพ้ืนที่ 

 ที่ดิน 25 ไร่ทีจ่ัดให้เกษตรกรท ำประโยชน์นั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

(1) แปลงเกษตรชลประทำน โดยโครงกำรฯ ได้จัดให้มีระบบชลประทำนเข้ำถึงพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เกษตรกรท ำกำรเพำะปลูกพืช ผัก และปลูกบ้ำนพักอำศัย (7 ไร่) 

(2) แปลงเกษตรน้ ำฝน ให้เกษตรกรท ำประโยชน์ในแปลงเกษตรน้ ำฝน โดยกำรปลูกพืช
ทนแล้ง ไม้ยืนต้นต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรเพ่ิมรำยได้แก่เกษตรกร (18 ไร่) 

 กำรจัดสรรที่ดินใช้ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่ำด้วยกำรจัดสรรที่ดินหมู่บ้ำนสหกรณ์โครงกำร
หุบกะพง พ.ศ.2524 โดยมี “คณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำอยู่ในที่ดินจัดสรรหมู่บ้ำนสหกรณ์
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โครงกำรหุบกะพง” เป็นผู้รับผิดชอบในกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลเข้ำอยู่ในที่ดินจัดสรรตลอดจน
แก้ไขปัญหำและข้อขัดข้องต่ำง ๆ 

ข. ระบบชลประทำน 

 ระบบชลประทำนประกอบด้วย 

 โรงสูบน้ ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ 2 แห่ง ระบบท่อใต้ดิน ควำมยำว 40 กม. 
 อ่ำงเก็บน้ ำของโครงกำรฯ จ ำนวน 4 แห่ง คือ 

1. อ่ำงเก็บน้ ำห้วยทรำย – หุบกะพง ปริมำตรควำมจุ 800,000 ลบ.ม. 
2. อ่ำงเก็บน้ ำหุบกะพง ปริมำตรควำมจุ 410,000 ลบ.ม. 
3. อ่ำงเก็บน้ ำห้วยแก้ว ปริมำตรควำมจุ 274,000 ลบ.ม. 
4. อ่ำงเก็บน้ ำห้วยน้ ำหมำก ปริมำณควำมจุ 100,000 ลบ.ม. 

 มีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำ สังกัดสหกรณ์กำรเกษตรหุบกะพง จ ำกัด ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตลอดจน
กำรเปิดน้ ำแจกจ่ำยให้กับสมำชิกท่ีประสงค์ต้องกำรใช้น้ ำเพ่ือท ำกำรเกษตรตำมควำมประสงค์ของ
สมำชิก 

 ประเด็นปัญหำของระบบชลประทำน 
 ในระยะแรก ระบบส่งน้ ำค่อนข้ำงสมบูรณ์และเพียงพอกับกำรเพำะปลูก ท่อส่งเข้ำแปลง

เกษตรของครัวเรือนมีขนำดใหญ่ 

 หลังจำกอพยพมำครบทั้ง 80 ครัวเรือน เริ่มมีปัญหำเรื่องน้ ำไม่พอกับควำมต้องกำร ท่อที่
ส่งไปตำมแปลงเกษตรมีขนำดเล็ก เพ่ือให้กระจำยไปตำมแปลงต่ำงๆ ได้ทั่วถึง 

 ข้อจ ำกัดเรื่องงบประมำณและควำมรู้ด้ำนชลประทำนของสหกรณ์ ส่งผลให้ระบบกำรส่ง
น้ ำมีปัญหำจนถึงข้ันหยุดด ำเนินกำร 

 ปี 2547 ยกเลิกระบบชลประทำน ใช้น้ ำจำกอ่ำงเก็บน้ ำ เนื่องจำกกรมส่งเสริมกำรเกษตร
โอนให้สหกรณ์รับผิดชอบโรงสูบน้ ำและระบบชลประทำน ซึ่งมีภำระค่ำไฟโรงสูบน้ ำ ปีละ 
5 แสนบำท (เก็บเงินได้ไม่ถึง 1 แสนบำท) และค่ำซ่อมท่อที่แตกรั่ว เนื่องจำกใช้งำน
มำแล้ว 45 ปีตั้งแต่ปี 2509 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมสูง 

 พ.ศ.2547 สหกรณ์ไม่สำมำรถเก็บค่ำน้ ำได้ไม่เพียงพอต่อค่ำไฟ ทั้งยังมีค่ำกำรรักษำบ ำรุง 
จึงท ำให้สหกรณ์ประสบปัญหำขำดทุนต่อเนื่อง จึงได้ท ำกำรยกเลิก เกษตรกรต้องใช้น้ ำ
จำกอ่ำงเก็บน้ ำแทนท ำให้เกษตรกรที่ไม่ได้รับน้ ำบำงส่วนเลิกกำรท ำกสิกรรม และใช้น ำ
ประปำเพ่ือกำรบริโภคแทน 

 ปัจจุบันโอนภำรกิจกลับให้กรมชลประทำน ปรับปรุงโรงสูบน้ ำและจะเริ่มโครงกำรสูบน้ ำ
ให้กับเกษตรกรอีกครั้งในช่วงเดือนตุลำคม โดยจะถ่ำยโอนภำรกิจให้กับทำงเทศบำลเป็น
ผู้จัดเก็บและอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำร โดยปริมำณน้ ำที่ต้องกำรใช้คือ 2 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตรซึ่งในปัจจุบันมีน้ ำใช้เพียง 1.5 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
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 สระน้ ำที่ส่งเสริมให้ขุดมีไม่กี่สระที่มีน้ ำอยู่ เนื่องจำกดินเป็นดินทรำย เก็บน้ ำไม่อยู่ สระที่
มีน้ ำคือสระที่ขุดลึก 

ค. กำรเพำะปลูก: หน่อไม้ฝรั่ง 

 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ได้มีรับสั่งให้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งในพ้ืนที่โครงกำรพระรำชประสงค์หุบ
กะพง ซึ่งถือเป็นพืชชนิดใหม่ และเป็นพืชที่มีควำมต้องกำรจำกตำดสูง มีกำรคัดเลือกสำยพันธ์ที่
เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และอำกำศ โดยได้รับกำรถ่ำยทอดภูมิควำมรู้เรื่องกำรใช้น้ ำเพ่ือ
กำรเกษตรในพ้ืนที่แล้งมำจำกนักวิชำกำรอิสรำเอล 

 เกษตรกรในยุคบุกเบิกกลุ่มแรกที่เริ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่งมำตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 จึงได้รับคัดเลือกให้
เป็นสถำนีเรียนรู้ในพ้ืนที่โครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง (สถำนีเรียนรู้หน่อไม้ฝรั่ง โดย
นำยตี๋ คล่องแคล่ว)  

 ปัจจุบัน นำงขวัญเรือน บุศภักดิ์ ได้น ำภูมิควำมรู้ที่ได้รับกำรสืบทอดจำกบิดำมำสำนต่อในกำรปลูก
หน่อไม้ฝรั่งเพื่อเป็นแปลงสำธิตให้กับผู้มำศึกษำดูงำน 

 ศูนย์สำธิตสหกรณ์โครงกำรหุบกะพง ได้ท ำกำรทดลองศึกษำค้นคว้ำ และด ำเนินกำรปลูก
หน่อไม้ฝรั่งพันธุ์บล็อกอิมพรูฟ (Brock’s improved) โดยใช้ระบบน้ ำหยด ตำมแบบเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ให้เหมำะสมกับสภำพดินในพ้ืนที่หุบกะพง (สภำพพ้ืนดินที่มีกำรระบำยหรือกำรกระจำย
น้ ำไม่ดีพอ) เพ่ือต้องกำรน ำบทสรุปผลกำรศึกษำ ไปขยำยผลแนะน ำส่งเสริมอำชีพให้กับสมำชิก
สหกรณ์ต่อไป 

 มีกำรตั้งเป็นกลุ่มอำชีพภำยใต้สหกรณ์ โดยกลุ่มได้รวบรวมน ำไปขำยกันเอง ครัวเรือนที่ปลูก
หน่อไม้ฝรั่งได้ผลดี มีรำยได้ประมำณ 800-1,000 บำท ต่อวันตั้งแต่เมื่อครั้งเริ่มปลูก ในปัจจุบัน
หน่อไม้ฝรั่งของหุบกะพงก็ยังมีชื่อเสียงเรื่องควำมอร่อย ขำยได้รำคำดี มีตลำดรองรับโดยเฉพำะ
ตลำดโรงแรมและภัตรำคำรที่ ชะอ ำและหัวหิน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจำกพ้ืนที่หุบกะพง 

 ปัจจุบันด ำเนินกำรในลักษณะเป็นกลุ่มปลูกผักปลอดภัย โดยด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ มกอช. หรือมำตรฐำนสำกล ภำยใต้
เครื่องหมำย Q ซึ่งท ำให้ผู้บริโภคมีควำมมั่นใจ ขำยได้รำคำดีข้ึนด้วย 

ง. กำรเลี้ยงสัตว์:  

 เนื่องจำกสภำวะน้ ำแล้ง ท ำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจำกกำรท ำกำรเกษตรซึ่งต้องอำศัยน้ ำมำก มำ
เป็นกำรท ำปศุสัตว์มำกขึ้น โดยกำรเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรหุบกะพงนั้นมี 2 ประเภทหลักได้แก่ 
กำรเลี้ยงโคขุนและเลี้ยงแพะ 

 กลุ่มผู้เลี้ยงแพะได้ศึกษำช่องทำงกำรตลำดและพฤติกรรมผู้บริโภคของประชำชนที่นับถือศำสนำ
อิสลำมที่นิยมรับประทำนเนื้อแพะ ซึ่งจะท ำให้กลุ่มผู้เลี้ยงแพะพ้ืนที่โครงกำรฯ ได้ทรำบข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในกำรจะมำพัฒนำคุณภำพกำรส่งออกแพะและรู้จักช่องทำงกำรจ ำหน่ำยแพะไปยัง
ภำคใต้ตลอดจนสำมำรถท ำให้สมำชิกผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์สูงสุด 
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 กลุ่มผู้เลี้ยงโค เริ่มต้นจำกกำรหำอำชีพใหม่ทดแทนกำรเพำะปลูกเนื่องจำกประสบปัญหำน้ ำแล้ง 
โดยคิดว่ำกำรเลี้ยงโคขุนน่ำจะไม่ใช่น้ ำมำกเท่ำกำรเพำะปลูก และได้ประยุกต์ใช้เปลือกสับปะรด 
เปลือกข้ำวโพดซึ่งหำได้ง่ำยจำกพ้ืนที่ใกล้เคียงมำใช้เป็นอำหำรเลี้ยงโค เพ่ือลดต้นทุนกำรเลี้ยงและ
เพ่ิมมูลค่ำเศษพืชไร้ประโยชน์ และพบกว่ำอำหำรโคจำกเปลือกสับปะรดและเปลือกข้ำวโพดนั้นมี
อัตรำกำรแลกเนื้อสูงมำก จึงท ำให้ประสบผลส ำเร็จในกำรเลี้ยงโค ประกอบกับมีควำมต้องกำร
บริโภคเนื้อวัวในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้ำน (เช่น ประเทศเวียดนำม) เพ่ิมขึ้นท ำให้รำคำเนื้อ
วัวในตลำดเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ 

จ. กำรสร้ำงรำยได้นอกภำคเกษตร: หัตถกรรมป่ำนศรนำรำยณ์ 

 สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ได้ทรงพระรำชทำนอำชีพกำรท ำหัตถกรรมป่ำน
ศรนำรำยณ์ พร้อมทั้งส่งครูผู้สอนมำให้ค ำแนะน ำถึงวิธีกำรน ำเส้นใยของป่ำนศรนำรำยณ์มำ
สร้ำงสรรค์ให้เป็นกระเป ำ รองเท้ำ หมวก เข็มขัด ฯลฯ และในปี พ.ศ. 2515 ก่อตั้งกลุ่มสตรี
สหกรณ์ฯ สำขำศิลปำชีพพิเศษจักสำนป่ำนศรนำรำยณ์หุบกะพง 

 สหกรณ์เป็นกลไกสนับสนุนทำงกำรตลำด เพ่ือให้มีกระแสรำยได้เข้ำสู่ครอบครัวเกษตรกรตำม
ก ำลังและควำมถนัด เช่น 

 ครอบครัวตัดป่ำนศรนำรำย์และท ำเส้นใยมำขำยให้สหกรณ์ 

 ครอบครัวซื้อเส้นใยไปถักเป็นเปียมำขำยให้สหกรณ์ 

 ครอบครัวซื้อเปียไปท ำผลิตภัณฑ์ป่ำนศรนำรำยณ์ (เช่น หมวก กระเป ำ) 

 สหกรณ์เปิดศูนย์จ ำหน่ำยสินค้ำจำกป่ำนศรนำรำย์แก่ลูกค้ำที่มำเยี่ยมชม/ลูกค้ำทั่วไป 

 ต่อมำวัตถุดิบคือเส้นใยป่ำนเริ่มขำดแคลน สมำชิกปลูกน้อยลง ต้องหำซื้อเส้นใยป่ำนจำก
ต่ำงจังหวัด ฯพณฯ พลอำกำศเอก ก ำธน สินธวำนนท์ องคมนตรี จึงริเริ่มโครงกำรปลูกป่ำป่ำน
ศรนำรำยณ์เฉลิมพระเกียรติ ได้ให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มำด ำเนินกำรปลูก
ป่ำป่ำนศรนำรำยณ์ขึ้นในพ้ืนที่โครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง โดย ศูนย์สำธิตสหกรณ์
โครงกำรหุบกะพง ได้มอบพ้ืนที่ (แปลงสำธิตเดิม) จ ำนวน 50 ไร่ เพ่ือด ำเนินกำร  โดยเริ่ม
ด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2547 เป็นโครงกำรของ กฟผ. ร่วมกับ สหกรณ์กำรเกษตรหุบกะพง จ ำกัด 

 กฟผ. เป็นผู้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย เป็นค่ำเตรียมดิน กล้ำพันธุ์ และค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลรักษำ โดย
มอบให้สหกรณ์กำรเกษตรหุบกะพง จ ำกัด รับผิดชอบ ทั้งนี้ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จะมอบให้
สหกรณ์กำรเกษตรหุบกะพง จ ำกัด เป็นผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นผู้บริหำรจัดกำรทั้งหมด และเมื่อปี 
พ.ศ.2552 ฯพณฯ องคมนตรี ได้มีด ำริให้ปลูกป่ำนเพ่ิมอีก 70 ไร่ จ ำนวน 154 ,000 หน่อ โดยใช้
พ้ืนที่แปลงมะม่วงหิมพำนต์ เป็นพื้นที่ปลูก 

ฉ. กำรรวมกลุ่มสหกรณ์ 

 กำรรวมกลุ่มของเกษตรกรมีมำก่อนกำรต่อตั้งสหกรณ์ เริ่มแรกคือกำรรวมกลุ่มชำวไร่สวนผักนิคม 
รวมกลุ่มและร่วมกันท ำงำน จำกนั้นจึงสร้ำงแปลงทดลอง ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ มีสมำชิกประมำณ 50 
ท่ำน  
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 ปี 2514 เริ่มจัดตั้งและจดทะเบียนสหกรณ์หุบกะพงในวันที่ 12 สิงหำคม พ.ศ.2514  โดยสิ่งที่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้ทรงย้ ำแก่ชำวหุบกะพง คือ 

 ให้พ่ึงพำตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

 ต้องร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมแก้ไข ร่วมตรวจสอบ สมำชิกเป็นเจ้ำของสหกรณ์  

 สหกรณ์หุบกระพงเปรียบเสมือนร่ำงกำยต้องมีควำมคิดเป็นของตัวเอง ต้องมีควำม
เข้มแข็งสำมัคคี ส่วนใดส่วนหนึ่งจะอ่อนแอไม่ได้ 

 สหกรณ์เสมือนพ่อแม่ดูแลสมำชิกและกลุ่มสมำชิกเสมือนลูก ช่วยเหลือและประสำนงำน
รำชกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตควำมเป็นอยู่ 

 ในระยะแรกสหกรณ์ท ำหน้ำที่รวมซื้อ รวมขำย รวมตลำด หำตลำด  โดยเฉพำะกำรเข้ำมำส่งใน
ตลำดขนำดใหญ่และซุปเปอร์มำเก็ตในกรุงเทพฯ โดยช่วงที่ผลผลิตล้นตลำดมำกเกินไป สมำชิกจะ
ช่วยหำตลำดอ่ืน เช่น น ำสินค้ำไปขำยทำงภำคใต้ โดยใช้รถและพ่ีเลี้ยงจำกสหกรณ์ช่วยคุมรถลงไป
พร้อมเกษตรกรซึ่งกำรไปขำยและหำตลำดเอง ท ำให้เกษตรกรมีควำมรู้ในเรื่องนี้มำกขึ้น สำมำรถ
หำตลำดเองได้ในเวลำต่อมำ  

 ในปัจจุบันกลุ่มอำชีพภำยใต้สหกรณ์ด ำเนินงำนด้ำนกำรตลำดเอง โดยสหกรณ์ยังคงมีบทบำท
ส ำคัญ 2 ประกำรคือ 

 เป็นผู้ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร กำรปศุสัตว์ กำรจัดกำรกำรเกษตร กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อยกระดับกำรเกษตรให้
ได้มำตรฐำน เป็นที่ยอมรับ 

 เป็นแหล่งเงินทุนกู้ยืมให้กับเกษตรกร กำรกู้ยืมหรือกำรให้สินเชื่อ มีสองแบบคือ คือกำร
ให้สินเชื่อด้ำนเงินทุน และกำรให้สินเชื่ออุปกรณ์ทำงกำรเกษตร กำรประเมินโดยดูรำยได้
ของเกษตรและค ำขอกู้ และวิเครำะห์ทำงสินเชื่อ วงเงินกู้ส ำหรับสมำชิกคือ 60,000 บำท 
และสมำชิกสำมำรถน ำเงินส่วนตัวและเงินบริหำรกลุ่มอำชีพมำฝำกกับสหกรณ์ซึ่งจะ
ได้รับดอกเบี้ยที่สูงกำรธนำคำรพำณิชย์อื่นๆ 

 ดูแลเรื่องสวัสดิกำรให้กับสมำชิกและครอบครัว เช่น ทุนกำรศึกษำ กำรรักษำพยำบำล 
ฯลฯ 

 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสหกรณ์ 
 สมำชิกมีควำมสุข สหกรณ์มีควำมสุข 

 สมำชิกลงทุนร่วมกัน ใช้ระบบพ่ึงพำให้ควำมช่วยเหลือ มีกำรรวมกลุ่มอำชีพและมีควำม
เสมอภำคภำคในกลุ่มสมำชิก 

 เกษตรกรตั้งอยู่ในเงื่อนไขคุณธรรม วัดจำกกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร มีควำมซื่อสัตย์ 
คืนหนี้ 
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4.1.1.4 สรุปสถานะการพัฒนาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการยกระดับและความยั่งยืนในการพัฒนา
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 สรุปสถานะการยกระดับการพัฒนา/ความย่ังยืนของชุมชนหุบกะพง (ตาม Practical Framework) 

1. เกษตรกรในชุมชนหุบกะพงถือได้ว่ำประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำกำรเกษตรตำมแนวทำง
พระรำชด ำริ ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมขึ้นอย่ำงมำก จำกเดิมที่ไม่สำมำรถมีผลผลิตทำง
กำรเกษตรเพียงพอต่อกำรเลี้ยงชีพ จนมีรำยได้เพียงพอต่อกำรเลี้ยงชีพและมีรำยได้พอที่จะ
พัฒนำ/ยกระดับครอบครัว เช่น ส่งลูกหลำนเข้ำเรียนให้ได้รับกำรศึกษำในระดับสูง (หลำยรำย
ลูกหลำนเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษำ) โดยเฉพำะในยุคเริ่มต้น พบว่ำครัวเรือนส่วนใหญ่ประสบ
ผลส ำเร็จดังที่คำดหวังไว้ 

- ชุมชนหุบกะพงตั้งอยู่ในสถำนที่ที่ใกล้ตลำดผู้ซื้อสินค้ำเกษตร กล่ำวคืออยู่ใกล้สถำนที่
ท่องเที่ยวระดับประเทศได้แก่ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งมี
นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศจ ำนวนมำก และยังมีระยะทำงห่ำงจำก
กรุงเทพมหำนครเพียง 150-170 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงด้วนรถยนต์ประมำณ 2 
ชั่วโมงเท่ำนั้น ท ำให้สำมำรถเข้ำถึงตลำดผู้ซื้อสินค้ำเกษตรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

- มีศูนย์สำธิตสหกรณ์ฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกลไกหลักในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรท ำกิน เช่น กำรปลูกหน่อไม้ฝรั่ง กำรเพำะเห็ด 
กำรเลี้ยงแพะ กำรเลี้ยงโคขุน ฯลฯ ทั้งในศูนย์สำธิตสหกรณ์ฯ หรือในรูปแบบแปลงสำธิต
ในสถำนีเรียนรู้ต่ำงๆ ซึ่งก็คือครัวเรือนของเกษตรกรที่ประสบผลส ำเร็จในเรื่องต่ำงๆ 

2. อย่ำงไรก็ตำมควำมส ำเร็จดังกล่ำวถือเป็นควำมส ำเร็จใน “ระดับครัวเรือน (ระดับที่ 1 ” กล่ำวคือ
เกษตรกรในครัวเรือน มีที่ท ำกิน ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงอย่ำงเคร่งครัด มีควำมอดทน มี
ศักยภำพในกำรพัฒนำต่อยอด เข้ำใจในปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงจริง ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้
และมีคุณภำพชีวิตที่ดีได้ แต่ก็เกิดขึ้นเฉพำะกับครัวเรือนที่ด ำเนินตำมแนวทำงพระรำชด ำริ มี
เกษตรกรจ ำนวนมำกที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแนวทำงได้ตลอดรอดฝั่ง จำกกำรเก็บข้อมูล
ภำคสนำมพบว่ำมีเกษตรกรที่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแนวทำงได้อย่ำงยั่งยืนมำจนถึงปัจจุบันเพียง
ร้อยละ 30-40 ของครัวเรือนทั้งหมด จึงยังไม่ถือว่ำชุมชนหุบกะพงประสบควำมส ำเร็จในกำร
พัฒนำตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน “ระดับชุมชน” 

- สหกรณ์ท ำหน้ำที่ได้ดีในกำรพัฒนำในระดับครัวเรือน ท ำให้ครัวเรือนที่ตั้งใจสำมำรถท ำ
กินได้อย่ำงเพียงพอมีคุณภำพชีวิตที่ดี แต่กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ตำมภำรกิจใน
ปัจจุบันอำจจะยังไม่เพียงพอที่จะเป็นกลไกยกระดับกำรพัฒนำจำกระดับครัวเรือนไปสู่
ระดับชุมชน โดยสหกรณ์ฯในปัจจุบันท ำหน้ำที่หลักเพียง 2 ประกำร ได้แก่ 1) เป็นผู้
ส่งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรท ำกำรเกษตร และ 2) ท ำหน้ำที่ให้บริกำรทำงกำรเงินและ
กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร แต่สหกรณ์ยังไม่ได้ท ำหน้ำที่เป็นกลไกกลำงของ
ชุมชน ในกระบวนกำรวำงแผนกำรผลิต กระบวนกำรผลิต กำรตลำด กำรจัดกำรวัตถุดิบ 
กำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือกำรเกษตร ฯลฯ ซึ่งหำกสหกรณ์สำมำรถเป็นกลไกกลำง
ของเกษตรกรสมำชิกมำร่วมด ำเนินกำรในกระบวนกำรดังกล่ำวได้ ก็จะท ำให้ช่วยเพ่ิม
อ ำนำจกำรต่อรอง ลดควำมเสี่ยงของกำรท ำงำนของเกษตรกร ช่วยบริหำรจัดกำร
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โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของชุมชน และเป็นกลไลสนับสนุนกำรแก้ปัญหำต่ำงๆของชุมชน ท ำให้
เกษตรกรในชุมชนมำร่วมด ำเนินกำรตำมแนวทำงนี้อย่ำงมั่นใจและประสบผลส ำเร็จมำก
ขึ้น อันจะน ำมำซึ่งกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำระดับชุมชนต่อไป 

- ควำมแห้งแล้งมีน้ ำไม่เพียงพอ นั้นเป็นปัญหำที่ชุมชนหุบกะพงต้องประสบมำตลอดตั้งแต่
ยุคแรก อันเนื่องมำจำกสภำพทำงภูมิศำสตร์ ช่วงเวลำใดที่มีระบบชลประทำนดี ทั่วถึง ก็
จะท ำให้เกษตรกรมีผลผลิตมำก รำยได้ดี แต่ในช่วงเวลำใดที่ระบบชลประทำนมีปัญหำก็
จะเกิดปัญหำควำมแห้งแล้งอย่ำงรวดเร็ว และเป็นวังวนไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำง
เบ็ดเสร็จ อย่ำงไรก็ตำมหำกชุมชนหุบกะพงมอง “ควำมแห้งแล้ง” เป็นปัญหำที่จะต้อง
แก้ไขให้หมดสิ้นไป ก็อำจจะคงพบปัญหำเดิมๆที่ผ่ำนมำ 40 กว่ำปี เช่น พยำยำมสร้ำง
ระบบชลประทำนแต่ไม่สำมำรถบ ำรุงรักษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นต้น หำกชุมชน
หุบกะพงมองเรื่อง “ควำมแห้งแล้ง” เป็นเงื่อนไขในกำรพัฒนำแทนกำรเป็นปัญหำ ก็
อำจจะมีกำรจัดกำรในอีกแนวทำง เช่น กำรส่งเสริมให้ท ำเกษตรกรรมที่ใช้น้ ำน้อย กำร
วำงแผนกำรผลิตร่วมของชุมชนให้สัมพันธ์กับปริมำณน้ ำเพื่อกำรเกษตรที่มีอยู่ เป็นต้น 

- ขำดกำรวำงแผนกำรผลิตระดับชุมชน ว่ำภำยใต้เงื่อนไขทรัพยำกรน้ ำที่ มีอยู่จ ำกัด จะ
บริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือกำรเกษตรให้เพียงพอได้ก็จ ำเป็นต้องวำงแผนกำรผลิตของชุมชนให้
รอบคอบ ว่ำจะท ำกำรเกษตรประเภทใดบ้ำง เป็นพ้ืนที่เท่ำใด จ ำเป็นต้องใช้น้ ำมำกน้อย
เพียงใด สมดุลกับปริมำณน้ ำที่คำดว่ำจะมีอยู่ในแต่ละปีหรือไม่ เพ่ือที่จะมั่นใจได้ว่ำจะมี
น้ ำใช้อย่ำงเพียงพอต่อกิจกรรมกำรเกษตรของชุมชน และอำจจ ำเป็นต้องปรับประเภท
ของเกษตรกรรมและปริมำณพ้ืนที่กำรเกษตรให้เหมำะสมกับน้ ำที่มีอยู่อีกด้วย 

 
รูปที่ 4.8 สถำนะของกำรพัฒนำชุมชนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพื้นที่หุบกะพง 

(1)

ครัวเรือนพึ่งตนเอง

(3)

ออกสูภ่ายนอกเพื่อ
เชื่อมโยงแหล่งทุน 
องค์ความรู้ และ

เทคโนโลยี

(2)

ชุมชนรวมกลุ่ม 
พึ่งตนเองได้
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 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการยกระดับและความย่ังยืนในการพัฒนา  

กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยกำรพัฒนำเพ่ือให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำ และปัจจัย
ภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันควำมล้มเหลว โดยน ำประเด็นหรือสิ่งที่พบจำกกำรลงพ้ืนที่ สอบทำนกับพระรำชด ำรัสที่
เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในประเด็นนั้นๆ เพ่ือสรุปจุดแข็ง (ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ) และ
จุดอ่อน (ปัจจัยเสี่ยง) พิจำรณำตำมทฤษฎีใหม่แต่ละขั้นและองค์ประกอบของ Practical Framework ได้
ดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนา เพื่อให้เกิดการยกระดับและความย่ังยืนในการพัฒนา  จุดแข็ง  

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

 

 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

“…ทฤษฎีใหม่เป็นวิธีปฏิบัติการเกษตรอีกแนวทาง
หนึ่ง ที่คิดค้นขึ้นส าหรับเกษตรกรที่มีที่ดินจ านวน
น้อย หรือแปลงขนาดเล็ก มีหลักส าคัญอยู่ว่า แต่
ละแปลงจะแบ่งออกเป็นส่วน  สมมุติว่ำแปลงหนึ่ง
มี    ไร่ จะปลูกข้ำว   ไร่ ปลูกไม้ผล พืชไร่ หรือ
พืชผักสวนครัว   ไร่ ขุดสระน้ ำ   ไร่ ปลูกที่อยู่

อำศัยและอื่นๆ อีก   ไร่ วิธีน้ีได้ทดลองปฏิบัติข้ัน
แรกมานานพอสมควรและได้ผลดีที่น่าพอใจระดับ
หนึ่ง คือเกษตรกรมีข้าวบริโภคเพียงพอตลอดป  

และมีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้
พระบรมราโชวาทในพิธพีระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน

เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ณ สถาบันทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้วันพฤหัสบดี ที่    
กุมภาพันธ์     

 จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรโดยยึด
หลักควำมหลำกหลำยของแหล่งน้ ำ 
เพื่อกระจำยควำมเสี่ยงของปริมำณ
น้ ำเพื่อกำรท ำกิน และสร้ำง
หลักประกันว่ำเกษตรกรมีน้ ำ
เพียงพอต่อกำรเกษตรเพื่อกำร
บริโภคในครัวเรือนแน่นอน และที่
มีโอกำสที่จะมีรำยได้เพิ่มเติมจำก
กำรเกษตรเชิงพำณิชย์หำกสภำพ
ภูมิอำกำศเอื้ออ ำนวย

– รูปแบบกำรจัดที่ดินครอบครัวละ    ไร่ 
จัดให้เกษตรกรท ำประโยชน์ แบ่งเป็น   
ลักษณะ คือ

1. แปลงเกษตรชลประทำน   ไร่ –
ให้เป็นที่อยู่อำศัย ปลูกพืชผัก 
เลี้ยงสัตว์ ส ำหรับกำรบริโภค
ตลอดปี

2. แปลงเกษตรน้ ำฝน 1  ไร่ – ให้
ปลูกพืชทนแล้ง ไม้ยืนต้นต่ำงๆ 
เช่น มะม่วงหิมพำนต์ เพื่อเพิ่ม
รำยได้รำยปี เป็นเงินออม

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

พระราชด ารัส
 ที่เก่ียวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 ... เรำต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่น เราไม่มีน้ าก็
ต้องไปเอาน้ าจากที่อื่น ต้องผ่ำนที่ของคนอื่น 

เขาไม่ยอมเราก็ไม่ได้น้ า 
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ศูนย์พัฒนาไทย – อิสราเอล

วันพุธ ที่    พฤษภาคม     

มีทำงหน่ึงที่จะท ำให้ปัญหำเรื่องนี้ให้เพลำลง
ไปได้และอาจท าให้สามารถท าให้มีน้ าใน

บริเวณน้ีมากข้ึน ก็มีโดยวิธีปลูกต้นไม้ กำร
ปลูกต้นไม้นี่ จะเป็นต้นไม้ใดก็ได้ แต่ต้องปลูก

และรักษำทะนุบ ำรุงไว้ตอนแรก
                                                   –          

                                       19         2516

 จัดสรรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดระบบ
นิเวศน์เกษตร  Agricultural Ecosystem) 
ที่มีควำมสมดุล เน้นกำรพึ่งพำทรัพยำกรใน
พื้นที่ เพื่อน ำไปสู่ควำมยั่งยืนของ
กำรเกษตรของพื้นที่ โดยมีทั้งที่ดินท ำกิน 
ที่ดินปลูกป่ำ ที่เป็นอ่ำงเก็บน้ ำ ที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ตำมแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

– จัดสรรที่ดิน จ ำนวน 1      ไร่   งำน 
 1 ตำรำงวำ ส ำหรับกำรประกอบอำชีพ
และใช้ชีวิตของชำวหุบกะพง โดย
จัดสรรเป็น   ส่วน ได้แก่

1. จัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกร
สมำชิก จ ำนวน    1 รำย พื้นที่
รวม       ไร่

2. จัดสรรที่ดินให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง พื้นที่รวม  1  ไร่

3. จัดสรรเป็นถนน พื้นที่ปลูกป่ำ 
อ่ำงเก็บน้ ำ พื้นที่รวม       ไร่

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 76 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 ...ชาวบ้านปลูกอะไรย่อมต้องจ าหน่าย มีตลาดที่จะ
จ าหน่ายได้ ถ้ำเรำไปสนับสนุนให้ปลูกแล้วก็ไม่สำมำรถ
ที่จะให้ชำวบ้ำนขำยผลิตภัณฑ์ ที่เขำผลิตจะเป็นกำร

ปลูก กำรเลี้ยงสัตว์ หรืออะไร ก็จะไม่สำมำรถที่จะมีชีวิต
อยู่ได้ อันนี้เป็นหลักใหญ่อย่ำงหนึ่ง...  

พระราชด ารัสในโอกาสที่คณะบุคคลต่างๆ เ ้า  ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2524

     การที่จะท าให้ได้มากท่ีสุดได้ผลดีที่สุด เราต้องมี
ความรู้ รู้ว่าจะปลูกอะไร ที่ไหน และรู้เรื่องอื่นๆ อีก 

เพื่อให้พืชผลงอกงำมดี เมื่องอกงำมดีแล้ว เรำจะเก็บไป
ขำย ก็ต้องทราบว่าพืชพันธุ์อะไรราคาดี เราก็ต้อง
ทราบหลักเศรษฐกิจ ต้องถือหลักว่ำสิ่งไหนที่เขำ

ต้องกำรเรำก็น ำไปขำย ต้องขนส่งไป ต้องไปต่อสู้รำคำ
กับของคนอื่นที่เขำก็ปลูกเหมอืนกับเรำ เหล่ำนี้เป็นหลัก

เศรษฐกิจ... 
พระบรมรำโชวำทพระรำชทำนแกก่ลุ่มชำวไรศู่นย์พัฒนำไทย – อิสรำเอล วันพุธ 

ที่  ๔ พฤษภำคม     

 คัดเลือกประเภทและพันธุ์พืชและปศุ
สัตว์โดยพิจำรณำควำมเหมำะสม
อย่ำงรอบด้ำน กล่ำวคือต้อง
สอดคล้องกับ

1. ปัจจัยด้ำนอุปทำน (Supply-
side) คือ ดิน น้ ำ ภูมิอำกำศและ
สภำพแวดล้อมกำรเกษตรของ
พื้นที่

2. ปัจจัยด้ำนอุปสงค์  Demand-
side) คือ ตลำดที่จะรองรับ
ผลผลิตที่ได้

– เลือกพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่เหมำะกับ
สภำพดินของหุบกะพง และใกล้
ตลำด โดยเฉพำะชะอ ำและหัวหิน
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

– เน้นพืชเศรษฐกิจ เช่น หน่อไม้ฝรั่ง 
มะเขือเทศ บีทรูท แครอท ถั่ว
ลันเตำ และมะม่วงหิมพำนต์ 

– ส่งขำยผลผลิตให้กับตลำดชะอ ำ
หัวหิน ซึ่งเป็นตลำดขนำดใหญ่ มี
ก ำลังซื้อสูง และที่ส ำคัญคือมี
ควำมต้องกำรตรงกับผลผลิต
กำรเกษตรของพื้นที่ 

– ส่งสนำมบิน ส่งกำรบินไทย ส่ง 
super market ใน กทม. โดย
สหกรณ์ช่วยด ำเนินกำร

– ครัวเรือนที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้ผลดี 
มีรำยได้ประมำณ     1     
บำท ต่อวัน
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...ดินที่ไหนท่ีไม่ดีนั้น ไม่ค่อยเป็นห่วง เพราะ
ดินนั้นพัฒนาข้ึนมาได้โดยไม่ยากนัก ดินจะ
เค็ม จะเปรี้ยว จะจืด อะไรก็ตำม สำมำรถที่
จะท ำให้ดีขึ้นได้ภำยในไม่กี่ปี โดยใช้เทคนิค

แบบโบรำณๆ.. 
พระราชด ารัส พระราชทานแกผู่้เข้าร่วมสัมมนา เร่ืองการประยุกต์เทคโนโลยี
การถ่ายท าภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม ในการวางแผนการใชท้ี่ดินลุ่ม
น้ าทางเหนือของประเทศไทย ณ โรงแรมรินค า จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 

7 มกราคม 2523

... ปัญหำที่ว่ำส ำคัญ คือ เรื่องน้ ำ ก็เป็นเรื่อง
ส ำคัญจริง เพราะว่าถ้าขาดแคลนน้ า การ

เพาะปลูกการด าเนินอาชีพและความเป็นอยู่
ก็จะเดือดร้อน ในด้านน้ีก็ได้รับความร่วมมือ

จากกรมชลประทาน
พระบรมรำโชวำท พระรำชทำนแกก่ลุ่มชำวไร่ศูนย์พัฒนำไทย – อิสรำเอล 

ต ำบลเขำใหญ่ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี วันที่ 19 พฤษภำคม 2516

มีทำงหน่ึงที่จะท ำให้ปัญหำเรื่องนี้ให้เพลำลง
ไปได้และอาจท าให้สามารถท าให้มีน้ าใน

บริเวณน้ีมากขึ้น ก็มีโดยวิธีปลูกต้นไม้ กำร
ปลูกต้นไม้นี่ จะเป็นต้นไม้ใดก็ได้ แต่ต้องปลูก

และรักษำทะนุบ ำรุงไว้ตอนแรก
พระบรมรำโชวำท พระรำชทำนแกก่ลุ่มชำวไร่ศูนย์พัฒนำไทย – อิสรำเอล 

ต ำบลเขำใหญ่ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี วันที่ 19 พฤษภำคม 2516

 ในระยะเริ่มต้น  ประมำณ 10 ปีแรก  
มุ่งปรับปรุงปัจจัยและโครงสร้ำงพื้นฐำน
เพื่อกำรเกษตร โดยยึดหลักกำรเกษตร
พึ่งพำธรรมชำติ ได้แก่

1. ปรับปรุงและบ ำรุงดินให้มีคุณภำพ
เพียงพอต่อกำรเพำะปลูก

2. สร้ำงระบบชลประทำนทั้งระบบ
กลำง  อ่ำงเก็บน้ ำ ระบบท่อ ฯลฯ  
และชลประทำนขนำดเล็ก  กำรขุด
สระน้ ำ  

3. กำรปลูกป่ำ เพื่อให้เป็นแหล่งต้น
ก ำเนิดน้ ำและทรัพยำกรกำรเกษตร
จำกธรรมชำติ

– ดินเป็นดินทรำย เกษตรกรต้องบ ำรุงดิน
ก่อนปลูก และบ ำรุงดินต่อเนื่องทุกปี ใช้
กำรบ ำรุงดินจำกถั่วพร้ำก่อนกำร
เพำะปลูก โดยได้รับเมล็ดพันธุ์สนับสนุน
จำกหน่วยรำชกำร

– ระบบอ่ำงเก็บน้ ำ เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 
พ.ศ.  1  มีจ ำนวน   แห่ง

1. อ่ำงเก็บน้ ำห้วยทรำย – หุบกะพง 
ปริมำตรควำมจุ         ลบ.ม.

2. อ่ำงเก็บน้ ำหุบกะพง ปริมำตรควำม
จุ  1      ลบ.ม.

3. อ่ำงเก็บน้ ำห้วยแก้ว ปริมำตรควำม
จุ         ลบ.ม.

4. อ่ำงเก็บน้ ำห้วยน้ ำหมำก ปริมำณ
ควำมจุ 1       ลบ.ม.

– จัดสรรพื้นที่รวม       ไร่ ให้เป็นพื้นที่
ปลูกป่ำ อ่ำงเก็บน้ ำ และถนน
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 ... งำนด้ำนกำรเกษตรนี้ ย่อมมีปัญหำที่
จะต้องประสบอยู่เสมออยำ่งหลักเลี่ยงไม่ได้ ทุก
คนจึงควรจะใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาและ ึกหัดมา 
ให้เป็นรากฐานเพื่อที่จะขวนขวายหาความรู้
อันก้าวหน้ามาเพิ่มเติมอยู่เสมอด้วย เพื่อช่วย
ให้กิจการเกษตรพัฒนายิ่ง ขึ้น และเพื่อให้

ควำมรู้ควำมช ำนำญที่ค้นคว้ำขึ้นใหม่ได้สืบทอด
ไปถึงเกษตรกรรุ่นหลังๆต่อไป ... 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
สาขาวิชาต่างๆของสถาบนัเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ เชียงใหม่ ครั้งที่ 1 วัน

พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2521

 ...กำรกสิกรรมหรือเกษตรกรรมทุกสำขำ ผู้ที่
ปฏิบัติก็ทรำบดีว่ำเป็นสิ่งที่ยำก มิใช่เป็นของ

ง่ำยๆ เพรำะว่ำจะต้องมีวิชาความรู้มา
ประกอบการปฏิบัติงานอย่างมาก 

พระราชด ารัสในโอกาสที่ผู้น าสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคมและสหกรณ์
ประมงทั่วราชอาณาจักร เ ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ โรงโคนม สวนจิตรลดา 

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2525

 เน้นกำรเกษตรที่ให้ผลผลิตคุณค่ำสูง 
(High-Value Product) เช่น เกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรย์ ฯลฯ ใช้
ควำมรู้เชิงวิชำกำร แนวปฏิบัติที่
ถูกต้อง และระบบมำตรฐำน
กำรเกษตรที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น โดยกำร
สนับสนุนเชิงวิชำกำรจำกหน่วยงำน
ภำยนอก 

– เกษตรกรที่ประสบผลส ำเร็จมำก คือกลุ่ม
เกษตรกรที่เข้ำระบบกำรเกษตรปลอดภัย 
(Good Agricultural Practice – GAP) 
ท ำให้สำมำรถขำยผลผลิตได้ในรำคำที่ดี 
เนื่องจำกคุณภำพสูง ลูกค้ำมีควำมเชื่อมั่น

– เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำมำ
ช่วยเหลือรอบด้ำน เดินเข้ำแปลงเกษตร
ทุกวันเพื่อให้ค ำแนะน ำแก่เกษตรกรอย่ำง
ต่อเนื่องในด้ำนต่ำงๆ 

– นักวิชำกำรเกษตรเข้ำมำส่งเสริมกำร
เพำะปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่เหมำะกับดินใน
พื้นที่

– นักวิชำกำรจำกกรมพัฒนำที่ดินช่วยเรื่อง
กำรบ ำรุงดินจำกถั่วพร้ำก่อนกำร
เพำะปลูก

– นักวิชำกำรจำก ม.เกษตรศำสตร์ ช่วยแก้
โรคพืช 

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

พระราชด ารัส
 ที่เก่ียวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

ด้ำนกำรผลิตเพื่อท ำกำรอำชีพนอกจำกกำร
เพำะปลูกนั้น ก็มีเรื่องของการท าที่เรียกว่า
อุตสาหกรรมในครัวเรือน น าเอาผลิตผลที่
ตัวได้ปลูกมาท าให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์

ยิ่งขึ้น หรือ อย่ำงผลิตผลทำงสวน ถ้ำมีมำก
ไปหรือขำยไม่ออก ก็เก็บเอำไว้เพื่อที่จะใช้

ในวันต่อไป หรือ ส ำหรับจ ำหน่ำยก็ได้ 
ฉะนั้น ... การใช้ความรู้ของตัวและหา
ความรู้เพื่อที่จะท าให้สิ่งที่ตัวผลิตมีค่า

ต่อไป
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ศูนย์พัฒนาไทย 
– อิสราเอล ต าบลเขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี วันที่ 19 
พฤษภาคม 2516

 ส่งเสริมอำชีพเสริมนอกภำคเกษตร 
โดยสร้ำงห่วงโซ่อุปทำนของกำร
ผลิต (Production Supply 
Chain) ที่ทุกฝ่ำยในพื้นที่สำมำรถมี
ส่วนร่วมตำมควำมถนัดและควำม
พร้อม ได้แก่ เกษตรกร  ผลิต
วัตถุดิบ  ชำวบ้ำนกลุ่มอำชีพ
หัตถกรรม  ผลิตสินค้ำ  สหกรณ์ 
 กำรตลำด รวบรวมและจ ำหน่ำย
สินค้ำ  โดยอยู่บนฐำนควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและมำตรฐำนระดับสูง 
 ศูนย์ศิลปำชีพฯ  

– ส่งเสริมหัตถกรรมป่ำนศรนำรำยณ์โดยช่วงแรก
ท ำเป็นอำชีพเสริมส ำหรับแม่บ้ำนในช่วงที่ว่ำง
จำกงำนเกษตร 

– ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ โดยศูนย์สำธิตฯ แบ่งพื้นที่ให้
ปลูกป่ำนศรนำรำยณ์ เพื่อให้สมำชิกเข้ำมำเก็บไป
ใช้ในกำรผลิต

– มีนักวิชำกำรและเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ศิลปำชีพให้
ค ำแนะน ำด้ำนกำรออกแบบ เทคนิคกำรผลิต

– สหกรณ์เป็นกลไกสนับสนุนทำงกำรตลำด เพื่อให้
มีกระแสรำยได้เข้ำสู่ครอบครัวเกษตรกรตำม
ก ำลังและควำมถนัด 

– ครอบครัวตัดป่ำนศรนำรำย์และท ำเส้นใย
มำขำยให้สหกรณ์

– ครอบครัวซื้อเส้นใยไปถักเป็นเปียมำขำย
ให้สหกรณ์

– ครอบครัวซื้อเปียไปท ำผลิตภัณฑ์ป่ำน
ศรนำรำยณ์  เช่น หมวก กระเป ำ 

– ชำวบ้ำนขำยผลผลิตให้สหกรณ์ เป็นผู้จัด
จ ำหน่ำยสินค้ำ
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ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง จัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดระบบนิเวศน์เกษตร 
 Agricultural Ecosystem) ที่มีความสมดุล 
เน้นกำรพ่ึงพำทรัพยำกรในพ้ืนที่ เพ่ือน ำไปสู่ควำมยั่งยืนของกำรเกษตร
ของพ้ืนที่

จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรโดยยึดหลกัความหลากหลายของ
แหล่งน้ า เพ่ือกระจายความเสี่ยงของปริมาณน้ าเพื่อการท า
กิน และสร้ำงหลักประกันว่ำเกษตรกรมีน้ ำเพียงพอต่อกำรเกษตรเพ่ือ
กำรบริโภคในครัวเรือนแน่นอน และท่ีมีโอกำสที่จะมีรำยได้เพ่ิมเติมจำก
กำรเกษตรเชิงพำณิชย์หำกสภำพภูมิอำกำศเอ้ืออ ำนวย
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เหมาะสมอย่างรอบด้าน ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน

ในระยะเริ่มต้น  ประมาณ    ป แรก  มุ่งปรับปรุงปัจจัยและ
โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการเกษตร โดยยึดหลักการเกษตร
พึ่งพาธรรมชาติ ได้แก่ การปรับปรุงดิน สร้างระบบ
ชลประทาน และการปลูกป า

เน้นการเกษตรที่ให้ผลผลิตคุณค่าสูง  High-Value 
Product) เช่น เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์

ส่งเสริมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตร โดยสร้างห่วงโซ่อุปทาน
ของการผลิต  Production Supply Chain) ที่ทุก  ายใน
พื้นที่สามารถมีสว่นร่วมตามความถนัดและความพร้อม 
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ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง จัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดระบบนิเวศน์เกษตร 
 Agricultural Ecosystem) ที่มีความสมดุล 
เน้นกำรพ่ึงพำทรัพยำกรในพ้ืนที่ เพ่ือน ำไปสู่ควำมยั่งยืนของกำรเกษตร
ของพ้ืนที่

จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรโดยยึดหลกัความหลากหลายของ
แหล่งน้ า เพ่ือกระจายความเสี่ยงของปริมาณน้ าเพื่อการท า
กิน และสร้ำงหลักประกันว่ำเกษตรกรมีน้ ำเพียงพอต่อกำรเกษตรเพ่ือ
กำรบริโภคในครัวเรือนแน่นอน และท่ีมีโอกำสที่จะมีรำยได้เพ่ิมเติมจำก
กำรเกษตรเชิงพำณิชย์หำกสภำพภูมิอำกำศเอ้ืออ ำนวย

คัดเลือกประเภทและพันธุ์พืชและปศุสัตว์โดยพิจารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบด้าน ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน

ในระยะเริ่มต้น  ประมาณ    ป แรก  มุ่งปรับปรุงปัจจัยและ
โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการเกษตร โดยยึดหลักการเกษตร
พึ่งพาธรรมชาติ ได้แก่ การปรับปรุงดิน สร้างระบบ
ชลประทาน และการปลูกป า

เน้นการเกษตรที่ให้ผลผลิตคุณค่าสูง  High-Value 
Product) เช่น เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์

ส่งเสริมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตร โดยสร้างห่วงโซ่อุปทาน
ของการผลิต  Production Supply Chain) ที่ทุก  ายใน
พื้นที่สามารถมีสว่นร่วมตามความถนัดและความพร้อม 

1.3 บริหารจัดการที่ดิน
ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

1.2 ท ากิจกรรมการเกษตร
พออยู่พอกิน

1.1 บริหารจัดการน้ าให้พอ
และได้ประโยชน์ตลอดป 
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ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

 

 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

... หลักกำรของสถำนที่นี้ก็คือจะต้องดูว่า
ผลิตผลผลิตอย่างไรตั้งแต่ต้น    มีการ
ค้นคว้าวิจัย ว่าจะดัดแปลงผลิตผลเหล่านั้น
อย่างไร ส ำหรับให้ไปสู่ผู้บริโภค …
... ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่ำงเกี่ยวข้องกับกำรเกษตรนี้
ก็เป็นเช่นเดียวกัน ต้องผลิต ดัดแปลง 
จ าหน่าย และบริโภค คือใช้ ถ้าตลอดทาง
เป็นไปโดยดีและแต่ละคนก็ได้ท ำด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ด้วยควำมตั้งใจดี ด้วยควำมมี
หลักวิชำที่ดี ทุกคนก็ได้ประโยชน์ …

พระราชด ารัส พระราชทาน แก่คณะกรรมการสหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และสมาชิกผู้รับนมสด 
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันศุกร์ ที่   พฤษภาคม 

    
 การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์น้ัน ต้องก าหนด
นโยบายให้ดีแต่ต้น ไม่ใช่เพียงแต่เป็นแหล่ง
เงินกู้ และต่อมำประลบปัญหำหน้ีสญู ใน
ที่สุดกิจกำรก็ล้มเหลวไปโดยปริยำย ทั้งนี้ 
น่ำจะดูตัวอย่ำงจำกสหกรณ์ที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ เช่น สหกรณ์โคนมหนองโพ 
จังหวัดรำชบุรี 
พระราชด ารัส พระราชทานแกศู่นย์รวมนม สถานีบ ารุงสัตว์สกลนคร บ้าน

หนองยาง จ.สกลนคร วันที่    พฤศจิกายน     

สหกรณ์ต้องมีบทบาทครบวงจร ทั้ง
ด้านการเงิน ทั้งเป็นกลไกการน า
ความรู้ที่จ าเป็นมาสู่ชุมชน ทั้งเป็น
กลไกที่ดูแลสังคมชุมชน โดยยึดหลัก
ว่า “ความส าเร็จของสหกรณ์” วัด
จากทั้งผลประกอบการของสหกรณ์
และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

– สหกรณ์เป็นแหล่งเงินทนุกู้ยืมให้กับเกษตรกร 
กำรกู้ยืมหรือกำรให้สินเชื่อ มีสองแบบคือ คือ
กำรให้สินเชื่อด้ำนเงินทุน และกำรให้สินเชื่อ
อุปกรณ์ทำงกำรเกษตร วงเงินกู้ส ำหรับสมำชิก
คือ        บำท และสมำชิกสำมำรถน ำเงิน
ส่วนตัวและเงินบริหำรกลุ่มอำชีพมำฝำกกับ
สหกรณ์ซึ่งให้ดอกเบ้ียที่สูงกว่ำธนำคำรทั่วไป

– สหกรณ์ให้กำรสนับสนุนควำมรู้ โดยเฉพำะ
ด้ำนกำรต่อยอดด้ำนกำรตลำด พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ โดยเชิญผู้เชี่ยวชำญมำอบรมให้
ควำมรู้ เช่น กำรอบรมเรื่องกำรใช้ปุ ย กำร
ควบคุมศัตรูพืชโดยสำรที่มำจำกพืชท้องถิ่น 
กำรปรับปสภำพดิน สหกรณ์และสมำชิก
ร่วมกันหำตลำด

– ในด้ำนควำมเป็นอยู่สหกรณ์มีกำรให้
ทุนกำรศึกษำสร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ มีกำร
อบรมดูงำนของเจ้ำหน้ำนักวิชำกำร มี
สวัสดิกำรให้กับสมำชิก

ขั้นท่ี 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

  ...ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าในทาง
เกษตรกรรม และส่งเสริมชาวกสิกรในทาง

วิชาการ เพื่อให้ได้ผลผลิตผลท่ีดี มี
คุณภาพสูง มีปริมาณมากและต้นทุนถูก โดย
จะช่วยเหลือเกษตรกร ใช้พื้นที่ในกำรเกษตรที่
เหมำะสม ช่วยส่งเสริมกำรขยำยพันธุ์ กำรใช้
ปุ ย และกำรใช้เครื่องมือทุ่นแรง และจัดตั้ง
สถำนีทดลองและขยำยพันธุ์ข้ำวเพิ่มขึน้ ... 

พระราชด ารัส ในพิธีเป ดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ ณ พระที่
นั่งอนันตสมาคม วันจันทร์ที่    มิถุนายน     

 ... ในการท ามาหากินจะต้องมีความรู้ใน
วิชาการ … ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ของ  ายทาง
ราชการ ซึ่งยินดีที่จะให้ความรู้ ถ้ำพูดถึง

ข้ำรำชกำรที่มีหน้ำที่จะเกื้อหนุนพี่น้องกสิกร 
จะมีก ำลัง ก ำลังที่จะท ำ ส ำคัญอยู่ที่ก ำลังใจ 

ก ำลังควำมรู้ที่เขำมี ... 
พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะผูน้ าสหกรณก์ารเกษตรและ
สหกรณ์นิคม ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 
2521

สร้างเครือข่ายหน่วยงานด้าน
วิชาการ เช่น ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัย  ล  โดยมีหน่วยงาน
เจ้าภาพของพ้ืนที่ท าหน้าที่เป็น
ตัวกลาง  ในกรณีหุบกะพง
หน่วยงานเจ้าภาพด้านองความรู้
คือ ศูนย์สาธิต   เพื่อให้สามารถ
น าความรู้ใหม่ ด้านการเกษตร
เข้าสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ

– เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำมำช่วยเหลือ
รอบด้ำน เดินเข้ำแปลงเกษตรทุกวัน เช่น กรม
พัฒนำที่ดิน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กรม
วิชำกำรเกษตร ฯลฯ เพื่อให้ค ำแนะน ำแก่
เกษตรกรอย่ำงต่อเนื่องในด้ำนต่ำงๆ ท ำให้
เกษตรกรได้รับแนวคิดและวิธีกำรท ำงำนใหม่ๆ
ตลอดเวลำ

– ศูนย์สำธิตฯของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท ำหน้ำที่
เป็นตัวกลำงในกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำก
ภำยนอกเข้ำสู่ชุมชน

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 
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ขั้นที่ 2 และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 
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สหกรณ์ต้องมีบทบาทครบวงจร ทั้งด้าน
การเงิน ทั้งเป็นกลไกการน าความรู้ที่

จ าเป็นมาสู่ชุมชน ทั้งเป็นกลไกทีดู่แลสงัคม
ชุมชน โดยยึดหลักว่า  ความส าเร็จของ
สหกรณ ์ วัดจากทั้งผลประกอบการของ
สหกรณ์และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

มีการจัดหาความรู้ใหม่ ด้านการเกษตร
เข้าสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้าง

เครือข่ายหน่วยงานด้านวิชาการ เช่น ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัย  ล  โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพ
ของพื้นที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลาง

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 
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สรุปจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของพ้ืนที่โครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง 

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

กลุ่มท่ี 1 บริหำรจัดกำรน้ ำและป่ำให้ได้ประโยชน์ตลอดปี 

 จั ดส รรกำรใช้ป ระ โยชน์ ที่ ดิ น ให้ เกิ ด ระบบนิ เวศน์ เกษ ตร (Agricultural 
Ecosystem) ที่มีควำมสมดุล เน้นกำรพ่ึงพำทรัพยำกรในพ้ืนที่ เพ่ือน ำไปสู่ควำม
ยั่งยืนของกำรเกษตรของพ้ืนที ่

 ในระยะเริ่มต้น (ประมำณ 10 ปีแรก) มุ่งปรับปรุงปัจจัยและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือ
กำรเกษตร โดยยึดหลักกำรเกษตรพ่ึงพำธรรมชำติ ได้แก่ กำรปรับปรุงดิน สร้ำง
ระบบชลประทำน และกำรปลูกป่ำ 

กลุ่มท่ี 2 ท ำกิจกรรมกำรเกษตร พออยู่พอกิน 

 คัดเลือกประเภทและพันธุ์พืชและปศุสัตว์โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบ
ด้ำน ทั้งด้ำนอุปสงค์และอุปทำน 

 เน้นกำรเกษตรที่ให้ผลผลิตคุณค่ำสูง (High-Value Product) เช่น เกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรยี์ 
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(Area)
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สหกรณ์ต้องมบีทบาทครบวงจร ทั้งด้าน
การเงิน ทั้งเป็นกลไกการน าความรู้ที่

จ าเป็นมาสู่ชุมชน ทั้งเป็นกลไกที่ดูแลสงัคม
ชุมชน โดยยึดหลักว่า “ความส าเร็จของ
สหกรณ์” วัดจากทั้งผลประกอบการของ
สหกรณแ์ละคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

มีการจัดหาความรู้ใหม่ ด้านการเกษตร
เข้าสู่ชุมชนอย่างต่อเน่ือง โดยการสร้าง

เครือข่ายหน่วยงานด้านวิชาการ เช่น ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง มหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัย  ล  โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพ
ของพื้นที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลาง

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

2.2 พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับ

การตลาด

2.1 
รวมกลุ่ม
และดูแล
ความ
เป็นอยู่
สมาชิก

2.3 ส่งเสริม
การเกษตรสมาชิก
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 ส่งเสริมอำชีพเสริมนอกภำคเกษตร โดยสร้ำงห่วงโซ่ อุปทำนของกำรผลิต 
(Production Supply Chain) ที่ทุกฝ่ำยในพ้ืนที่สำมำรถมีส่วนร่วมตำมควำมถนัด
และควำมพร้อม 

กลุ่มท่ี 3 บริหำรจัดกำรที่ดินขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรโดยยึดหลักควำมหลำกหลำยของแหล่งน้ ำ เพ่ือกระจำย
ควำมเสี่ยงของปริมำณน้ ำเพ่ือกำรท ำกิน และสร้ำงหลักประกันว่ำเกษตรกรมีน้ ำ
เพียงพอต่อกำรเกษตรเพ่ือกำรบริโภคในครัวเรือนแน่นอน และที่มีโอกำสที่จะมี
รำยได้เพ่ิมเติมจำกกำรเกษตรเชิงพำณิชย์หำกสภำพภูมิอำกำศเอื้ออ ำนวย 

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้ 

กลุ่มท่ี 1 พัฒนำกำรผลิตให้สอดคล้องกับกำรตลำด 

 สหกรณ์ต้องมีบทบำทครบวงจร ทั้งด้ำนกำรเงิน ทั้งเป็นกลไกกำรน ำควำมรู้ที่จ ำเป็น
มำสู่ชุมชน ทั้งเป็นกลไกที่ดูแลสังคมชุมชน โดยยึดหลักว่ำ “ควำมส ำเร็จของ
สหกรณ”์ วัดจำกทั้งผลประกอบกำรของสหกรณ์และคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน 

กลุ่มท่ี 2 ส่งเสริมกำรเกษตรสมำชิก 

 มีกำรจัดหำควำมรู้ใหม่ๆด้ำนกำรเกษตรเข้ำสู่ชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรสร้ำง
เครือข่ำยหน่วยงำนด้ำนวิชำกำร เช่น ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง มหำวิทยำลัย 
สถำบันวิจัย ฯลฯ โดยมีหน่วยงำนเจ้ำภำพของพ้ืนที่ท ำหน้ำที่เป็นตัวกลำง 

 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันความล้มเหลว  จุดอ่อน  

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 83 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
 

โดยมีจุดอ่อนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของพ้ืนที่โครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง ตำมทฤษฎีใหม่
ขั้นที่ 1 และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

ความเสี่ยง สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

N/A  ไม่มีแผนการผลิตของชุมชน 
(Community Production Plan) ที่
เกษตรกรในชุมชนร่วมกันก าหนด ท าให้
เกษตรกรต่างคนต่างท าการเกษตร เสี่ยง
ต่อการเกิดภาวะผลผลิตล้นตลาด ราคา
ตกต่ า และ/หรือท าให้เกิดการขาดแคลน
ทรัพยากรในพ้ืนที่

– เกษตรกรต่างคนต่างท าการเกษตร ตาม
ความถนัด ความพร้อมของภูมิอากาศ โดย
ไม่ตระหนักถึงปริมาณน้ าที่มีอยู่ในพ้ืนท่ี

– เกิดภาวะขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรอยู่
อย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถเพิ่มปริมาณ
น้ าได้มากนัก เนื่องจากข้อจ ากัดทาง
ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ

N/A  ขาดการสืบทอดอาชีพเกษตรกรไปยังคน
รุ่นใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษา
สูง มีโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานอื่น  จึงไม่อยากท างานเกษตรซึ่ง
เป็นงานหนัก

– แรงงานเกษตรกรรุ่น   และรุ่น   ไม่รับ
งานต่อจากบรรพบุรุษ รุ่นลูกของเกษตรกร
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึนย้ายแรงงานไปยัง
ภาคบริการแทน 

– โครงการหุบกระพงที่ใกล้กับ
กรุงเทพมหานคร จึงท าให้เกิดการย้ายของ
แรงงานได้ง่าย และต้องใช้แรงงานต่างด้าว
ทดแทน

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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ไม่มีแผนการผลิตของชุมชน  Community 
Production Plan) ที่เกษตรกรในชุมชน

ร่วมกันก าหนด ท าให้เกษตรกรต่างคนต่างท า
การเกษตร เสี่ยงต่อการเกิดภาวะผลผลิตล้น

ตลาด ราคาตกต่ า และ หรือท าให้เกิดการขาด
แคลนทรัพยากรในพื้นที่

ขาดการสืบทอดอาชีพเกษตรกรไปยังคนรุ่นใหม่ 
เพราะคนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาสงู มีโอกาส
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอื่น  จึงไม่

อยากท างานเกษตรซึ่งเป็นงานหนัก

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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Business 
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(Function)

        
(Area)

         
        

             
(Community / Area)

ไม่มีแผนการผลิตของชุมชน  Community 
Production Plan) ที่เกษตรกรในชุมชน

ร่วมกันก าหนด ท าให้เกษตรกรต่างคนต่างท า
การเกษตร เสี่ยงต่อการเกิดภาวะผลผลิตล้น

ตลาด ราคาตกต่ า และ หรือท าให้เกิดการขาด
แคลนทรัพยากรในพื้นที่

ขาดการสืบทอดอาชีพเกษตรกรไปยังคนรุ่นใหม่ 
เพราะคนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาสูง มีโอกาส
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอ่ืน  จึงไม่

อยากท างานเกษตรซ่ึงเป็นงานหนัก

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

1.3 บริหารจัดการที่ดิน
ขนาดเล็กใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด

1.2 ท ากิจกรรมการเกษตร
พออยู่พอกิน

1.1 บริหารจัดการน้ าและป า
ให้ได้ประโยชน์ตลอดป 
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ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้ 

 
 

โดยมีจุดอ่อนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของพ้ืนที่โครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง ตำมทฤษฎีใหม่
ขั้นที่ 2 และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

ความเสี่ยง สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

• N/A  สหกรณ์ขาดบทบาทด้านการตลาด และ
ด้านการลงทุนและบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตกลางของ
ชุมชน

– สหกรณ์ยังม่มีบทบาทในการรวบรวม
สินค้าท่ีจะส่งไปตลาดเข้าสู่เศรษฐกิจ
พอเพียงข้ันท่ีสอง เนื่องจากเกษตรกรอยู่
ใกล้กับตลาดมากกว่า สามารถส่งได้เอง

– สหกรณ์ยังไม่ได้ลงทุนและ/บริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานส่วนกลาง 

• N/A  ขาดระบบการจัดการและการต่อยอด
องค์ความรู้ที่ได้รับ และองค์ความรู้ที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของชุมชน 
ความรู้ที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่
ได้รับจากภายนอก

– มีหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาเข้ามา
ช่วยเกษตรกรในพ้ืนท่ี ในลักษณะของการ
 ึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี
ไปสู่เกษตรกร

– ยังไม่พบองค์ความรู้ที่เกิดจากภายในชุมชน 
อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
หรือการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับมา

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 
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สหกรณ์ขาดบทบาทด้านการตลาด และด้าน
การลงทุนและบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

การผลิตกลางของชุมชน

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

ขาดระบบการจัดการและการต่อยอดองค์
ความรู้ที่ได้รบั และองคค์วามรู้ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานของชุมชน ความรู้ที่มีอยู่ส่วนใหญ่

เป็นความรู้ที่ได้รบัจากภายนอก

2.2 พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับ

การตลาด

2.1 
รวมกลุ่ม
และดูแล
ความ
เป็นอยู่
สมาชิก

2.3 ส่งเสริม
การเกษตรสมาชิก
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สรุปจุดอ่อนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของพ้ืนที่โครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง 

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

กลุ่มท่ี 2 ท ำกิจกรรมกำรเกษตร พออยู่พอกิน 

 ขำดกำรสืบทอดอำชีพเกษตรกรไปยังคนรุ่นใหม่ เพรำะคนรุ่นใหม่ได้รับกำรศึกษำสูง 
มีโอกำสควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนอ่ืนๆ จึงไม่อยำกท ำงำนเกษตรซึ่งเป็นงำน
หนัก 

กลุ่มท่ี 3 บริหำรจัดกำรที่ดินขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ไม่มีแผนกำรผลิตของชุมชน (Community Production Plan) ที่เกษตรกรใน
ชุมชนร่วมกันก ำหนด ท ำให้เกษตรกรต่ำงคนต่ำงท ำกำรเกษตร เสี่ยงต่อกำรเกิด
ภำวะผลผลิตล้นตลำด รำคำตกต่ ำ และ/หรือท ำให้เกิดกำรขำดแคลนทรัพยำกรใน
พ้ืนที ่

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

กลุ่มท่ี 1 พัฒนำกำรผลิตให้สอดคล้องกับกำรตลำด 

 สหกรณ์ขำดบทบำทด้ำนกำรตลำด และด้ำนกำรลงทุนและบริหำรจัดกำรโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนกำรผลิตกลำงของชุมชน 

 ขำดระบบกำรจัดกำรและกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ที่ได้รับ และองค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้น
จำกกำรด ำเนินงำนของชุมชน ควำมรู้ที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นควำมรู้ที่ได้รับจำก
ภำยนอก 

 

ทั้งนี้ สำมำรถสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของพ้ืนที่โครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง แสดงดังตำรำง 

ตำรำงที่ 4.3 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของพ้ืนที่โครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง 

ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

ขั้นที่ 1: 
ครัวเรือน
พ่ึงตนเอง  
บริหารจัดการ
ที่ดินและน้ า 
ให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด  
พอกินตลอดป  

1.1 บริหำร
จัดกำรน้ ำและป่ำ
ให้ได้ประโยชน์
ตลอดป ี

ระบบ/แหล่ง
น้ ำธรรมชำต ิ

จัดสรรกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินใหเ้กิด
ระบบนิเวศน์เกษตร (Agricultural 
Ecosystem) ที่มีควำมสมดุล  
เน้นกำรพึ่งพำทรัพยำกรในพ้ืนท่ี เพื่อ
น ำไปสู่ควำมยั่งยืนของกำรเกษตร
ของพื้นที่ 

n/a 

ระบบ/แหล่ง
น้ ำธรรมชำต/ิ
ป่ำ 3 อย่ำง 

ในระยะเริ่มต้น (ประมำณ 10 ปี
แรก) มุ่งปรับปรุงปัจจัยและ
โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรเกษตร 
โดยยดึหลักกำรเกษตรพึ่งพำ
ธรรมชำติ ได้แก ่กำรปรับปรุงดิน 
สร้ำงระบบชลประทำน และกำรปลูก

n/a 
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ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

ป่ำ 
1.2 ท ำกิจกรรม
กำรเกษตร พออยู่
พอกิน 

เกษตร
ครัวเรือนพ่ึงพำ
ธรรมชำต ิ

คัดเลือกประเภทและพันธ์ุพืชและปศุ
สัตว์โดยพิจำรณำควำมเหมำะสม
อย่ำงรอบด้ำน ทั้งด้ำนอุปสงค์และ
อุปทำน 

 

ขำดกำรสบืทอดอำชีพเกษตรกรไป
ยังคนรุ่นใหม่ เพรำะคนรุ่นใหม่ไดร้บั
กำรศึกษำสูง มีโอกำสควำมกำ้วหน้ำ
ในหน้ำท่ีกำรงำนอ่ืนๆ จึงไม่อยำก
ท ำงำนเกษตรซึ่งเป็นงำนหนัก 

เกษตรอินทรีย์
ทฤษฏีใหม่ 

เน้นกำรเกษตรที่ให้ผลผลิตคณุค่ำสูง 
(High-Value Product) เช่น เกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรยี ์

n/a 

กำรสร้ำง
รำยได้นอก
ภำคเกษตร 

ส่งเสริมอำชีพเสริมนอกภำคเกษตร 
โดยสร้ำงห่วงโซ่อุปทำนของกำรผลิต 
(Production Supply Chain) ที่ทุก
ฝ่ำยในพ้ืนท่ีสำมำรถมสี่วนร่วมตำม
ควำมถนัดและควำมพร้อม 

n/a 

1.3 บริหำร
จัดกำรที่ดินขนำด
เล็กให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

กำรจัดกำร
ที่ดินท ำกิน 

จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรโดยยึดหลกั
ควำมหลำกหลำยของแหล่งน้ ำ เพื่อ
กระจำยควำมเสี่ยงของปริมำณน้ ำ
เพื่อกำรท ำกิน และสร้ำงหลักประกัน
ว่ำเกษตรกรมีน้ ำเพียงพอต่อ
กำรเกษตรเพื่อกำรบริโภคใน
ครัวเรือนแน่นอน และที่มีโอกำสที่จะ
มีรำยได้เพิม่เตมิจำกกำรเกษตรเชิง
พำณิชย์หำกสภำพภูมิอำกำศ
เอื้ออ ำนวย 

n/a 

ปัจจัยกำรผลติ
(เมล็ดพันธ์ุ ปุ ย
อินทรีย์ สัตว์ 
ก๊ำซชีวภำพ) 

n/a ไม่มีแผนกำรผลติของชุมชน 
(Community Production Plan) 
ที่เกษตรกรในชุมชนร่วมกันก ำหนด 
ท ำให้เกษตรกรต่ำงคนต่ำงท ำ
กำรเกษตร เสี่ยงต่อกำรเกดิภำวะ
ผลผลติล้นตลำด รำคำตกต่ ำ และ/
หรือท ำให้เกิดกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรในพื้นที ่

ขั้นที่ 2: 
รวมกลุ่ม/
สหกรณ์ เพ่ือ
การผลิต 
การตลาด 
และดูแลความ
เป็นอยู่ของ

2. รวมกลุ่มและ
ดูแลควำมเป็นอยู่
สมำชิก 

ศูนย์ควำมรู้ 
ศูนย์ศึกษำเพื่อ
กำรพัฒนำฯ 

มีกำรจัดหำควำมรู้ใหม่ๆด้ำน
กำรเกษตรเข้ำสู่ชุมชนอย่ำงต่อเนือ่ง 
โดยกำรสรำ้งเครือข่ำยหน่วยงำนดำ้น
วิชำกำร เช่น ส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง มหำวิทยำลัย สถำบันวิจยั 
ฯลฯ โดยมหีน่วยงำนเจ้ำภำพของ
พื้นที่ท ำหน้ำท่ีเป็นตัวกลำง 

n/a 

2./ พัฒนำกำร สหกรณ์หรือ สหกรณ์ต้องมีบทบำทครบวงจร ท้ัง - สหกรณ์ขำดบทบำทด้ำนกำรตลำด 
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ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

สมาชกิ/ชุมชน 
(สร้าง
ภูมิคุ้มกนัก่อน
ออกสู่
ภายนอก  

ผลิตใหส้อดคล้อง
กับกำรตลำด  

วิสำหกิจชุมชน ด้ำนกำรเงิน ทั้งเป็นกลไกกำรน ำ
ควำมรู้ที่จ ำเป็นมำสู่ชุมชน ท้ังเป็น
กลไกท่ีดูแลสังคมชุมชน โดยยดึหลัก
ว่ำ “ควำมส ำเร็จของสหกรณ”์ วัด
จำกท้ังผลประกอบกำรของสหกรณ์
และคณุภำพชีวิตของคนในชุมชน 

และด้ำนกำรลงทุนและบรหิำร
จัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรผลิต
กลำงของชุมชน 

- ขำดระบบกำรจัดกำรและกำรตอ่
ยอดองค์ควำมรู้ที่ได้รับ และองค์
ควำมรู้ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำน
ของชุมชน ควำมรู้ที่มีอยู่ส่วนใหญ่
เป็นควำมรู้ทีไ่ดร้ับจำกภำยนอก 

2.3 ส่งเสริม
กำรเกษตร
สมำชิก 

n/a n/a n/a 
 

ขั้นที่ 3: ออกสู่
ภายนอก 
เชื่อมโยง
เครือข่าย
ภายนอก ด้าน
อาชีพ ทุน 
การตลาด การ
ผลิต และ
รักษาทุนทาง
สังคมให้ยั่งยืน 

3.1 เชื่อมโยง
ตลำด แหล่งทุน 
องค์ควำมรู้ และ
เทคโนโลยี  
 

n/a n/a n/a 

 

4.1.2 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

4.1.2.1 จุดเน้นตาม Practical Framework 

ในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม สหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด (ในพระบรมรำชูปถัมภ์) นั้น มีจุดเน้น
ที่จะเก็บข้อมูลและวิเครำะห์เป็นพิเศษทั้งสิ้น 3 ประกำรได้แก ่

1. กำรให้ควำมรู้เกษตรกรในกำรเลี้ยงโคนม เพื่อให้เกษตรกรมีน้ ำนมดิบในคุณภำพและปริมำณท่ีเพียงพอ
ต่อกำรสร้ำงรำยได้ในระดับครัวเรือนได้อย่ำงยั่งยืน ซึ่งในจุดเน้นปรำกำรแรกนี้ เป็นระดับครัวเรือน 

2. แนวทำงกำรผลักดันให้สหกรณ์เป็นกลไกกำรพัฒนำเพ่ือลดปัญหำน้ ำนมดิบล้นตลำด ซึ่งเป็นกำรต่อ
ยอดจำกกำรยกระดับครัวเรือนในส่วนแรก และมุ่งเน้นยกระดับกำรพัฒนำของชุมชนเลี้ยงโคนมใน
ภำพรวม เพ่ือให้เกษตรกรมีรำยได้ที่แน่นอน ไม่ผันผวนตำมปริมำณน้ ำนมในตลำด ส่งผลให้เกิดควำม
ยั่งยืนของรำยไดเ้กษตรกรในระดับชุมชน 

3. แนวทำงที่สหกรณ์เชื่อมโยงกับแหล่งทุน/เทคโนโลยีต่ำงๆ นอกชุมชน เพ่ือน ำแหล่งทุน เทคโนโลยี 
ตลอดจนองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในกำรยกระดับสหกรณ์ไปสู่กำรพัฒนำที่เข้มแข็งและยั่งยืนใน
ระดับพ้ืนที่หรือระดับภูมิภำค (ระดับที่ 3)  
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รูปที่ 4.9 จุดเน้นในกำรลงพ้ืนที่สหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด 

โดยในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม จะเก็บข้อมูลเพ่ือกำรวิเครำะห์ตำมองค์ประกอบกำรพัฒนำของ
สหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด ซึ่งประกอบไปด้วย องค์ประกอบด้ำนเกษตรพึ่งพำธรรมชำติ องค์ประกอบ
ด้ำนสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน และ องค์ประกอบด้ำนเครือข่ำยกำรเชื่อมโยงสู่ภำยนอก โดยมีรำยละเอียด
องค์ประกอบตำมแสดงดังนี้ 
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(Function)

        
(Area)

         
        

             
(Community / Area)

• สหกรณ์เป็นกลไก
พัฒนาเพื่อลดปัญหา
น้ านมดิบล้นตลาด และ
ท าให้เกิดความยั่งยืน
ของรายได้ในระดับ
ชุมชน

• แนวทางในการ
เชื่อมโยงกับแหล่งทุน/
เทคโนโลยีนอกชุมชน

จุดเน้นในการลงพื้นที่สหกรณ์โคนมหนองโพ 

• การให้ความรู้การเลี้ยง
โคนม เพื่อให้เกษตรกร
มีน้ านมดิบในคุณภาพ
และปริมาณท่ีเพียงพอ
ต่อการสร้างรายได้ใน
ระดับครัวเรือน

ทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดสรร
ที่ดิน

การใช้
ประโยชน์

ที่ดิน

การ
ปรับปรุง/
บ ารุงดิน

ระบบ
ชลประทาน

การใช้
ประโยชน์

การ
บ ารุงรักษา

ดิน น้ ำ

การจัดสรร
พ้ืนที่ป า

การใช้
ประโยชน์

การปลูก
ทดแทน

ป่ำ

เกษตรพึ่งพาธรรมชาติ

วิจัย/
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เพาะปลูก

เทคโนโลยี
การใช้น้ า

การขาย

วิจัย/
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร/ยา

การขาย

กำร
เพำะปลูก ปศุสัตว์

วิจัย/
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร/ยา

การขาย

ประมง

รายได้นอกภาคเกษตร

ใช้วัตถุดิบ
ในพื้นที่

การ
ออกแบบ

การตลาด

ราคา/
ต้นทุน

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

กระบวน
การแปร

รูป

ราคา/
ต้นทุน

หัตถกรรม แปรรูป

สหกรณ/์
วิสาหกิจชุมชน

การตลาด

เทคนิคการ
ผลิต

องค์ประกอบการพัฒนาของสหกรณ์โคนมหนองโพ 

กระบวน
การบริหาร

จัดการ

บุคลากร

เป็นแหล่ง
ขาย

วัตถุดิบ

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

สร้าง
รายได้

ส่งเสริม
การเกษตร
สมาชิก

เงินกู้/
กองทุน 

 พันธุ์/ยา 

ให้ความรู้
การเกษตร

ร้านค้า
สวัสดิการ

ดูแลความ
เป็นอยู่
สมาชิก

เงินกู้/
กองทุน 

 การศึกษา/
ทั่วไป 

อบรม
อาชีพเสริม

การกู้ยืม/
เงินทุน
สหกรณ์

อบรมการ
จัดท าบัญชี
ครัวเรือน

ส่งเสริม
คุณธรรม/
จริยธรรม

การเชี่อมโยงสู่ภายนอก

แหล่งทุน

เทคโนโลยี

การเพ่ิม
มูลค่า

ผลิตภัณ ์

เครือข่าย
ทุน

องค์ความรู้
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รูปที่ 4.10 องค์ประกอบกำรพัฒนำของสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด 

ทั้งนี้ในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม ได้มีกำรเตรียมกำรรำยละเอียดประเด็นที่ต้องกำรศึกษำ ดังแสดงใน
ตำรำงที่ 4.4 ซึ่งเป็นสรุปประเด็นที่จะเก็บข้อมูล ส่วนงำน/บุคคลที่ได้พบ วิธีกำรเก็บข้อมูล และข้อมูลที่ต้องกำร
ได้รับส ำหรับกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมของสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด โดยทำงคณะผู้วิจัยได้
ประสำนงำนกับส่วนงำนต่ำงๆในพ้ืนที่เพ่ือขอเข้ำพบเพื่อกำรวิจัย  

ตำรำงที่ 4.4 ประเด็นกำรลงพ้ืนที่สหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด 

ประเด็น ส่วนงาน/บุคคล วิธีการ ข้อมูลที่ต้องการ 

1) สถำนกำรณ์ / วงจรปัญหำ
ในกำรเลี้ยงโคนม 

• ผู้เลี้ยงโคนมรุ่นบุกเบิกที่
ประสบควำมส ำเร็จ 

• คณะกรรมกำร/ผู้บริหำร
สหกรณ์ 

• สัมภำษณ์ 
• สังเกตกำรณ์

ระบบกำร
ด ำเนินงำน 

• สัดส่วน
ครัวเรือนที่
ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

2) พัฒนำกำรที่ส ำคัญของ
สหกรณ์ตำมแนวพระรำชด ำริ 
• กำรรวมกลุ่ม  
• กำรขยำยตลำด/กำร

พัฒนำผลิตภัณฑ์ 
• กำรเชื่อมโยงแหล่งทุน/

เทคโนโลยี 

• เกษตรกรรุ่นบุกเบิก/รุ่น
กลำง/รุ่นใหม่ 

• คณะกรรมกำร/ผู้บริหำร
สหกรณ์ 

• สังเกตกำรณ์
ระบบกำร
ด ำเนินงำน 

• สัมภำษณ์ 

• สถิติ/แนวโน้ม 
รำยได้ ก ำไร 
หนี้สินภำพรวม
และของกลุ่มผู้
เลี้ยงโคนม 

• สถิติ/แนวโน้ม 
จ ำนวนสมำชิก 

• สถิติ/แนวโน้ม
กำรกู้ยืมของ
สมำชิก 

3) วิธีกำร/รูปแบบกำรรวมกลุ่ม
สหกรณ์ให้เข้มแข็งตำมแนว
พระรำชด ำริ 
• กำรเพ่ิมรำยได้ของ

สหกรณ์/เกษตรกร 
• กำรส่งเสริมอำชีพโคนม

แก่สมำชิก (ควำมรู้ 
กองทุน) 

• กำรดูแลควำมเป็นอยู่
สมำชิก (กองทุน เงินกู้) 

• เกษตรกรรุ่นบุกเบิก/รุ่น
กลำง/รุ่นใหม่ 

• คณะกรรมกำร/ผู้บริหำร
สหกรณ์ 

• สัมภำษณ์ 

4) ปัญหำอุปสรรค และปัจจัยสู่
ควำมส ำเร็จในกำรขยำยผลกำร
ด ำเนินธุรกิจสหกรณ์ 

• เกษตรกรรุ่นบุกเบิก/รุ่น
กลำง/รุ่นใหม่ 

• คณะกรรมกำร/ผู้บริหำร
สหกรณ์ 

• สัมภำษณ์  
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ประเด็น ส่วนงาน/บุคคล วิธีการ ข้อมูลที่ต้องการ 

5) แนวทำงกำรขยำยผลตำม
ทฤษฎีใหม่ขั้น 3 

• เกษตรกรรุ่นบุกเบิก/รุ่น
กลำง/รุ่นใหม่ 

• คณะกรรมกำร/ผู้บริหำร
สหกรณ์ 

• สัมภำษณ์  

4.1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

 ที่มาของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด 

 พ.ศ.2511 เนื่องจำกมีเกษตรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดรำชบุรีและนครปฐมจ ำนวนมำก จึงเริ่มประสบ
ปัญหำควำมเดือดร้อนเรื่องสถำนที่จ ำหน่ำยน้ ำนมดิบที่รีดได้  

 พ.ศ.2512 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ท ำหนังสือกรำบบังคมทูลต่อพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ เพ่ือขอ
พระรำชทำนควำมช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหำ พระองค์ฯได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำให้สร้ำง
โรงงำนผลิตนมผงขึ้นภำยในบริเวณสวนจิตรลดำ พระรำชวังดุสิต น ำมำซึ่งกำรหำรือเพ่ือจัดตั้งโรงงำ
ผลิตนมผงขึ้นที่ ต.หนองโพ จ.รำชบุร ี

 พ.ศ.2513 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจัดตั้งกลุ่มศูนย์รวมนมหนองโพ และก่อสร้ำงอำคำรศูนย์รวมน้ ำนม 
 พ.ศ.2514 ได้เข้ำชื่อจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ โดยใช้ชื่อ สหกรณ์โคนมรำชบุรี (จ ำกัด) 

 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

จะบริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ผลประกอบกำร
เจริญก้ำวหน้ำ  ท ำให้สหกรณ์มีควำมม่ันคง สมำชิกก็อยู่ดีกินดี 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมพัฒนำเกษตรกรได้ผลิตน้ ำนมดิบที่มีคุณภำพ 

2. พัฒนำระบบภำยในสหกรณ์ให้ได้มำตรฐำนสำกล 

3. ยึดหลักกำรบริหำรสหกรณ์ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลิตภัณ ์ 
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รูปที่ 4.11 ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด 

4.1.2.3 ประเด็นที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 ประเด็นในภาพรวม 

พัฒนำกำรของสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด ต.หนองโพ จ.รำชบุรี สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ยุค 
ดังนี้ 

 ยุคแรก/รุ่นบุกเบิก (ประมำณ พ.ศ. 2502-2515) 
 ยุคกลำง (ประมำณ พ.ศ. 2516–2531) 
 ยุคปัจจุบัน (ประมำณ พ.ศ. 2532-2558) 

โดยในแต่ละยุคนั้นพบประเด็นส ำคัญที่เก่ียวกับกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ ดังต่อไปนี้ 

1. ยุคแรก/ รุ่นบุกเบิก (พ.ศ. 2502-2531) นับเป็นช่วงเริ่มต้นของหนองโพ โดยเป็นช่วงที่เดิมประสบ
ปัญหำจำกสภำวะน้ ำนมดิบล้นตลำด ภำยหลังพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงพระรำชทำนให้
จัดตั้งโรงงำนผลิตนมผงขึ้น และจดทะเบียน “สหกรณ์โคนมรำชบุรี จ ำกัด” และเปลี่ยนชื่อเป็น 
“สหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด” ในเวลำต่อมำ ในช่วงนั้น ทรงพระรำชทำนค ำแนะน ำ 
ควำมรู้และควำมช่วยเหลือให้กับสหกรณ์อย่ำงมำก และสำมำรถรับซื้อน้ ำนมได้หลังจำกโรงงำน
เปิดได้เป็นต้นมำ  

2. ยุคกลำง (ประมำณ พ.ศ. 2516–2531) นับเป็นช่วงด ำเนินกำรและขยำยก ำลังกำรผลิตของหนอง
โพ โดยเริ่มมีกำรก่อสร้ำงโรงงำนหลังใหม่ พร้อมเทคโนโลยีกำรผลิตใหม่ มีกำรกู้เงินจำกสถำบัน
เงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งเริ่มด ำเนินกำรผลิตนมพำสเจอไรส์ โดยมีจ ำนวน
สมำชิกท่ีเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 

3. ยุคปัจจุบัน (ประมำณ พ.ศ. 2532-2558) เป็นช่วงด ำเนินกำรและเริ่มประสบปัจจัยแวดล้อมที่
ส ำคัญหลำยประกำร เช่น เรื่องกำรเปลี่ยนรุ่นของคนจำกคนรุ่นแรก/รุ่นที่สอง มำเป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งไม่
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สนใจที่จะเลี้ยงโคนมต่อ โรคระบำดในวัว ที่ท ำให้ปริมำณน้ ำนมดิบหำยไปเป็นบำงช่วง เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยส่งเสริมของสหกรณ์ ดูแลเกษตรกรได้ไม่ทั่วถึง (ปีละ 1-2 ครั้ง) เกษตรกรที่สนใจจะออกไปหำ
ควำมรู้จำกภำยนอก เช่น โรงพยำบำลหนองโพ ที่เข้ำมำติดตำมเกษตรกรต่อเนื่องมำกกว่ำ (ทุก
เดือน) เป็นต้น 

4. อย่ำงไรก็ตำมจุดดีของยุคปัจจุบันคือมีกำรน ำเอำกำรจัดกำรยุคใหม่จำกที่มีคนรุ่นลูกหลำนที่ได้ร่ ำ
เรียนมีควำมรู้สูงขึ้น ได้เคยท ำงำนในภำคกำรผลิตที่มีมำตรฐำนสำกลท ำให้น ำเอำควำมรู้ทำงธุรกิจ
และกำรจัดกำรดังกล่ำวกลับมำใช้ประโยชน์ ทั้งในส่วนของกำรเลี้ยงโคนมและส่วนของสหกรณ์ 

 ประเด็นส าคัญตาม Practical Framework 

ก. ปศุสัตว์ 

 แนวโน้มกำรเลี้ยงโคนมและปริมำณน้ ำนมดิบในชุมชน 

• เกษตรกรรุ่นบุกเบิก (ประมำณร้อยละ 40%) ซึ่งเลี้ยงโคนมมำกว่ำ 40 ปี และจะมีก ำลัง
เลี้ยงต่อไปอีกไม่นำน และทำยำดไม่รับช่วงกำรเลี้ยงโคนมต่อ จำกกำรเล่ำเรียนและ
ท ำงำนในสำยอำชีพอ่ืนๆ และมีทัศนคติว่ำกำรเลี้ยงโคนมเป็นงำนที่หนัก ส่งผลให้ก ำลัง
กำรผลิตจำกเกษตรกรกลุ่มนี้อีกไม่นำนจะหมดไป เกษตรกรกลุ่มนี้มักจะไม่เปิดรับ
วิทยำกำรใหม่ๆ  

• เกษตรกรรุ่นกลำง (ประมำณร้อยละ 40%) ซึ่งเลี้ยงโคนมมำได้ 20 ปี เกษตรกรในกลุ่มนี้
จะได้รับอำชีพและมรดกเป็นโคนม/ค ำสอนในกำรเลี้ยงโคนมมำจำกบิดำ-มำรดำ ซึ่งเป็น
เกษตรกรรุ่นบุกเบิก เกษตรกรรุ่นกลำงนี้ มีแนวโน้มที่จะรักษำก ำลังกำรผลิตปัจจุบันไว้ 
ไม่ขยำยเพ่ิม ส่งผลต่อก ำลังกำรผลิตในระยะยำว เกษตรกรกลุ่มนี้ไม่มี เทคโนโลยีเข้ำช่วย
ในเรื่องเพ่ิมผลผลิตมำกนัก มีเพียงเครื่องรีดนมวัว เครื่องตัดหญ้ำ 

• เกษตรกรรุ่นใหม่ (ประมำณร้อยละ 20%) ที่เลี้ยงโคนมมำไม่ถึง 10 ปี และยินดีที่จะรับ
ช่วงต่ออำชีพและมรดกที่บิดำ-มำรดำให้ไว้ กลุ่มนี้มีเป้ำหมำยที่จะขยำยก ำลังกำรผลิต
และขวนขวำยหำควำมรู้ในกำรพัฒนำฟำร์มให้มีคุณภำพและมีปริมำณน้ ำนมที่มำกขึ้ น 
เกษตรกรกลุ่มนี้มีกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยเพ่ิมประสิทธิ์ภำพกำรรีด เช่น ระบบ 
pipeline เทคนิคกำรท ำบัญชีกำรคิดต้นทุน -ก ำไรส ำหรับอำหำรหยำบ “เพ่ิ ม
ประสิทธิภำพกำรผลิต เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต” โดยท ำกำรศึกษำเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
และมีสัตวแพทย์จำกโรงพยำบำลสัตว์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งเกษตรกรเป็น
สมำชิกเข้ำมำให้ควำมช่วยเหลือ 

 เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ตนเอง ก็จะปลูกหญ้ำ เกษตรกรที่ไม่มีพ้ืนที่ปลูกพืชอำหำรสัตว์ ก็จ ำเป็นต้องเช่ำ
พ้ืนที่ปลูกแปลงหญ้ำ และต้องซื้ออำหำรสัตว์จำกข้ำงนอก ท ำให้ต้นทุนของกำรเลี้ยงโคนมจะมำ
จำกกำรซื้ออำหำรสัตว์เป็นหลัก และในปัจจุบันอำหำรสัตว์จะแพงขึ้นมำกกว่ำ 2-3 เท่ำ เกษตรกร
จึงต้องใช้อำหำรเสริมในกำรเลี้ยงโคนมแทน โดยปัจจุบันพบว่ำยังไม่มีกำรรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือ
ซื้ออำหำรสัตว์ ให้เกิดควำมมั่นคงทำงอำหำรสัตว์ 
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 เกษตรกรได้รับควำมช่วยเหลือจำกสหกรณ์ในกำรสนับสนุนด้ำนกำรผสมเทียม กำรให้ค ำแนะน ำ
กำรเลี้ยง กำรท ำวัคซีนแก่วัว และควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนที่มีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสำย
พันธุ์ให้มีน้ ำนมที่เพ่ิมมำกข้ึน เช่น กรมปศุสัตว์ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรของสหกรณ์ 

 เกษตรกรที่หนองโพยังมีควำมรู้พ้ืนฐำนที่ยังไม่แน่นไม่ชัดเจน เทคนิคกำรจัดกำรโคนมยังไม่
ก้ำวหน้ำเมื่อเทียบกับเกษตรกรที่อ่ืนๆ เช่น เกษตรกรเลี้ยงโคนมจำกมวกเหล็ก 

 เดิมเกษตรกรส่งนมให้ทั้งสหกรณ์และศูนย์รวมน้ ำนมเอกชน (สิริโชค) แต่ปัจจุบันส่งให้แต่สหกรณ์
เท่ำนั้นเนื่องจำกสหกรณ์มีกำรจัดกำรและรำคำดีกว่ำ และมีสวัสดิกำรให้เกษตรกร 

 ปัญหำที่พบคือ โรคระบำดในฟำร์ม เช่น โรคปำกเท้ำเปื่ อย จ ำนวนวัวรีดลดลง ท ำให้ได้น้ ำนม
น้อยลง รำยจ่ำยสูง ฝ่ำยส่งเสริมสหกรณ์และปศุสัตว์จะส่งทีมสัตวแพทย์เข้ำมำรักษำโรคในฟำร์ม 

 เกษตรกรเพ่ิมรำยได้มีอำชีพเสริมคือท ำปุ ยคอกเพ่ือขำย และท ำกำรเลี้ยงสุกรขุนและขำยลูกสุกร 

ข. สหกรณ ์

 จุดเริ่มต้นของสหกรณ์คือ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้ทรงมีพระรำชด ำรัสให้เกษตรกรท ำกำร
เลี้ยงโคนม เมื่อเกษตรกรเริ่มเลี้ยงโคนมมำกขึ้นจึงมีปัญหำผลผลิตที่มำกขึ้น ปัญหำกำรขนส่งระยะ
ทำงไกล กำรปฏิเสธกำรรับน้ ำนมดิบ เกษตรกรจึงถวำยฎีกำแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และ
ทรงได้ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำช่วยเหลือ ได้วำงรูปแบบให้สมำชิกว่ำต้องมีโรงงำนแปรรูป
และสมำชิกเป็นเจ้ำของโรงท ำนมผงสำธิตในสวนจิตรลดำ สมำชิกเริ่มต้นประมำณ 100 รำย ส่ง
น้ ำนมวันละ 100-200 กิโลกรัม 

 ต่อมำทรงน ำโรงงงำนนมผลิตนมผงที่สวนจิตรดำมำเป็นต้นแบบของโรงงำนนมหนองโพ และรับ
ซื้อน้ ำนมดิบจำกเกษตรกร ทรงพระรำชทำนทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งเป็นบริษัท คือ บริษัท
ผลิตภัณฑ์นมหนองโพ แปรรูปเป็นนมผง และจัดตั้งสหกรณ์โคนมรำชบุรี เพ่ือรวมกลุ่มเกษตรกร 
จำกนั้นจึงรวมบริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพและสหกรณ์โคนมรำชบุรีเข้ำด้วยกัน ทรงยกทรัพย์สิน
ของบริษัทให้เป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์ จัดตั้งเป็นสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี 

 แนวทำงในกำรแปรรูปจำกอดีตถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนไป เนื่องจำกจ ำนวนโคนมจะเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี
และน้ ำนมมีแนวโน้มปริมำณมำกขึ้นทุกปี (เฉลี่ยวันละ 200 ตัน) ดังนั้นกำรแปรรูปต้องท ำให้
สอดคล้องกับวัตถุดิบ จำกนมผงสู่กำรท ำนมพำสเจอไรส์ และยูเอชที  

• ข้อดีของกำรท ำยูเอชที คือ นมที่ผ่ำนกระบวนกำรสำมำรถเก็บรักษำสำมำรกเก็บได้นำน 
(8-12 เดือน) และเก็บได้ในอุณหภูมิห้อง 

• สัดส่วนของปริมำณน้ ำนมที่น ำมำพำสเจอไรส์ 45% ยูเอชที 45% ไอศกรีมโยเกิร์ต 10% 
สัดส่วนกำรขำยก็เช่นเดียวกัน  

 หน้ำที่ของสหกรณ์คือจะต้องท ำกำรตลำดและขยำยตลำดให้โตขึ้นจนสำมำรถรองรับกำรผลิตนม
ได้อย่ำงไม่ติดขัด โดยปัจจุบันโรงงำนมีก ำลังกำรผลิต 60% มีผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 

• นมพำสเจอไรส์ ซึ่งประกอบด้วย นมโรงเรียน นมกล่อง 
• นมยูเอชที 
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 ตลำดนมยูเอชที หนองโพเป็นอันดับ 3 มีส่วนแบ่งกำรตลำดเพียง 10-11% รองจำกนมโฟร์โมต์
และนมไทย-เดนมำร์ก 

 สหกรณ์สำมำรถรับซื้อน้ ำนมจำกเกษตรกรได้ไม่จ ำกัด ปริมำณน้ ำนมจะเป็นไปตำมฤดูกำล โดย
ปริมำณน้ ำนมปกติคือ 200 ตันต่อวัน มำกท่ีสุดช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 230 กิโลกรัมต่อวัน และน้อย
ที่สุดคือช่วงกลำงปี สิงหำคม-กันยำยน 180 กิโลกรัมต่อวัน และขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศและกำร
กินอำหำรของโคนม 

 ธุรกิจที่เกิดขึ้นมำที่เกิดมำจำกกำรตอบควำมต้องกำรของเกษตรกร เช่น สถำนีบริกำรน้ ำมัน 
ร้ำนค้ำสหกรณ์ ออมทรัพย์/สินเชื่อเงินกู้ หำกมีผลก ำไรจะท ำกำรปันผลแต่ละส่วนอย่ำงต่อเนื่อง  

 สหกรณ์ให้รำคำน้ ำนมสูงกว่ำรำคำตลำด และมีสวัสดิกำรที่ดี ครอบคลุมให้กับเกษตรกร เพ่ือให้
เกษตรกรมีรำยได้แน่นอน 

 รำคำน้ ำนมปัจจุบัน  รำคำที่สหกรณ์รับซื้อจำกเกษตรกร 18.50 บำทต่อกิโลกรัม รำคำบวกลบ
ตำมคุณภำพ รำคำน้ ำนมจำกฟำร์มที่ได้มำตรฐำนฟำร์ม 19.50 บำท รอบจ่ำยเงิน 10 วัน ปัจจุบัน 
สหกรณ์มีครอบครัวที่เลี้ยงโคนม 3,000 ครอบครัว เลขสมำชิก 5,000 รำย เลขสมำชิกที่ยังส่งนม 
2,500 รำย ปี 2557 สหกรณ์ใช้เงินซื้อน้ ำนมดิบจำกเกษตรกร 1200 ล้ำนบำท เฉลี่ยเกษตรกรมี
รำยได้จำกกำรส่งนม 480,000 บำทต่อปี  

 ปัจจุบัน สมำชิกรุ่นบุกเบิก 40% สมำชิกรุ่นกลำง 40% สมำชิกรุ่นใหม่ 20% 

 สมำชิกท่ีไม่ได้ส่งน้ ำนมแต่ยังมีหมำยเลขสมำชิก หมำยถึง 

• สมำชิกอำวุโสคือเลิกเลี้ยงวัวแล้วแต่ยังมีเลขสมำชิกและยังได้รับสวัสดิกำรอยู่ 
• สมำชิกท่ีพักกำรเลี้ยง ขำยยกฟำร์มเพ่ือปรับปรุงใหม่ 

 Business Unit สุดท้ำยที่เกิดขึ้นคือ ร้ำนค้ำสหกรณ์ (ประมำณปี 2542) มูลค่ำธุรกิจเติบโตทุกปี 
รำยได้รวมสม่ ำเสมอแต่อัตรำกำรท ำก ำไรไม่คงที่ เช่น โรคระบำด อุบัติเหตุ  ในปี 2557 มีมูลค่ำ
ธุรกิจ 3,800 ล้ำนบำท 

 สหกรณ์ใช้แรงงำนคนเยอะ เกือบ 1 ,000 คน เนื่องจำกมีกำรดึงลูกหลำนของเกษตรกรเข้ำมำ
ท ำงำนตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวว่ำ ถ้ำจุดไหนที่ไม่จ ำเป็นต้องใช้
เครื่องจักรให้ใช้แรงงำนคนแทน เพ่ือให้คนมีงำนท ำ และให้ลูกหลำนสมำชิกเข้ำมำท ำเพ่ือให้คน
เหล่ำนั้นมีควำมรู้สึกถึงควำมเป็นเจ้ำของ ปัจจุบันแรงงำนในโรงงำน 60-70% เป็นลูกหลำน
สมำชิกเกษตรกร 

 เกษตรกรมีควำมเป็นห่วงเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรที่ขำดควำมโปร่งใส ไม่
สำมำรถตรวจสอบได้ และสมำชิกเองไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน เกษตรกรอยำกให้มีกำร
ตรวจสอบจำกภำยนอก เรื่องควำมซื่อสัตย์ในคณะกรรมกำรและกำรบริหำรงำนให้มีควำมโปร่งใส 

ค. เครือข่ำยสหกรณ์  
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 เกษตรกรคิดว่ำสหกรณ์ยังไม่ได้ส่งเสริมเกษตรกรอย่ำงชัดเจนเท่ำที่ควร เกษตรกรต้อง
เตรียมพร้อมและเรียนรู้ด้วยเอง และยังคิดว่ำผลิตภัณฑ์หนองโพน่ำจะมีศักยภำพในกำรขยำย
ตลำดได้มำกกว่ำนี้ มีผลิตภัณฑ์ใหม่และควรเป็นตัวเชื่อมกับเครือข่ำยภำยนอกเข้ำด้วยกัน  

 

4.1.2.4 สรุปสถานะการพัฒนาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการยกระดับและความยั่งยืนในการพัฒนา
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 สรุปสถานะการยกระดับการพัฒนา/ความยั่งยืนของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ตาม 
Practical Framework) 

1. สหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด จัดตั้งขึ้นถือว่ำประสบควำมส ำเร็จในระดับชุมชน โดยเป็น
กลไกหลักในกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ต ำบลหนองโพและพ้ืนที่ใกล้เคียงใน
จังหวัดรำชบุรีและจังหวัดนครปฐม ผ่ำนกำรจัดตั้งโรงงำนแปรรูปน้ ำนมดิบตำมแนวทำงที่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำน ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้ที่เพ่ิมขึ้นและยึดอำชีพเลี้ยงโค
นมได้อย่ำงมั่นคงยิ่งขึ้น จำกเดิมประสบปัญหำน้ ำนมดิบล้นตลำด และรำคำน้ ำนมดิบที่ไม่คงที่ 
รำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรเลี้ยงชีพ จนมีสหกรณ์ที่ เป็นที่ พ่ึงในกำรรับซื้อน้ ำนมดิบของชุมชน 
ตลอดจน ดูแลสมำชิกมำได้ยำวนำน 44 ปี ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้มั่นคง เพียงพอต่อกำรเลี้ยงชีพ 
และมีรำยได้พอที่จะพัฒนำขยำยฟำร์ม/ยกระดับครอบครัว 

- แบรนด์หนองโพ เป็นที่รู้จักของประชำชนทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทย อยู่มำอย่ำง
ยำวนำน และสำมำรถแข่งขันกับต่ำงชำติได้ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนมโคอย่ำงชัดเจน 
ได้แก่ นมผง นมพำสเจอร์ไรซ์ นมยูเอชที นมเปรี้ยว โยเกิร์ต และไอศกรีม ซึ่งสหกรณ์โค
นมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด เป็นที่ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงพระรำชทำนแนวคิด
และดูแลมำตั้งแต่ต้น อีกทั้งยังทรงพระรำชทำนควำมช่วยเหลือให้โรงงำนนมผง ในพระ
ต ำหนักสวนจิตรลดำ มำเป็นพ่ีเลี้ยงในกำรจัดตั้งโรงงำนผลิตนมผงที่หนองโพ ตลอดจน
พระรำชทำนนโยบำย/แนวทำงกำรด ำเนินงำนให้แก่สหกรณ์ อันเป็นรำกฐำนที่ท ำให้
เกษตรกรในชุมชนมีอำชีพและรำยได้ที่ยั่งยืน และ ท ำให้สหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี 
จ ำกัด เติบโตจนเป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้ 

- มีสมำชิกภำยใต้สหกรณ์เป็นจ ำนวนมำกถึง 5,000 รำย ท ำให้สหกรณ์มีปริมำณน้ ำนมดิบ
ที่ค่อนข้ำงมำกและมีแนวโน้มมำกขึ้น ปัจจุบันมีน้ ำนมดิบเฉลี่ย 200 ตัน/วัน ทั้งนี้ 
ปริมำณอำจมำกและน้อยบ้ำงในแต่ละช่วงจำกเกษตรกรที่ซื้อโคนมเข้ำมำเพ่ิมในฟำร์ม
หรือปัญหำโรคระบำด เป็นต้น 

- มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรผลิตที่ดี สำมำรถรองรับกำรเติบโตและต่อยอดได้ ทั้งโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนทำงตรง อันได้แก่ จุดรับซื้อน้ ำนมดิบ โรงงำนผลิตนมผง โรงงำนผลิตนมพำสเจอร์
ไรซ์ โรงงำนผลิตนมยูเอชที ฯลฯ ตลอดจน โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงอ้อม ที่ช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกและดูแลเกษตรกรในชุมชน อำทิ ร้ำนค้ำสหกรณ์ สถำนีบริกำรน้ ำมัน
เชื้อเพลิง โรงงำนผลิตอำหำรสัตว์ ออมทรัพย์และสินเชื่อเงินกู้ ตลอดจน ควำมได้เปรียบ
จำกต ำแหน่งที่ตั้งในต ำบลหนองโพ ซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ สะดวกต่อกำรเดินทำงและกำร
ขนส่งสินค้ำ 
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2. อย่ำงไรก็ตำมควำมส ำเร็จดังกล่ำวถือเป็นควำมส ำเร็จใน  “ระดับชุมชน (ระดับที่   ” กล่ำวคือ
เกษตรกรในภำพรวมของชุมชน มีที่ท ำกิน เลี้ยงโคนมเป็นอำชีพหลัก ได้รับควำมช่วยเหลือ/
ค ำแนะน ำในกำรเลี้ยงโคนมจำกสหกรณ์ ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงอย่ำงเคร่งครัด มีควำมอดทน 
มีศักยภำพในกำรพัฒนำต่อยอด ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้และมีคุณภำพชีวิตที่ดีได้ อย่ำงไรก็ดี จำก
กำรเก็บข้อมูลภำคสนำมพบว่ำ สหกรณ์มีศักยภำพและมีขีดควำมสำมำรถที่จะด ำเนินกำรได้อีก 
เช่น กำรเพ่ิมก ำลังกำรผลิตของโรงงำนจำกเดิม 60% ให้มำกกว่ำ 90% หรือกำรให้ควำมส ำคัญ
กับกำรวิจัยและกำรบ่มเพำะธุรกิจ เพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรตลำด ให้แบรนด์นมหนองโพ ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นอันดับที่ 3 ของตลำด มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่เพ่ิมมำกขึ้น หรือกระทั่ง กำร
เชื่อมโยงแหล่งน้ ำนมดิบอ่ืนๆ/เพ่ิมปริมำณน้ ำนมดิบจำกเกษตรกรในปัจจุบัน เพ่ือพัฒนำให้
สหกรณ์โคนมหนองโพ มีควำมก้ำวหน้ำและเป็นหลักในกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกนมของประเทศได้ 
ดังนั้น จึงยังไม่ถือว่ำชุมชนโคนมหนองโพ ประสบควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ
ใน “ระดับพ้ืนที่/ภูมิภำค” 

- ก ำลังกำรผลิตยังไม่เต็มที่ โดยปัจจุบันก ำลังกำรผลิตผลิตภัณฑ์ของโรงงำนอยู่ที่ 60% ซึ่ง
เป็นก ำลังกำรผลิตที่พอดีกับปริมำณน้ ำนมดิบเฉลี่ย 200 ตัน/วัน ทั้งนี้ สหกรณ์ควรเพ่ิม
ก ำลังกำรผลิต ให้ไม่น้อยกว่ำ 90% เพ่ือควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนและเพ่ิมปริมำณ
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลำด โดยควรมีมำตรกำรเพ่ิมปริมำณน้ ำนมดิบให้สอดคล้องกัน เช่น 
(1) ส่งเสริมและให้ควำมรู้เกษตรกรในเทคนิคกำรเลี้ยงเพ่ือเพ่ิมปริมำณน้ ำนม โดย
บุคลำกรของสหกรณ์ หรือ ขอควำมร่วมมือโรงพยำบำลสัตว์/สถำบันกำรศึกษำใกล้เคียง 
(2) ขยำยขอบเขตกำรรับซื้อน้ ำนมดิบจำกเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียง เป็นต้น 

- กำรตลำดที่จ ำกัด โดยปัจจุบันนมพำสเจอร์ไรซ์ จะผลิตตำมโควต้ำนมถุงโรงเรียนที่ได้รับ
เป็นหลัก ส่วนนมยูเอชที จะผลิตและมอบให้บริษัทจัดจ ำหน่ำย ซึ่งนมทั้ง 2 ชนิดนี้เป็น
ผลิตภัณฑ์หลักของสหกรณ์ แม้หนองโพเป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลำดที่ยำวนำนและมี
ผลิตภัณฑ์ของหนองโพออกสู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง แต่ผู้บริโภคยังไม่สำมำรถหำซื้อได้ง่ำย
และไม่นิยมซื้อบริโภค ทั้งนี้ หำกสหกรณ์สำมำรถหำช่องทำงกำรตลำดได้เอง จะช่วยเพ่ิม
โอกำสทำงกำรตลำดได้มำกและช่วยท ำให้ผู้บริโภคเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ำยยิ่งขึ้น 

- ขำดกำรสื่อสำรที่ดีภำยในสหกรณ์ ระหว่ำงผู้บริหำรและสมำชิก ส่งผลให้เกิดควำมไม่
เข้ำใจ เช่น ควำมโปร่งใส นโยบำยกำรปันผลตอบแทน รวมทั้ง ควำมเคำรพในกำร
ตัดสินใจของตัวแทนกลุ่ม เป็นต้น 
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รูปที่ 4.12 สถำนะของกำรพัฒนำของสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด 

 

 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการยกระดับและความย่ังยืนในการพัฒนา  

กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยกำรพัฒนำเพ่ือให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำ และปัจจัย
ภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันควำมล้มเหลว โดยน ำประเด็นหรือสิ่งที่พบจำกกำรลงพ้ืนที่ สอบทำนกับพระรำชด ำรัสที่
เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในประเด็นนั้นๆ เพ่ือสรุปจุดแข็ง (ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ) และ
จุดอ่อน (ปัจจัยเสี่ยง) พิจำรณำตำมทฤษฎีใหม่แต่ละขั้นและองค์ประกอบของ Practical Framework ได้
ดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนา เพื่อให้เกิดการยกระดับและความย่ังยืนในการพัฒนา  จุดแข็ง  

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

(1)

ครัวเรือนพึ่งตนเอง  

(3)

ออกสู่ภายนอกเพื่อ
เชื่อมโยงแหล่งทุน 
องค์ความรู้ และ

เทคโนโลยี  

(2)

ชุมชนรวมกลุ่ม 
พึ่งตนเองได้  
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โดยมีจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด ตำมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 
และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 

 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

• “วัวที่จะไปส่งเสริมให้มีกำรเลี้ยงก็ควรเป็น
พันธุ์ที่แข็งแรงและเป็นลกูผสม         
                                   ”

พระราชด าริพระราชทาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
จ.สกลนคร วันท่ี    พฤศจิกายน     

•  กิจกำรนี้จึงต้องศึกษามาก และเกี่ยวข้อง
กับวิชาการหลายด้าน วิชำกำรโดยตรงก็คือ
วิชำกำรปศุสัตว์ 
พระราชด ารัสในโอกาสที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ น าผู้แทนเกษตรกรผู้

เลี้ยงโคนม และผู้แทนสมาชิกสถานีผสมเทียม เข้า
เ ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ปะร าพิธีบริเวณโครงการเกษตรสวน

จิตรลดา วันพฤหัสบดี ท่ี    พฤษภาคม     

•  ขวนขวายหาความรู้อันก้าวหน้ามา
เพิ่มเติมอยู่เสมอด้วย เพื่อช่วยให้กิจการ
เกษตรพัฒนาย่ิง ข้ึน และเพื่อให้ควำมรู้
ควำมช ำนำญที่ค้นคว้ำขึ้นใหม่ได้สืบทอดไป
ถึงเกษตรกรรุ่นหลัง ต่อไป ... 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผู่้ส าเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ 

เชียงใหม่ ครั้งท่ี 1 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2521

มีหน่วยงานหลายด้านใน
พื้นที่ที่สะสม วิจัย พัฒนา 
และพร้อมที่จะให้องค์ความรู้
ที่ตรงกับความต้องการของ
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ด้านการพัฒนาสายพันธุ์ การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต 
และการพัฒนาผลิตภัณ ์ 
เป็นต้น

– เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้จากหลาย
แหล่ง เพื่อพัฒนาวิธีการเลี้ยงโคนมให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น อำทิ
เกษตรกร
– ฝ่ำยส่งเสริมฯ  นักปศุสัตว์จำกสหกรณ์
– นักปศุสัตว์จำกโรงพยำบำลสัตว์หนองโพ

สหกรณ์
– โรงงำนนมผง สวนจิตรลดำ
– กรมส่งเสริมสหกรณ์

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

มีหน่วยงานหลายด้านในพื้นที่ที่สะสม วิจัย พัฒนา 
และพร้อมที่จะให้องค์ความรู้ที่ตรงกับความ
ต้องการของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
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ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

มีหน่วยงานหลายด้านในพื้นที่ที่สะสม วิจัย พัฒนา 
และพร้อมที่จะให้องค์ความรู้ที่ตรงกับความ
ต้องการของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

1.3 บริหารจัดการที่ดิน
ขนาดเล็กใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด

1.2 ท ากิจกรรมการเกษตร
พออยู่พอกิน

1.1 บริหารจัดการน้ าและป า
ให้ได้ประโยชน์ตลอดป 
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ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

 

 

พระราชด ารัส
 ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

•  ผลิตผลทำงนม ทำงโคนม เรำต้องกำรให้
ผู้ที่ผลิตยึดเป็นอาชีพที่ดี เป็นอาชีพท่ี
เหมาะสมแก่สภาพในประเทศไทย 

•  ในกิจกำรนี้ก็จะต้องมีครบทุกอย่ำง ขั้น
แรกก็จะต้องมีผู้ที่เลี้ยงโคนมเพื่อให้มี
ผลผลิตมากพอ 

                                                   
                                                    

                                           

•  อาชีพเลี้ยงโคนมน้ีเป็นอาชีพที่ยาก 
                                                           

                                            
                                                    

                                          

•                             ก็จะต้อง
ส่งเสริมให้ผู้ที่ผลิตได้มรีายได้เพื่อที่ขยาย
กิจการ  

                                                   
                                                    

                                           

สนับสนุนอาชีพดั้งเดิมที่มีศักยภาพ 
โดยสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือแปร
รูปสินค้าเกษตรให้ครบวงจร

– พระราชทานความช่วยเหลือจัดตั้งโรงงาน
เพื่อยกระดับให้เกิดการผลิตผลิตภัณ ์เอง
ในพ้ืนที ่จากอาชีพการเลี้ยงโคนม  อาชีพ
ดั้งเดิม  ของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ จนท าให้
เกษตรกรมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างย่ังยืน

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

พระราชด ารัส
 ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

• “                                     
                    ตั้งโรงงาน        
                          

                                                   
                                                    

                                           

•  ศึกษาหาวิธี                    
           สามารถที่จะผลิตนมนี้เก็บไว้
ได้นานและจ าหน่ายได้ 

                                                     
                                      

•                                      
                                   
                                        
                                        
                                   

                                          
                                                    
                                                       

    

สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานการแปรรูป
สินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลผลิต ให้เป็นศูนย์รวมในการสร้าง
ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง  ของคน
ส่วนใหญ่ในชุมชน 

– พระราชด ารัสให้จัดตั้งโรงงานเป็นจุดเปลีย่น
ที่ท าให้เกษตรกรมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน 
ราคาดีในพ้ืนที่

– สามารถแปรรูปผลิตภัณ ์ได้หลากหลาย 
 พำสเจอร์ไรส์ ยูเอชที นมผง นมเปรี้ยว โย
เกิร์ต ไอศกรีม  และเก็บไว้ได้นานข้ึน

– โรงงานเป็นกลไกที่ช่วยบริหารความเสี่ยง
จากปริมาณน้ านมดิบที่มาก น้อยในแต่ละ
วัน  เฉลี่ย 200 ตัน วัน  โดยแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ให้สำมำรถจ ำหน่ำยได้ภำยหลัง

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 
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พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพื้นที ่
(Proven Facts)

•                           
        

พระราชด ารัสในโอกาสที่ผูน้ าสหกรณก์ารเกษตร  
สหกรณ์นิคมและสหกรณป์ระมงท่ัวประเทศ 

เ ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
ณ ศาลาดุสิดาลัย ณ วันพุธท่ี 14 พฤษภาคม 2523

•  ถ้าผู้ที่ผลิตวัตถุดิบกับผู้ที่แปรสภาพ
เป็นเจ้าของเดียวกันจะไม่เกิดปัญหา 

•                                 
                                    
                                 
       

พระราชด ารัส พระราชทาน แก่คณะกรรมการด าเนินงาน
สร้างโรงงานนมผงที่ต าบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี ณ พระ

ต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ ที่    กันยายน     

 ใช้ระบบสหกรณ์ที่เกษตรทุก
ครัวเรือนร่วมกันเป็นเจ้าของ 
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาอาชีพ การพัฒนา
ผลิตภัณ ์ และการจัดสรร
ผลประโยชน์ เพื่อให้มีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนือ่ง

– เป็นสหกรณ์การผลิต  Manufacturing) ที่มีบทบำท
หลักในกำรรับควำมเสี่ยงให้เกษตรกรและสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์

–                                             
                                            
    3,000 ครอบครัว (5,000 สมำชิก 

– พระองค์ท่าน ด ารัสให้เกษตรกรผู้ส่งน้ านมดิบใน
พื้นที ่มาเป็นเจ้าของทั้งสหกรณ์และโรงงาน เพื่อให้
                                               
                                          

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

•                                
                              
                                 
                                  
                    

พระราชด ารัส พระราชทานแก่ศูนย์รวมนม สถานีบ ารุงสัตว์
สกลนคร บ้านหนองยาง จ.สกลนคร วันท่ี    พฤศจิกายน 

    

• “ระเบียบการที่จะตั้งโรงงานและ
บริหารโรงงานและกิจการต่าง  นี้ ก็
จะต้องร่างกฎบังคับให้รัดกุมในรูป
สหกรณ์ในอนำคต .. ขอให้ทุกคนได้
พิจารณาแล้วช่วยกันออกความคิด 

พระราชด ารัส พระราชทาน เนื่องในพิธีเป ดโรงงานนมผง 
“สวนดุสิต” วันอาทิตย์ ท่ี 7 ธันวาคม 2512

สหกรณ์มีระบบการบริหาร
จัดการท่ีดี สามารถเป็นที่พ่ึงใน
ระยาวให้กับสมาชิกทุกคนใน
การสร้างรายได้ ลดรายจ่าย 
และลดความเสี่ยงทางด้านราคา

– มีการดูแลสมาชิกในหลากหลายรูปแบบ เช่น 
– รับซื้อน้ านมดิบในปริมาณไม่จ ากัด
– ให้ราคาสูงกว่าภายนอก
– มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการสมาชิกได้

อย่างมีมาตรฐานและครบวงจร เช่น สถำนี
บริกำรน้ ำมัน  สะดวก  ร้ำนค้ำสวัสดิกำร  รำคำ
ถูก  อำหำรสัตว์  โภชนำกำรที่เหมำะสมกับโคนม  
และสินเชื่อเงนิกู้  อัตรำดอกเบ้ียที่ถูกกว่ำสถำบัน
กำรเงิน 

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 
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โดยมีจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด ตำมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 

และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 

 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพื้นที ่
(Proven Facts)

•                                        
จะต้องต่อสู้กับบริษัทต่างประเทศ       
                              
         ต้องแข่งขันเป็นการค้า 

•  อุปสรรคอีกข้อหนึ่งก็คือคุณภำพของนม
ที่ได้ ถ้ำเรำส่งเสริมให้ผลิตนมมำก 
เพื่อที่จะมำท ำนมสดแบบบริษัทใหญ่ท ำ 
หรือท ำนมกระป อง จะต้องกวดขันในทาง
คุณภาพนมจ ำนวนไหนที่ไม่ถึง คุณภำพ
จะต้องเททิ้ง 

พระราชด ารัส พระราชทาน แก่คณะกรรมการด าเนินงานสรา้ง
โรงงานนมผงที่ต าบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี 

ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ ที่    กันยายน     

•  ต้องผลิตให้มีคุณภาพที่ดีที่สม่ าเสมอ 
และมีจ านวนสม่ าเสมอ เพรำะว่ำตลำด
คือกำรค้ำต้องอำศัยควำมสม่ ำเสมอของ
คุณภำพ 

พระราชด ารัส พระราชทานแก่กลุ่มเกษตกรหุบกระพง อ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี วันเสาร์ที่    พฤษภาคม      

สหกรณ์มีความเข้าใจสภาวะในการ
แข่งขัน ทางด้านราคาและคุณภาพ 
และสามารถผลิตผลิตภัณ ์ที่มีราคา
และคุณภาพท่ีแข่งขันได้ใน
ระดับประเทศ

– จากความช่วยเหลือที่พระองค์
พระราชทานให้จัดตั้งโรงงาน ผ่านมา 45 
ป  ท าให้แบรนด์หนองโพ เป็นผลิตภัณ ์
ของคนไทย ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  มีส่วน
แบ่งกำรตลำดนมยูเอชทีเป็นอันดับ 3 ของ
ประเทศ  สัดส่วนร้อยละ 10)

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

•                                  
       ทางราชการก็พยายาม
เหมือนกันที่จะช่วยแบ่งจ าหน่ายให้
ทางการ 

พระราชด ารัส พระราชทาน แก่คณะกรรมการด าเนินงานสรา้ง
โรงงานนมผงที่ต าบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี 

ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ ที่    กันยายน     

มีคู่ค้าที่รับซื้อผลิตภัณ ์ในระยะยาว 
ท าให้ลดความเสี่ยงทางด้าน
การตลาด

– มีตัวแทนจ าหน่ายที่มีลูกค้าหลัก เช่น นม
พำสเจอร์ไรส์ ผลิตตำมจ ำนวนโควต้ำนม
โรงเรียน 

•  หำกมีทายาทของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
  ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการเกษตร จะได้
มีบุคคลที่มีความรู้ทางวิชาการมา
ช่วยงาน  

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ บ้านเจดีย์แม่ครัว ต าบลแม่
แ กใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี    กุมภาพันธ์ 

    

มีอาชีพทางเลือกให้กับลูกหลาน
เกษตรกร เพื่อดึงดูดให้กลับมา
ท างานในบ้านเกิด

– พนักงานสหกรณ์และโรงงานส่วนหน่ึงเป็น
ลูกหลานของเกษตรกรในต ำบลหนองโพ

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 
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สร้างโครงสร้างพื้นฐานการแปรรูปสินค้า
เกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต ให้เป็น
ศูนย์รวมในการสร้างผลประโยชน์ในรูปแบบ

ต่าง  ของคนส่วนใหญ่ในชุมชน 

ใช้ระบบสหกรณ์ที่เกษตรทุกครัวเรือนร่วมกันเป็น
เจ้าของ เพื่อใหม้ีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สหกรณ์มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
สามารถเป็นท่ีพึ่งในระยาว
ให้กับสมาชิกทุกคน 
 สร้างรายได้ ลดรายจ่าย 

ขั้นท่ี 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

สหกรณ์มีความเข้าใจสภาวะในการแข่งขัน 
และสามารถผลิตผลิตภัณ ์ที่มีราคาและ
คุณภาพที่แข่งขันได้ในระดับประเทศ

มีคู่ค้าที่รับซื้อผลิตภัณ ์ในระยะยาว 
ท าให้ลดความเสี่ยงทางด้านการตลาด

มีอาชีพทางเลือกให้กับ
ลูกหลานเกษตรกร เพื่อดึงดูด
ให้กลับมาท างานในบ้านเกิด

สนับสนุนอาชีพดั้งเดิมที่มีศักยภาพ โดย
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือแปรรูปสินค้า
เกษตรให้ครบวงจร
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(Function)

        
(Area)

         
        

             
(Community / Area)

สร้างโครงสร้างพื้นฐานการแปรรูปสินค้า
เกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต ให้เป็น
ศูนย์รวมในการสรา้งผลประโยชน์ในรูปแบบ

ต่าง  ของคนส่วนใหญ่ในชุมชน 

ใช้ระบบสหกรณ์ที่เกษตรทุกครัวเรือนร่วมกันเป็น
เจ้าของ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สหกรณ์มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
สามารถเป็นที่พึ่งในระยาว
ให้กับสมาชิกทุกคน 
 สร้างรายได้ ลดรายจ่าย 

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

สหกรณ์มีความเข้าใจสภาวะในการแข่งขัน 
และสามารถผลิตผลิตภัณ ์ที่มีราคาและ
คุณภาพที่แข่งขันได้ในระดับประเทศ

มีคู่ค้าที่รับซื้อผลิตภัณ ์ในระยะยาว 
ท าให้ลดความเสี่ยงทางด้านการตลาด

มีอาชีพทางเลือกให้กับ
ลูกหลานเกษตรกร เพื่อดึงดูด
ให้กลับมาท างานในบ้านเกิด

สนับสนนุอาชีพดั้งเดิมที่มีศักยภาพ โดย
สร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแปรรูปสนิค้า
เกษตรให้ครบวงจร

2.2 พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับ

การตลาด

2.1 
รวมกลุ่ม
และดูแล
ความ
เป็นอยู่
สมาชิก

2.3 ส่งเสริม
การเกษตรสมาชิก
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สรุปจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด  

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

กลุ่มท่ี 2 ท ำกิจกรรมกำรเกษตรพออยู่พอกิน 

 มีหน่วยงำนหลำยด้ำนในพ้ืนที่ที่สะสม วิจัย พัฒนำ และพร้อมที่จะให้องค์ควำมรู้ที่
ตรงกับควำมต้องกำรของเกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง 

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่มพ่ึงตนเองได ้

กลุ่มท่ี 1 พัฒนำกำรผลิตให้สอดคล้องกับกำรตลำด 

 ใช้ระบบสหกรณ์ที่เกษตรทุกครัวเรือนร่วมกันเป็นเจ้ำของ เป็นกลไกหลักในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำอำชีพ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และกำรจัดสรรผลประโยชน์ 
เพ่ือให้มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

 สหกรณ์มีควำมเข้ำใจสภำวะในกำรแข่งขัน ทำงด้ำนรำคำและคุณภำพ และสำมำรถ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีรำคำและคุณภำพท่ีแข่งขันได้ในระดับประเทศ 

 มีคู่ค้ำท่ีรับซื้อผลิตภัณฑ์ในระยะยำว ท ำให้ลดควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรตลำด 

กลุ่มท่ี 2 ส่งเสริมกำรเกษตรสมำชิก 

 สนับสนุนอำชีพดั้งเดิมที่มีศักยภำพ โดยสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือแปรรูปสินค้ำ
เกษตรให้ครบวงจร 

 สร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของผลผลิต ให้
เป็นศูนย์รวมในกำรสร้ำงผลประโยชน์ในรูปแบบต่ำงๆ ของคนส่วนใหญ่ในชุมชน 

กลุ่มท่ี 3 ดูแลควำมเป็นอยู่สมำชิก 

 สหกรณ์มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี สำมำรถเป็นที่พ่ึงในระยำวให้กับสมำชิกทุก
คนในกำรสร้ำงรำยได้ ลดรำยจ่ำย และลดควำมเสี่ยงทำงด้ำนรำคำ 

 มีอำชีพทำงเลือกให้กับลูกหลำนเกษตรกร เพ่ือดึงดูดให้กลับมำท ำงำนในบ้ำนเกิด 

 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันความล้มเหลว  จุดอ่อน  

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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โดยมีจุดอ่อนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด ตำมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 
และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

ความเสี่ยง สิ่งที่พบจากการลงพื้นที ่
(Proven Facts)

•  ท าพ้ืนที่ปลูกหญ้า รวมทั้งพันธุ์หญ้ำ
ที่เหมำะสมด้วย 

พระราชด าริพระราชทาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย ่อง
ไคร้  จ.เชียงใหม่ วันท่ี   กุมภาพันธ์     

•  เป็นโคที่เขำเลีย้งๆกัน ตัวหนึ่งถ้าเป็น
ที่ที่ดีจะต้องใช้ที่ถึงไร่ครึ่ง ส ำหรับให้
เป็นแปลงหญ้ำที่จะใช้เลี้ยง แต่ถ้ำเป็น
ที่ที่ไม่ค่อยดีนั้นก็ถึง 3 ไร่

พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเ ้า  ถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ 

ศาลาดุสิดาลัย วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2525

 การเพ่ิมผลผลิตที่ไม่ค านึงถึงการพ่ึงพา
ตนเอง ท าให้ต้นทุนปัจจัยการผลิต
เพิ่มขึ้น อาจท าให้ไม่คุ้มค่าและผลก าไร
โดยรวมลดลง

– เกษตรกรแบ่งที่ดินเพ่ือปลูกหญ้า แต่ไม่
เพียงพอ ต้องพึ่งพาอาหารสัตว์จาก
ภายนอกมากข้ึน   างและอาหารเสริม
ต่าง  

– ต้นทุนค่าอาหารสัตว์มีแนวโน้มสูงขึ้น 
ส่งผลให้ก าไรลดลง

•  N/A  ขาดการวางแผนการผลิตในระยะปาน
กลาง ยาว ท าให้เกษตรกรมุ่งเน้นเพียง
รักษาการผลิตในปัจจุบันและขายปัจจัย
การผลิตในอนาคต เพื่อผลตอบแทน
ทันที

– ขายลูกวัวให้ผู้ซื้อจากภายนอก เช่น 
ประเทศเวียดนาม  เนื่องจำกเป็นรำยได้ที่
เกษตรกรได้รับทันที ประกอบกับไม่มี
แผนกำรขยำยฟำร์มต่อ ซึ่งอาจส่งผลให้
แนวโน้มการผลิตปริมาณน้ านมลดลง 

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

ความเสี่ยง สิ่งที่พบจากการลงพื้นที ่
(Proven Facts)

•  เลี้ยงลูกของเรำให้เติบโตดีข้ึน ให้มี
ก ำลังแข็งแรงด ีต่อไปเมื่อโตขึ้นมำจะ
ได้เข้ำโรงเรียนและช่วยกันให้ได้เรียน
ต่อจำกที่นี่ ให้มีทุนของกลุ่มไปเรียนใน
ขั้นสูงขึ้นไป แล้วกลับมาช่วยพ่อแม่ 
ช่วยกลุ่ม เพื่อที่จะให้กลุ่มนี้มีผู้ที่มีวิชำ
ก้ำวหน้ำมำกข้ึนเพื่อควำมเจริญต่อไป 
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร ่หมู่บ้าน

ตัวอย่างโครงการไทย อิสราเอล ณ ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2513

 ขาดผู้สืบทอดอาชีพ เพราะลูกหลานมี
ทัศนคติว่าเป็นงานที่หนัก

– รุ่นลูกหลานไม่สานต่อ เนื่องจำกได้เล่ำ
เรียน มีกำรศึกษำสูงขึ้น และมีทัศนคติว่ำ
กำรเลี้ยงโคนมเป็นงำนที่หนัก จึงเลือกไป
ท ำงำนในสำยอำชีพอื่นๆ

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

การเพิ่มผลผลิตที่ไม่ค านึงถึงการพึ่งพาตนเอง 
ท าให้ต้นทุนปัจจัยการผลิตเพ่ิมขึ้น 
อาจท าให้ไม่คุ้มค่าและผลก าไรโดยรวมลดลง

ขาดการวางแผนการผลิตในระยะปานกลาง ยาว ท าให้เกษตรกรมุ่งเน้น
เพียงรักษาการผลิตในปัจจุบันและขายปัจจัยการผลิตในอนาคต 
เพื่อผลตอบแทนทันที

ขาดผู้สืบทอดอาชีพ เพราะ
ลูกหลานมีทัศนคติว่าเป็น
งานทีห่นัก
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ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

การเพิ่มผลผลิตที่ไม่ค านึงถึงการพึ่งพาตนเอง 
ท าให้ต้นทนุปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น 
อาจท าให้ไม่คุ้มค่าและผลก าไรโดยรวมลดลง

ขาดการวางแผนการผลิตในระยะปานกลาง-ยาว ท าให้เกษตรกรมุ่งเน้น
เพียงรักษาการผลิตในปัจจุบันและขายปัจจัยการผลิตในอนาคต 
เพื่อผลตอบแทนทันที

ขาดผู้สืบทอดอาชีพ เพราะ
ลูกหลานมีทัศนคติว่าเป็น
งานที่หนัก

1.3 บริหารจัดการที่ดิน
ขนาดเล็กใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด

1.2 ท ากิจกรรมการเกษตร
พออยู่พอกิน

1.1 บริหารจัดการน้ าและป า
ให้ได้ประโยชน์ตลอดป 
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ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้ 

 

 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

ความเสี่ยง สิ่งที่พบจากการลงพื้นที ่
(Proven Facts)

•                                    
                              
                                     
                              
                                        
                                 
                    
พระราชด าริ พระราชทาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
อ าเภอเมือง จังหวัด สกลนคร วันท่ี    พฤศจิกายน     

 การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ที่ไม่ได้มี
พ้ืนฐานมาจากการรวมกลุ่มโดย
ธรรมชาติ ท าให้ไม่สามารถสร้าง
ความเข้มแข็งและยกระดับให้กับ
สหกรณ์ในระยะยาว

– ขาดการรวมกลุ่มเกษตรกรมาเป็นระยะเวลา
หน่ึง ก่อนจัดตั้งสหกรณ์ ท ำให้ขำดช่วงเวลำใน
กำรปรับทัศนคติให้สมำชิกมองประโยชน์
ส่วนรวม  ช่วยกันท ำให้สหกรณ์เติบโต  อันเป็น
ผลประโยชน์ระยะยำว มำกกว่ำประโยชน์ส่วน
ตน  รำคำน้ ำนมดิบและเงินปันผล  ที่เกษตรกร
ได้รับในระยะสั้น

ขั้นท่ี 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

ความเสี่ยง สิ่งที่พบจากการลงพื้นที ่
(Proven Facts)

• “อำชีพในด้ำนกำรเกษตรทุกทุกอย่ำงต้องอำศัยปัจจัย
หลำยด้ำน...ความรู้ในวิชาการผลิตและความรู้ใน
การเป็นอยู่ ทั้งความรู้ในด้านจ าหน่าย ล้วนเป็น
ควำมรู้ที่จะต้องประสานกันหมด 
พระราชด ารัส พระราชทานแก่สหกรณก์ารเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์

การประมง ทั่วราชอาณาจักร ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทร์ที่   พฤษภาคม     

•  สมำชิกทุกคนจะต้องเรียนรู้วิชาการให้ใช้วิทยาการ
ต่าง  นี้ให้ถูกต้อง ถ้ำใช้ไม่ถูกต้องก็เกิดผลเสียหำย
ได ้ 

พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งโคนม กรรมการ
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์การประมงทั่วราชอาณาจักร ณ 

ศาลาดุสิดาลัย วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2529

•  สมำชิกแต่ละสหกรณ์ จะต้องเพาะความสามัคคีกัน 
ความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน ... แต่ละคนต้องมี
วินัยจริง 
พระราชด ารัส พระราชทานแก่สหกรณก์ารเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์

การประมง ทั่วราชอาณาจักร ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทร์ที่   พฤษภาคม     

•                                               
                                        

พระราชด ารัสในโอกาสที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ น าผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและ
ผู้แทนสมาชิกสถานีผสมเทียม เข้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ปะร าพิธีบริเวณ

โครงการเกษตรสวนจิตรลดา วันพฤหัสบดี ท่ี 12 พฤษภาคม 2520

 สหกรณ์ขาดองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการที่ทันสมัยจาก
ภายนอก มายกระดับมาตรฐาน
การด าเนินงานให้เทียบเคียงกับ
สหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จใน
ระดับสากล เช่น โ รโมสต์ เป็นต้น

– นโยบายเน้นการจัดสรรผลก าไร 
ไม่เน้นการสะสมเงินทุนเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความ
หลากหลายของผลิตภัณ ์และ
ปัจจัยการผลิต 

– ขาดการสื่อสารและสร้างความ
เข้าใจในนโยบายและการ
บริหารงานให้เกษตรกรรับทราบ 
ส่งผลให้ขำดควำมไว้เนื้อเชื่อใจและ
สงสัยในควำมโปร่งใสของ
คณะกรรมกำร ผู้บริหำร

– ประสบการณ์ในการบริหารงาน
ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร

– องค์ประกอบของคณะกรรมการมี 
   คนล้วนมาจากพื้นฐานการเป็น
เกษตรกร ขาดบุคลากรที่มี
วิสัยทัศน์ ความเชี่ยวชาญ องค์
ความรู้ในเชิงบริหารจากภายนอก

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 
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โดยมีจุดอ่อนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด ตำมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 

และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

ความเสี่ยง สิ่งที่พบจากการลงพื้นที ่
(Proven Facts)

•                                          
                                     
                                       

                                                   
                                                           

                                   

•                                     
                                 
                                      
                                      
                         

                                                   
                                                           

                                    

 สหกรณ์มีโรงงานที่ใช้ก าลังการ
ผลิตเพียง 60% ของก าลังการ
ผลิตทั้งหมด ขาดการร่วม
วางแผนกับชุมชนเพื่อยกระดับ
การผลิตให้เต็มศักยภาพ 100%

– ประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภัณ ์ยังไม่
เต็มที่ โดยโรงงำนใช้ก ำลังกำรผลิตเพียง 
60% ซึ่งพอดีกับปริมำณน้ ำนมดิบเฉลี่ย 200 
ตัน วัน

– มีบุคลากรกว่า 1,000 คน ถือว่ำมำกเกิน
ควำมจ ำเป็น

•                                       
                                        
                                            
                           

                                                   
                                                           

                                    

 ขาดการด าเนินการด้านการตลาด
ด้วยตนเอง เน้นการพ่ึงพาตัวแทน
จ าหน่าย ท าให้ไม่สามารถเข้าใจ
พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณ ์ใหม่ ได้ 

– ไม่ท าการตลาดด้วยตนเอง เน้นการพ่ึงพา
ตัวแทนจ าหน่ายเป็นหลัก มีการพัฒนา
ผลิตภัณ ์ใหม่ น้อยมาก เมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณ ์ที่เป็นที่ต้องการในตลาด

ขั้นท่ี 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 
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การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ที่ไม่ได้มี
พื้นฐานมาจากการรวมกลุ่มโดย
ธรรมชาติ ท าให้ไม่สามารถสร้าง
ความเข้มแข็งและยกระดับให้กับ

สหกรณ์ในระยะยาว

ขั้นท่ี 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

สหกรณ์ขาดองค์ความรู้ใน
การบริหารจัดการที่ทันสมัย
จากภายนอก มายกระดับ
มาตรฐานการด าเนินงาน
ให้เทียบเคียงกับสหกรณ์ที่

ประสบความส าเร็จ
ในระดับสากล

ขาดการร่วมวางแผนกับชุมชนเพื่อยกระดับ
เป้าหมายการผลิตให้เต็มศักยภาพ      

 ปัจจุบันใช้เพียง 60%)

ขาดการด าเนินการด้านการตลาด
ด้วยตนเอง 

เน้นการพึ่งพาตัวแทนจ าหน่าย 
ท าให้ไม่สามารถเข้าใจพฤติกรรม

ผู้บริโภค 
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณ ์ใหม่ ได้
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การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ที่ไม่ได้มี
พื้นฐานมาจากการรวมกลุ่มโดย
ธรรมชาติ ท าให้ไม่สามารถสร้าง
ความเข้มแข็งและยกระดับให้กับ

สหกรณ์ในระยะยาว

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

สหกรณ์ขาดองค์ความรู้ใน
การบริหารจัดการที่ทันสมัย
จากภายนอก มายกระดับ
มาตรฐานการด าเนินงาน
ให้เทียบเคียงกับสหกรณ์ที่

ประสบความส าเร็จ
ในระดับสากล

ขาดการร่วมวางแผนกับชุมชนเพื่อยกระดับ
เป้าหมายการผลิตให้เต็มศักยภาพ      

 ปัจจุบันใช้เพียง 60%)

ขาดการด าเนินการด้านการตลาด
ด้วยตนเอง 

เน้นการพึ่งพาตัวแทนจ าหน่าย 
ท าให้ไม่สามารถเข้าใจพฤติกรรม

ผู้บริโภค 
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณ ์ใหม่ ได้

2.2 พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับ

การตลาด

2.1 
รวมกลุ่ม
และดูแล
ความ
เป็นอยู่
สมาชิก

2.3 ส่งเสริม
การเกษตรสมาชิก
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สรุปจุดอ่อนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี (จ ำกัด) 

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

กลุ่มท่ี 2 ท ำกิจกรรมกำรเกษตรพออยู่พอกิน 

 ขำดผู้สืบทอดอำชีพ เพรำะลูกหลำนมีทัศนคติว่ำเป็นงำนที่หนัก 

กลุ่มท่ี 3 บริหำรจัดกำรที่ดินขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ขำดกำรวำงแผนกำรผลิตในระยะปำนกลำง-ยำว ท ำให้เกษตรกรมุ่งเน้นเพียง
รักษำกำรผลิตในปัจจุบันและขำยปัจจัยกำรผลิตในอนำคต เพ่ือผลตอบแทนทันที 

 กำรเพ่ิมผลผลิตที่ไม่ค ำนึงถึงกำรพ่ึงพำตนเอง ท ำให้ต้นทุนปัจจัยกำรผลิตเพ่ิมขึ้น 
อำจท ำให้ไม่คุ้มค่ำและผลก ำไรโดยรวมลดลง 

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

กลุ่มท่ี 1 พัฒนำกำรผลิตให้สอดคล้องกับกำรตลำด 

 ขำดกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำดด้วยตนเอง เน้นกำรพ่ึงพำตัวแทนจ ำหน่ำย ท ำให้
ไม่สำมำรถเข้ำใจพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได ้

กลุ่มท่ี 2 ส่งเสริมกำรเกษตรสมำชิก 

 ขำดกำรร่วมวำงแผนกับชุมชนเพ่ือยกระดับเป้ำหมำยกำรผลิตให้เต็มศักยภำพ 
100% (ปัจจุบันใช้เพียง 60%) 

กลุ่มท่ี 3 กำรดูแลควำมเป็นอยู่สมำชิก 

 กำรจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ที่ไม่ได้มีพ้ืนฐำนมำจำกกำรรวมกลุ่มโดยธรรมชำติ ท ำให้ไม่
สำมำรถสร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับให้กับสหกรณ์ในระยะยำว 

 สหกรณ์ขำดองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัยจำกภำยนอก มำยกระดับ
มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนให้เทียบเคียงกับสหกรณ์ที่ประสบควำมส ำเร็จในระดับ
สำกล เช่น โฟรโมสต์ เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ สำมำรถสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด แสดงดังตำรำง 
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ตำรำงที ่4.5 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของสหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ ำกัด 

ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

ขั้นที่ 1: 
ครัวเรือน
พ่ึงตนเอง  
บริหารจัดการ
ที่ดินและน้ า 
ให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด  
พอกินตลอดป  

1.1 บริหำร
จัดกำรน้ ำและป่ำ
ให้ได้ประโยชน์
ตลอดป ี

n/a n/a n/a 

1.2 ท ำกิจกรรม
กำรเกษตร พออยู่
พอกิน 

เข้ำใจและ
พัฒนำ/ 
ปศุสัตว ์

มีหน่วยงำนหลำยด้ำนในพ้ืนท่ีที่
สะสม วิจัย พัฒนำ และพร้อมที่จะ
ให้องค์ควำมรู้ที่ตรงกับควำมต้องกำร
ของเกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง เช่น 
ด้ำนกำรพัฒนำสำยพันธ์ุ กำร
ปรับปรุงกระบวนกำรผลิต และกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

ขำดผูส้ืบทอดอำชีพ เพรำะลูกหลำน
มีทัศนคติว่ำเป็นงำนท่ีหนัก 

1.3 บริหำร
จัดกำรที่ดินขนำด
เล็กให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

ปัจจัยกำรผลติ n/a ขำดกำรวำงแผนกำรผลิตในระยะ
ปำนกลำง-ยำว ท ำให้เกษตรกร
มุ่งเน้นเพียงรักษำกำรผลติในปัจจบุัน
และขำยปัจจัยกำรผลติในอนำคต 
เพื่อผลตอบแทนทันที 

ปัจจัยกำรผลติ n/a กำรเพิ่มผลผลติที่ไม่ค ำนึงถึงกำร
พึ่งพำตนเอง ท ำให้ต้นทุนปัจจัยกำร
ผลิตเพิ่มขึ้น อำจท ำให้ไม่คุ้มค่ำและ
ผลก ำไรโดยรวมลดลง 

ขั้นที่ 2: 
รวมกลุ่ม/
สหกรณ์ เพ่ือ
การผลิต 
การตลาด 
และดูแลความ
เป็นอยู่ของ
สมาชกิ/ชุมชน 
(สร้าง
ภูมิคุ้มกนัก่อน
ออกสู่
ภายนอก  

2.1 รวมกลุ่มและ
ดูแลควำมเป็นอยู่
สมำชิก 

สหกรณ/์
บริหำรงำน
ร่วมกันอย่ำงมี
ธรรมำภิบำล 

สหกรณ์มรีะบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
สำมำรถเป็นที่พ่ึงในระยำวให้กับ
สมำชิกทุกคนในกำรสร้ำงรำยได้ ลด
รำยจ่ำย และลดควำมเสีย่งทำงด้ำน
รำคำ 

กำรจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ที่ไมไ่ดม้ี
พื้นฐำนมำจำกกำรรวมกลุม่โดย
ธรรมชำติ ท ำใหไ้ม่สำมำรถสร้ำง
ควำมเข้มแข็งและยกระดับให้กับ
สหกรณ์ในระยะยำว 

สหกรณ/์
บริหำรงำน
ร่วมกันอย่ำงมี
ธรรมำภิบำล 

มีอำชีพทำงเลือกให้กับลูกหลำน
เกษตรกร เพื่อดึงดูดให้กลบัมำ
ท ำงำนในบ้ำนเกิด 

n/a 

บริหำรแบบมือ
อำชีพ 

n/a สหกรณ์ขำดองค์ควำมรู้ในกำร
บริหำรจดักำรที่ทันสมัยจำกภำยนอก 
มำยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน
ให้เทียบเคียงกับสหกรณ์ที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในระดับสำกล เช่น โฟร
โมสต์ เป็นต้น 

2.2 พัฒนำกำร
ผลิตใหส้อดคล้อง
กับกำรตลำด  

สหกรณ ์ ใช้ระบบสหกรณ์ที่เกษตรทุก
ครัวเรือนร่วมกันเป็นเจ้ำของ เป็น
กลไกหลักในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำอำชีพ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

n/a 
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ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

และกำรจัดสรรผลประโยชน์ เพื่อให้
มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

กำรตลำด/กำร
บริหำรจดักำร 

สหกรณ์มีควำมเข้ำใจสภำวะในกำร
แข่งขัน ทำงด้ำนรำคำและคณุภำพ 
และสำมำรถผลติผลิตภัณฑ์ท่ีมีรำคำ
และคณุภำพที่แข่งขันได้ใน
ระดับประเทศ 

ขำดกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำด
ด้วยตนเอง เน้นกำรพึ่งพำตัวแทน
จ ำหน่ำย ท ำให้ไมส่ำมำรถเข้ำใจ
พฤติกรรมผู้บรโิภคเพื่อกำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ได ้

กำรตลำด/กำร
บริหำรจดักำร 

มีคู่ค้ำที่รับซื้อผลติภณัฑ์ในระยะยำว 
ท ำให้ลดควำมเสี่ยงทำงด้ำน
กำรตลำด 

n/a 

2.3 ส่งเสริม
กำรเกษตร
สมำชิก 

โครงสร้ำง
พื้นฐำนกำร
ผลิตชุมชน 

สนับสนุนอำชีพดั้งเดมิที่มีศักยภำพ 
โดยสร้ำงโครงสรำ้งพื้นฐำนเพื่อแปร
รูปสินค้ำเกษตรให้ครบวงจร 

n/a 

โครงสร้ำง
พื้นฐำนกำร
ผลิตชุมชน 

สร้ำงโครงสรำ้งพื้นฐำนกำรแปรรูป
สินค้ำเกษตรเพื่อสร้ำงมลูค่ำเพิ่มของ
ผลผลติ ให้เป็นศูนยร์วมในกำรสรำ้ง
ผลประโยชน์ในรูปแบบต่ำงๆ ของคน
ส่วนใหญ่ในชุมชน 

ขำดกำรร่วมวำงแผนกับชุมชนเพื่อ
ยกระดับเป้ำหมำยกำรผลติให้เตม็
ศักยภำพ 100% (ปัจจุบันใช้เพียง 
60%) 

    ขั้นที่ 3: 
ออกสู่
ภายนอก 
เชื่อมโยง
เครือข่าย
ภายนอก 
ด้านอาชีพ 
ทุน 
การตลาด 
การผลิต 
และรักษา
ทุนทาง
สังคมให้
ยั่งยืน 

3.1 เชื่อมโยง
ตลำด แหล่งทุน 
องค์ควำมรู้ 
และเทคโนโลยี  
 

n/a n/a n/a 

 

4.1.3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

4.1.3.1 จุดเน้นตาม Practical Framework 

ในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมพ้ืนที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำรินั้น มีจุดเน้น
ที่จะเก็บข้อมูลและวิเครำะห์เป็นพิเศษทั้งสิ้น 2 ประกำรได้แก ่

1. วิธีกำรพัฒนำและสนับสนุนให้เกษตรกรมีควำมพร้อมส ำหรับกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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2. แนวทำง ปัญหำ อุปสรรคในกำรขยำยผลตำมทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 2 

 
รูปที่ 4.13 จุดเน้นในกำรลงพ้ืนที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 

โดยในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม จะเก็บข้อมูลเพ่ือกำรวิเครำะห์ตำมองค์ประกอบกำรพัฒนำของศูนย์
ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ซึ่งประกอบไปด้วย องค์ประกอบด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 
เกษตรพ่ึงพำธรรมชำติ รำยได้นอกภำคเกษตร และวิสำหกิจชุมชน โดยมีรำยละเอียดองค์ประกอบตำมแสดง
ดังนี้ 
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(Community / Area)

• วิธีการพัฒนาและ
สนับสนุนให้เกษตรกร
มีความพร้อมส าหรับ
การท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่

จุดเน้นในการลงพื้นทีศู่นย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 

• แนวทาง ปัญหา
อุปสรรคในการขยาย
ผลตามทฤษฎีใหม่
ขั้นที่ 2
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รูปที่ 4.14 องค์ประกอบกำรพัฒนำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

ทั้งนี้ในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม ได้มีกำรเตรียมกำรรำยละเอียดประเด็นที่ต้องกำรศึกษำ ดังแสดงใน
ตำรำงที่ 4.6 ซึ่งเป็นสรุปประเด็นที่จะเก็บข้อมูล ส่วนงำน/บุคคลที่ได้พบ วิธีกำรเก็บข้อมูล และข้อมูลที่ต้องกำร
ได้รับส ำหรับกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยทำง
คณะผู้วิจัยได้ประสำนงำนกับส่วนงำนต่ำงๆ ในพ้ืนที่เพ่ือขอเข้ำพบเพื่อกำรวิจัย  

ตำรำงที่ 4.6 ประเด็นกำรลงพ้ืนที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

ประเด็น ส่วนงาน/บุคคล วิธีการ ข้อมูลที่ต้องการ 
1) จุดเริ่มต้น/วิธีกำรพัฒนำตำมแนว
พระรำชด ำริ และกำรสนับสนุนให้
เกษตรกรมีควำมพร้อมส ำหรับกำรท ำ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
• กำรพัฒนำทรัพยำกรดิน น้ ำ 

และ ป่ำ 
• เทคนิค ควำมรู้ ปัจจัยกำรผลิต 

ในกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ 
• รำยได้เสริมนอกภำคเกษตร 
• กำรรวมกลุ่ม 

• เกษตรกรรุ่น
บุกเบิกที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

• เกษตรกรรุ่น
กลำง/รุ่นใหม่ 

• ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำ 
ภูพำนฯ 

• กำรสัมภำษณ์ 
• กำรสัมภำษณ์

และ
สังเกตกำรณ์ใน
พ้ืนที่ 

 

• สัดส่วนครัวเรือนที่
ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

• สถิติ/แนวโน้ม 
รำยได้ ก ำไร 
หนี้สินภำพรวม
ของชุมชน และแต่
ละกลุ่มอำชีพ 

2) ปัญหำอุปสรรค และปัจจัยสู่
ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำแต่ละยุค 
3) กำรขยำยผลตำมทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 2 

ทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดสรร
ที่ดิน

การใช้
ประโยชน์

ที่ดิน

การ
ปรับปรุง 
บ ารุงดิน

ระบบ
ชลประทาน

การใช้
ประโยชน์

การ
บ ารุงรักษา

ดิน น้ า

การจัดสรร
พ้ืนที่ป า

การใช้
ประโยชน์

การปลูก
ทดแทน

ป า

เกษตรพึ่งพาธรรมชาติ

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เพาะปลูก

เทคโนโลยี
การใช้น้ า

การขาย

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร ยา

การขาย

การ
เพาะปลูก ปศุสัตว์

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร ยา

การขาย

ประมง

รายได้นอกภาคเกษตร

ใช้วัตถุดิบ
ในพื้นที่

การ
ออกแบบ

การตลาด

ราคา 
ต้นทุน

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

กระบวน
การแปร

รูป

ราคา 
ต้นทุน

หัตถกรรม แปรรูป

สหกรณ์ 
วิสาหกิจชุมชน

การตลาด

เทคนิคการ
ผลิต

องค์ประกอบการพัฒนาของศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน 

กระบวน
การบริหาร

จัดการ

บุคลากร

เป็นแหล่ง
ขาย

วัตถุดิบ

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

สร้าง
รายได้

ส่งเสริม
การเกษตร
สมาชิก

เงินกู้ 
กองทุน 

 พันธุ์ ยา 

ให้ความรู้
การเกษตร

ร้านค้า
สวัสดิการ

ดูแลความ
เป็นอยู่
สมาชิก

เงินกู้ 
กองทุน 

 การศึกษา 
ทั่วไป 

อบรม
อาชีพเสริม

การกู้ยืม 
เงินทุน
สหกรณ์

อบรมการ
จัดท าบัญชี
ครัวเรือน

ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม

การเช่ีอมโยงสู่ภายนอก

แหล่งทุน

เทคโนโลยี

การเพ่ิม
มูลค่า

ผลิตภัณ ์

เครือข่าย
ทุน

องค์ความรู้
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ประเด็น ส่วนงาน/บุคคล วิธีการ ข้อมูลที่ต้องการ 
• แนวทำงกำรขยำยผล 
• ปัญหำอุปสรรคในกำรขยำยผล 

 

4.1.3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

 ที่มาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ต้นเหตุปัญหำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จำกเอกสำรข้อมูลส่วน
พระองค์ที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนแก่ส ำนักงำน กปร. (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษ
เพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ) มีควำมตอนหนึ่งว่ำ 

 “...ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เดิมเป็นป่าโปร่ง คนไปตัดไม้
ส าหรับเป็นฟืนและใช้พ้ืนที่ส าหรับท าการการเกษตรกรรม ป่าไม้ที่อยู่เหนือพ้ืนที่ถูกท าลายไปมาก จึง
ไม่มีน้ าในหน้าแล้ง น้ าไหลแรงในหน้า น ท าให้มีการชะล้าง (Erosion) หน้าดิน (Top Soil) บางลง 
และเกลือที่อยู่ข้างใต้จะข้ึนเป็นหย่อมๆ...” 

พร้อมกันนี้ได้พระรำชทำนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำของดินบริเวณศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ ว่ำ 

 “...เป็นดินทราย ดินเค็ม ขาดน้ า...” 

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน พ ศ  2525 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำน พระบรมรำช
วโรกำสให้  ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์  องคมนตรี และนำยสุนทร เรียวเล็ก อธิบดีกรม
ชลประทำน พร้อมด้วยนำยเล็ก จินดำสวนเข้ำเฝ้ำละอองธุลีพระบำท ณ กรมรำชองครักษ์ สวนจิต
ลดำ ในกำรนี้ได้พระรำชทำนพระรำชด ำริ ให้กรมชลประทำนพิจำรณำวำงโครงกำร ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำภูพำนฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรศึกษำและทดลองงำนพัฒนำกำรเกษตรต่ำง ๆ ตำมควำม
เหมำะสมส ำหรับเป็นตัวอย่ำงให้รำษฎรน ำไปใช้ปฏิบัติต่อไป 

 ในเดือนพฤศจิกำยน พ ศ  2526 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรตรวจสภำพ
พ้ืนที่บริเวณ บ้ำนนำนกเค้ำ และเสด็จพระรำชด ำเนินเข้ำไปถึงพ้ืนที่บริเวณที่จะก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำ
ตำดไฮใหญ่ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวจึงพระรำชทำนพระรำชด ำริ ให้พิจำรณำน ำน้ ำจำกอ่ำงเก็บ
น้ ำตำดไฮใหญ่มำสนับสนุนพ้ืนที่เกษตรกร บริเวณบ้ำนนำนกเค้ำ และทรงคัดเลือกพ้ืนที่จัดตั้งศูนย์ ณ 
บริเวณบ้ำนนำนกเค้ำ ต ำบลห้วยยำง อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยพระองค์เอง เพ่ือเป็นพ้ืนที่
ตัวแทนของภูมิภำคทั้งหมด ด้วยพ้ืนที่นี้มีลักษณะสภำพธรรมชำติแวดล้อม และวงจรชีวภำพที่
คล้ำยคลึงกับภูมิภำคโดยทั่วไปของภำคอีสำน ดังนั้น ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ จึงถือก ำเนิดขึ้น เพื่อเป็นแบบจ ำลองของภำคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นพื้นที่ส่วนย่อที่
สอดคล้องกับกำรแก้ปัญหำ และศึกษำวิธีกำรพัฒนำของภูมิภำคนี้ได้อย่ำงเหมำะสม 

 ในปี พ ศ  2527 ได้ด ำเนินกำรก่อตั้งที่ท ำกำรของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ณ หมู่บ้ำนนำนกเค้ำ ต ำบลห้วยยำง อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
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 วัตถุประสงค์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

1. เพ่ือให้เป็นสถำนศึกษำ ทดลอง ด้ำนกำรพัฒนำทุกรูปแบบ และถ่ำยทอดเทคโนโลยีแผนใหม่ให้แก่
เกษตรกร 

2. เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรบ ำรุงรักษำและพัฒนำป่ำไม้ในเขตปริฆณฑลของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ 
ด้วยระบบชลประทำน 

3. เพ่ือกำรส่งเสริมให้มีกำรปลูกพืชเศรษฐกิจและน ำผลผลิตทำงกำรเกษตรมำแปรรูปเป็นสินค้ำ
เกษตรกรรม 

4. เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพทำงกำรเกษตรต่ำงๆ เช่น กสิกรรม กำรประมง กำรปศุสัตว์ เป็นต้น 

 

4.1.3.3 ประเด็นที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 ประเด็นในภาพรวม 

พัฒนำกำรของงำนพัฒนำโดยศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  มีประเด็น
ส ำคัญในภำพรวม ดังนี้ 

1. ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริด ำเนินภำรกิจโดยมีจุดเน้นในกำรเป็น
ศูนย์เรียนรู้ กำรติดตำมผลกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรโดยศูนย์จึงมุ่งเน้นที่จ ำนวนองค์ควำมรู้ใหม่
ที่ได้พัฒนำขึ้น และจ ำนวนคณะ/ผู้เข้ำศึกษำดูงำน เช่น 
 องค์ควำมรู้ใหม่ : 25 ผลงำนที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ เช่น ไก่ด ำ หมู

ด ำ และโคด ำ 
 สถิติผู้เข้ำดูงำน เช่น ไตรมำสที่ 1 ปี 2558 มีผู้ดูงำน 247 คณะ จ ำนวน 21,158 คน 

 
รูปที่ 4.15 องค์ควำมรู้ 25 ผลงำนโดดเด่นของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ และสถิติผู้ดูงำน 
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รูปที่ 4.16 องค์ควำมรู้กำรเลี้ยงไก่ด ำและสุกรภูพำน 

 

2. กำรติดตำมผลกำรเผยแพร่ควำมรู้จะเน้นที่จ ำนวนผู้เข้ำดูงำนเป็นส ำคัญ ส่วนสถิติเกี่ยวกับ
ผลส ำเร็จของชุมชนรอบข้ำงศูนย์ศึกษำฯ ที่น ำควำมรู้ไปขยำยผลจนประสบควำมส ำเร็จใน
ด้ำนต่ำงๆ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ กำรเพำะปลูก ปศุสัตว์ และประมง หรือกำรรวมตัวเป็น
วิสำหกิจชุมชนนั้น ทำงศูนย์ศึกษำฯ ยังไม่ได้มีกำรรวบรวมไว้ สถิติในเชิงผลลัพธ์ที่มีกำร
ติดตำมและสรุปเป็นตัวเลขสถิติที่ค่อนข้ำงเห็นชัดจะเป็นเรื่องป่ำ เช่น สถิติที่แสดงสถึงควำม
หลำกหลำยของสังคมพืชและระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ข้ึน 

 
รูปที่ 4.17 ข้อมูลระบบนิเวศน์ในปริมณฑลพ้ืนที่ภูพำนฯ ณ ปี 2557 
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 ประเด็นส าคัญตาม Practical Framework 

ก. ระบบชลประทำน 

 ระบบชลประทำนประกอบด้วย 

 ฝำยชะลอน้ ำ กว่ำ 1,000 แห่ง 
 อ่ำงเก็บน้ ำ 15 แห่ง พ้ืนที่ชลประทำน 35,000 ไร่ 

 มีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำชลประทำน 15 กลุ่ม ตำมโซนของอ่ำงเก็บน้ ำ โดยในปี 2558 มีกำรจัดตั้ง
กลุ่มบริหำรกำรใช้น้ ำชลประทำนเป็นนิติบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 15 กลุ่มพ้ืนฐำน 

 กรมชลประทำนรับผิดชอบดูแลอ่ำงเก็บน้ ำ คลองสำยใหญ่ คลองซอย ส่วนคูน้ ำถ่ำยโอนภำรกิจให้ 
องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น โดยเกษตรกรเป็นผู้ดูแล 

 ปัจจุบันมีกำรขุดบ่อบำดำล กำรขุดสระ และจัดท ำระบบส่งน้ ำ เพ่ิมเติม เพ่ือให้มีปริมำณน้ ำเพ่ือ
กำรเกษตรเพ่ิมขึ้น และมีกำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์เพ่ือกำรประหยัดพลังงำนด้วย (บ่อบำดำล+
แผงโซลำร์เซลล์ 1 แสนบำท) 

ข. กำรพัฒนำป่ำไม้ 

 พ้ืนที่กำรด ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ มีพ้ืนที่ด ำเนินกำรทั้งหมด 13,300 ไร่ 
แบ่งเป็นพ้ืนที่พัฒนำกำรเกษตร ประมำณ 2,300 ไร่ และพ้ืนที่เขตปริมณฑลเพ่ือกำรพัฒนำป่ำไม้ 
11,000 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติที่มีชื่อว่ำ ป่ำภูล้อมและป่ำภูเพ็ก 

 เน้นกำรมีส่วนร่วมของชำวบ้ำนในกำรดูแลรักษำป่ำ 

 อนุญำตให้ชำวบ้ำนสำมำรถหำประโยชน์จำกป่ำไม้ได้ เช่น กำรเก็บของป่ำ 

ค. กำรเกษตร: กำรเพำะปลูก 

 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ ได้ศึกษำค้นคว้ำ ทดลองทำงด้ำนกำรเกษตรต่ำงๆ เช่น ข้ำว  (พันธุ์
สกลนคร พันธุ์ข้ำวเหนียว พันธุ์ดอกมะลิ 105) ลิ้นจี่ (พันธุ์ นพ. 1) ยำงพำรำ ข้ำวกล้อง รวมทั้ง
กำรแปรรูปถั่วเขียวเป็นผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น เป็นต้น 

 ส่งเสริมให้หมู่บ้ำนรอบศูนย์ 22 หมู่บ้ำน เป็นหมู่บ้ำนขยำยผล มีต้นแบบเกษตรกร ท ำกำรเกษตร
ผสมผสำน (ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง)  

 ตัวอย่ำงเกษตรกรต้นแบบด้ำนเกษตรผสมผสำน 
 นำยละมัย พังแสงสุ 

– ในอดีตเป็นลูกจ้ำงศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ และมีหนี้สินเรื้อรังสะสม 90,000 
บำท ไม่สำมำรถใช้หนี้ได้ 

– ปี 2545 สมัครเป็นเกษตรกรต้นแบบเพ่ือท ำเกษตรผสมผสำนตำมแนวทำงทฤษฎี
ใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง เริ่มปลูกพืชผักที่กินได้ พร้อมกับท ำนำ (ปลูกไม้ผลตำมคัน
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นำ) ปีแรกได้เงินเกือบ 70,000 บำท จึงพัฒนำกำรปลูกพืชผลแบบผสมผสำน เลี้ยง
ปลำ เลี้ยงไก่ และปลูกพืชสมุนไพร สำมำรถใช้หนี้ได้หมดภำยใน 3 ปี 

– ตัวอย่ำงกำรสนับสนุนของศูนย์ฯ เช่น 

 โครงกำรจัดสรรพื้นที่ให้จ ำนวน 8 ไร่  

 เงินทุนสนับสนุนส ำหรับซื้อเมล็ดพันธุ์ 3,000 บำท 

 ให้ยืมรถไถ เครื่องทุ่นแรง (เม่ือมีเงินแล้วซื้อเอง โดยในปีที่ 4 สำมำรถซื้อรถ
ไถเองได้ (รำคำ 30,000 บำท)) 

 ชลประทำนเจำะคลองซอยน้อยให้เนื่องจำกเป็นแปลงตัวอย่ำง จึงมีน้ ำท ำ
กำรเกษตร 

 ควำมรู้กำรท ำเกษตรได้จำกไปอบรมกับศูนย์ฯ (และดูจำกคนต่ำงจังหวัดมำ
ต่อยอดในแปลง) เช่น ศูนย์ฯ แนะน ำให้ปลูกพืชตะกูลถั่ว ท ำปุ ยพืชสด 
แก้ปัญหำดินทรำย ท ำให้ดินดีภำยใน 1 ปี และอยู่ได้อีกหลำยปี โดยบ ำรุง
ดินอยู่เรื่อยๆ 

– พืชหลัก คือ นำข้ำว (ท ำนำปี) พืชเสริม คือ ไม้ผล โดยเน้นพันธุ์ที่จะขำยได้และใน
ภำคอีสำนชอบ เช่น มะม่วงแก้ว ลิ้นจี่พันธุ์ นพ. 1 

– ปัจจุบันปลูกพืช เช่น ท ำนำปี พืชสมุนไพร (หนอนใต้ใบ และหญ้ำหอมแก้ว น ำมำ
จำกอุดรธำนี) ข้ำวโพด มะม่วง กล้วย ไผ่หวำน สะเดำ และเลี้ยงสัตว์/ประมง เช่น 
เลี้ยงไก่ด ำ เลี้ยงปลำในบ่อประมง เลี้ยงกบในกระชัง 

– มีกำรท ำบัญชีครัวเรือน (ภรรยำท ำ) ท ำให้รู้ว่ำต้องใช้เงินเท่ำไหร่ ออมเท่ำไหร่ 
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเน้นให้ท ำบัญชีครัวเรือน เมื่อก่อนเป็นหนี้เพรำะไม่ท ำ
บัญชีครัวเรือน 

– ในหมู่บ้ำนมีสมำชิกอีก 20 คน ที่เป็นสมำชิกท ำเกษตรผสมผสำนแบบเดียวกัน 

– มีรำยได้ตลอดทั้งปี เฉลี่ย 246,000 บำทต่อปี โดยมีรำยได้หลักจำกพืชสมุนไพร แต่
ปลูกสมุนไพรเป็นพืชเสริม ไม่ใช่พืชหลัก จะปลูกแต่สมุนไพรที่ขำยดีไม่ได้ เพรำะไม่
เจ็บป่วยคนไม่กิน (มีองค์ควำมรู้พิเศษในด้ำนพืชสมุนไพรกลำยมำเป็นหมอยำรักษำ
โรคมะเร็ง) 

 นำงบังอร ไชยเสนำ 

– ในอดีตเป็นผู้ใช้แรงงำน ท ำงำนก่อสร้ำงและรับจ้ำง กลับบ้ำนมำท ำนำท ำสวนโดย
กำรเช่ำที่นำปีละ 15,000 บำท 

– เริ่มจำกกำรปลูกพริก 3 แปลง ซึ่งขำยได้ 3,000 บำท จึงปลูกเต็มพ้ืนที่ 10 ไร่ ได้
ผลผลิตเยอะมำกแต่ขำยไม่ได้ ต่อมำเลี้ยงกบ แต่กบเป็นโรคตำยหมด ลองผิดลองถูก
มำเรื่อยๆ 
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– ปี 2553 มีโอกำสไปอบรมที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ ท ำให้มีควำมรู้ว่ำต้องท ำ
เกษตรผสมผสำน ท ำเชิงเดี่ยวไม่ได้ผลผลิตจะถูกกดรำคำ และรู้จักกำรวำงแผน ซึ่ง
เป็นสิ่งส ำคัญที่สุด 

– จึงวำงแผนจัดสรรพ้ืนที่เกษตรใหม่ทั้งหมด (ดำวเรือง ผักสวนครัว นำบัว ปลำนิล 
ปลำตะเพียนในนำบัว และเลี้ยงกบ) และวำงแผนระยะกำรผลิตว่ำจะปลูกอะไรช่วง
ไหนให้ได้ผลผลิตในช่วงที่ได้รำคำดี วำงแผนตั้งแต่กำรเพำะต้นกล้ำ เช่น ดำวเรืองจะ
ขำยได้ในช่วงเทศกำลปีใหม่ และไม่ปลูกตำมกระแสมำกเกินไป หรือผักรำคำถูกหน้ำ
หนำว หน้ำฝนจะแพง โดยต้องท ำโรงเพำะให้เหมำะสม 

– มีกำรบันทึกตลอด และท ำบัญชีต้นทุน ให้รู้ว่ำก ำไร/ขำดทุนจำกอะไร โดยรู้ว่ำช่วง
ไหนพืชชนิดใดรำคำสูงจำกกำรไปตลำดและจดรำคำในสมุดทุกวัน  

– ปี 2554 สรุปรำยได้ 700,000 บำท ต้นทุน 100,000 บำท ก ำไร 600,000 บำท  

– ปี 2556 รำยได้เพ่ิมเป็น 1,000,000 บำท 

– ปี 2557 เก็บเงินมำซื้อที่เป็นของตนเอง ขุดสระ 2 สระ และศูนย์ฯ มำขุดให้อีก 1 
สระ ไม่มีปัญหำเรื่องน้ ำเนื่องจำกมีคลองชลประทำน (เป็นแปลงตัวอย่ำง) 

– อำศัยควำมตั้งใจท ำจริง และหำควำมรู้ใหม่อยู่เสมอ และต้องหมั่นคิดใหม่เสมอ โดย
ได้ควำมรู้จำกกำรไปอบรมกับศูนย์ฯ กำรอบรมข้ำงนอก และควำมรู้จำกคนต่ำงพ้ืนที่
ที่มำเข้ำร่วมอบรม เช่น พันธุ์เพกำ ได้จำกคนจังหวัดเชียงรำยที่มำอบรมด้วยกัน 
สำมำรถขำยเมล็ดพันธุ์ได้รำคำสูงมำก หรือกำรเพำะต้นกล้ำมะละกอพันธุ์ลูกดกขำย  
ไม่ท ำมำกเกินไปเพรำะผลผลิตจะเกินตลำดและต้องจ้ำงแรงงำนท ำอีก (จ้ำงคนท ำไม่
เหมือนท ำเองกับมือ) ถ้ำเต็มตลำดแล้วต้องหำควำมรู้หำพันธุ์ใหม่ๆ ปลูก คิดใหม่
เสมอไม่ยึดติดว่ำจะต้องปลูกแต่พืชเดิมๆ  

– กระจำยควำมรู้สู่คนอ่ืน เป็นศูนย์เรียนรู้ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้คนมำศึกษำดู
งำน โดยจะบอกเทคนิค และหอบเอำบัญชีครัวเรือนไปสอนคนในหมู่บ้ำน ให้ท ำ
บัญชีต้นทุน จะได้รู้รำยรับรำยจ่ำย เช่น ท ำบัญชีแล้วรู้ว่ำขำดทุนจำกอำหำรหมู 

– เพ่ิงเริ่มมีเครือข่ำย 1 ปี ประมำณ 500 คนกระจำยหลำยจังหวัดในภำคอีสำน ให้
เครือข่ำยทดลองปลูกน้อยๆ ก่อน เพรำะดิน/น้ ำแต่ละพ้ืนที่ไม่เหมือนกัน และตลำด
แต่ละท่ีไม่เหมือนกนั ช่วยรับ Order และบอกจุดให้ไปซื้อที่เครือข่ำย 

 ปัญหำอุปสรรคด้ำนกำรขยำยผลกำรเกษตรของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ 
 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ รับผิดชอบพื้นท่ีทั้งภำคอีสำน แต่ยังขยำยผลไปได้ไม่ทั่วถึง 

 เกษตรกรมีปัญหำเรื่องทุน และอยำกท ำงำนที่ได้เงินเร็ว ถ้ำท ำตำมศูนย์ฯ จะได้ช้ำ และ
คิดว่ำเคยได้จำกศูนย์ฯ แล้วต้องได้อีก (เช่น พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์)  

 สภำพสังคมเปลี่ยนไป คนทิ้งภำคกำรเกษตร มีแต่คนแก่ หรือวัยท ำงำนที่กลับมำท ำ
กำรเกษตรเมื่อถึงฤดูท ำนำ 
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 แนวทำงแก้ปัญหำของศูนย์ฯ คือ เลือกกลุ่มเฉพำะ ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนใจ มีใจรัก อยำกจะท ำ และผู้
ที่มีควำมพร้อม 

ง. ปศุสัตว์ 

 เน้นพันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงง่ำย หำอำหำรง่ำย ชำวบ้ำนอยำกเลี้ยง และมีก ำไร 

 มีกำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์สัตว์ที่ส ำคัญ 3 ประเภทและส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่เลี้ยง คือ สำม
ด ำมหัศจรรย์ ได้แก่ โคเนื้อภูพำน ไก่ด ำภูพำน และสุกรภูพำน 

 โคเนื้อภูพำน (พันธุ์ทำจิมะ) ในปี พ.ศ. 2531 สมำคมผู้เลี้ยงโคหวำกิว เมืองโอซำกะ 
ประเทศญี่ปุ่นถวำยโคหวำกิว (Wagyu) พันธุ์ทำจิมะ ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยเน้นกำร
เลี้ยงโคนม แต่เป็นพันธุ์ที่ได้น้ ำนมน้อยมำก ในระยะหลังจึงเปลี่ยนมำเลี้ยงโคขุนให้อำหำร
ข้น ผสมฟำงข้ำว และมีกำรนวดตัว ท ำให้ได้เนื้อเกรด 4 ขึ้นไป 

 ไก่ด ำภูพำน น ำพันธุ์มำจำกไก่ด ำจีน ซึ่งมีกำรผสมและคัดเลือกพันธุ์ให้ได้ไก่ด ำที่ด ำมำก
ขึ้น และน ำไปเผยแพร่ให้เกษตรกรในสกลนครเลี้ยง แต่ล้มเหลวเนื่องจำกคนนิยมกินไก่
ขำวไม่กินไก่ด ำ จึงมีกำรเน้นกลุ่มลูกค้ำใหม่ที่กินไก่ด ำเป็นยำ และพัฒนำพันธุ์ใหม่ต่อเนื่อง 
จำกไก่ด ำภูพำน 1 (ขนด ำ) ไก่ด ำภูพำน 2 (ขนขำว กระดูกด ำ) และไก่ด ำภูพำน 3 (ขนสี
เหลืองทอง ท ำปี 2558) 

 สุกรภูพำน พัฒนำพันธุ์มำจำกกำรผสมข้ำมสำยพันธุ์หมูพ้ืนเมืองกับหมูเหมยซำน 
เนื่องจำกหมูเหมยซำนมีรูปลักษณะที่ชำวบ้ำนไม่อยำกเลี้ยง ไม่อยำกซ้ือ (ตัวเหี่ยว/หูยำว) 
และมีมันมำก (มัน 70% เนื้อ 30%) ชำวบ้ำนอยำกได้หมูลูกดก เนื้อแดง เลี้ยงปล่อยได้
หรือขังคอกได้ จึงพัฒนำมำเป็นพันธุ์สุกรภูพำน แต่เนื่องจำกกำรเลี้ยงหมูใช้ต้นทุนสูง ผู้
เลี้ยงมีจ ำกัดเป็นกลุ่มเฉพำะ 

จ. กำรประมง 

 กำรประมงเป็นกำรเลี้ยงแบบผสมผสำนเป็นหลัก มุ่งเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ ำ เพ่ิมผลผลิตให้
เกษตรกร โดยพัฒนำตำมหลักภูมิสังคม (เลี้ยงเชิงเดี่ยวยำก เนื่องจำกภำคอีสำนระยะเวลำมีน้ ำแค่
ช่วงสั้นๆ) เช่น เลี้ยงกบ เลี้ยงปลำดุกในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงปลำนิลแดงร่วมกับเป็ด ปลำช่อนภูเขำ 

 มีกลุ่มที่มำศึกษำดูงำนที่ศูนย์ฯ และออกไปท ำนอกพ้ืนที่ เนื่องจำกในพ้ืนที่มีข้อจ ำกัดเรื่องน้ ำ 

 ปัญหำด้ำนกำรประมง  
 พันธุ์ปลำที่ศูนย์ศึกษำฯ ให้เกษตรกรไปเลี้ยง เกษตรกรปล่อยปลำไม่ได้เลี้ยงปลำ ซึ่งได้ผล

ผลิตเพียง 30 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี แต่ถ้ำเปลี่ยนเป็นกำรเลี้ยงปลำ มีกำรจัดกำรบ่อ จะได้ 
50 กิโลกรัมต่อไร่ต่อป ี

 เกษตรกรไม่มีกำรบริหำรจัดกำร Stock ปลำให้เหลือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในปีถัดไป 
ปล่อยปลำแล้วรอจับไปขำยหมด ซึ่งควรมีกำรกั้นเขต กั้นพ้ืนที่ท ำ Stock ปลำ 10% ให้
เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 
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4.1.3.4 สรุปสถานะการพัฒนาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการยกระดับและความยั่งยืนในการพัฒนา
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 สรุปสถานะการยกระดับการพัฒนา/ความย่ังยืนของชุมชน ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  (ตาม 
Practical Framework) 

สถำนะปัจจุบันของกำรพัฒนำชุมชน ในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ สำมำรถสรุปในภำพรวมได้
ดังนี้ 

1. ในระดับครัวเรือน (ระดับที่ 1) พบว่ำหลำยกิจกรรมด้ำนทำงกำรเกษตรประสบผลส ำเร็จเป็นอย่ำง
ดี ตัวอย่ำงเช่น มีศูนย์กำรเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ แปลง
เกษตรกรต้นแบบ ให้ศึกษำดูงำนจำกของจริง กระจำยอยู่รอบศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ 
หลำยแห่ง นอกจำกนั้นกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ กำรอบรมอำชีพ 
ส ำหรับผู้สนใจที่จะน ำไปประกอบอำชีพจริง ก็มีอย่ำงต่อเนื่อง มีเกษตรกรตัวอย่ำงที่ท ำจริงและ
ได้ผลจริง มีผลผลิตด้ำนกำรเกษตรตลอดทั้งปี ท ำให้มีรำยไดส้ม่ ำเสมอ 

 กำรเพำะปลูกและเลี้ยงสัตว์ โดยวิธีพ่ึงพำธรรมชำติมีกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ือผลิต
ใช้ในครัวเรือน มีเหลือจึงแบ่งขำย ซึ่งกำรที่จะด ำเนินกำรได้ ต้องอำศัยน้ ำจำกแหล่ง
น้ ำธรรมชำติ ที่ เพียงพอ สำมำรถใช้ได้ตลอดทั้งปี  บำงพ้ืนที่อยู่ใกล้อ่ำงเก็บน้ ำ 
สำมำรถใช้ระบบคลองส่งน้ ำกระจำยน้ ำให้เกษตรกรได้โดยตรง ส่วนพื้นที่อยู่ปลำยน้ ำ
หรือห่ำงไกลจำกอ่ำงเก็บน้ ำ เกษตรกรต้องขุดบ่อของตัวเอง เพ่ือเก็บน้ ำไว้ใช้ จึงจะ
สำมำรถท ำกำรเกษตรได้ตลอดปี 

 มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ อบรมอำชีพด้ำนกำรเกษตร เพ่ือให้มีควำมรู้ ทั้งด้ำนเทคนิค 
วิธีกำรต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถน ำควำมรู้นั้นมำใช้ในกำรประกอบอำชีพและแก้ปัญหำที่
เกิดขึ้นได้ กำรด ำเนินกำรข้อนี้ต้องอำศัยกำรสนับสนุนส่งเสริมจำกหน่วยงำนของรัฐ 
หรือผู้ เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน โดยเฉพำะศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ  ซึ่งเป็น
หน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรง  

 มีศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และแปลง
เกษตรกรสำธิต เพ่ือให้ผู้สนใจสำมำรถเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงได้  

 มีกำรจัดสรรที่ดินท ำกินให้แก่เกษตรกรที่มีควำมขยัน อดทน ใฝ่เรียนรู้ มีใจรักอำชีพ
กำรเกษตร เพ่ือพัฒนำให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ เพ่ือให้ผู้สนใจสำมำรถเรียนรู้จำก
กำรที่มีผูป้ฏิบัติจริงได้ 

 มีเกษตรกรที่ด ำเนินตำมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง แล้วสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกอำชีพ
กำรเกษตร โดยมีรำยได้ตลอดทั้งปี ท ำให้กำรบริโภคและใช้จ่ำยในครัวเรือน สำมำรถ
เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้  

 เกิดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนำชุมชนให้ยั่งยืน โดยเน้นกำรพัฒนำตำมภูมิสังคมเป็นหลัก 
มีศูนย์หรือหน่วยงำนที่มีบุคคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญให้บริกำร มีกำรอบรม 
ถ่ำยทอดควำมรู้ มีตัวอย่ำงแปลงสำธิต ตลอดจนมีศูนย์กลำงประสำนงำนโดยมี
หน่วยงำนให้ควำมร่วมมือหลำยหน่วยงำน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นปัจจัยที่ส ำคัญต่อ
กำรพัฒนำชุมชนให้ยั่งยืนทั้งสิ้น 
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2. ควำมส ำเร็จใน “ระดับชุมชน (ระดับที่   ” ยังมีไม่มำกนัก เนื่องจำกยังไม่มีกำรรวมกลุ่มเกษตรกร 
หรือกลุ่มอำชีพ หรือกลุ่มกิจกรรมที่มีแนวทำงกลุ่มที่ชัดเจน เป็นแต่เพียงกำรรวมกลุ่มสมำชิกใน
ลักษณะกลุ่มผู้ซื้อ ผู้ขำยมำกกว่ำ 

 กำรรวมกลุ่มของเกษตรกร กลุ่มอำชีพ หรือผู้ประกอบกำรมีน้อย เป็นลักษณะต่ำง
คนต่ำงท ำ ต่ำงจ ำหน่ำย ถึงแม้จะเริ่มมีกำรรวมกลุ่มในกลุ่มเกษตรกรบ้ำงแล้ว แต่ก็ยัง
จัดว่ำเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่มีกิจกรรมไม่มำก บำงกลุ่มแค่น ำผลผลิตมำฝำกขำยเท่ำนั้น 
ขำดกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมืออำชีพ ท ำให้กำรขยำยกิจกำรจนถึงขั้น
จดัตั้งในรูปสหกรณ์ยังไม่เกิดขึ้น 

 

 
รูปที่ 4.18 สถำนะของกำรพัฒนำชุมชนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงพ้ืนที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ 

 

 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการยกระดับและความย่ังยืนในการพัฒนา  

กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยกำรพัฒนำเพ่ือให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำ และปัจจัย
ภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันควำมล้มเหลว โดยน ำประเด็นหรือสิ่งที่พบจำกกำรลงพ้ืนที่ สอบทำนกับพระรำชด ำรัสที่
เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในประเด็นนั้นๆ เพ่ือสรุปจุดแข็ง (ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ) และ
จุดอ่อน (ปัจจัยเสี่ยง) พิจำรณำตำมทฤษฎีใหม่แต่ละขั้นและองค์ประกอบของ Practical Framework ได้
ดังต่อไปนี้ 

(1)

ครัวเรือนพึ่งตนเอง  

(3)

ออกสูภ่ายนอกเพื่อ
เชื่อมโยงแหล่งทุน 
องค์ความรู้ และ

เทคโนโลยี  

(2)
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1. การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนา เพื่อให้เกิดการยกระดับและความย่ังยืนในการพัฒนา  จุดแข็ง  

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

 

 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 ... การที่จะท าให้ได้มากที่สุดได้ผลดีที่สุด เรำต้องมี
ความรู้ รู้ว่าจะปลูกอะไร ที่ไหน และรู้เรื่องอื่นๆ อีก 
เพื่อให้พืชผลงอกงำมดี เมื่องอกงำมดีแล้ว เรำจะเก็บไป
ขำย ก็ต้องทราบว่าพืชพันธุ์อะไรราคาดี เราก็ต้อง
ทราบหลักเศรษฐกิจ ต้องถือหลักว่าสิ่งไหนที่ เขา
ต้องการเราก็น าไปขาย ต้องขนส่งไป ต้องไปต่อสู้ราคา
กับของคนอื่นที่เขาก็ปลูกเหมือนกับเรา เหล่านี้เป็น
หลักเศรษฐกิจ... 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ศูนย์พัฒนาไทย–
อิสราเอล วันพุธ ที่    พฤษภาคม     

 ติดตำมรำคำผลผลิตในตลำด
เป็นประจ ำ เพื่อปรับแผนกำร
จัดสรรที่ดินเพำะปลูก เลี้ยง
สัตว์ให้มีผลผลิตขำยในช่วงที่
รำคำดี

– อบรมที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ ท ำ
ให้มีควำมรู้ว่ำต้องท ำเกษตรผสมผสำน ท ำ
เชิงเด่ียวไม่ได้ผลผลิตจะถูกกดรำคำ 

– วำงแผนจัดสรรพื้นที่เกษตรใหม่ทั้งหมด 
 ดำวเรือง ผักสวนครัว นำบัว ปลำนิล 
ปลำตะเพียนในนำบัว และเลี้ยงกบ  และ
วำงแผนระยะกำรผลิตว่ำจะปลูกอะไรช่วง
ไหนให้ได้ผลผลิตในช่วงที่ได้รำคำดี 
วำงแผนตั้งแต่กำรเพำะต้นกล้ำ เช่น 
ดำวเรืองจะขำยได้ในช่วงเทศกำลปีใหม่ 
และไม่ปลูกตำมกระแสมำกเกินไป หรือผัก
รำคำถูกหน้ำหนำว หน้ำฝนจะแพง โดย
ต้องท ำโรงเพำะให้เหมำะสม

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 ...ศูนย์ควรจัดให้มีระบบเงินทุนหมุนเวียนขึ้นและให้มี
กำรเพิ่มพูน โดยน ำผลผลิตต่ำง ๆ ไปจ าหน่ายและน า
รายได้เข้าเป็นกองกลางและเก็บไว้ใช้จ่ายในด้านต่าง 
  ในลักษณะเป็นกำรสาธิตการบริหารด้านการเงิน 
เพื่อเป็นตัวอย่ำงให้รำษฎร... 

ณ ภูพาน วันที่    พฤศจิกายน     

 ...เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จะท าบันทึกว่าเราลงทุน
เท่าไร ค่าเครื่องมือเท่าไร เวลาท าแล้วขายได้เงินเท่า
ไร่ เงินที่ได้มาก็ต้องท าบัญชี บัญชีเป็นส่วนหนึ่งของ
ศูนย์ฯ … ชำวบ้ำนก็ต้องท ำบัญชี ศูนย์ฯ น้ีต้องเป็น
ตัวอย่ำงของกำรท ำบัญชี… 

พระราชด ารัส พระราชทานแก่บ้านโคกกูแว จังหวัดนราธิวาส วันที่
26 กันยายน 2531

 บันทึกต้นทุน รำยได้อย่ำง
ต่อเนื่อง และดใูห้รู้ว่ำก ำไร 
ขำดทุนจำกอะไร

– มีกำรบันทึกตลอด และท ำบัญชีต้นทุน ให้รู้
ว่ำก ำไร ขำดทุนจำกอะไร โดยรู้ว่ำช่วงไหน
พืชชนิดใดรำคำสูงจำกกำรไปตลำดและจด
รำคำในสมุดทุกวัน

– กระจำยควำมรู้สู่คนอื่น เป็นศูนย์เรียนรู้
ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้คนมำศึกษำดู
งำน โดยจะบอกเทคนิค และหอบเอำบัญชี
ครัวเรือนไปสอนคนในหมู่บ้ำน ให้ท ำบัญชี
ต้นทุน จะได้รู้รำยรับรำยจ่ำย เช่น ท ำบัญชี
แล้วรู้ว่ำขำดทุนจำกอำหำรหมู

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

“…ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ จะต้องเป็นที่รวบรวม
งำนด้ำนต่ำง ๆ ตั้งแต่กำรพัฒนำด้ำนกำรผลิต
กำรซื้อ และกำรจัดจ ำหน่ำย รวมทั้งงำนด้ำนวิชำกำร
ต่ำง ๆ ให้ครบเป็นวงจรด้วย …”
ภูพาน วันที่    พฤศจิกายน     

 ... กำรประกอบอำชีพเช่นกสิกรรมนี้ จะเป็นแห่งใดก็
ตำมก็ต้องมีดิน ต้องมีน้ า ต้องมีปุ ย ต้องมีพืช ต้องมี
พันธุ์พืช และต้องมีกำรท ำงำนให้ถูกต้องตำมฤดูกำล 
ช่วยกันดูแลรักษาไม่ให้มีศัตรูพืช … และเมื่อเก็บเกี่ยว
แล้ว ก็ต้องน ำมำแปรรูปบ้ำงหรือน าไปขาย …แต่ละแห่ง
อำจจะแตกต่ำงกันบ้ำง ความส าคัญก็มีที่ต้องน าความรู้
วิชาการต่าง  นี้มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสถานที่ที่
อยู่ ... 
พระราชด าราช พระราชทานแก่สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และ

สหกรณ์ประมงท่ัวประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทร์ที่   

พฤษภาคม     

 รู้จักต่อยอดควำมรู้
จำกควำมผิดพลำด
ของตนเอง และหำ
วิธีใหม่ที่ดีกว่ำจำก
ภำยนอก เพื่อสร้ำง
ควำมมั่นคงของ
รำยได้

– อำศัยควำมตั้งใจท ำจริง และหำควำมรู้ใหม่อยู่เสมอ 
และต้องหมั่นคิดใหม่เสมอ 

– ได้ควำมรู้จำกกำรไปอบรมกับศูนย์ฯ กำรอบรมข้ำง
นอก และควำมรู้จำกคนต่ำงพื้นที่ที่มำเข้ำร่วม
อบรม ควำมรู้ที่ส ำคัญ เช่น

– ได้พันธุ์เพกำ จำกคนจังหวัดเชียงรำยที่มำ
อบรมด้วยกัน สำมำรถขำยเมล็ดพันธุ์ได้
รำคำสูงมำก 

– กำรเพำะต้นกล้ำมะละกอพันธุ์ลูกดกขำย  
ไม่ท ำมำกเกินไปเพรำะผลผลิตจะเกินตลำด
และต้องจ้ำงแรงงำนท ำอีก  จ้ำงคนท ำไม่
เหมือนท ำเองกับมือ  

– ถ้ำผลผลิตเต็มตลำดแล้วต้องหำควำมรู้หำ
พันธุ์ใหม่ๆ ปลูก คิดใหม่เสมอไม่ยึดติดว่ำ
จะต้องปลูกแต่พืชเดิมๆ 

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 ...ในกำรส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์นั้น … ถ้ำเรำคิด
จะเลี้ยงขั้นสูงตลอดเวลา ชาวบ้านเขาสู้ไม่ไหวถ้ำมี
อะไรผิดปกติไปหน่อย จะล่มจมเป็นหนี้ เป็นหนี้แล้ว
เสร็จเลย ปีหนึ่งก็ปลดหนี้เขำไม่ได้ แต่ถ้ำแจกชาวบ้านที่
พื้น  ต้องให้อะไรที่ง่ายที่สุด  …แต่ถ้าลงทุนมากมี
ปริมาณมาก ได้ราคาก็ตก ก็กลายเป็นหนี้ อันนี้ยุ่ง
ที่สุด… 
“…ควรส่งเสริมให้เลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง  เพรำะลูก
สุกรพันธุ์พื้นเมือง เพรำะลูกสุกรราคาถูกกว่า เกษตรกร
สามารถหาได้ง่าย...”
 ควรส่งเสริมขยำยพันธุ์แท้สุกรเหมยซำนให้มำกขึ้น โดย
ให้คัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม ลูกดก เพื่อที่จะได้น ำไป
ส่งเสริมให้รำษฎรเลี้ยงให้มำกขึ้น .....  

พระรำชทำนพระรำชด ำริกับเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์ ในครำวเสด็จพระรำช
ด ำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมต่ำงๆ ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ 

วันที่    พฤศจิกำยน     

 วิจัยและเผยแพร่พันธุ์สัตว์
เศรษฐกิจ ที่เลี้ยงง่ำยด้วยวิธี
พื้นบ้ำน เพื่อควบคุมต้นทุนปัจจัย
กำรผลิตและสร้ำงรำยได้อย่ำง
ยั่งยืน

– พระองค์ท่ำน ทรงเน้นย้ ำให้วิจัยและ
ค้นหำพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่ำสูงขึ้น ตรง
ควำมต้องกำรของตลำด เลี้ยงง่ำย 
ต้นทุนไม่แพง เช่น

– พัฒนำพันธุ์ไก่ด ำจำกจีนเป็นไก่ด ำภู
พำน 1  ขนด ำ  เพื่อกำรบริโภคของ
ชุมชน ต่อมำพัฒนำพันธุ์เป็นภูพำน 2 
 ขนขำว  ภูพำน 3  ขนทอง  เพื่อ
ขยำยไปยังพื้นที่อื่นๆ

– พัฒนำพันธุ์โคทำจิมะจำกญี่ปุ่น ให้
เป็นโคเนื้อภูพำนทีเ่ลีย้งง่ำยด้วยวิธี
พื้นบ้ำน เช่น เปิดหมอล ำให้ฟัง ให้กิน
สำโท เป็นต้น

– พัฒนำพันธุ์หมูเหมยซำนให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของผู้เลี้ยง เลี้ยงง่ำย โต
เร็ว ทนทำนต่อโรค ให้ลูกดก ให้เนื้อ
แดงมำกกว่ำไขมัน

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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โดยมีจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ ตำมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และ

องค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี ้

 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 ..ในเขตพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือพึ่งด ำเนินกำร
ก่อสร้างแหล่งน้ าตามเชิงเขาต่าง   เป็นอ่างเก็บน้ า 
งานชลประทานและน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง
... 
วันที่    พฤศจิกายน     ณ บ้านหนองไผ่ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร

 …ชลประทำนก็แปลว่ำ  ให้น้ ำ  โครงกำรนี้ต้อง
ท าทางน้ า ตรงไหนที่น้ ำขึ้นไม่ถึงก็ต้องสูบน้ ำ …ต้อง
สามัคคีกัน ต้องร่วมมือกัน ต้องแบ่งส่วนงานกัน ถ้าไม่
เป็นเช่นนี้แต่ละคนก็จะอยู่ไม่ได้ จึงต้องมาอยู่เป็นกลุ่ม 
…”

พระบรมรำโชวำทพระรำชทำนแก่กลุ่มชำวไร่ศูนย์พัฒนำไทย –
อิสรำเอล วันพุธ ที่  ๔ พฤษภำคม     

 มีควำมต่อเนื่องในกำรบูรณำกำรและ
แบ่งควำมรับผิดชอบในกำรดูแล
ระบบชลประทำน แหล่งน้ ำตำม
ศักยภำพของแต่ละฝ่ำย  กรม
ชลประทำน อปท. ชุมชน 

– กรมชลประทำนดูแลอ่ำงเก็บน้ ำ 
คลองสำย คลองซอย และโอนให้ 
อบต. ดูแลคูน้ ำ กลุ่มผู้ใช้น้ ำดูแล
กำรเปิดปิดหัวหมูเพื่อจัดสรรน้ ำ
เข้ำแปลงเกษตร

– มีกำรร่วมกันจัดสรรกำรใช้น้ ำโดย
กลุ่มบริหำรกำรใช้น้ ำ 3 กลุ่มและ
กลุ่มผู้ใช้น้ ำพื้นฐำน 15 กลุ่ม ตก
ลงวำงแผนกำรใช้น้ ำในแต่ละโซน 
และประสำนกับกรมชลประทำนที่
ดูแลอ่ำงเก็บน้ ำในกรณีที่น้ ำไม่พอ

– กลุ่มบริหำรกำรใช้น้ ำ 3 กลุ่มมีกำร
รวมตัวและบริหำรมำอย่ำง
ต่อเนื่อง ในปี 58 สำมำรถขอจด
ทะเบียนเป็นกลุ่มนิติบุคคลได้

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

วิจัยและเผยแพร่พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ ที่เลี้ยงง่ายด้วยวิธีพื้นบ้าน 
เพื่อควบคุมต้นทุนปัจจัยการผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

มีความต่อเนื่องในการบูรณาการและแบ่งความรับผิดชอบในการดูแลระบบ
ชลประทาน แหล่งน้ าตามศักยภาพของแต่ละ  าย  กรมชลประทาน อปท  ชุมชน 

ติดตามราคาผลผลิตในตลาดเป็นประจ า เพื่อปรับแผนการ
จัดสรรที่ดินเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ให้มีผลผลิตขายในช่วงที่ราคาดี

บันทึกต้นทุน รายไดอ้ย่างต่อเนื่อง และดูให้รู้ว่าก าไร ขาดทุนจากอะไร

รู้จักต่อยอดความรู้จากความผิดพลาดของตนเอง และหาวิธี
ใหม่ที่ดีกว่าจากภายนอก เพื่อสร้างความม่ันคงของรายได้
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สรุปจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ  

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

กลุ่มท่ี 1 บริหำรจัดกำรน้ ำและป่ำให้ได้ประโยชน์ตลอดปี 

 มีควำมต่อเนื่องในกำรบูรณำกำรและแบ่งควำมรับผิดชอบในกำรดูแลระบบ
ชลประทำน/แหล่งน้ ำตำมศักยภำพของแต่ละฝ่ำย (กรมชลประทำน/อปท./ชุมชน) 

กลุ่มท่ี 2 ท ำกิจกรรมกำรเกษตรพออยู่พอกิน 

 วิจัยและเผยแพร่พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ ที่เลี้ยงง่ำยด้วยวิธีพ้ืนบ้ำน เพ่ือควบคุมต้นทุน
ปัจจัยกำรผลิตและสร้ำงรำยได้อย่ำงยั่งยืน 

กลุ่มท่ี 3 บริหำรจัดกำรที่ดินขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ติดตำมรำคำผลผลิตในตลำดเป็นประจ ำ เพ่ือปรับแผนกำรจัดสรรที่ดินเพำะปลูก/
เลี้ยงสัตว์ให้มีผลผลิตขำยในช่วงที่รำคำดี 

 บันทึกต้นทุน/รำยได้อย่ำงต่อเนื่อง และดูให้รู้ว่ำก ำไร/ขำดทุนจำกอะไร 

 รู้จักต่อยอดควำมรู้จำกควำมผิดพลำดของตนเอง และหำวิธีใหม่ที่ดีกว่ำจำก
ภำยนอก เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงของรำยได ้
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ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

วิจัยและเผยแพร่พันธ์ุสัตว์เศรษฐกิจ ที่เลี้ยงง่ายด้วยวิธีพื้นบ้าน 
เพื่อควบคุมต้นทุนปัจจัยการผลิตและสร้างรายได้อย่างย่ังยืน

มีความต่อเนื่องในการบูรณาการและแบ่งความรับผิดชอบในการดูแลระบบ
ชลประทาน แหลง่น้ าตามศักยภาพของแตล่ะ  าย  กรมชลประทาน อปท  ชุมชน 

ติดตามราคาผลผลิตในตลาดเป็นประจ า เพื่อปรับแผนการ
จัดสรรที่ดินเพาะปลกู เลี้ยงสัตว์ให้มีผลผลิตขายในช่วงที่ราคาดี

บันทกึต้นทุน รายได้อย่างต่อเนือ่ง และดูใหรู้้ว่าก าไร ขาดทุนจากอะไร

รู้จักต่อยอดความรู้จากความผิดพลาดของตนเอง และหาวิธี
ใหม่ที่ดีกว่าจากภายนอก เพื่อสร้างความม่ันคงของรายได้

1.3 บริหารจัดการที่ดิน
ขนาดเล็กใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด

1.2 ท ากิจกรรมการเกษตร
พออยู่พอกิน

1.1 บริหารจัดการน้ าและป า
ให้ได้ประโยชน์ตลอดป 
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2. การวิเคราะห์ปัจจัยภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันความล้มเหลว  จุดอ่อน  

จุดอ่อนที่ส ำคัญที่พบจำกกำรลงพ้ืนที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ เมื่อพิจำรณำตำมทฤษฎีใหม่และ
องค์ประกอบของ Practical Framework พบว่ำมีจุดอ่อนในขั้นที่ 2 (ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้) ดังต่อไปนี้ 

 
โดยมีจุดอ่อนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ ตำมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และ

องค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 

 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

ความเสี่ยง สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

“... ถ้าร่วมกันหาตลาด เข้าใจว่า ในที่สุดราคาจะ
ดีกว่า และมั่นคงกว่า คือบางฤดูกาลสินค้าของเรา
ราคาจะตกมาก แต่ถ้าร่วมกันขาย และหาตลาดที่
สม่ าเสมอและมัน่คง แม้จะในเวลาที่สินค้าเหล่านั้นดู
จะราคาตก ก็จะได้ราคาดีตลอดไป บำงครั้งบำงเวลำ
บำงฤดูกำล สินค้ำบำงชนิดมีรำคำดีกว่ำที่ทำงสหกรณ์
ซื้อส ำหรับไปจ ำหน่ำยได้ แต่ก็เป็นเวลำอันสั้นเปน็
ส่วนมำก...  

พระราชด ารัส พระราชทานแก่กลุ่มเกษตกรหุบกระพง อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี วันเสาร์ที่    พฤษภาคม     

 เกษตรกรขำดผู้น ำและขำดควำมรู้
เรื่องกำรรวมกลุ่มเป็นวิสำหกิจชุมชน

– มีกำรรวมกลุ่มเครือข่ำยเกษตรกร
แบบหลวมๆ โดยมีกิจกรรมดังนี้

– ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับ
พันธุ์และวิธีกำรเลี้ยงสัตว์ 
เพำะปลูก

– มีกำรส่งต่อ Order ให้
เพื่อนเกษตรกรในกรณีที่
ครัวเรือนของตนมีผลผลติ
ไม่พอ

– ศูนย์เน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้
เกี่ยวกับพันธุ์สัตว์ พืช และวิธีกำร
เลี้ยงสัตว์ เพำะปลูก รวมทั้งสร้ำง
เกษตรกรต้นแบบเพื่อถ่ำยทอด
ควำมรู้ดังกล่ำวสู่กลุ่ม เครือข่ำย 
แต่ยังไม่เน้นกำรให้ควำมรู้เรื่อง
กำรรวมกลุ่ม กำรยกระดับเป็น
วิสำหกิจชุมชน

ขั้นที่ 2:                             
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ขั้นที่ 2:                             

เกษตรกรขาดผู้น าและขาดความรู้เรื่องการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน
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ข้ันที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึง่ตนเองได้  

เกษตรกรขาดผู้น าและขาดความรู้เรือ่งการรวมกลุ่มเปน็วิสาหกิจชุมชน

2.2 พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับ

การตลาด

2.1 
รวมกลุ่ม
และดูแล
ความ
เป็นอยู่
สมาชิก

2.3 ส่งเสริม
การเกษตรสมาชิก
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สรุปจุดอ่อนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ  

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

กลุ่มท่ี 3 กำรดูแลควำมเป็นอยู่สมำชิก 

 เกษตรกรขำดผู้น ำและขำดควำมรู้เรื่องกำรรวมกลุ่มเป็นวิสำหกิจชุมชน 

ทั้งนี้ สำมำรถสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
แสดงดังตำรำง 

ตำรำงที่ 4.7 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

ขั้นที่ 1: 
ครัวเรือน
พ่ึงตนเอง  
บริหารจัดการ
ที่ดินและน้ า 
ให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด  
พอกินตลอดป  

1.1 บริหำร
จัดกำรน้ ำและป่ำ
ให้ได้ประโยชน์
ตลอดป ี

น้ ำ มีควำมต่อเนื่องในกำรบรูณำกำรและ
แบ่งควำมรับผดิชอบในกำรดูแล
ระบบชลประทำน/แหล่งน้ ำตำม
ศักยภำพของแต่ละฝ่ำย (กรม
ชลประทำน/อปท./ชุมชน) 

n/a 

1.2 ท ำกิจกรรม
กำรเกษตร พออยู่
พอกิน 

ปศุสัตว ์ วิจัยและเผยแพร่พันธุ์สัตวเ์ศรษฐกจิ 
ที่เลี้ยงง่ำยด้วยวิธีพื้นบ้ำน เพื่อ
ควบคุมต้นทุนปัจจัยกำรผลิตและ
สร้ำงรำยได้อย่ำงยั่งยืน 

n/a 

1.3 บริหำร
จัดกำรที่ดินขนำด
เล็กให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

กำรจัดกำร
ทีด่ินท ำกิน 

ติดตำมรำคำผลผลิตในตลำดเป็น
ประจ ำ เพื่อปรบัแผนกำรจัดสรร
ที่ดินเพำะปลูก/เลี้ยงสตัว์ให้มีผลผลิต
ขำยในช่วงที่รำคำดี 

n/a 

กำรบริหำร
จัดกำร 

รู้จักต่อยอดควำมรู้จำกควำม
ผิดพลำดของตนเอง และหำวิธีใหม่ท่ี
ดีกว่ำจำกภำยนอก เพื่อสร้ำงควำม
มั่นคงของรำยได ้

n/a 

ขั้นที่ 2: 
รวมกลุ่ม/
สหกรณ์ เพ่ือ
การผลิต 
การตลาด 
และดูแลความ
เป็นอยู่ของ
สมาชกิ/ชุมชน 
(สร้าง
ภูมิคุ้มกนัก่อน
ออกสู่
ภายนอก  

2.1 รวมกลุ่มและ
ดูแลควำมเป็นอยู่
สมำชิก 

n/a n/a เกษตรกรขำดผู้น ำและขำดควำมรู้
เรื่องกำรรวมกลุ่มเป็นวิสำหกจิชุมชน 
 

2.2 พัฒนำกำร
ผลิตใหส้อดคล้อง
กับกำรตลำด  

n/a n/a n/a 

2.3 ส่งเสริม
กำรเกษตร
สมำชิก 
 
 
 
 

n/a n/a n/a 
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ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

ขั้นที่ 3: 
ออกสู่
ภายนอก 
เชื่อมโยง
เครือข่าย
ภายนอก 
ด้านอาชีพ 
ทุน 
การตลาด 
การผลิต 
และรักษา
ทุนทาง
สังคมให้
ยั่งยืน 

3.1 เชื่อมโยง
ตลำด แหล่งทุน 
องค์ควำมรู้ 
และเทคโนโลยี  
 

n/a n/a n/a 

 

4.1.4 โครงการหลวงและดอยค า  พื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปที่ 
1   าง  จ เชียงใหม่  

4.1.4.1 จุดเน้นตาม Practical Framework 

ในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมโครงกำรหลวง และบริษัทดอยค ำผลิตภัณฑ์อำหำร จ ำกัด ได้เข้ำเก็บข้อมูล
ในพ้ืนที่สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง และโรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูปที่ 1 (ฝำง) จ.เชียงใหม่ มีจุดเน้นที่จะเก็บ
ข้อมูลและวิเครำะห์เป็นพิเศษท้ังสิ้น 3 ประกำรได้แก ่

1. กำรส่งเสริมกำรเกษตรเพื่อสร้ำงรำยได้พอเพียงอย่ำงยั่งยืนในระดับครัวเรือน 

2. กำรวิจัยและพัฒนำ รวมถึงกำรผลิตและกำรตลำด เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำของชุมชน 

3. แนวทำงในกำรเชื่อมโยงกับแหล่งทุน/เทคโนโลยีต่ำงๆ นอกชุมชน เพ่ือยกระดับชุมชนไปสู่กำร
พัฒนำที่เข้มแข็งและยั่งยืนในระดับพ้ืนที่หรือระดับภูมิภำค (ระดับที่ 3) 
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รูปที่ 4.19 จุดเน้นในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมพ้ืนทีโ่ครงกำรหลวงและดอยค ำ จ.เชียงใหม่ 

 

โดยในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม จะเก็บข้อมูลเพ่ือกำรวิเครำะห์ตำมองค์ประกอบกำรพัฒนำของ
โครงกำรหลวงและดอยค ำ ซึ่งประกอบไปด้วย องค์ประกอบด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ องค์ประกอบด้ำนเกษตร
พ่ึงพำธรรมชำติ องค์ประกอบด้ำนรำยได้นอกภำคเกษตร องค์ประกอบด้ำนสหกรณ์ /วิสำหกิจชุมชน และ 
องค์ประกอบด้ำนเครือข่ำยกำรเชื่อมโยงสู่ภำยนอก โดยมีรำยละเอียดองค์ประกอบตำมแสดงดังนี้ 
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(Function)

        
(Area)

         
        

             
(Community / Area)

• การวิจัยและพัฒนา
• การผลิตและการตลาด
• การเชื่อมโยงกับแหล่ง

ทุน เทคโนโลยีนอก
ชุมชน

จุดเน้นในการลงพื้นที่โครงการหลวงและดอยค า

• การส่งเสริมการเกษตร
เพื่อสร้างรายได้ในระดับ
ครัวเรือน
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รูปที่ 4.20 องค์ประกอบกำรพัฒนำของโครงกำรหลวงและดอยค ำ จ.เชียงใหม่ 

 

ทั้งนี้ในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม ได้มีกำรเตรียมกำรรำยละเอียดประเด็นที่ต้องกำรศึกษำ ดังแสดงใน
ตำรำงที่ 4.8 ซึ่งเป็นสรุปประเด็นที่จะเก็บข้อมูล ส่วนงำน/บุคคลที่ได้พบ วิธีกำรเก็บข้อมูล และข้อมูลที่ต้องกำร
ได้รับส ำหรับกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมของพ้ืนที่สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง และโรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูปที่ 
1 (ฝำง) จ.เชียงใหม่ โดยทำงคณะผู้วิจัยได้ประสำนงำนกับส่วนงำนต่ำงๆ ในพ้ืนที่เพ่ือขอเข้ำพบเพื่อกำรวิจัย  

ตำรำงที่ 4.8 ประเด็นกำรลงพ้ืนที่สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง และโรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูปที่ 1 (ฝำง) 

ประเด็น ส่วนงาน/บุคคล วิธีการ ข้อมูลที่ต้องการ 

1. ประเด็นการศึกษาดูงาน/สัมภาษณ์โครงการหลวงและดอยค า 

1.1) วิธีกำรและรูปแบบกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรหลวงและดอย
ค ำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

• กำรวิจัยและพัฒนำ 
• กำรผลิตและกำรตลำด 
• กำรเช่ือมโยงกับแหล่งทุน/

เทคโนโลยีนอกชุมชน 

ผู้บริหำรและบุคลำกรที่
เกี่ยวข้องกับ 
• ผู้บริหำรที่ให้ภำพรวม

เกี่ยวกับกำรพัฒนำตำม
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

• กำรส่งเสริมกำรเกษตร 
• กำรวิจัยและพัฒนำ 
• กำรผลิตและกำรตลำด 

• สัมภำษณ ์
• สังเกตกำรณ์

ระบบกำร
ด ำเนินงำน 

• จ ำนวนครัวเรือน/
ชุมชนที่โครงกำร
หลวง/ดอยค ำส่งเสริม
และพัฒนำ 

• จ ำนวนครัวเรือน/
ชุมชนที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

• สถิติ/แนวโน้มรำยได้ 
ก ำไร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดสรร
ที่ดิน

การใช้
ประโยชน์

ที่ดิน

การ
ปรับปรุง 
บ ารุงดิน

ระบบ
ชลประทาน

การใช้
ประโยชน์

การ
บ ารุงรักษา

ดิน น้ ำ

เกษตรพึ่งพาธรรมชาติ

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เพาะปลูก

เทคโนโลยี
การใช้น้ า

การขาย

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร ยา

การขาย

การ
เพาะปลูก ปศุสัตว์

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร ยา

การขาย

ประมง

ใช้วัตถุดิบ
ในพื้นที่

การ
ออกแบบ

การตลาด

ราคา 
ต้นทุน

หัตถกรรม

สหกรณ ์
วิสาหกิจชุมชน

เทคนิคการ
ผลิต

จุดเน้น องค์ประกอบการพัฒนาของโครงการหลวงและดอยค า

กระบวน
การบริหาร

จัดการ

บุคลากร

เป็นแหล่ง
ขาย

วัตถุดิบ

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

สร้าง
รายได้

ส่งเสริม
การเกษตร
สมาชิก

เงินกู้ 
กองทุน 

 พันธุ์ ยา 

ให้ความรู้
การเกษตร

ร้านค้า
สวัสดิการ

ดูแลความ
เป็นอยู่
สมาชิก

เงินกู้ 
กองทุน 

 การศึกษา 
ทั่วไป 

อบรม
อาชีพเสริม

การกู้ยืม 
เงินทุน
สหกรณ์

อบรมการ
จัดท าบัญชี
ครัวเรือน

ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม

การเช่ีอมโยงสู่ภายนอก

แหล่งทุน

เทคโนโลยี

การเพ่ิม
มูลค่า

ผลิตภัณ ์

เครือข่าย
ทุน

องค์ความรู้

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

กระบวน
การแปร

รูป

ราคา 
ต้นทุน

แปรรูป

การตลาด

รายได้นอกภาคเกษตร

การจัดสรร
พ้ืนที่ป า

การใช้
ประโยชน์

การปลูก
ทดแทน

ป า
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ประเด็น ส่วนงาน/บุคคล วิธีการ ข้อมูลที่ต้องการ 

1.2) บทบำทในกำรส่งเสริมอำชีพ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

• ระดับครัวเรือน 
• ระดับชุมชน/กำรรวมกลุ่ม/

วิสำหกิจชุมชน 

   

1.3) ปัญหำอุปสรรค และปจัจัยสู่
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน 

   

2. ประเด็นการศึกษาดูงาน/สัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและดอยค า 

2.1) บทบำทของชุมชนในกำรพัฒนำ
ตำมปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงร่วมกับ
โครงกำรหลวงและดอยค ำ 

• เกษตรกรรุ่นบุกเบิก/รุ่น
กลำง/รุ่นใหม ่

• สัมภำษณ ์
• สังเกตกำรณ์

ระบบกำร
ด ำเนินงำน 

 

2.2) ปัญหำอุปสรรค และปจัจัยสู่
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน 

 

4.1.4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหลวง และดอยค า 

 ที่มาของโครงการหลวง และบริษัทดอยค าผลิตภัณ ์อาหาร จ ากัด 

 ป  พ ศ  2512 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จพระรำชด ำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชำวเขำที่
บ้ำนดอยปุยใกล้พระต ำหนักภูพิงครำชนิเวศน์ จึงทรงทรำบว่ำชำวเขำปลูกฝิ่นแต่ยำกจน รับสั่งถำมว่ำ
นอกจำกฝิ่นขำยแล้ว เขำมีรำยได้จำกพืชชนิดอ่ืนอีกหรือเปล่ำ ท ำให้ทรงทรำบว่ำ นอกจำกฝิ่นแล้ว เขำ
ยังเก็บท้อพ้ืนเมืองขำย แม้ว่ำลูกจะเล็กก็ตำม แต่ก็ยังได้เงินเท่ำๆกัน 

 สถำนีทดลองดอยปุย ซึ่งเป็นสถำนีทดลองไม้ผลเขตหนำว ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้น ำกิ่ง
พันธุ์ท้อลูกใหญ่มำต่อกับต้นตอท้อพ้ืนเมืองได้ให้ค้นคว้ำหำพันธุ์ท้อที่เหมำะสมส ำหรับบ้ำนเรำ เพ่ือให้
ได้ท้อผลใหญ่ หวำนฉ่ ำ ที่ท ำรำยได้สูงไม่แพ้ฝิ่น โดยพระรำชทำนเงินจ ำนวน 200 ,000 บำท ให้
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ส ำหรับจัดหำที่ดินส ำหรับด ำเนินงำนวิจัยไม้ผลเขตหนำวเพ่ิมเติมจำกสถำนี
วิจัยดอยปุยซึ่งมีพ้ืนที่คับแคบ ซึ่งเรียกพ้ืนที่นี้ว่ำ สวนสองแสน ต่อมำทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ตั้ง
โครงกำรหลวงขึ้น 

 เป้ำหมำยส ำหรับกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

 1. ช่วยชำวเขำเพ่ือมนุษยธรรม 

 2. ช่วยชำวไทยโดยลดกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ คือ ป่ำไม้และต้นน้ ำล ำธำร 

 3. ก ำจัดกำรปลูกฝิ่น 

 4. รักษำดิน และใช้พ้ืนที่ให้ถูกต้อง คือ ให้ป่ำอยู่ส่วนที่เป็นป่ำ และท ำไร่ ท ำสวน ในส่วนที่
ควรเพำะปลูก อย่ำสองส่วนนี้รุกล้ ำซึ่งกันและกัน 
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 กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของโครงกำรหลวง มีอำสำสมัครจำกมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต่ำง ๆ ส่วน
ใหญ่เป็นนักวิชำกำรด้ำนต่ำงๆ ปฏิบัติงำนถวำย ท ำให้กำรปฏิบัติงำนก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งผลงำนวิจัยกำรปลูกพืชเขตหนำวชนิดต่ำงๆ เกษตรกรสำมำรถน ำไปปลูกทดแทนฝิ่นได้ผลดี 

 กล่ำวได้ว่ำในระยะเริ่มต้นไม่มีใครทรำบว่ำควรปลูกชนิดใดบนดอย ซึ่งมีอำกำศหนำวเย็น โครงกำร
หลวงจึงเริ่มด ำเนินงำนวิจัยเพ่ือทดลองกำรปลูกไม้ผลเขตหนำวที่มีควำมเหมำะสมกับพ้ืนที่สูงของ
ประเทศไทย โดย พ ศ  2512 ได้ตั้งสถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำงเพ่ือเป็นสถำนีทดลองกำรปลูกพืชเขต
หนำวชนิดต่ำงๆ ในบริเวณหุบเขำสูงของดอยอ่ำงขำง ต ำบลม่อนปิน อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ ดอย
อ่ำงขำงเป็นพ้ืนที่อยู่ตอนเหนือเกือบสุดของประเทศไทย บริเวณสถำนีเป็นหุบเขำยำวๆ ล้อมรอบด้วย
ภูเขำทุกด้ำน ด้ำนเหนือติดประเทศพม่ำ บริเวณดังกล่ำวมีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ 1 ,400 
เมตร มีอำกำศหนำวเย็น อ่ำงขำงในเวลำนั้นเป็นทุ่งหญ้ำคำ ช่วงฤดูหนำวมีฝิ่นปลูกอยู่ทั่วไป ต่อมำ
กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกำ สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) และมิตรประเทศต่ำง ๆ ได้ทูลเกล้ำถวำย
พันธุ์พืชเขตหนำว และสนับสนุนงบประมำณด ำเนินกำรวิจัยข้ำงต้น 

 กำรพัฒนำชำวเขำนั้นในระยะแรกไม่มีเจ้ำหน้ำที่ไปอยู่ประจ ำในหมู่บ้ำนชำวเขำ แต่มีคณะท ำงำน ซึ่ง
เป็นอำสำสมัครไปเยี่ยมเยียนชำวเขำในหมู่บ้ำนต่ำงๆ เป็นประจ ำทุกสัปดำห์ เพ่ือให้ค ำแนะน ำและ
สำธิตกำรปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ชนิดต่ำงๆ เรียกหมู่บ้ำนดังกล่ำวว่ำหมู่บ้ำนเยี่ยมเยียน 

 เมื่อเกษตรกรกลับไปยังหมู่บ้ำนของตน จึงเริ่มน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปปฏิบัติงำน 
โครงกำรหลวงได้มอบให้คณะท ำงำนซึ่งเป็นอำสำสมัคร ประกอบด้วยคณะอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัย 
สถำบันกำรศึกษำ และหน่วยรำชกำรต่ำงๆ ได้ออกไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรในหมู่บ้ำนเป็นประจ ำทุก
สัปดำห์ เพ่ือให้ค ำแนะน ำ และสำธิตกำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ต่ำงๆ ได้แก่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ สถำบันเทคโนโลยีกำรเกษตรแม่โจ้ กรมวิชำกำรเกษตร 

 ต่อมำทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนพันธุ์ไม้ผลเขตหนำว ได้แก่ แอบเปิ้ล ท้อ พลับ และพืช
ไร่ที่เหมำะสมต่อกำรปลูกบนเขำสูงได้แก่ ถั่วแดงหลวง รวมทั้งสัตว์เลี้ยงต่ำงๆ ได้แก่ วัวพันธุ์บรำห์มัน 
ห่ำน และแกะ เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรให้ชำวเขำยืมพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เหล่ำนี้ไปทดสอบเพำะปลูกและ
เลี้ยงดู ถ้ำได้ผลก็จะขอคืน 

 ธนาคารข้าว พ ศ 2513 : พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พระรำชทำนข้ำวเพ่ือตั้งเป็นธนำคำรข้ำวที่
บ้ำนป่ำแป  อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแห่งแรก เพรำะชำวลั๊วะที่นั่นบำงปีขำดแคลน
ข้ำว ต้องยืมเงินซื้อโดยเสียดอกเบี้ยสูงมำกจนไม่มีทำงจะช ำระหนี้ได้หมด ธนำคำรข้ำวที่ตั้งขึ้นนี้คิด
ดอกเบี้ยต่ ำขนำดชำวบ้ำนสำมำรถใช้คืนได้ในฤดู เก็บเกี่ยวครั้งต่อไป หลักเกณฑ์ของธนำคำรมีอยู่ว่ำ 
ชำวบ้ำนต้องช่วยกันสร้ำงยุ้งข้ำวและรวมกลุ่มกันดูแลกำรจ่ำยออกและทวงคืน มีธนำคำรข้ำวหลำย
แห่งที่สำมำรถสะสมข้ำวได้จนเหลือใช้จึงทูลเกล้ำฯ ถวำยคืนเพื่อพระรำชทำนธนำคำรอ่ืนต่อไป 

 ความร่วมมือโครงการหลวงและไต้หวัน พ ศ  2513 หม่อมเจ้ำภีศเดช รัชนี เสด็จไปยังสำธำรณรัฐ
จีนไต้หวัน และสนพระทัยงำนกำรปลูกพืชเขตหนำวของฟำร์มฟูซูซำนซึ่งเป็นหมู่บ้ำนบนภูเขำเป็น
อย่ำงมำก ต่อมำ เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2513 คณะกรรมกำรส่งเสริมอำชีพทหำรผ่ำนศึกได้จัดส่งนำยซุง 
ซิง หยุน รองผู้จัดกำรฟำร์ม ฟูซูซำน เดินทำงมำประเทศไทยเพ่ือศึกษำสภำพพ้ืนที่โครงกำรหลวง เป็น
ระยะเวลำ 2 สัปดำห์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงโครงกำรหลวงและไต้หวัน 
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โดยคณะกรรมกำรส่งเสริมอำชีพทหำรผ่ำนศึกจีนไต้หวัน (VARCR) ได้ให้กำรสนับสนุนโดยส่ง พันธุ์พืช
ชนิดต่ำงๆ ได้แก่ สำลี่ ท้อ บ๊วย พลัม พลับ วอลนัท เห็ดหอม เห็ดหูหนู  ตังกุย เก็กฮวย ดอกไม้จีน ไม้
โตเร็ว และเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่ำงๆ พร้อมทั้งส่งผู้เชี่ยวชำญเดินทำงมำปฏิบัติงำนในโครงกำรหลวง 
จ ำนวน 2-3 นำยทุกปี รวมทั้งสนับสนุนให้คณะอำจำรย์ (อำสำสมัคร) และเจ้ำหน้ำที่โครงกำรหลวง 
ไปศึกษำดูงำนและฝึกงำนที่ฟำร์ม ฟู ซู ซำน และสถำนีบนภูเขำของไต้หวัน 

 ถั่วแดงหลวง: พ ศ  2514 หม่อมเจ้ำภีศเดช รัชนี ได้สั่งเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงจำกบริษัท Dessert Seed 
สหรัฐอเมริกำ จ ำนวน 2 ตัน (พันธุ์ darkled redcoat และ maintop) พร้อมทั้งถั่วไลมำ (lima) และ
ถั่วปินโต (pinto) โดยได้ส่งไปทดสอบตำมดอยต่ำงๆ ปรำกฏว่ำได้ผลดีที่แม่โถ บ้ำนวังดิน ผำหมี 
สะโมง และดอยงำม และเป็นพืชส ำคัญที่โครงกำรต่ำงๆ นิยมน ำไปเป็นพืชหลักในกำรส่งเสริมให้
เกษตรกรชำวเขำปลูกทดแทนฝิ่น โดยเฉพำะพ้ืนที่ห่ำงไกลและทุรกันดำร เนื่องจำกปลูกง่ำยและขนส่ง
ผลผลิตสะดวก 

 สตรอเบอรี่: พ ศ  2515 โครงกำรหลวงได้น ำพันธุ์สตรอเบอรี่จำกต่ำงประเทศมำทดลองปลูกประมำณ 
40 พันธุ์ คัดไว้ได้ 2 พันธุ์ น ำไปให้ชำวบ้ำนทดลองปลูก ปรำกฏว่ำ มีพันธุ์สตรอเบอรี่ที่เกษตรกรนิยม 1 
พันธุ์ คือ พันธุ์พระรำชทำนเบอร์ 16 จึงน ำไปส่งเสริมให้แก่รำษฎรพ้ืนรำบของเมืองเชียงใหม่ปลูก
จ ำหน่ำยสู่ตลำด ซึ่งเป็นที่นิยมของคนไทยทั่วไป ต่อมำได้มีกำรปรับปรุงพันธุ์สตรอเบอรี่เพ่ือให้มีควำม
เหมำะสมกับสภำพ แวดล้อมของประเทศไทย รวมถึงกำรศึกษำกำรปฏิบัติรักษำที่ดีขึ้น ปัจจุบัน
เกษตรกรในโครงกำรหลวงได้ปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระรำชทำน 80 ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภค 

 กาแ อราบิก้า: พ ศ  2515 หม่อมเจ้ำภีศเดช รัชนี ได้มอบให้นักวิจัยศึกษำกำรปลูกกำแฟอรำบิก้ำใน
พ้ืนที่โครงกำรหลวงซึ่งเป็นพื้นที่สูง พบว่ำสำมำรถเจริญเติบโตได้ดี จึงได้มีกำรศึกษำพันธุ์กำแฟอำรำบิ
กำต้ำนทำนโรครำสนิม รวมถึงกำรศึกษำด้ำนกำรปฏิบัติรักษำกำรปลูกกำแฟอรำบิก้ำด้ำนต่ำงๆ โดย
ทุนกำรวิจัยจำก USDA/ARS พ.ศ. 2517 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จพระรำชด ำเนิน
ทอดพระเนตรต้นกำแฟอรำบิก้ำที่ปลูกโดยเกษตรชำวเขำเผ่ำกระเหรี่ยงบ้ำนหนองหล่ม ต ำบลบ้ำน
หลวง อ ำเภอจอมทอง เป็นครั้งแรก นับว่ำเป็นขวัญและก ำลังใจต่องำนวิจัยและพัฒนำกำรปลูกกำแฟอ
รำบิก้ำของประเทศ ไทยเป็นอย่ำงยิ่ง ส่งให้กำแฟอรำบิก้ำเป็นพืชส ำคัญของเกษตรบนพ้ืนที่สูงใน
ปัจจุบัน 

 โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป: พ ศ  2515  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวโปรดเกล้ำฯพระรำชทำน
พระรำชด ำริ จัดตั้งโรงงำนผลิตอำหำรส ำเร็จรูป เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับควำมเสียเปรียบ และ
ประสบปัญหำในกำรจ ำหน่ำยผลิตผลทำงเกษตรที่ต้องผ่ำนพ่อค้ำคนกลำงซึ่งถูกกดรำคำเป็นอย่ำงมำก 
พ.ศ. 2515 โครงกำรหลวงตั้งโรงงำนอำหำรส ำเร็จรูปแห่งแรกที่มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพ่ือแปรรูป
ผลผลิตกำรเกษตรที่มีมำกขึ้น เริ่มจำกกำรแปรรูปผลสตรอเบอรี่ของเกษตรกร เพ่ือช่วยให้เกษตรกร
ขำยผลผลิตได้รำคำสูงขึ้น ต่อมำตั้งโรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูปที่บ้ำนยำง อ ำเภอฝำง เพ่ือแปรรูป
ผลไม้ และโรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูปที่แม่จัน จังหวัดเชียงรำย เพ่ือท ำแป้งถั่วเหลือง รวมถึงกำร
แปรรูปเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ผลผลิตชนิดต่ำงๆ ของเกษตรกร 

 เนื่องจำกพ้ืนที่เพำะปลูกที่ได้รับกำรส่งเสริมอยู่ห่ำงไกลจำกตัวเมืองและแหล่งรับซื้อ จึงเกิดปัญหำกำร
ถูกพ่อค้ำคนกลำงกดรำคำ ประกอบกับในบำงช่วงฤดูจะมีผลผลิตที่ล้นตลำด หรือบำงครั้งอำจไม่ได้
ขนำดที่เหมำะสมส ำหรับกำรจ ำหน่ำยสด ในปี พ.ศ. 2515 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวจังมี
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พระรำชด ำริให้จัดตั้ง “สหกรณ์ชำวเขำ” และ “โรงงำนอำหำรส ำเร็จรูป” แห่งแรกขึ้น เพ่ือช่วยในกำร
พยุงรำคำผลผลิตและป้องกันกำรเอำเปรียบจำกโรงงำนอ่ืน โดยมีศำสตรำจำรย์อมร ภูมิรัตน์ ในนำม
สถำบันค้นคว้ำและผลิตภัณฑ์อำหำรส ำเร็จรูป มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และภำควิชำวิทยำศำสตร์
แ ล ะ เท ค โน โล ยี ก ำรอ ำห ำร  ค ณ ะ เกษ ต ร  (ปั จ จุ บั น สั งกั ด ค ณ ะ อุ ต ส ำห ก รรม เกษ ต ร ) 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษำในกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร ด ำเนินกำรอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมดูแลของหม่อมเจ้ำภีศเดช รัชนี ซึ่งทรงเป็นประธำนโครงกำรฯ ในขณะนั้น  

 ต่อมำโรงงำนอำหำรส ำเร็จรูป ถือก ำเนินขึ้นอีก 2 แห่ง (แม่จัน และเต่ำงอย) รวมเป็น 3 แห่ง 

 โครงการ UN/Thai Program for Drug Abuse Control พ ศ 2515 องค์กำรสหประชำชำติได้
เห็นควำมส ำคัญของกำรปลูกพืชทดแทนฝิ่นจึงให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำร UN/Thai 
Program for Drug Abuse Control โดยมีหม่อมเจ้ำ ภีศเดช รัชนี ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรหลวงพระ
บรมรำชำนุเครำะห์ชำวเขำ เป็นผู้อ ำนวยกำรโครงกำรอีกต ำแหน่งหนึ่ง อำจนับเป็นกำรเริ่มต้นของ
หน่วยงำน Alternative Development Unit ของ UNODC ในปัจจุบัน โดยโครงกำร UN/Thai 
Program for Drug Abuse Control  ซึ่ งได้ ให้กำรสนับสนุนงบประมำณและส่งเจ้ำหน้ำที่มำ
ช่วยเหลือเป็นครั้งครำว แก่โครงกำรพระบรมรำชำนุเครำะห์ชำวเขำ ซึ่งในตอนนั้นได้ส่งเสริมและ
พัฒนำชำวบ้ำนที่แม่โถ อ ำเภอฮอด บ้ำนพุย อ ำเภอแม่แจ่ม บ้ำนขุนวำง อ ำเภอสันป่ำตอง บ้ำนขุนช่ำง
เคี่ยน อ ำเภอเมือง ดอยสำมหมื่น อ ำเภอเชียงดำว และบ้ำนคุ้ม อ ำเภอฝำง ต่อมำในปีพ ศ  2537 
โครงกำรควบคุมยำเสพติดของสหประชำชำติ (UNDCP) ได้ทูลเกล้ำฯถวำยเหรียญทองเพ่ือสดุดีพระ
เกียรติคุณในกำรแก้ปัญหำยำเสพติด โดยส่งเสริมให้ชำวเขำเลิกปลูกฝิ่น แต่ปลูกพืชอ่ืนแทน จึงกล่ำว
ได้ว่ำโครงกำรหลวงเป็นโครงกำรปลูกพืชทดแทนฝิ่นแห่งแรกของโลก 

 โครงกำรวิจัยและพัฒนำภำยใต้กำรสนับสนุนของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ พ ศ  2516 
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ (USDA/ARS) ได้ให้กำรสนับสนุนทุนแก่โครงกำรหลวงในกำรวิจัย
กำรเกษตรบนที่สูงปีละประมำณ 20 ล้ำนบำท ท ำให้มีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรมำกขึ้น โดยเฉพำะ
กำรศึกษำวิจัยเพ่ือหำชนิดและพันธุ์พืชที่เหมำะสมต่อกำรปลูกบนพ้ืนที่สูง กำรศึกษำวิธีกำรปลูกและ
กำรปฏิบัติรักษำ รวมทั้งงำนวิจัยด้ำนอื่นๆ เช่น ไม้ผลเขตหนำว กำรเลี้ยงครั่ง กำแฟอรำบิก้ำ ชำ ไม้ตัด
ดอก   สตรอเบอรี่ ระบบกำรปลูกพืช กำรเพำะเห็ดหอม ไหมป่ำ พืชย้อมสี กำรอนุรักษ์ดิน กำรผลิต
หัวพันธุ์มันฝรั่ง กำรผสมพันธุ์และกำรผลิตหอมหัวใหญ่ พืชผักเขตหนำว ธัญพืช สมุนไพร เฟิ ร์นแห้ง 
เก๊กฮวย พืชน้ ำมันเพ่ือกำรอุตสำหกรรม กำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด กำรปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว
ไร่ กำรป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช และกำรควบคุมวัชพืช เป็นต้น  

 ต่อมำเมื่อ พ ศ  2522 โครงกำรหลวงได้พิจำรณำเห็นว่ำผลงำนวิจัยต่ำงๆสำมำรถน ำไปสู่กำรใช้
ประโยชน์ ของชำวเขำได้ กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำจึงให้กำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ือพัฒนำ
ชุมชนชำวเขำทด แทนกำรปลูกฝิ่นในพ้ืนที่โครงกำรหลวง รวม 5 แห่ง 

 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง: ต้นป  พ ศ  2521 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จเยี่ยมรำษฎร
ชำวเขำในพ้ืนที่ต่ำงๆ ทรงพบชำวเขำซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดำร มีสภำพยำกจน และยำกแก่กำรเข้ำถึง ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้พัฒนำหมู่บ้ำนชำวเขำในพ้ืนที่ทุรกันดำรเหล่ำนั้น เพ่ือพัฒนำชีวิตควำม
เป็นอยู่ของชำวเขำ ลดกำรปลูกฝิ่น และฟ้ืนฟูป่ำต้นน้ ำล ำธำร โดยหม่อมเจ้ำภีศเดช รัชนี ได้หำรือกับ
ผู้บริหำรของหน่วยรำชกำรต่ำงๆ เพ่ือส่งอำสำสมัครไปเป็นผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรโครงกำร เรียกว่ำ 
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ผู้ประสำนงำนโครงกำร เนื่องจำกเห็นว่ำในกำรพัฒนำชุมชนชำวเขำนั้นจ ำเป็นต้องร่วมมือกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ หลำยหน่วยงำน โดยมีหน่วยงำนที่มีอำสำสมัครปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำชำวเขำ 
ประกอบด้วย ส ำนักงำนเกษตรภำคเหนือ สถำบันเทคโนโลยีกำรเกษตรแม่โจ้ กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
และกรมประชำสงเครำะห์ ระยะแรกทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯพระรำชทำนพระรำชทรัพย์เพ่ือเป็น
งบประมำณส ำหรับกำรด ำเนินงำน เรียกชื่อโครงกำรกำรพัฒนำหมู่บ้ำนของชำวเขำในระยะนั้นว่ำ 
โครงกำรหลวง โดยโครงกำรหลวงแต่ละแห่งจะครอบคลุมพ้ืนที่ 4-9 หมู่บ้ำน ได้แก่ โครงกำรหลวงแม่
แฮ โครงกำรหลวงทุ่งหลวง โครงกำรหลวงแม่ปูนหลวง โครงกำรหลวงปำงอุ๋ง และโครงกำรหลวงแม่
ลำน้อย ตำมล ำดับ เมื่อผลจำกกำรวิจัยเริ่มปรำกฏมำกขึ้น พ.ศ. 2522 หม่อมเจ้ำภีศเดช รัชนี ทรงขอ
ควำมร่วมมือจำกกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ (USDA/ARS) เพ่ือให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำชีวิต
และควำมเป็นอยู่ของชำวเขำในพ้ืนที่ต่ำงๆ รวม 5 แห่ง เพื่อให้ชำวเขำมีอำชีพกำรเกษตรอื่นๆ ทดแทน
กำรปลูกฝิ่น โดยเริ่มกำรสนับสนุนงบประมำณกำรด ำเนินงำนโครงกำรหลวงแต่ละแห่ง เมื่อเดือน
กรกฎำคม พ.ศ. 2523 ปีละ 50,000 เหรียญสหรัฐ (1 เหรียญเท่ำกับ 20 บำท) ซึ่งแต่ละโครงกำรต้อง
ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำปีละ 2 ครั้ง จนถึง พ.ศ. 2529 สหรัฐอเมริกำได้เปลี่ยนหน่วยให้ควำม
ช่วยเหลือจำก USDA/ARS มำเป็นหน่วยงำนด้ำนยำเสพติด (NAU) ของสถำนเอกอัครำชฑูต
สหรัฐอเมริกำประจ ำประเทศไทยแทน (ปัจจุบันมีศูนย์ 38 ศูนย์) 

 ไม้ผลเขตหนาว: เป็นพืชที่โครงกำรหลวงให้ควำมส ำคัญมำตั้งแต่เริ่มต้นโครงกำร เนื่องจำกเป็นพืชยืน
ต้น ให้ผลผลิตที่มีคุณค่ำทำงอำหำรสูง มีเรือนยอดปกคลุมพ้ืนดินได้ดีเช่นเดียวกับต้นไม้ทั่วไป ใน
ระยะแรกของโครงกำรหลวง เริ่มจำกกำรปรับปรุงกำรปลูกท้อพ้ืนเมืองที่ให้ผลเล็ก รวมทั้งกำรวิจัยและ
ส่งเสริมไม้ผลเขตหนำวชนิดต่ำงๆ โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกสำธำรณรัฐจีนไต้หวัน และทุนกำรวิจัย
จำก USDA/ARS ท ำให้ได้ชนิดและพันธุ์ไม้ผลเขตหนำว ไม้ผลกึ่งหนำว และไม้ผลขนำดเล็กชนิดต่ำงๆ 
ที่เหมำะสมกับกำรปลูกบนพ้ืนที่สูงของประเทศไทยหลำยชนิด เช่น พีช สำลี  พลับ พลัม บ๊วย อโวกำ
โด กีวีฟรุต เสำวรส ฯลฯ ไม้ผลเหล่ำนี้สำมำรถสร้ำงรำยได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร ท ำให้เกษตรกร
ชำวเขำเลิกกำรท ำไร่เลื่อนลอยและกำรปลูกฝิ่นหันมำประกอบอำชีพเป็นชำวสวนจ ำนวนมำก ปัจจุบัน
มูลนิธิโครงกำรหลวงด้วยควำมร่วมมือของอำสำสมัครจำกหน่ำยงำนต่ำงๆ สำมำรถผสมและคัดเลือก
พันธุ์ไม้ผลเขตหนำวหลำยชนิดที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม ของประเทศไทยได้ เช่น พีท (ท้อ) สำลี 
และสตรอเบอรี เป็นต้น 

 พืชผักเขตหนาว: พืช ผักเป็นพืชที่มีระยะเวลำปลูกสั้น สำมำรถน ำไปเป็นอำหำรส ำหรับริโภคและ
จ ำหน่ำยเพ่ือสร้ำงรำยได้ให้กับครอบครัว ในขณะเดียวกันกำรปลูกผักใช้พ้ืนที่ปลูกเพียงเล็กน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับกำร ปลูกข้ำวโพดหรือพืชไร่อ่ืนๆ ก่อน พ ศ  2524 ไม่มีเกษตรกรใดปลูกผักเขตหนำว
ในประเทศไทย จำกผลกำรวิจัยพืชผักท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำก USDA/ARS รวมทั้งกำรสนับสนุนของ
ไต้หวัน ในฤดูปลูกป  พ ศ  2524 โครงกำรหลวงจึงได้เริ่มส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักเขตหนำวที่
โครงกำร หลวงแม่แฮ เพ่ือทดแทนกำรปลูกฝิ่น พืชผักชนิดต่ำงๆ ได้แก่ ผักกำดหอมห่อ ผักกำดหำง
หงส์ และแครอท ปรำกฏว่ำปลูกได้ผลดี ท ำให้มีผู้นิยมปลูกผักเพ่ิมข้ึนตำมล ำดับ 

 ไม้ตัดดอกและไม้ประดับ: โครงกำรหลวงได้ด ำเนินงำนวิจัยไม้ตัดดอก โดยได้รับกำรสนับสนุนจำก 
USDA/ARS  โดยน ำไม้ตัดดอกชนิดต่ำงๆทดลองปลูก เช่น คำร์เนชัน เบญจมำศ แกลดิโอรัส ซิมบิ
เดียม ฯลฯ ในระยะแรกด ำเนินงำนวิจัยที่ห้วยทุ่งจ้อ ต่อมำเมื่อเริ่มต้นโครงกำรหลวงอินทนนท์ จึงย้ำย
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งำนวิจัยไม้ดอกไปที่โครงกำรหลวงอินทนนท์  และได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ตัดดอกเพ่ือเป็น
ทำงเลือกในกำประกอบอำชีพได้มำกข้ึน 

 หน่วยอารักขาพืช: พ ศ  2525 โครงกำรหลวงได้ตั้งโครงกำรป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช เมื่อ พ.ศ. 
2525 ถือเป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญมำกต่อกำรปลูกพืชชนิดต่ำงๆ ของเกษตรกร เพ่ือท ำหน้ำที่ใน
กำรวิจัยและพัฒนำวิธีกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชที่เหมำะสมกับพ้ืนที่สูงของประเทศไทย รวมถึงกำร
ให้บริกำรควำมรู้และฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และเกษตรกรของโครงกำรหลวง ให้ใช้วิธีกำรก ำจัดศัตรูพืชที่
ถูกต้อง ต่อมำในปี พ.ศ. 2535 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยอำรักขำพืช เพ่ือให้ด ำเนินงำนลักษณะงำน
ประจ ำมำกขึ้น และเปลี่ยนเป็นศูนย์อำรักขำพืช เมื่อ พ.ศ. 2544 เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรตรวจและ
ควบคุมกำรระบำดของโรคและแมลงศัตรูพืชในพ้ืนที่โครงกำรหลวง โดยกำรให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่
สนำม และผู้น ำเกษตรกร เน้นใช้วิธีกำรจัดกำรแบบผสมผสำน ปัจจุบันท ำหน้ำที่ทั้งกำรวิจัยและ
พัฒนำกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรผลิตชีวภัณฑ์ในกำรก ำจัดศัตรูพืช และกำร
ควบคุมและตรวจสอบสำรพิษตกค้ำงในผลผลิตตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ 

 งานพัฒนาสังคม พ ศ 2529 : กล่ำวได้ว่ำ หน่วยงำนต่ำงๆ และอำสำสมัครได้ให้กำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรหลวงมำกมำยหลำยด้ำน ทั้งตั้งแต่เริ่มต้นโครงกำรหลวงและในปัจจุบัน ทั้งในด้ำน
ของกำรพัฒนำสังคม กำรศึกษำ และสำธำรณสุข กลุ่มประชำอำสำ โดยกำรน ำของ ศำสตรำจำรย์ นพ. 
เกษม วัฒนชัย กับกลุ่มแพทย์ พยำบำล ทันตแพทย์ นักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และกลุ่ม
ประชำชน ออกปฏิบัติงำนให้ค ำแนะน ำด้ำนสุขอนำมัยและกำรบริกำรทำงสังคมต่ำงๆ โดยออก
ปฏิบัติงำนครั้งแรกเมื่อ ธันวำคม พ ศ  2529 ที่บ้ำนนอแล อ ำเภอฝำง จังหวัด เชียงใหม่ และ
ด ำเนินกำรสืบเนื่องมำจนปัจจุบัน 

 โรงเรียน: ในระยะแรกของโครงกำรหลวง เมื่อพบว่ำที่ใดไม่มีโรงเรียน โครงกำรหลวงจะตั้งขึ้นก่อน 
ต่อมำเมื่อทำงรำชกำรมีควำมพร้อม ก็ได้มอบให้รับไปดูแลต่อไป  โครงกำรหลวงได้ตั้ง โครงกำร
ห้องสมุดเคลื่อนที่ส ำหรับชุมชนชำวเขำ เมื่อ พ.ศ. 2525 เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนชำวเขำในพ้ืนที่
โครงกำรหลวงรู้คุณค่ำของหนังสือ โดยด ำเนินงำนร่วมกับส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ต่อมำ
ขยำยขอบเขตงำนเปลี่ยนชื่อเป็น โครงกำรห้องสมุดเคลื่อนที่และส่งเสริมกำรศึกษำ และปรับเปลี่ยน
เป็น งำนพัฒนำสังคมและกำรศึกษำ ในปัจจุบัน 

 มูลนิธิโครงการหลวง: พ ศ  2535 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้
โครงกำรหลวงจดทะเบียนเป็นมูลนิธิโครงกำรหลวง โดยพระรำชทำนเงินเพ่ือเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิฯ 
เริ่มแรก 500,000 บำท เพ่ือให้เป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์ที่ถำวรมั่นคง สำมำรถด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง มีระบบงำนที่แน่นอนรองรับ มีกำรบริหำรงำนภำยในคล่องตัว มีประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำนและเกิดผลดียิ่งขึ้นในอนำคต พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงด ำรงต ำแหน่งนำยก
กิตติมศักดิ์ และหม่อมเจ้ำภีศเดช รัชนี ทรงเป็นประธำนมูลนิธิ โดยมี ดร.จิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ 
เป็นเลขำธิกำรมูลนิธิ 

 บริษัท ดอยค าผลิตภัณ ์อาหาร จ ากัด พ ศ  2537 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมีพระบรมรำ
โชบำยให้ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์เข้ำรับช่วงด ำเนินกิจกำรโรงงำนหลวงอำหำร
ส ำเร็จรูปจำกมูลนิธิโครงกำรหลวง จัดตั้งเป็นนิติบุคคลในชื่อ “บริษัท ดอยค ำผลิตภัณฑ์อำหำร จ ำกัด” 
เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม พ.ศ.2537 และพัฒนำกำรจัดจ ำหน่ำยให้มีกำรขยำยตลำดเพ่ิมมำกขึ้น 
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 โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป 

โรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูป 3 แห่ง มีดังนี้ (ท่ีมำ: http://www.doikham.co.th) 
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 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 

 ความเป็นมา : สืบ เนื่ องจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว พร้อมด้วยสม เด็จพระนำงเจ้ำ
พระบรมรำชินีนำถ ได้เสด็จพระรำชด ำเนินเยี่ยมรำษฎรที่หมู่บ้ำนผักไผ่ อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ และได้
เสด็จผ่ำนบริเวณดอยอ่ำงขำง ทรงทอดพระเนตรเห็นว่ำชำวเขำส่วนใหญ่ที่อำศัยอยู่บริเวณนี้ท ำกำร
ปลูกฝิ่นแต่ยังยำกจน ทั้งยังท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ต้นน้ ำล ำธำรที่เป็นแหล่งส ำคัญต่อระบบนิเวศน์ ซึ่ง
จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อส่วนอ่ืนของประเทศได้ 

 จึงทรงมีพระรำชด ำริว่ำพ้ืนที่นี้มีภูมิอำกำศหนำวเย็น มีกำรปลูกฝิ่นมำก ไม่มีป่ำไม้อยู่เลยและสภำพ
พ้ืนที่ไม่ลำดชันนัก ประกอบกับพระองค์ทรงทรำบว่ำชำวเขำได้เงินจำกฝิ่นเท่ำกับที่ได้จำกกำรปลูกท้อ
พ้ืนเมือง และทรงทรำบว่ำที่สถำนีทดลองไม้ผลเมืองหนำวของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้ทดลองวิธี
ติดตำ ต่อกิ่งกับท้อฝรั่ง จึงสละพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์จ ำนวน 1,500 บำท เพื่อซื้อที่ดินและไร่จำก
ชำวเขำในบริเวณดอยอ่ำงขำงส่วนหนึ่ง จำกนั้นจึงโปรดเกล้ำฯ ตั้งโครงกำรหลวงขึ้นเป็นโครงกำรส่วน
พระองค์ เมื่อ พ ศ  2512 โดยทรงแต่งตั้งให้ หม่อมเจ้ำภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมรำช
โองกำรในต ำแหน่งประธำนมูลนิธิโครงกำรหลวง ใช้เป็นสถำนีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนำวชนิด
ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นไม้ผล ผัก ไม้ดอก เมืองหนำว เพ่ือเป็นตัวอย่ำงแก่เกษตรกรชำวเขำในกำรน ำพืช
เหล่ำนี้มำเพำะปลูกเป็นอำชีพ ซึ่งต่อมำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ได้พระรำชทำนนำมว่ำ 
“สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  

 สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำงตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้ำนคุ้มหมู่ที่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ อยู่สูงจำก
ระดับน้ ำทะเลประมำณ 1,400 เมตร  
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 มีพ้ืนที่ที่ใช้ท ำกำรเกษตรในงำนวิจัยประมำณ 1,989 ไร่  
 มีหมู่บ้ำนชำวเขำท่ีทำงสถำนีฯ ให้กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ รวม 9 หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนหลวง บ้ำน

คุ้ม บ้ำนนอแล บ้ำนปำงม้ำ บ้ำนป่ำคำ บ้ำนขอบด้ง บ้ำนผำแดง บ้ำนสินชัย และบ้ำนถ้ ำง๊อบ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยประชำกร จ ำนวน 4 เผ่ำ อันได้แก่ ไทยใหญ่ มูเซอด ำ ปะหล่อง และ จีนยูนนำน 

 วัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
o เป็นสถำนีด ำเนินงำนวิจัยหลักของโครงกำรวิจัยต่ำงๆ โดยเฉพำะงำนวิจัยไม้ผลเขตหนำวและ

งำนวิจัยป่ำไม้ และงำนเกษตรที่สูง  
o เป็นสถำนที่ ฝึกอบรม และเผยแพร่ผลงำนแก่เจ้ำหน้ำที่และเกษตรกร  
o ด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ แก่เกษตรกรชำวเขำในหมู่บ้ำนรอบๆ สถำนีฯ 
 

4.1.4.3 ประเด็นที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 ประเด็นในภาพรวม 

 โครงกำรหลวงและดอยค ำ ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงกำรรับซื้อผลผลิตจำกเกษตรกรในพ้ืนที่ (Social 
Enterprise) เกษตรกรไม่ต้องเดินทำงไปไกล ประหยัดทั้งเวลำและค่ำขนส่ง ผลผลิตไม่ได้รับควำม
เสียหำยจำกกำรขนส่ง สำมำรถควบคุมและรักษำคุณภำพไว้ได้ นอกจำกนั้นสถำนีเกษตรหลวงยังมี
แผนกำรตลำดที่ใช้เพ่ือวำงแผนกำรผลิตในภำพรวมที่ได้มำจำกควำมต้องกำรลูกค้ำโดยตรง สำมำรถใช้
เป็นแผนกำรผลิต และกระจำยในกลุ่มสมำชิกผู้ผลิตได้ เพ่ือผลผลิตที่ได้ไม่ล้นตลำด มีผู้ซื้อที่แน่นอน  

 สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง มีกำรด ำเนินงำน 3 งำนหลัก ได้แก่ 

1. งำนศึกษำวิจัย 

- ศึกษำวิจัยและขยำยพันธุ์พืชชนิดต่ำงๆ เช่น ไม้ผลเมืองหนำวต่ำงๆ (สตรอเบอรี่ พีช สำลี่ 
พลัม เป็นต้น) พืชผักเมืองหนำว พืชผักชนิดใหม่ต่ำงๆ 

2.  งำนเผยแพร่และฝึกอบรม 

- ฝึกอบรมและเผยแพร่งำนของโครงกำรหลวงให้แก่เกษตรกร เจ้ำหน้ำที่โครงกำรหลวง และ
ผู้สนใจ 

3. งำนพัฒนำและส่งเสริมอำชีพแก่เกษตรกร  

- ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรชำวเขำบริเวณรอบๆ สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง วิจัย
พัฒนำและให้พันธุ์ไปเพำะปลูก แนะน ำ วิธีกำรเพำะปลูกที่ถูกต้อง กำรเก็บผล กำรให้ปุ ย 
และกำรป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช เช่น  

o ส่งเสริมผัก เช่น กะหล่ ำปลีหัวใจ คะน้ำฮ่องกง 

o ส่งเสริมสตอรเบอรี ่

o ส่งเสริมไม้ผล เช่น บ๊วย พีช สำลี่ พลับ และแนะน ำวิธีกำรเปลี่ยนพันธุ์ ต่อกิ่ง กำรให้ปุ ย 
และ กำรดูแลรักษำ 

 โรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูป 
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 เน้นกำรผลิตสินค้ำที่ได้คุณภำพ โรงงำนมีระบบมำตรฐำนคุณภำพของสินค้ำ เช่น HACCP GAP 
ISO9001 สร้ำงควำมม่ันใจให้ผู้บริโภค และเน้นกำรเพ่ิมมูลค่ำของสินค้ำ 

 กำรสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชตำมศักยภำพ เช่น กำรปลูกพืชสตรอเบอรี่ ซึ่งต้องมีพ้ืนที่ที่
เหมำะสมและเกษตรต้องมีศักยภำพ มีกำรควบคุมพ้ืนที่กำรเพำะปลูก มีกำรประเมินเกษตรกรที่
ท ำกำรเพำะปลูก มีเป้ำหมำยและแผนกำรเพำะปลูก/กำรผลิต เพ่ือควบคุมไม่ให้ผลผลิตล้นตลำด 
โดยมีพืชหลักแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 
- ฝำง เชียงใหม่: สตรอเบอรี ่

- แม่จัน เชียงรำย: เสำวรส 

- เต่ำงอย สกลนคร: มะเขือเทศ 
 ช่วงแรกก่อนปี พ.ศ 2547 เป็นกำรผลิตน ำกำรตลำด ส่งผลท ำให้เกิดผลผลิตล้นตลำด ปัจจุบัน

ปรับเป็นกำรตลำดน ำ มีแผนกำรผลิต/กำรส่งเสริมกำรเพำะปลูก และประกันรำคำรับซื้อ ท ำให้
เกษตรกรได้รำคำผลผลิตที่ดีและเหมำะสม 

 มีสำยกำรผลิต ดังต่อไปนี้ 
- กระป อง 
- อบแห้ง 
- เครื่องดื่ม/น้ ำผลไม้ 
- แช่แข็ง/ส่งขำยไปเป็นวัตถดิุบ 

 สินค้ำมูลค่ำหลักของโรงงำนคือน้ ำผลไม้ และสินค้ำอบแห้ง โดยเฉพำะน้ ำมะเขือเทศที่ส่งเสริมกำร
เพำะปลูกท่ีจังหวัดสกลนคร 

 ประเด็นส าคัญตาม Practical Framework 

ก. ที่ดินท ำกิน 

 เกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีที่ดินท ำกินครอบครัวละ 1-3 ไร่ โดยกำรจัดสรรที่ท ำกินจำกโครงกำร 
มีกำรจับพิกัดที่ดินท ำกินด้วยดำวเทียม เพ่ือทรำบขอบเขตที่ท ำกิน และจัดสรรกำรถือครองให้แต่
ละครอบครัว โดยแยกที่ดินท ำกินออกจำกผืนป่ำอนุรักษ์และป่ำชุมชนชัดเจน  มีกำรพัฒนำที่ดิน
อย่ำงเป็นระบบ มีกำรเปลี่ยนจำกท ำไร่หมุนเวียนเป็นท ำนำขั้นบันได มีกำรปลูกพืชหญ้ำแฝกเพ่ือ
ป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน มีกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงดินเพ่ือน ำมำวิเครำะห์สภำพควำมเป็นกรด-
ด่ำง ช่วยให้ชำวบ้ำนสำมำรถใช้พ้ืนที่ท ำกินเดิมได้อย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ต้องท ำไร่
หมุนเวียนและบุกรุกป่ำเพ่ิมข้ึน  

ข. ระบบชลประทำน 

 มีกำรปรับปรุงแหล่งน้ ำให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น โดยกำรปรับปรุงอ่ำงเก็บน้ ำเดิมที่มีอยู่ ขุดบ่อ
พวงเก็บกักน้ ำเพ่ิมเติม เชื่อมระบบท่อส่งน้ ำในพ้ืนที่ มีกำรกำรสร้ำงฝำยเกษตร ฝำยอนุรักษ์ อ่ำง
พวง ในพ้ืนที่โครงกำร กำรสร้ำงฝำยอนุรักษ์เพ่ือคืนควำมชุ่มชื้นให้กับป่ำ สำมำรถชะลอควำมแรง
ของน้ ำ อันอำจเป็นสำเหตุของน้ ำป่ำและกำรพังทลำยของหน้ำดิน อำศัยแหล่งน้ ำจำกธรรมชำติ
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และกำรบริหำรจัดกำรเข้ำช่วย ท ำให้มีน้ ำเพียงพอกำรเพำะปลูก ถึงแม้ช่วงหน้ำแล้งน้ ำจะมีน้อยไป
บ้ำง แต่ก็สำมำรถบริหำรจัดกำรให้เหมำะสมได้  

ค. กำรเพำะปลูก 

 มีกำรปลูกพืช ผัก พืชเศรษฐกิจที่หลำกหลำย มีกำรปลูกไม้ผลซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะเป็นรำยได้
ในระยะยำว  เช่น สตรอว์เบอรี่ บ๊วย ท้อ กีวี่ พลับ สำลี่ และผักอินทรีย์ ท ำให้มีผลผลิตออกสู่
ตลำดตลอดทั้งปี   

 มีกำรวิจัยเพ่ือปรับปรุงพันธุ์โดยผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ เพ่ือคัดเลือกพันธุ์ที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ 
และให้ผลผลิตที่มีคุณภำพเป็นที่ต้องกำรของตลำด นอกจำกนั้นยังมีกำรรักษำคุณภำพกำรผลิต
อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรตรวจสอบคุณภำพดินอย่ำงสม่ ำเสมอโดยผู้เชี่ยวชำญ  

 เลือกพืชที่มีควำมเฉพำะโดดเด่น ไม่แข่งขันกับกำรปลูกในพ้ืนที่รำบ เหมำะแก่สภำพภูมิอำกำศใน
พ้ืนที่ รวมทั้งมีกำรเลือกพืชที่เหมำะสมกับเกษตรกร เช่น ชำวปะหล่องมีควำมขยันหมั่นเพียร 
เหมำะสมแก่กำรปลูกพืชผักอินทรีย์ที่ต้องได้รับกำรเอำใจใส่สม่ ำเสมอ จีนยูนนำนที่เป็นชำวเผ่ำที่มี
ควำมขยันและมีหลำกหลำยกิจกำรเหมำะสมจะปลูกไม้ผลยืนต้นที่ไม่จ ำเป็นต้องดูแลเอำใจใส่มำก 
และกำรจัดสรรพื้นที่เพำะปลูกให้กับเกษตรกรอีกด้วย 

 มีกำรจ ำกัดจ ำนวนเกษตรกรที่รับพันธุ์สตรอเบอรี่ และก ำหนดพ้ืนที่เพำะปลูกไม่เกิน 1 ไร่ ต่อ
ครอบครัว 

 มีกำรส่งเสริมให้ท ำเกษตรอินทรีย์ แทนกำรใช้สำรเคมี โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ 
กำรท ำยำก ำจัดแมลงชีวภำพ กำรท ำปุ ยอินทรีย์ และออกกฎที่เข้มงวด ส ำหรับผู้ตั้งใจฝ่ำฝืนใช้
สำรเคมีอยู่ จะถูกพิจำรณำเป็นค่ำปรับ ตักเตือนหรือเสียสิทธิ์ที่ท ำกิน ท ำให้ไม่มีใครกล้ำฝ่ำฝืน 

 เจ้ำหน้ำที่สถำนีจัดท ำแผนกำรผลิตรำยปี โดยพยำกรณ์ปริมำณควำมต้องกำรของตลำดร่วมกับ
พ้ืนที่เพำะปลูกท ำแผนร่วมกับเกษตรกรเพ่ือป้องกันผลผลิตล้นหรือขำดตลำดในแต่ละปี 

 พำเกษตรกรที่มีศักยภำพไปดูงำนต่ำงประเทศ ให้รู้เทคนิควิธีกำรเพำะปลูกพืชเมืองหนำว และ
เกษตรกรน ำควำมรู้และเทคนิคกำรเพำะปลูกมำปรับใช้ตำมสภำพของพ้ืนที่ เช่น กำรวิธีกำรดูแล
สตรอเบอรี่  

ง. กำรรวมกลุ่ม 
 มีกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร ดังต่อไปนี้ 

 กลุ่มผู้ใช้น้ ำ กลุ่มหมู่บ้ำนนอและขอบด้งเพรำะต้องสูบน้ ำขึ้นมำ 
 กลุ่มพืชอินทรีย์ 
 กลุ่มชำ 
 กลุ่มสมุนไพร 
 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ 
 กลุ่มงำนแปรรูป กลุ่มแม่บ้ำนแปรรูปดองบ๊วย ท้อ และสุรำกลั่น 
 กลุ่มข่ีล่อ เพ่ือน ำมำบริกำรนักท่องเที่ยว 
 กลุ่มเยำวชน 5 หมู่บ้ำน เน้นกิจกรรมร่วมกับเยำวชน มัคคุเทศก์ เรียนรู้งำนโครงกำร

หลวง 
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 กลุ่มน ำไม้มำใช้ประโยชน์ เช่นกำรปลูกป่ำและน ำไม้มำเผำถ่ำนและจ ำหน่ำย 

จ. สหกรณ ์
 มีกำรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกองทุน และจัดตั้งสหกรณ์กำรเกษตรโครงกำรหลวงดอยอ่ำง

ขำง จ ำกัด ที่บริหำรด้วยสมำชิกในชุมชน โดยมีเจ้ำหน้ำที่สถำนีเกษตรหลวงเป็นที่ปรึกษำ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในกำรออมทรัพย์ และเป็นแหล่งกู้เพ่ือซื้อปัจจัยกำรผลิตให้สมำชิกในรำคำที่ประหยัด 
(เช่น ปุ ย โรงเรือน) ช่วยลดต้นทุนกำรผลิตท ำให้มีก ำไรมำกขึ้น และช่วยเพ่ิมอ ำนำจต่อรองให้กลุ่ม
เกษตรกร 

 มีคณะกรรมกำรจำกเกษตรกรแต่ละกลุ่มเข้ำร่วมบริหำร ได้แก่ กลุ่มพืชอินทรีย์ กลุ่มชำ กลุ่ม
สมุนไพร กลุม่เลี้ยงสัตว์ 

 สหกรณ์มีกำรจดทะเบียนมำกว่ำ 10 ปีแล้ว แต่เกษตรกรยังไม่ค่อยมีควำมเข้ำใจระบบสหกรณ์
และกำรบริหำรสหกรณ์มำกนักโดยเฉพำะในช่วงแรก เพิ่งเข้ำใจระบบมำกข้ึนช่วง 2-3 ปีหลัง โดย
กลุ่มหรือสหกรณ์ยังไม่เข้มแข็ง ถึงแม้จะมีกำรบริหำรโดยสมำชิกเอง ก็ยังต้องมีผู้เชี่ยวชำญเป็นที่
ปรึกษำ และคอยดูแลอีกชั้นหนึ่ง 

ฉ. การผลิตและการตลาด 
 ช่วงแรกก่อนปี พ.ศ 2547 เป็นกำรผลิตน ำกำรตลำด ส่งผลท ำให้เกิดผลผลิตล้นตลำด ปัจจุบัน

ปรับเป็นกำรตลำดน ำ มีแผนกำรผลิต/กำรส่งเสริมกำรเพำะปลูก และประกันรำคำรับซื้อ ท ำให้
เกษตรกรได้รำคำผลผลิตที่ดีและเหมำะสม 

 มีแบรนด์ดอยค ำซึ่งเป็นแบรนด์ที่เข้มแข็ง ที่มุ่งเน้นกลุ่มสินค้ำสุขภำพ สินค้ำรสชำติหลำกหลำยที่
ธรรมชำติและปลอดภัย  

 กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค เช่น กำรออก
ผลิตภัณฑ์กระเช้ำอวยพรในช่วงเทศกำล 

 มีปัญหำอุปสรรคด้ำนจ ำนวนผลผลิตลดน้อยลง ผลผลิตไม่เพียงพอ ท ำให้โรงงำนผลิตไม่เต็มก ำลัง
กำรผลิต และบำงกรณีต้องรับผลผลิตมำจำกนอกพ้ืนที ่เนื่องจำก 

 คุณภำพของสำยพันธุ์พืชที่ไม่นิ่งและมีพืชทำงเลือกมำกขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรหันไปปลูก
พืชชนิดอ่ืนแทน ท ำให้พืชที่เพำะปลูกน้อยลงไม่ได้ตำมเป้ำ จ ำนวนผลผลิตลดน้อยลง 
ผลผลิตไม่เพียงพอ เช่น สตรอเบอรี่  

 ปัญหำด้ำนต้นทุนของกำรปลูกที่สูงขึ้น เช่น กำรปลูกสตรอเบอรี่ ปัจจุบันมีต้นทุน 1 แสน
บำทต่อหนึ่งไร่ เพ่ิมจำกเดิมที่เคยเพำะปลูก เจ็ดหมื่นถึงเก้ำหมื่นบำทต่อไร่ โดยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนค่ำแรง และระบบน้ ำ ท ำให้เกษตรกรปลูกสตรอเบอรี่น้อยลงและหันไป
ปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน แม้มีกำรส่งเสริมจำกโรงงำน จ ำนวนสมำชิกเพ่ิมแต่ผลผลิตไม่
เพ่ิมข้ึน 

 เกษตรกรขำยผลผลิตให้โรงงำน และน ำสินค้ำไปขำยข้ำงนอกด้วย  
 เกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะเข้ำมำสำนต่อบรรพบุรุษมีจ ำนวนลดลง 
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ช. แหล่งเงินทุน 
 ร่วมมือกับธนำคำรเพ่ือกำรกำรเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ซื้อผลผลิตโดยจ่ำยเงินให้เกษตรกรผ่ำน 

ธกส. ซึ่งมีกำรหักหนี้ไว้ ท ำให้เกษตรกรมีเครดิต 

4.1.4.4 สรุปสถานะการพัฒนาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการยกระดับและความยั่งยืนในการพัฒนา
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 สรุปสถานะการยกระดับการพัฒนา/ความยั่งยืนของพื้นทีส่ถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และโรงงานหลวง
อาหารส าเร็จรูปท่ี 1   าง  จ เชียงใหม่ (ตาม Practical Framework) 

สถำนะปัจจุบันของกำรพัฒนำในพ้ืนที่สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง และโรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูปที่ 
1 (ฝำง) จ.เชียงใหม่ สำมำรถสรุปในภำพรวมได้ดังนี้  

1. ในระดับครัวเรือน (ระดับที่ 1) พบว่ำหลำยกิจกรรมด้ำนทำงกำรเกษตรประสบผลส ำเร็จเป็นอย่ำง
ดี ตัวอย่ำงเช่น กำรปลูกพืช ผัก พืชเศรษฐกิจที่หลำกหลำย มีกำรปลูกไม้ผลซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่
จะเป็นรำยได้ในระยะยำว เช่น สตรอวเบอรี่ บ๊วย ท้อ กีวี่ พลับ สำลี่ และผักอินทรีย์ ท ำให้มี
ผลผลิตออกสู่ตลำดตลอดทั้งปี ท ำให้มีรำยไดส้ม่ ำเสมอ 

 มีกำรวิจัยเพ่ือปรับปรุงพันธุ์โดยผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ เพ่ือคัดเลือกพันธุ์ที่เหมำะสมกับ
สภำพพ้ืนที่ และให้ผลผลิตที่มีคุณภำพเป็นที่ต้องกำรของตลำด และมีแปลงเกษตร
สำธิต เพื่อให้ผู้สนใจสำมำรถเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงได้ 

 มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบตรงคือสถำนีเกษตรอ่ำงขำง คอยให้ค ำปรึกษำ ถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร เพ่ือให้มีควำมรู้ ทั้งด้ำนเทคนิควิธีกำรต่ำงๆ มีกำรดูแลและ
ติดตำมผลอย่ำงใกล้ชิด เพ่ือให้สำมำรถน ำควำมรู้นั้นมำใช้ในกำรประกอบอำชีพและ
แก้ปัญหำที่เกิดข้ึนได้ทันเหตุกำรณ์ 

2. ในระดับชุมชน (ระดับที่ 2) มีกำรรวมกลุ่มกองทุน และมีกำรจัดตั้งสหกรณ์เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำร
ออมทรัพย์ และเป็นแหล่งกู้เพ่ือซื้อปัจจัยกำรผลิตให้สมำชิกในรำคำที่ประหยัด ช่วยลดต้นทุนกำร
ผลิตท ำให้มีก ำไรมำกขึ้น และมีโครงกำรหลวงและดอยค ำ ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงกำรรับซื้อ
ผลผลิตจำกเกษตรกรในพื้นที่ (Social Enterprise) 

 มีกำรจัดตั้งสหกรณ์ที่บริหำรด้วยสมำชิกในชุมชน โดยมีเจ้ำหน้ำที่ศูนย์เกษตรเป็นที่
ปรึกษำ เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรออมทรัพย์ และเป็นแหล่งกู้เพ่ือซื้อปัจจัยกำรผลิตให้
สมำชิกในรำคำที่ประหยัด ช่วยลดต้นทุนกำรผลิตท ำให้มีก ำไรมำกขึ้น และช่วยเพ่ิม
อ ำนำจต่อรองให้กลุ่มเกษตรกร 

 มีโครงกำรหลวงและดอยค ำ ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงกำรรับซื้อผลผลิตจำกเกษตรกร
ในพ้ืนที่ (Social Enterprise) เกษตรกรไม่ต้องเดินทำงไปไกล ประหยัดทั้งเวลำและ
ค่ำขนส่ง ผลผลิตไม่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรขนส่ง สำมำรถควบคุมและรักษำ
คุณภำพไว้ได้ นอกจำกนั้นสถำนีเกษตรหลวงยังมีแผนกำรตลำดที่ใช้เพ่ือวำงแผนกำร
ผลิตในภำพรวมที่ได้มำจำกควำมต้องกำรลูกค้ำโดยตรง สำมำรถใช้เป็นในแผนกำร
ผลิต และกระจำยในกลุ่มสมำชิกผู้ผลิตได้ ท ำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ล้นตลำด มีผู้ซื้อที่
แน่นอน 
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3. อย่ำงไรก็ตำมควำมส ำเร็จดังกล่ำวถือเป็นควำมส ำเร็จใน  “ระดับชุมชน (ระดับที่   ” ในระยะ
เริ่มต้น ซึ่งกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร กลุ่มอำชีพ หรือสหกรณ์ ไม่ได้เกิดขึ้นจำกกำรรวมกลุ่มโดย
ธรรมชำติ หรือรวมกันเอง แต่เกิดจำกกำรส่งเสริมให้เกิดขึ้นโดยเจ้ำหน้ำที่ในพ้ืนที่ ท ำให้กลุ่มหรือ
สหกรณ์ยังไม่เข้มแข็ง ถึงแม้จะมีกำรบริหำรโดยสมำชิกเอง ก็ยังต้องมีผู้เชี่ยวชำญเป็นที่ปรึกษำ 
และคอยดูแลอีกชั้นหนึ่ง และชุมชนยังไม่สำมำรถเชื่อมโยงกับภำยนอกได้ด้วยตนเอง มี โครงกำร
หลวงและดอยค ำท ำหน้ำที่เป็น Social Enterprise ดังนั้น จึงยังไม่ถือว่ำชุมชนในพ้ืนที่สถำนี
เกษตรหลวงอ่ำงขำง และโรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูปที่ 1 (ฝำง) ประสบควำมส ำเร็จในกำร
พัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริใน “ระดับพ้ืนที่/ภูมิภำค” 

 

 
รูปที่ 4.21 สถำนะของกำรพัฒนำชุมชนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงพ้ืนที่สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง และ 

โรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูปที่ 1 (ฝำง) จ.เชียงใหม่ 

 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการยกระดับและความย่ังยืนในการพัฒนา  

กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยกำรพัฒนำเพ่ือให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำ และปัจจัย
ภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันควำมล้มเหลว โดยน ำประเด็นหรือสิ่งที่พบจำกกำรลงพ้ืนที่ สอบทำนกับพระรำชด ำรัสที่
เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในประเด็นนั้นๆ เพ่ือสรุปจุดแข็ง (ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ) และ
จุดอ่อน (ปัจจัยเสี่ยง) พิจำรณำตำมทฤษฎีใหม่แต่ละขั้นและองค์ประกอบของ Practical Framework ได้
ดังต่อไปนี้ 

(1)

ครัวเรือนพึ่งตนเอง  
(2)

ชุมชนรวมกลุ่ม 
พึ่งตนเองได้  

(3)

ออกสู่ภายนอกเพื่อ
เชื่อมโยงแหล่งทุน 
องค์ความรู้ และ

เทคโนโลยี  
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1. การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนา เพื่อให้เกิดการยกระดับและความย่ังยืนในการพัฒนา  จุดแข็ง  

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

 

 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพื้นที ่
(Proven Facts)

 ...ที่นานั้น เมื่อสิ้นฤดูท านาแล้ว ควรจะปลูกพืช
อื่น  บ้าง เพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่น้อย ทั้งจะ
ช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ ยกำกพืชท ำให้ลักษณะเนื้อ
ดินดีขึ้น เหมำะส ำหรับจะท ำนำในฤดูต่อไป ...”

พระราชทานแก่ผู้น ากลุ่มชาวนา ในวันเป ดการชุมนุมผู้น า
กลุ่มชาวนาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี   
วันศุกร์ ท่ี    มีนาคม     

 ...ชาวบ้านปลูกอะไรย่อมต้องจ าหน่าย มีตลาดที่
จะจ าหน่ายได้ ถ้ำเรำไปสนับสนุนให้ปลูกแล้วก็ไม่
สำมำรถที่จะให้ชำวบ้ำนขำยผลิตภัณฑ์ ที่เขำผลิตจะ
เป็นกำรปลูก กำรเลี้ยงสัตว์  หรืออะไร ก็จะไม่
สำมำรถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ อันนี้เป็นหลักใหญ่อย่ำงหนึ่ง
... 

พระราชด ารัสในโอกาสท่ีคณะบุคคลต่างๆ เ ้า  ถวายพระ
พรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ 

ศาลาดุสิดาลัย วันศุกร์ท่ี 4 ธันวาคม 2524

 ใช้ประโยชน์จำกศักยภำพของ
พื้นที่ เพื่อปลูกพืชที่มีมูลค่ำสูง
และมีตลำดเฉพำะ

 วิจัยและเผยแพร่พันธุ์พืช
เศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง โดยเน้น
กำรเพิ่มมูลค่ำ ภำยใต้ข้อจ ำกัด
ของพื้นที่

– แยกที่ดินท ำกินออกจำกผืนป่ำอนุรักษ์
และป่ำชุมชนชัดเจน  มีกำรพัฒนำที่ดิน
อย่ำงเป็นระบบ มีกำรเปลี่ยนจำกท ำไร่
หมุนเวียนเป็นท ำนำขั้นบันได มีกำรปลูก
พืชหญ้ำแฝกเพื่อป้องกันกำรพังทลำยของ
หน้ำดิน มีกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงดินเพื่อ
น ำมำวิเครำะห์สภำพควำมเป็นกรด ด่ำง 
ช่วยให้ชำวบ้ำนสำมำรถใช้พื้นที่ท ำกิน
เดิมได้อย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่
ต้องท ำไร่หมุนเวียนและบกุรุกป่ำเพิ่มขึ้น

– มีงำนวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์โดย
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ เพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่
เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ และให้ผลผลิตที่
มีคุณภำพเป็นที่ต้องกำรของตลำด 

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 ... การที่จะท าให้ได้มากที่สุดได้ผลดีที่สุด เรำต้องมี
ความรู้ รู้ว่าจะปลูกอะไร ที่ไหน และรู้เรื่องอื่นๆ อีก 
เพื่อให้พืชผลงอกงำมดี เมื่องอกงำมดีแล้ว เรำจะเก็บไป
ขำย ก็ต้องทราบว่าพืชพันธุ์อะไรราคาดี เราก็ต้อง
ทราบหลักเศรษฐกิจ ต้องถือหลักว่าสิ่งไหนที่ เขา
ต้องการเราก็น าไปขาย ต้องขนส่งไป ต้องไปต่อสู้ราคา
กับของคนอื่นที่เขาก็ปลูกเหมือนกับเรา เหล่านี้เป็น
หลักเศรษฐกิจ... 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ศูนย์พัฒนาไทย–
อิสราเอล วันพุธ ที่    พฤษภาคม     

 เลือกใช้พันธุ์ดีและ
กระบวนกำรเพำะปลูกที่เป็น
มำตรฐำน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่
มีคุณภำพสูงและปลอดภัย

 รู้จักต่อยอดเทคนิคกำร
เพำะปลูกที่ทันสมัยจำก
ภำยนอก โดยใช้วัสดุที่หำง่ำย
ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่
และแก้ปัญหำโรคพืช

– มีกำรปลูกพืช ผัก พืชเศรษฐกิจที่
หลำกหลำย มีกำรปลูกไม้ผลซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจที่จะเป็นรำยได้ในระยะยำว  
เช่น สตรอว์เบอรี่ บ๊วย ท้อ กีวี ่พลับ สำลี่ 
และผักอินทรีย์ ท ำให้มีผลผลิตออกสู่ตลำด
ตลอดทั้งปี  

– มีกำรส่งเสริมให้ท ำเกษตรอินทรีย์ แทน
กำรใช้สำรเคมี โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้
เรื่องเกษตรอินทรีย์ กำรท ำยำก ำจัดแมลง
ชีวภำพ กำรท ำปุ ยอินทรีย์ และออกกฎที่
เข้มงวด ส ำหรับผู้ตั้งใจฝ่ำฝืนใช้สำรเคมีอยู่ 
จะถูกพิจำรณำเป็นค่ำปรับ ตักเตือนหรือ
เสียสิทธิ์ที่ท ำกิน ท ำให้ไม่มีใครกล้ำฝ่ำฝืน 

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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โดยมีจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำพ้ืนที่สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง และโรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูป
ที่ 1 (ฝำง) จ.เชียงใหม่ ตำมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 

 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 . .ในด้ำนกำรผลิตนั้น  มีผู้ เชี่ ยวชาญต่าง ที่มี
ความสามารถเพ่ือที่จะท าให้การผลิตนั้นมีผลดีมาก 
และในกำรนี้ ก็ต้ องมี การท า ให้ สอดคล้ องกั น 
หมำยควำมว่ำผู้เชี่ยวชำญในสำขำต่ำงๆ บำงทีก็ไม่
ร่วมมือกัน เมื่อไม่มีกำรร่วมมือกัน ข้อแนะน ำต่ำงๆ
ทำงวิชำกำรก็อำจจะขัดแย้งกัน จึงต้องให้สอดคล้อง 
คือให้ร่วมมือกัน ไม่ขัดแย้งขัน... 

พระราชด ารัสในโอกาสที่คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตร
แห่งประเทศไทย เ ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ต าหนักจิตรลดา

รโหฐาน วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2523

 มีเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมอยูใ่นพื้นที่
คอยให้ควำมรู้แก่เกษตรกร
อย่ำงต่อเนื่อง

 ส่งเสริมอำชีพตำมควำมถนัด
และควำมขยันของคนในพื้นที่

– มีแปลงเกษตรกรสำธิต เพื่อให้เกษตรกร
และผู้สนใจสำมำรถเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ
จริงได้ 

– มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบตรงคือสถำนี
เกษตรอ่ำงขำง คอยให้ค ำปรึกษำ 
ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร เพื่อให้มี
ควำมรู้ ทั้งด้ำนเทคนิควิธีกำรต่ำงๆ มีกำร
ดูแลและติดตำมผลอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้
สำมำรถน ำควำมรู้นั้นมำใช้ในกำร
ประกอบอำชีพและแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นได้
ทันเหตุกำรณ์ มีกำรประสำนงำนกับ
หน่วยงำนของรัฐ หรือผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ
ด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

วิจัยและเผยแพร่พันธุ์พืชเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
การเพิ่มมูลค่า ภายใต้ข้อจ ากัดของพื้นที่

เลือกใช้พันธุ์ดีและกระบวนการเพาะปลูกที่เป็นมาตรฐาน 
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย

รู้จักต่อยอดเทคนิคการเพาะปลูกที่ทันสมัยจากภายนอก โดยใช้
วัสดุที่หาง่ายในพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่และแก้ปัญหาโรคพืช

ส่งเสริมอาชีพตามความถนัดและความขยันของคนในพื้นที่

ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่ เพื่อ
ปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงและมีตลาดเฉพาะ

มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอยู่ในพื้นที่คอยให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
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ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้ 

    
   

         

        
         
       

                    

                                                       

                     

       
      
     
      

        
      
        
          
      

                
        

        
      

              
           

      

           

        
(Agenda)

    
         
        

   
    

              
              

          
                 

              
           

          
       

                                 
•                  
•                                  

         
     

    
     

              
                          
                 

                       

          
        

                     
                    

                   
                          

                       

                
            

           
                

           
            

                 
              

                
                 

          
               

                               
•    Supply chain        
• Product / Efficiency      
•                                     

                                      
•    Supply chain                  
• Branding / Business Model
•                                     

                      
                        

    3      
      

        

      

         

       

        

Sustainable-
Minded Farmer

       
           

            
                        

         
          
Business 
Incubator

Supply Chain   
               

           
   

          
        

        
(Function)

        
(Area)

         
        

             
(Community / Area)

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

วิจัยและเผยแพร่พนัธุพ์ืชเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ง โดยเน้น
การเพิ่มมูลค่า ภายใต้ข้อจ ากัดของพื้นที่

เลือกใช้พันธุ์ดีและกระบวนการเพาะปลูกที่เป็นมาตรฐาน 
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย

รู้จักต่อยอดเทคนิคการเพาะปลกูที่ทันสมัยจากภายนอก โดยใช้
วัสดุที่หาง่ายในพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไรแ่ละแกป้ัญหาโรคพืช

ส่งเสริมอาชีพตามความถนัดและความขยันของคนในพื้นที่

ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่ เพื่อ
ปลกูพืชที่มีมูลค่าสูงและมีตลาดเฉพาะ

มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอยู่ในพื้นที่คอยใหค้วามรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

1.3 บริหารจัดการที่ดิน
ขนาดเล็กใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด

1.2 ท ากิจกรรมการเกษตร
พออยู่พอกิน

1.1 บริหารจัดการน้ าและป า
ให้ได้ประโยชน์ตลอดป 
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โดยมีจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำพ้ืนที่สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง และโรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูป
ที่ 1 (ฝำง) จ.เชียงใหม่ ตำมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์น้ัน ต้องก าหนด
นโยบายให้ดีแต่ต้น ไม่ใช่เพียงแต่เป็นแหล่ง
เงินกู้ และต่อมำประลบปัญหำหนี้สญู ใน
ที่สุดกิจกำรก็ล้มเหลวไปโดยปริยำย.... 
พระราชด ารัส พระราชทานแกศู่นย์รวมนม สถานีบ ารุงสัตว์สกลนคร บ้าน

หนองยาง จ.สกลนคร วันที่    พฤศจิกายน     

“…อำชีพในด้ำนกำรเกษตรทุกทุกอย่ำงต้อง
อำศัยปัจจัยหลำยด้ำน...ความรู้ในวิชาการ
ผลิตและความรู้ในการเป็นอยู่ ทั้งความรู้ใน
ด้านจ าหน่าย ล้วนเป็นควำมรู้ที่จะต้อง
ประสานกันหมด...  

พระราชด ารัส พระราชทาน แก่คณะกรรมการสหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และสมาชิกผู้รับนมสด 
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันศุกร์ ที่   พฤษภาคม 

    

 สหกรณ์ช่วยเพิ่มควำม
น่ำเชื่อถือของสมำชิก ช่วย
ลดต้นทุนในกำรกู้ยืมและ
ปัจจัยกำรผลิต

มี SE ดูแลตลอด supply 
chain ตั้งแต่กำรส่งเสริมกำร
เพำะปลูก กำรวำงแผนกำร
ผลิตชุมชน กำรแปรรูป และ
กำรตลำด

– มีกำรรวมกลุ่มกองทุน และมีกำรจัดตั้งสหกรณ์ที่บริหำร
ด้วยสมำชิกในชุมชน โดยมีเจ้ำหน้ำที่ศูนย์เกษตรเป็นที่
ปรึกษำ เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรออมทรัพย์ และเป็น
แหล่งกู้เพื่อซื้อปัจจัยกำรผลิตให้สมำชิกในรำคำที่
ประหยัด ช่วยลดต้นทุนกำรผลิตท ำให้มีก ำไรมำกขึ้น 
และช่วยเพิ่มอ ำนำจต่อรองให้กลุ่มเกษตรกร 

– มีโครงกำรหลวงและดอยค ำ ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำง
กำรรับซื้อผลผลิตจำกเกษตรกรในพื้นที่  Social 
Enterprise) เกษตรกรไม่ต้องเดินทำงไปไกล ประหยัด
ทั้งเวลำและค่ำขนสง่ ผลผลิตไม่ได้รับควำมเสียหำยจำก
กำรขนส่ง สำมำรถควบคุมและรักษำคุณภำพไว้ได้ 
นอกจำกนั้นสถำนีเกษตรยังมีแผนกำรตลำดที่ใช้เพื่อวำง
แผนกำรผลิตในภำพรวมที่ได้มำจำกควำมต้องกำรลูกค้ำ
โดยตรง สำมำรถใช้เป็นในแผนกำรผลิต และกระจำยใน
กลุ่มสมำชิกผู้ผลิตได้ ท ำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ล้นตลำด มีผู้
ซื้อที่แน่นอน 

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 
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สหกรณ์ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ของสมาชิก ช่วยลดต้นทุนในการ
กู้ยืมและปัจจัยการผลิต

มี SE ดูแลตลอด supply chain ตั้งแต่
การส่งเสริมการเพาะปลูก การวางแผน
การผลิตชุมชน การแปรรูป และการตลาด

ขั้นท่ี 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 
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Sustainable-
Minded Farmer

       
           

            
                        

         
          
Business 
Incubator

Supply Chain   
               

           
   

          
        

        
(Function)

        
(Area)

         
        

             
(Community / Area)

สหกรณ์ช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถอื
ของสมาชิก ช่วยลดต้นทุนในการ
กู้ยืมและปัจจัยการผลิต

มี SE ดูแลตลอด supply chain ตั้งแต่
การส่งเสริมการเพาะปลกู การวางแผน
การผลิตชุมชน การแปรรูป และการตลาด

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

2.2 พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับ

การตลาด

2.1 
รวมกลุ่ม
และดูแล
ความ
เป็นอยู่
สมาชิก

2.3 ส่งเสริม
การเกษตรสมาชิก
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สรุปจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของสถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง และโรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูปที่ 
1 (ฝำง) จ.เชียงใหม่ 

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

กลุ่มท่ี 1 บริหำรจัดกำรน้ ำและป่ำให้ได้ประโยชน์ตลอดปี 

 มีเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมอยู่ในพื้นท่ีคอยให้ควำมรู้แก่เกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง 

กลุ่มท่ี 2 ท ำกิจกรรมกำรเกษตรพออยู่พอกิน 

 ส่งเสริมอำชีพตำมควำมถนัดและควำมขยันของคนในพ้ืนที่ 
 วิจัยและเผยแพร่พันธุ์พืชเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง โดยเน้นกำรเพ่ิมมูลค่ำ ภำยใต้

ข้อจ ำกัดของพ้ืนที ่
 เลือกใช้พันธุ์ดีและกระบวนกำรเพำะปลูกที่เป็นมำตรฐำน เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มี

คุณภำพสูงและปลอดภัย 

กลุ่มท่ี 3 บริหำรจัดกำรที่ดินขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ใช้ประโยชน์จำกศักยภำพของพ้ืนที่ เพ่ือปลูกพืชที่มีมูลค่ำสูงและมีตลำดเฉพำะ 
 รู้จักต่อยอดเทคนิคกำรเพำะปลูกท่ีทันสมัยจำกภำยนอก โดยใช้วัสดุที่หำง่ำยในพ้ืนที่ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่และแก้ปัญหำโรคพืช 

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้ 

กลุ่มท่ี 1 พัฒนำกำรผลิตให้สอดคล้องกับกำรตลำด 

 มี SE ดูแลตลอด supply chain ตั้งแต่กำรส่งเสริมกำรเพำะปลูก กำรวำงแผนกำร
ผลิตชุมชน กำรแปรรูป และกำรตลำด 

กลุ่มท่ี 3 ดูแลควำมเป็นอยู่สมำชิก 

 สหกรณ์ช่วยเพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือของสมำชิก ช่วยลดต้นทุนในกำรกู้ยืมและปัจจัย
กำรผลิต  

 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันความล้มเหลว  จุดอ่อน  

จุดอ่อนที่ส ำคัญที่พบจำกกำรลงพ้ืนทีส่ถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง และโรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูปที่ 1 
(ฝำง) จ.เชียงใหม่ เมื่อพิจำรณำตำมทฤษฎีใหม่และองค์ประกอบของ Practical Framework พบว่ำมีจุดอ่อน
ในขั้นที่ 2 (ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้) ดังต่อไปนี้ 
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โดยมีจุดอ่อนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำพ้ืนที่สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง และโรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูป
ที่ 1 (ฝำง) จ.เชียงใหม่ ตำมทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 2 และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 

 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

ความเสี่ยง สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

•  N/A  ชุมชนยังไม่สำมำรถวำงแผนกำรผลิตโดย
คนในชุมชนเอง

 คนส่วนใหญ่ในชุมชนขำดควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกองทุน สหกรณ์ รวมทั้งวิธี
บริหำรจัดกำร

– กำรรวมกลุ่มของเกษตรกร กลุ่มอำชีพ หรือ
สหกรณ์ ไม่ได้เกิดขึ้นจำกกำรรวมกลุ่มโดย
ธรรมชำติ หรือรวมกันเอง แต่เกิดจำกกำร
ส่งเสริมให้เกิดขึ้นโดยเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่ ท ำ
ให้กลุ่มหรือสหกรณ์ยังไม่เข้มแข็ง ถึงแม้จะมี
กำรบริหำรโดยสมำชิกเอง ก็ยังต้องมี
ผู้เชี่ยวชำญเป็นที่ปรึกษำ และคอยดูแลอีก
ชั้นหนึ่ง

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 
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Sustainable-
Minded Farmer

       
           

            
                        

         
          
Business 
Incubator

Supply Chain   
               

           
   

          
        

        
(Function)

        
(Area)

         
        

             
(Community / Area)

ชุมชนยังไม่สามารถวางแผนการผลิต
โดยคนในชุมชนเอง

คนส่วนใหญ่ในชุมชนขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับกองทุน สหกรณ์ รวมทั้งวิธี
บริหารจัดการ

ขั้นท่ี 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 
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สรุปจุดอ่อนที่ส ำคัญของพ้ืนทีส่ถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง และโรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูปที่ 1 (ฝำง) 

จ.เชียงใหม่ 

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

กลุ่มท่ี 3 กำรดูแลควำมเป็นอยู่สมำชิก 

 คนส่วนใหญ่ในชุมชนขำดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุน/สหกรณ์ รวมทั้งวิธีบริหำร
จัดกำร 

 ชุมชนยังไม่สำมำรถวำงแผนกำรผลิตโดยคนในชุมชนเอง 

ทั้งนี้  สำมำรถสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนพ้ืนที่สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง และโรงงำนหลวงอำหำร
ส ำเร็จรูปที่ 1 (ฝำง) จ.เชียงใหม่ แสดงดังตำรำง 

ตำรำงที่ 4.9 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของพ้ืนทีส่ถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง และโรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูปที่ 1 
(ฝำง) จ.เชียงใหม่ 

ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

ขั้นที่ 1: 
ครัวเรือน
พ่ึงตนเอง  
บริหารจัดการ

1.1 บริหำร
จัดกำรน้ ำและป่ำ
ให้ได้ประโยชน์
ตลอดป ี

อำสำสมัคร มีเจ้ำหน้ำทีส่่งเสริมอยู่ในพื้นที่คอยให้
ควำมรู้แก่เกษตรกรอยำ่งต่อเนื่อง 

n/a 
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Sustainable-
Minded Farmer

       
           

            
                        

         
          
Business 
Incubator

Supply Chain   
               

           
   

          
        

        
(Function)

        
(Area)

         
        

             
(Community / Area)

ชุมชนยังไม่สามารถวางแผนการผลิต
โดยคนในชุมชนเอง

คนส่วนใหญ่ในชุมชนขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกบักองทุน สหกรณ์ รวมทั้งวิธี
บริหารจัดการ

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

2.2 พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับ

การตลาด

2.1 
รวมกลุ่ม
และดูแล
ความ
เป็นอยู่
สมาชิก

2.3 ส่งเสริม
การเกษตรสมาชิก
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ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

ที่ดินและน้ า 
ให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด  
พอกินตลอดป  

1.2 ท ำกิจกรรม
กำรเกษตร พออยู่
พอกิน 

เข้ำใจและ
พัฒนำ 

ส่งเสริมอำชีพตำมควำมถนัดและ
ควำมขยันของคนในพ้ืนท่ี 

n/a 

เกษตร
ครัวเรือนพ่ึงพำ
ธรรมชำต/ิ
เพำะปลูก 

วิจัยและเผยแพร่พันธุ์พืชเศรษฐกจิ
อย่ำงต่อเนื่อง โดยเน้นกำรเพิ่มมลูค่ำ 
ภำยใต้ข้อจ ำกัดของพื้นที ่
 

n/a 

เกษตรอินทรีย์ 
ทฤษฎีใหม่ 

เลือกใช้พันธุ์ดีและกระบวนกำร
เพำะปลูกท่ีเป็นมำตรฐำน เพื่อให้ได้
ผลผลติที่มีคณุภำพสูงและปลอดภยั 

n/a 

1.3 บริหำร
จัดกำรที่ดินขนำด
เล็กให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

กำรจัดกำร
ที่ดินท ำกิน 

ใช้ประโยชน์จำกศักยภำพของพื้นที่ 
เพื่อปลูกพืชที่มีมูลค่ำสูงและมีตลำด
เฉพำะ 

n/a 

Sustainable 
minded 
Farmer 

รู้จักต่อยอดเทคนิคกำรเพำะปลูกท่ี
ทันสมัยจำกภำยนอก โดยใช้วัสดุที่
หำง่ำยในพ้ืนท่ี เพื่อเพิ่มผลผลติต่อไร่
และแก้ปัญหำโรคพืช 

n/a 

ขั้นที่ 2: 
รวมกลุ่ม/
สหกรณ์ เพ่ือ
การผลิต 
การตลาด 
และดูแลความ
เป็นอยู่ของ
สมาชกิ/ชุมชน 
(สร้าง
ภูมิคุ้มกนัก่อน
ออกสู่
ภายนอก  

2.1 รวมกลุ่มและ
ดูแลควำมเป็นอยู่
สมำชิก 

สหกรณ์/ 
กองทุน 

สหกรณ์ช่วยเพิ่มควำมน่ำเชื่อถือของ
สมำชิก ช่วยลดต้นทุนในกำรกู้ยืม
และปัจจยักำรผลติ 

- คนส่วนใหญ่ในชุมชนขำดควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกองทุน/สหกรณ์ 
รวมทั้งวิธีบริหำรจดักำร 

- ชุมชนยังไม่สำมำรถวำงแผนกำร
ผลิตโดยคนในชุมชนเอง 

2.2 พัฒนำกำร
ผลิตใหส้อดคล้อง
กับกำรตลำด  

กำรตลำด/ 
กำรบริหำร
จัดกำร 

มี SE ดูแลตลอด supply chain 
ตั้งแต่กำรส่งเสริมกำรเพำะปลูก กำร
วำงแผนกำรผลิตชุมชน กำรแปรรปู 
และกำรตลำด 

n/a 

2.2 ส่งเสริม
กำรเกษตร
สมำชิก 

n/a n/a n/a 

    ขั้นที่ 3: ออกสู่
ภายนอก 
เชื่อมโยง
เครือข่าย
ภายนอก ด้าน
อาชีพ ทุน 
การตลาด การ
ผลิต และ
รักษาทุนทาง
สังคมให้ยั่งยืน 

3.1 เชื่อมโยง
ตลำด แหล่งทุน 
องค์ควำมรู้ 
และเทคโนโลยี  
 

n/a n/a n/a 
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4.2 โครงการขยายผลการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

4.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน 

ในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพื้นที่จังหวัด
น่ำน มีจุดเน้นที่จะเก็บข้อมูลและวิเครำะห์เป็นพิเศษทั้งสิ้น 2 ประกำรได้แก ่

1. วิธีกำรพัฒนำและสนับสนุนให้เกษตรกรมีควำมพร้อมส ำหรับกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ 
2. แนวทำง ปัญหำ อุปสรรคในกำรขยำยผลตำมทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 2 

 

 
รูปที่ 4.22 จุดเน้นในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมโครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ

พ้ืนที่จังหวัดน่ำน 

 

โดยในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม จะเก็บข้อมูลเพ่ือกำรวิเครำะห์ตำมองค์ประกอบกำรพัฒนำของ
โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพ้ืนที่ จังหวัดน่ำน ซึ่งประกอบไปด้วย 
องค์ประกอบด้ำนทรัพยกรธรรมชำติ องค์ประกอบด้ำนเกษตรพ่ึงพำธรรมชำติ องค์ประกอบด้ำนรำยได้นอก
ภำคเกษตร และองค์ประกอบด้ำนสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน โดยมีรำยละเอียดองค์ประกอบตำมแสดงดังนี้ 
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(Community / Area)

• วิธีการพัฒนาและ
สนับสนุนให้เกษตรกร
มีความพร้อมส าหรับ
การท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่

จุดเน้นในการลงพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ที่ต้นแบบบูรณาการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาพืน้ทีจ่ังหวัดน่าน

• แนวทาง ปัญหา
อุปสรรคในการขยาย
ผลตามทฤษฎีใหม่
ข้ันที่ 2
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รูปที่ 4.23 องค์ประกอบกำรพัฒนำของโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพ้ืนที่

จังหวัดน่ำน 

 

ทั้งนี้ในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม ได้มีรำยละเอียดประเด็นที่ต้องกำรศึกษำ ส่วนงำน/บุคคลที่ได้พบ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล และข้อมูลที่ต้องกำรได้รับส ำหรับกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมของโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบ
บูรณำกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพื้นที่จังหวัดน่ำน ดังแสดงในตำรำง 
  

ทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดสรร
ที่ดิน

การใช้
ประโยชน์

ที่ดิน

การ
ปรับปรุง 
บ ารุงดิน

ระบบ
ชลประทาน

การใช้
ประโยชน์

การ
บ ารุงรักษา

ดิน น้ า

การจัดสรร
พ้ืนที่ป า

การใช้
ประโยชน์

การปลูก
ทดแทน

ป า

เกษตรพึ่งพาธรรมชาติ

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เพาะปลูก

เทคโนโลยี
การใช้น้ า

การขาย

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร ยา

การขาย

การ
เพาะปลูก ปศุสัตว์

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร ยา

การขาย

ประมง

รายได้นอกภาคเกษตร

ใช้วัตถุดิบ
ในพื้นที่

การ
ออกแบบ

การตลาด

ราคา 
ต้นทุน

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

กระบวน
การแปร

รูป

ราคา 
ต้นทุน

หัตถกรรม แปรรูป

สหกรณ์ 
วิสาหกิจชุมชน

การตลาด

เทคนิคการ
ผลิต

องค์ประกอบการพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน

กระบวน
การบริหาร

จัดการ

บุคลากร

เป็นแหล่ง
ขาย

วัตถุดิบ

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

สร้าง
รายได้

ส่งเสริม
การเกษตร
สมาชิก

เงินกู้ 
กองทุน 

 พันธุ์ ยา 

ให้ความรู้
การเกษตร

ร้านค้า
สวัสดิการ

ดูแลความ
เป็นอยู่
สมาชิก

เงินกู้ 
กองทุน 

 การศึกษา 
ทั่วไป 

อบรม
อาชีพเสริม

การกู้ยืม 
เงินทุน
สหกรณ์

อบรมการ
จัดท าบัญชี
ครัวเรือน

ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม

การเชี่อมโยงสู่ภายนอก

แหล่งทุน

เทคโนโลยี

การเพ่ิม
มูลค่า

ผลิตภัณ ์

เครือข่าย
ทุน

องค์ความรู้
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ตำรำงที่ 4.10 ประเด็นกำรลงพ้ืนที่โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพ้ืนที่จังหวัด
น่ำน 

ประเด็น ส่วนงาน/บุคคล วิธีการ ข้อมูลที่
ต้องการ 

• ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำของพื้นที่ 
• กิจกรรมกำรพัฒนำ วิธีกำรสนับสนุนให้

เกษตรกรมีควำมพร้อมส ำหรับกำรท ำ
เกษตรทฤษฎีใหม่ และกำรขยำยผลตำม
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 
 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ดนิ ปำ่ 
 กำรส่งเสริมกำรเกษตร 
 เทคนิค ควำมรู้ ปัจจัยกำรผลิต 
 รำยได้เสริมนอกภำคเกษตร 
 กำรรวมกลุ่มอำชีพ และกำรบรหิำร

จัดกำรกองทุน 
• ปัญหำอุปสรรค และปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ 

• บุคลำกรมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 
• อำสำสมัครพฒันำหมู่บ้ำน (อสพ.) 

อ.สองแคว และบ้ำนน้ ำปำ้ก อ.ท่ำ
วังผำ 

• เกษตรกรกลุ่มอำชีพ บ้ำนยอด 
บ้ำนผำหลัก บ้ำนน้ ำเกำะ 
 กลุ่มผู้ปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท 
 กลุ่มแปรรูปน้ ำพริกมะแขว่น 
 กรรมกำรกองทุน 

• ผู้น ำชุมชน / ผู้ใหญ่บำ้น 

สัมภำษณ์/ 
สังเกตกำรณ์
ด ำเนินงำน 

• สถิติ/แนวโน้ม 
รำยได้ ก ำไร 
หนี้สิน
ภำพรวมและ
ของแต่ละ
กลุ่มอำชีพ 

 

• แนวกำรพัฒนำต่อยอดชุมชนตน้แบบให้
ไปสู่ควำมพอเพียงและยัง่ยืน 

• กำรพัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตรและ
เชื่อมโยงกับระบบตลำด 

• ปัญหำ อุปสรรค 

• ผู้จัดกำรส ำนักงำนโครงกำรปิด
ทองหลังพระฯ จ.นำ่น 

สัมภำษณ ์

• บทบำทควำมร่วมมือ/กำรสนบัสนุน/
กำรขับเคลื่อนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/อ ำเภอ/จังหวัด ในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรต้นแบบ และพื้นที่
ขยำยผล 

• ผลกำรด ำเนนิงำน ปัญหำอุปสรรค และ
ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ 

• นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบล
ยอด 

• นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ่อ 

• นำยอ ำเภอภูเพียง 
• ปลัดจังหวัดน่ำน 

สัมภำษณ ์

• บทบำท และกำรด ำเนนิงำนของศูนย์
ประสำนงำนประชำคมฯ ในโครงกำร
ขยำยผล 

• ผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรขยำยผล  
พื้นที่ขยำยผลที่มีมีควำมคืบหนำ้ดี และ
พื้นที่ที่มปีัญหำอุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำน 

• ที่ปรึกษำศูนยป์ระสำนงำน
ประชำคมจังหวัดนำ่น 

สัมภำษณ ์
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4.2.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

 ที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน 

 จังหวัดน่ำนถือเป็นแหล่งต้นน้ ำส ำคัญของประเทศไทย เนื่องจำกร้อยละ 45 ของน้ ำในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ
มำจำกแม่น้ ำน่ำน รวมทั้งยังเป็นป่ำต้นน้ ำและแหล่งก ำเนิดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่ส ำคัญของ
ประเทศอีกด้วย อย่ำงไรก็ดีเนื่องจำกจังหวัดน่ำนมีเนื้อท่ีป่ำและภูเขำมำกถึงร้อยละ 85 และมีพ้ืนที่รำบ
เพียงร้อยละ 15 ท ำให้มีพ้ืนที่เกษตรกรรมน้อย น ำไปสู่กำรบุกรุกและถำงป่ำเพ่ือท ำกำรเกษตรใน
ลักษณะหมุนเวียน รวมทั้งมีสภำพปัญหำอ่ืนๆ ซึ่งเป็นสำเหตุของควำมยำกจน เช่น กำรปลูกพืช
เชิงเดี่ยวซึ่งส่งผลให้ดินเสื่อมสภำพ กำรขำดองค์ควำมรู้ ผลผลิตไม่เพียงพอต่อกำรบริโภค กำรใช้
สำรเคมีในกำรเกษตร เป็นต้น นอกจำกนี้ปริมำณน้ ำที่ไหลแรงในหน้ำฝนบวกกับควำมลำดชันของพ้ืนที่
ทีป่รำศจำกป่ำปกคลุม ยังท ำให้เกิดภัยพิบัติน้ ำท่วมและโคลนถล่มในจังหวัดน่ำนอีกด้วย 

 โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพ้ืนที่จังหวัดน่ำน เป็นงำนด้ำนส่งเสริม
กำรพัฒนำของโครงกำรปิดทองหลังพระฯ ซึ่งจังหวัดน่ำน เป็นจังหวัดแรกที่โครงกำรปิดทองหลังพระฯ 
ไดพิ้จำรณำคัดเลือกเป็นพื้นที่ส ำหรับกำรพัฒนำระบบต้นแบบ ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ได้แก่ 

1. เครือข่ำยชุมชนเข้มแข็ง 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็ง 

3. มีสภำพปัญหำในพื้นที่ 

4. เป็นพื้นที่ท่ีมีข้อมูลเพียงพอและเป็นระบบ 

5. มีพ้ืนที่ส ำคัญทำงระบบนิเวศ และ 

6. สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ในเชิงระบบ 

 วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนำพื้นที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพื้นที่จังหวัดน่ำน 

1. เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น โดยน ำองค์ควำมรู้ตำม
แนวพระรำชด ำริไปปรับใช้อย่ำงสอดคล้องเหมำะสมกับภูมิสังคม  

2. เพ่ือสร้ำงงำนและอำชีพให้กับประชำชน ควบคู่กับกำรฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  

3. เพ่ือสร้ำงพ้ืนที่ต้นแบบกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรตำมแนวทำงพระรำชด ำริ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ระดับชุมชนและภูมิภำค 

 พื้นที่ด าเนินโครงการมี 21 หมู่บ้ำน ใน 3 อ ำเภอคือ อ ำเภอท่ำวังผำ อ ำเภอสองแคว และอ ำเภอเฉลิม
พระเกียรติ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 3 หมู่บ้ำนในอ ำเภอท่ำวังผำ ได้แก่ บ้ำนน้ ำป้ำก บ้ำนห้วยธนู และบ้ำนห้วยม่วง ครอบคลุมพ้ืนที่ 
34,312 ไร่ 

 3 หมู่บ้ำนในอ ำเภอสองแคว ได้แก่ บ้ำนยอด บ้ำนผำหลัก และบ้ำนน้ ำเกำะ ครอบคลุมพ้ืนที่ 
44,406ไร่ 
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 15 หมู่บ้ำนในอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ เปียงซ้อ ห้วยฟอง สะจุก สะเกี้ยง บวกอุ้ม ห้วยเต๋ย 
ห้วยกำนต์ บ้ำนด่ำน นำคุ เปียงก่อ ห้วยปูด กิ่วจันทร์ น้ ำรีพัฒนำ น้ ำช้ำงพัฒนำและบวกหญ้ำ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 171,275 ไร่ 

 การด าเนินงานของโครงการปิดทองหลังพระ  ในช่วงเดือนมีนำคม 2552 ซึ่งได้จัดสัมมนำร่วมกับ
จังหวัดน่ำน มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำจำกภำคประชำชน หน่วยงำนรำชกำร และภำคประชำสังคมในจังหวัด 
ทุกภำคส่วนมีควำมเห็นตรงกันเกี่ยวกับปัญหำของ จังหวัดน่ำน ในด้ำนปัญหำที่ดิน ปัญหำกำรบุกรุก
ท ำลำยป่ำและทรัพยำกรธรรมชำติเพ่ือปลูกข้ำวโพด และปัญหำคุณภำพชีวิต ของชุมชน ซึ่งต้องเร่ง
ฟ้ืนฟูแก้ไข โดยได้เดินทำงไปศึกษำดูงำนพ้ืนที่โครงกำรพัฒนำดอยตุง จังหวัดเชียงรำย (พ้ืนที่ทรงงำน) 
ที่เป็นตัวอย่ำงของกำรสืบสำนแนวพระรำชด ำริไปแก้ปัญหำควำมยำกจนอย่ำงบูรณำกำร ตั้งแต่
กระบวนกำรผลิตแปรรูป และกำร ตลำด (ตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ) ตลอดจนกำรฟ้ืนฟูระบบนิเวศโดย
กำรปลูกป่ำเศรษฐกิจ ผู้ร่วมศึกษำดูงำนจำกจังหวัดน่ำนซึ่ง ประกอบด้วย ประชำสังคม ผู้แทนส่วน
รำชกำรอ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องที่ จึงได้มีข้อเสนอที่จะกลับไปด ำเนินกำรต่อใน
พ้ืนที่จังหวัดน่ำน โดยประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด ำรำชด ำริ และขอให้โครงกำรพัฒนำ
ดอยตุงเป็น ที่ปรึกษำในด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ รวมถึงกำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
โดยมีกิจกรรมกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญดังนี้ 

 กิจกรรมปรับปรุงน้ า 

o เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ ร่วมกับชำวบ้ำนในพ้ืนที่เข้ำส ำรวจพ้ืนที่ และพบว่ำในพ้ืนที่มีน้ ำ
ปริมำณมำกแต่ขำดกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ยกตัวอย่ำงเช่น ในพ้ืนที่อ ำเภอสองแคว มีฝำย
และอ่ำงเก็บน้ ำเพียงพอ แต่ขำดท่อส่งน้ ำเข้ำพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร เป็นต้น ทำงโครงกำรฯจึง
ร่วมกับชำวบ้ำนในพ้ืนที่แก้ปัญหำระบบน้ ำทั้งระบบในพ้ืนที่ โดยโครงกำรฯ สนับสนุน
อุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำงทั้งหมด ส่วนชำวบ้ำนเป็นผู้ลงแรง เพ่ือส่งเสริมควำมเป็นเจ้ำของ 
ระบบน้ ำที่ดีขึ้นช่วยให้ชำวบ้ำนสำมำรถปลูกข้ำวนำได้ 2 ครั้งต่อปี และยังช่วยให้ชำวบ้ำน
สำมำรถปลูกพืชหลังนำ เป็นกำรเพ่ิมรำยได้ให้ชำวบ้ำนหลังฤดูเก็บเกี่ยวอีกด้วย 

 กิจกรรมปรับปรุงดิน 

o โครงกำรฯ ได้ร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบคุณภำพดินใน
แต่ละพ้ืนที่  และพบว่ำพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีปัญหำดินขำดแร่ธำตุ ท ำให้ได้ผลผลิตน้อย 
เกษตรกรจึงจ ำเป็นต้องถำงป่ำเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ท ำกิน อันเป็นสำเหตุให้พ้ืนที่ป่ำลดลงอย่ำง
มำก ทำงโครงกำรฯ จึงเข้ำไปพัฒนำพ้ืนที่โดยกำรขุดนำขั้นบันไดควบคู่ไปกับกำรปรับปรุง
ดิน และกำรปรับปรุงระบบน้ ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งเป็นกำรลดกำรใช้พ้ืนที่ท ำกิน และ
เพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไปในเวลำเดียวกัน 

 กิจกรรม   น ูป า 

o ทำงโครงกำรฯ จัดตั้งกองทุนพืชเศรษฐกิจที่สนับสนุนกำรปลูกพืชท้องถิ่นเพ่ิมเติม เป็นกำร
ส่งเสริมให้ชุมชนช่วยกันดูแลป่ำที่เอ้ือประโยชน์ให้กับชุมชน และสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน
ในระยะยำว เช่น ต๋ำว หวำย ต้นกฤษณำเป็นต้น โดยท ำควบคู่ไปกับกำรท ำฝำยอนุรักษ์
เพ่ือชะลอกำรไหลของน้ ำและเพ่ิมควำมชุ่มชื้นให้ระบบนิเวศน์ต้นน้ ำ 
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 กิจกรรมกองทุนปศุสัตว์แบบครบวงจร 

o ในพ้ืนที่มีปัญหำเนื้อสัตว์ไม่เพียงพอต่อกำรบริโภค ชำวบ้ำนต้องซื้ออำหำรจำกนอกพ้ืนที่
เป็นจ ำนวนมำก อีกทั้งยังมีปัญหำอัตรำกำรตำยของสัตว์ในพ้ืนที่ค่อนข้ำงสูง ทำง
โครงกำรฯ จึงจัดตั้งกองทุนส่งเสริมกำรเลี้ยงสุกรและไก่อย่ำงครบวงจร เพ่ือลดรำยจ่ำยใน
ครัวเรือน ควบคู่ไปกับกองทุนอำหำร และกองทุนยำรักษำโรค เพ่ือลดอัตรำกำรตำยและ
เพ่ิมอัตรำกำรเกิดของสัตว์ในพ้ืนที่และเพ่ิมปริมำณอำหำรในชุมชนด้วย ซึ่งหำกเหลือจำก
กำรบริโภค ชำวบ้ำนสำมำรถน ำสัตว์ไปขำยเพ่ือเพ่ิมรำยได้ โดยกำรบริหำรจัดกำรกองทุน
ทั้งหมดด ำเนินกำรโดยคนในพ้ืนที่ซึ่งถือเป็นกำรช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรบริหำรจัดกำร
กองทุนไปในตัว 

 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ: กองทุนหัตถกรรมและกองทุนเพิ่มมูลค่า 

o ทำงโครงกำรฯ ส่งเสริมกำรจัดตั้งกองทุนสนับสนุนอำชีพที่ชำวบ้ำนในท ำอยู่แล้ว เช่น 
ส่งเสริมกองทุนงำนหัตถกรรมจำกแหย่ง ในพ้ืนที่อ ำเภอท่ำวังผำ เพ่ือส่งเสริมกำรเพ่ิม
รำยได้ อีกทั้งทั้งยังสนับสนุนกำรเพ่ิมมูลค่ำของผลผลิตทำงกำรเกษตรของชุมชน เช่น 
กองทุนน้ ำพริกมะแขว่น ด้วยกำรช่วยพัฒนำบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมด้ำนกำรตลำด และ
กองทุนเครื่องสีข้ำวและข้ำวโพด ด้วยกำรสนับสนุนเครื่องสี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชำวบ้ำนจะต้อง
บริหำรจัดกำรกองทุนทั้งหมดด้วยตัวเอง 

4.2.1.2 ประเด็นที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 ประเด็นในภาพรวม 

กำรพัฒนำชุมชนของโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพ้ืนที่จังหวัดน่ำน
สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ยุค ดังนี้ 

 ยุคเริ่มต้น : ยุคสร้ำงคน เริ่มปรับโครงสร้ำงพื้นฐำนน้ ำและท่ีท ำกิน (ปี 2552-2555) 
 ยุคส่งเสริมอำชีพ : ยุคส่งเสริมอำชีพโดยใช้ตลำดน ำ และขยำยผลในพ้ืนที่อ่ืนของจังหวัด (ปี 

2556-ปัจจุบัน) 

โดยในแต่ละยุคนั้นพบประเด็นส ำคัญที่เก่ียวกับกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ ดังต่อไปนี้ 

 ยุคเริ่มต้น : ยุคสร้ำงคน เริ่มปรับโครงสร้ำงพื้นฐำนน้ ำและท่ีท ำกิน (ปี 2552-2555)  
 กำรพัฒนำศักยภำพพ้ืนฐำนส ำหรับงำนพัฒนำให้คนในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง 

 สร้ำงอำสำสมัครพัฒนำหมู่บ้ำน (อสพ.) ที่เป็นคนในพ้ืนที่ ให้รู้จักเชื่อมกับ
ระบบและกลไกขับเคลื่อนของหน่วยงำนหลัก เช่น จังหวัด อ ำเภอ เกษตร 
ปศุสัตว์ เป็นต้น โดย อสพ. เป็นคนในพ้ืนที่ที่ได้รับกำรฝึกอบรมตั้งแต่เริ่ม
โครงกำรฯ และปฏิบัติงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงฯ ซึ่งท ำ
หน้ำที่เป็นพี่ โดยกำรท ำงำนช่วยพัฒนำทักษะและควำมรู้ที่จ ำเป็น พร้อมทั้ง
ปรับทัศนคติและสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม ซึ่งถือว่ำเป็น
ต้นทุนด้ำนบุคลำกรที่มีควำมเข้มแข็งและเป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำในพ้ืนที่ตำมหลักกำรกำรพัฒนำของมูลนิธิฯ ที่ส่งเสริมให้ชุมชน
ลุกขึ้นมำร่วมท ำกำรพัฒนำด้วยตนเองฝึกให้ชำวบ้ำนมองปัญหำให้ครบ 6 
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มิติ รู้ว่ำควรเริ่มต้นแก้ปัญหำ ณ จุดใดก่อน เช่น เริ่มต้นด้วยแหล่งน้ ำ ตำม
ด้วยพัฒนำอำชีพ 

 ปรับทัศนคติให้ชำวบ้ำนรู้จักมองให้รอบว่ำใครควรจะลงแรงลงทรัพยำกร
อะไร ฝึกให้ทุกฝ่ำยรู้สึกเป็นเจ้ำของและหวงแหนสิ่งที่เกิดขึ้นจำกำรพัฒนำ 
เช่น 

 ชำวบ้ำนลงแรงท ำฝำย/บ่อพวง วำงท่อ 
 มูลนิธิสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 

 ฝึกให้ชำวบ้ำนวิเครำะห์และวำงแผนพัฒนำเป็นล ำดับขั้น ตำมปัญหำในแต่
ละพ้ืนที่ เช่น 

 ปรับปรุงแหล่งน้ ำ  
 ปรับปรุงที่ดินท ำกิน 
 ส่งเสริมอำชีพ แจกพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ที่สอดคล้องกับควำม

ต้องกำรของตลำดและทักษะ/วิถีชำวบ้ำน 
 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทุกภำคส่วนอย่ำงเป็นระบบ ทั้ งในระดับ

ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ระดับจังหวัด อ ำเภอ ท้องที่ และชุมชน เพ่ือให้กำร
สั่งกำร กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปอย่ำงรำบลื่นและต่อเนื่อง เช่น ประชำคม
จังหวัด พัฒนำที่ดินจังหวัด ประมงจังหวัด ชลประทำนจังหวัด ปศุสัตว์
จังหวัด องค์กำรบริหำรท้องถิ่น มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 
สโมสรโรตำรีจังหวัด เป็นต้น  

 กำรปรับปรุงแหล่งน้ ำ/ระบบน้ ำ :  
 ปี 52-53 มีกำรปรับปรุงแหล่งน้ ำให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน โดยกำรปรับปรุง

อ่ำงเก็บน้ ำซึ่งส่วนมำกจะอยู่ในที่สูงบริเวณต้นน้ ำ ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้
มำกขึ้น มีกำรขุดบ่อพวงเพ่ือเก็บกักน้ ำ มีระบบท่อส่งน้ ำมำยังบ่อพวงเพ่ือ
กระจำยน้ ำให้ทั่วพ้ืนที่ มีกำรสร้ำงฝำยเกษตร ฝำยอนุรักษ์ อำศัยแหล่งน้ ำ
จำกธรรมชำติและกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม ท ำให้มีน้ ำเพียงพอต่อ
กำรเพำะปลูก  

 กำรพัฒนำระบบน้ ำด ำเนินกำรทั้งระบบ โดยกำรสร้ำงฝำย ฝำยเกษตร ฝำย
อนุรักษ์ บ่อพวงสันเขำ และท่อส่งน้ ำ ท ำให้มี พ้ืนที่รับน้ ำทั้ งหมด 21 
หมู่บ้ำน ใน 3 อ ำเภอ (อ.ท่ำวังผำ 3 หมู่บ้ำน, อ.สองแคว 3 หมู่บ้ำน และ อ.
เฉลิมพระเกียรติ  ต.ขุนน่ำน 14 หมู่บ้ำน) คิดเป็นพ้ืนที่ 10,282 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละประมำณ  25 ของพ้ืนที่ท ำกินทั้งหมด 41,723 ไร่  มีกำรซ่อมแซม
ระบบส่งน้ำและระบบเก็บกักน้ ำเดิม มีกำรสร้ำงฝำยอนุรักษ์เพ่ือคืนควำมชุ่ม
ชื้นให้กับป่ำ สำมำรถชะลอควำมแรงของน้ ำ อันอำจเป็นสำเหตุของน้ ำป่ำ
และกำรพังทลำยของหน้ำดิน มีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำโดยชุมชน เช่น กำร
บริหำรจัดกำรฝำยโดยมีนำยฝำยเป็นผู้ดูแล มีกำรเก็บค่ำกำรใช้น้ ำโดยหัวจุด
แต่ละจุดในพ้ืนที่ ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรน้ ำมีอย่ำงทั่วถึง ครอบคลุม และ
ทันต่อปัญหำต่ำงๆ เนื่องจำกชุมชนเป็นผู้ดูแลและจัดกำรเอง  
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 กำรบริหำรจัดกำรป่ำไม้  
 ก่อนเริ่มโครงกำร มีภูเขำที่เป็นภูเขำหัวโล้นกระจำยอยู่ทุกพ้ืนที่ หลังจำก

เริ่มมีโครงกำรเข้ำมำ ก็มีทีมพ่ีเลี้ยงเข้ำมำอบรมให้ควำมรู้ในกำรบริหำรและ
ดูแลป่ำ จำกกำรที่มี “หน่วยจัดกำรต้นน้ ำ” เข้ำมำดูแล แนะน ำชำวบ้ำน 
เรื่องกำรดูแลและอนุรักษ์ป่ำ มีกำรตั้งกฎระเบียบขึ้นมำ เพ่ือไม่ให้ท ำลำยป่ำ 
มีกำรแบ่งเขตรับผิดชอบให้ชำวบ้ำนดูแลและใช้ประโยชน์จำกป่ำ มีกำรร่วม
ดูแลป่ำโดยชำวบ้ำนเป็นผู้ร่วมดูแล   

 มีกำรปลูกป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง ปลูกป่ำเพ่ืออนุรักษ์ ปลูกป่ำ
ทดแทน กำรเริ่มปลูกป่ำใช้สอยและป่ำเศรษฐกิจยังส่งเสริมแนวทำงให้คน
อยู่ร่วมกับป่ำ  

 มีกำรตั้ง “คณะกรรมกำรป่ำชุมชน” ขึ้นมำเพ่ือดูแลป่ำ ให้ชำวบ้ำนมีส่วน
ร่วมดูแลป่ำ โดยแบ่งกลุ่มดูแลรักษำเป็นเขตใครเขตมัน เพื่อควำมสะดวกใน
กำรดูแลอย่ำงทั่วถึง ชำวบ้ำนสำมำรถเก็บของป่ำไปใช้ประโยชน์ได้ มีกำรท
แนวกันไฟ เพ่ือกำรป้องกันไฟป่ำ ท ำให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรดูและและ
บริหำรจัดกำรป่ำ มีกำรปลูกฝังให้ชุมชนเข้ำใจถึงควำมส ำคัญในเรื่อง
สิ่งแวดล้อม 

 กำรปรับปรุงที่ดินท ำกิน :  
 เกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีที่ดินท ำกินเป็นของตัวเอง เมื่อโครงกำรพัฒนำ

เริ่มต้นขึ้น ก็มีกำรจับพิกัดที่ดินท ำกินด้วยดำวเทียม เพ่ือทรำบจ ำนวนกำร
ถือครองและก ำหนดขอบเขตท่ีท ำกินให้ชัดเจน โดยแยกที่ดินท ำกินออกจำก
ผืนป่ำอนุรักษ์และป่ำชุมชน   

 มีกำรพัฒนำที่ดินอย่ำงเป็นระบบ มีกำรเปลี่ยนจำกท ำไร่หมุนเวียนเป็นท ำ
นำขั้นบันได มีกำรปลูกพืชหญ้ำแฝกเพ่ือป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน มี
กำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงดินเพ่ือน ำมำวิเครำะห์สภำพควำมเป็นกรด-ด่ำง ช่วยให้
ชำวบ้ำนสำมำรถใช้พ้ืนที่ท ำกินเดิมได้อย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ต้อง
ท ำไร่หมุนเวียนและบุกรุกป่ำเพ่ิมข้ึน  

 กำรส่งเสริมกำรปลูกพืช :  
 ก่อนหน้ำนี้เกษตรกรมีกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือข้ำวโพด มีกำรใช้สำรเคมีที่

มัอัตรำยสูงในพ้ืนที่ เมื่อมีกำรด ำเนินโครงกำร มีกำรส่งเสริมกำรปลูกพืช
อินทรีย์ มีกำรส่งเสริมให้ปลูกข้ำว ท ำให้ชุมชนในพ้ืนที่สำมำรถปลูกข้ำวจนมี
ข้ำวพอกิน  

 ระยะแรก คือ ปี 2554-2555 มีกำรส่งเสริมให้ปลูกพืชหลังนำ แต่ล้มเหลว
จำกกำรส่งเสริมให้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง มะเขือเจ้ำพระยำ ฟักทอง โดยมีสำเหตุ
หลำยประกำร อำทิ 

 เกษตรกรไม่ถนัดปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เพรำะเป็นเกษตรประณีต ต้อง
ดูแลมำก  
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 อสพ. ไม่รู้เทคนิคที่แท้จริงในกำรปลูก มีควำมรู้แค่จำกกำรไปดูงำน
ที่อ่ืนแล้วมำสอน/ส่งเสริมชำวบ้ำนให้ปลูกหลำยอย่ำง  

 ไม่มีทีมส่งเสริมเกษตรลงมำช่วย  
 กำรเลือกชนิดพืช ก็เลือกตำมเมนูในคู่มือ 
 ผลผลิตต่อไร่ต่ ำมำก และคุณภำพไม่ดี 
 ชำวบ้ำนหวังว่ำโครงกำรจะรับซื้อผลผลิต 

 ปศุสัตว์ :  
 ระยะแรก อำหำรจำกเนื้อสัตว์มีไม่พอในพ้ืนที่ มีกำรเลี้ยงไก่อยู่บ้ำงจึงมีกำร

ส่งเสริมให้เลี้ยงมำกขึ้น ต่อมำได้มีกำรส่งเสริมให้เลี้ยงหมู โดยมูลนิธิปิดทอง
หลังพระฯ ส่งเสริมให้กำรเลี่ยงเป็ดโดยสโมสรโรตำรีจังหวัดน่ำน กำรเลี่ยงโค 
กระบือ โดยธนำคำรโค กระบือ ซ่ึงดูแลโดยกรมปศุสัตว์  

 สัตว์ส่วนมำกจะเลี้ยงไว้บริโรคในครัวเรือนและชุมชน  มีกิจกรรมเกี่ยวกับ
ปศุสัตว์ที่ด ำเนินกำรโดยคนในพ้ืนที่เอง ซึ่งช่วยลดอัตรำกำรตำยของสัตว์
เป็นกำรเพ่ิมผลผลิตปศุสัตว์ในพ้ืนที่โครงกำรฯ เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อ
บริโภค  

 ยุคส่งเสริมอำชีพ : ยุคส่งเสริมอำชีพโดยใช้ตลำดน ำ และขยำยผลในพ้ืนที่อ่ืนของจังหวัด (ปี 
2556-ปัจจุบัน) 

 กำรส่งเสริมอำชีพ 
 กำรพัฒนำอำชีพและควำมช ำนำญ :  

 ในระยะแรกของกำรด ำเนินโครงกำร มีกำรน ำผู้น ำชุมชน และ
เกษตรกรผู้สนใจ ไปดูงำนที่เกี่ยวข้องในหลำยพ้ืนที่ เช่น ที่มูลนิธิ
แม่ฟ้ำหลวง โครงกำรหลวง โครงกำรพัฒนำดอยตุงฯ เพ่ือให้เกิด
กำรแลกเปลี่ยน เรียนรู้  

 ในระยะต่อมำมีกำรฝึกอบรมอำชีพ ให้แก่ผู้สนใจ เช่น กำรแปรรูป
ผลผลิตต่ำงๆ เป็นต้น 

 อสพ. และชำวบ้ำนเริ่มเกิดกำรเรียนรู้ ว่ำกำรเลือกประเภทพืชผักที่จะปลูก
นั้น ต้องใช้ตลำดน ำ กำรกำรใช้ตลำดน ำในระยะแรกต้องท ำงำนร่วมกับนัก
ธุรกิจที่มีคุณธรรม เพรำะล ำพัง อสพ. นั้น ควำมรู้ด้ำนกำรท ำกำรตลำดและ
เครือข่ำยทำงกำรค้ำยังเป็นเรื่องที่ไม่เชี่ยวชำญ 

 ปี 2556 เริ่มใช้ตลำดน ำ ผลดีขึ้น 
 ส ำรวจตลำดชุมชนก่อน แล้วส่งเสริมปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท ซึ่ง

เกษตรกรเคยปลูก 
 ตอนแรกคนไม่เชื่อเรื่องปลูกพริก เพรำะขำดควำมเชื่อมั่นตั้งแต่

เรื่ องหน่อไม้ฝรั่ ง กลั วขำยไม่ ได้  แต่พอมีคนน ำ จนประสบ
ควำมส ำเร็จที่ชัดเจน มีรำยได้เพ่ิมขึ้นเป็นกอบเป็นก ำก็มีชำวบ้ำน
คนอ่ืนๆ ด ำเนินรอยตำมโดยธรรมชำติ 
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 ปัจจุบันมีกำรท ำข้อตกลงกับผู้ค้ำรำยใหญ่ ท ำให้สำมำรถวำงแผน
ยอดขำยและปริมำณกำรเพำะปลูกในแต่ละช่วงได้ล่วงหน้ำ 

 กลุ่มพริกซุปเปอร์ฮอทขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว เพรำะมีผู้น ำที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ ท ำให้มีปริมำณพริกมำกพอที่จะขำยได้ตำมที่ตกลงกัน 
ท ำให้ควำมร่วมมือกับผู้ค้ำเป็นไปได้ด้วยดี อย่ำงไรก็ตำม เมื่อมี
จ ำนวนสมำชิกเพ่ิมมำกขึ้น เริ่มพบปัญหำกำรควบคุมคุณภำพกำร
เพำะปลูก คือ มีสมำชิกบำงรำยแอบใช้สำรเคมี หรือบำงรำยก็ใช้
โดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ 

 ปี 2557 เริ่มเพ่ิมมูลค่ำพืช 
 ผลผลิตเริ่มมำกพอ มีพ่อค้ำเข้ำมำรับซื้อ 
 เริ่มปลูกมะนำวนอกฤดู  

 กำรรวมกลุ่มอำชีพ 
 กำรรวมกลุ่มอำชีพมีหลำยกลุ่ม แต่มีเพียงบำงกลุ่มท่ีเข้มแข็ง เช่น 

o กำรรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกพริก บ้ำนยอด อ.สอง
แคว ซึ่งปัจจุบันมีกำรรวมกลุ่มสมำชิก มำกกว่ำ 32 รำย 
ในพ้ืนที่เพำะปลูกกว่ำ 41 ไร่ มีผลผลิตที่มีพ่อค้ำมำรับซื้อ
ถึงในพ้ืนที่ มีกำรประกันรำคำขั้นต่ ำแก่สมำชิกผู้ปลูก และ
มีตลำดรับซื้อที่แน่นอน เกษตรกรมีหน้ำที่ในกำรรักษำ
คุณภำพของผลผลิต และไม่น ำผลผลิตไปขำยให้พ่อค้ำรำย
อ่ืนที่ไม่ได้ท ำข้อตกลงกันไว้เท่ำนั้น   

 กำรขยำยผลไปพ้ืนทีอ่ืนๆ ของจัดหวัด 
 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตกลงให้มีพ้ืนที่ขยำยผล 15 แห่งทั่วจังหวัด 

 สำมำรถขขยำยผลไปในพ้ืนที่ 15 แห่งทั่วจังหวัด 
 มีจุดที่สำมำรถปรับปรุงและพัฒนำให้ดีขึ้นได้ดังนี้ 

o กำรขโครงกำรขยำยผลบ้ำนห้วยค ำ เร่งด ำเนินกำรเกินไป 
ทำงอ ำเภอเร่งหำพันธุ์ข้ำวแต่ได้พันธุ์ไม่ดี ปลูกแล้วข้ำว
แข็ง กินไม่ได้ 

o ข้ำรำชกำรระดับสูงของจังหวัด ถึงแม้จะเคยท ำงำนพัฒนำ
ร่วมกับชุมชนมำก่อน แต่ในฤดูกำลโยกย้ำย ก็ต้องรอ
ทิศทำงของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดคนใหม่ก่อน ว่ำจะมี
นโยบำยขับเคลื่อนต่อหรือไม่ 

o ข้ำรำชกำรระดับสูงของอ ำเภอ ถึงแม้จะเข้ำใจหลักกำร
และแนวทำงกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง แต่
เมื่อได้รับเป้ำหมำยมำ ก็ต้องเร่งด ำเนินกำรขยำยผล
หมู่บ้ำนต่ำงๆ ให้ได้ตำมเป้ำหมำย ทั้งๆ ที่ เห็นว่ำบำง
หมู่บ้ำนยังไม่พร้อม ผู้น ำชุมชนไม่พร้อม สมำชิกหมู่บ้ำนไม่
พร้อม 
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 พ้ืนที่ต้นแบบท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรขยำยผลในบทบำทส ำคัญในกำรเป็น
แหล่งเรียนรู้ (Social Lab)  

 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีกำร
เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง ของหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนเอกชน 
องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น เกษตรกร นักวิจัย สถำบันกำรศึกษำ 
และผู้สนใจทั่วไป  

 มีอำสำสมัครพัฒนำท้องถิ่นและชำวบ้ำนที่ได้รับประโยชน์ท ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ที่พวกเขำได้ลงมือท ำและเห็น
ผลส ำเร็จด้วยตัวเองแล้ว 

 ในระยะแรกของกำรขยำยผลโครงกำร ชำวชุมชนในบำงพ้ืนที่ให้
ควำมร่วมมือน้อย เพรำะยังไม่เห็นควำมส ำคัญ และยังรอดูท่ำทีที่
แท้จริงของหน่วยงำนที่พัฒนำก่อน ว่ำจะเอำจริงแค่ไหน เพรำะ
ปกติมีหลำยหน่วยงำนที่เข้ำมำแล้วท ำโครงกำรแค่ 2-3 เดือน ก็ไม่
ท ำต่อ ท ำให้กำรขยำยผลเป็นไปอย่ำงล ำบำก จ ำเป็นต้องอำศัย
เครือข่ำยในพ้ืนที่ซึ่งก็คือ ศูนย์ประสำนงำนประชำคมจังหวัดน่ำน 
ซึ่งมีบทบำทส ำคัญในกำรส ำรวจหำพ้ืนที่ๆ พร้อมส ำหรับกำรขยำย
ผล เนื่องจำกมีโครงกำรหลำยโครงกำรที่ด ำเนินกำรส ำเร็จมำก่อน
แล้ว นอกจำกนั้นยังมีควำมสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ำยฮักเมืองน่ำน 
ซึ่งมีมวลชนในพ้ืนที่และมีโครงกำรป่ำชุมชนที่ท ำส ำเร็จแล้วเป็น
ตัวอย่ำงอยู่หลำยโครงกำร ท ำให้ชำวชุมชนเกิดกำรรวมตัวและให้
ควำมร่วมมือเป็นอันดี  

 ประเด็นส าคัญตาม Practical Framework 

ก. ระบบชลประทำน 

 มีกำรปรับปรุงแหล่งน้ ำ โดยกำรสร้ำงฝำย ฝำยเกษตร ฝำยอนุรักษ์ อ่ำงพวง และท่อส่งน้ ำ ในพ้ืนที่
โครงกำร กำรสร้ำงฝำยอนุรักษ์เพ่ือคืนควำมชุ่มชื้นให้กับป่ำ สำมำรถชะลอควำมแรงของน้ ำ อัน
อำจเป็นสำเหตุของน้ ำป่ำและกำรพังทลำยของหน้ำดิน 

ข. ที่ดินท ำกิน 

 พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำรใน 21 หมู่บ้ำน ในอ ำเภอท่ำวังผำ อ ำเภอสองแคว และอ ำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดน่ำน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงหรือที่ค่อนข้ำงชัน เกษตรกรส่วนมำกมีที่ดินท ำกินเป็น
ของตนเอง ถึงแม้จะเป็นเอกสำรสิทธิที่ใช้ที่ดินเพ่ือท ำกิน แต่เกษตรกรก็มีสิทธิครอบครองและดูแล
บริหำรจัดกำรได้โดยสะดวก สำมำรถเพำะปลูกและใช้ประโยชน์ได้เต็มที่  

ค. กำรเพำะปลูก 

 มีกำรส่งเสริมให้ปลูกข้ำว ท ำให้ชุมชนในพ้ืนที่สำมำรถปลูกข้ำวจนมีข้ำวพอกิน นอกจำกนี้ชยัง
สำมำรถปลูกพืชสวนครัว พืชหลังนำ เช่น พริก มะนำว ลูกเดือย หน่อไม้ฝรั่ง (ปัจจุบันไม่ส่งเสริ ม 
เนื่องจำกผลผลิตไม่ค่อยดี) และไม้ผลซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะเป็นรำยได้ในระยะยำว  
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ง. กำรเลี้ยงสัตว์ 

 เดิมมีกำรเลี้ยงไก่ ต่อมำได้มีกำรส่งเสริมให้เลี้ยงหมู โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ กำรเลี่ยงเป็ดโดย
สโมสรโรตำรีจังหวัดน่ำน กำรเลี่ยงโค กระบือ โดยธนำคำรโค กระบือ กรมปศุสัตว์ ซึ่งส่วนมำกจะ
เลี้ยงไว้บริโรคในครัวเรือน ชุมชน มำกกว่ำ  

จ. กำรสร้ำงรำยได้นอกภำคเกษตร 

 มีกำรแปรรูปผลผลิตในบำงพ้ืนที่ แต่ยังมีปริมำณน้อย กำรบริหำรจัดกำรยังอยู่ในช่วงเรียนรู้ ยังไม่
มีควำมช ำนำญในกำรตลำดเท่ำที่ควร เช่น น้ ำพริกมะแคว่น ก่อนหน้ำนี้มีผู้น ำกลุ่มที่เข้มแข็ง มีกำร
รวมกลุ่มกันขำย ท ำให้ได้รำคำที่ดี ปัจจุบันผู้น ำกลุ่มมีอำยุมำก เกษียรตัวเองไปแล้วไม่มีใครมำเป็น
ผู้น ำต่อ ท ำให้อยู่ในลักษณะต่ำงคนต่ำงท ำ ต่ำงคนต่ำงขำย บำงครั้งตัดรำคำกันเอง ท ำให้ขำยได้ใน
รำคำที่ถูกลงมำก ทั้งๆ ที่น้ ำพริกมะแคว่นของที่จังหวัดน่ำนเป็นสินค้ำที่มีชื่อเสียง มีรสชำติที่
แตกต่ำงกว่ำหลำยๆ ที่ ถ้ำมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ก็จะสำมำรถพัฒนำไปได้มำกกว่ำที่เป็นอยู่   

ฉ. กำรรวมกลุ่ม / กองทุน 

 มีกองทุนที่ชำวบ้ำนจัดตั้งขึ้นมำ บริหำรจัดกำรโดยสมำชิกในชุมชน แต่ยังขำดมืออำชีพหรือ
ผู้เชี่ยวชำญในชุมชน ที่สำมำรถบริหำรจัดกำรกองทุนได้ ท ำให้ขำดองค์ควำมรู้ในกำรบริหำร
กองทุนที่เหมำะสม กำรบังคับใช้ระเบียบกองทุนที่ชำวบ้ำนร่วมกันตั้งขึ้นยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด มี
กำรฝ่ำฝืนโดยกำรปล่อยกู้ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้อง นอกจำกนั้นกำรที่ไม่มีหน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือร่วม
ตรวจสอบกองทุนร่วมกับสมำชิก เป็นปัจจัยที่ท ำให้กองทุนไม่โปร่งใส ขำดควำมน่ำเชื่อถือ  

 ตอนเริ่มต้นโครงกำร มีกองทุนที่ชำวบ้ำนจัดตั้งขึ้นมำ บริหำรจัดกำรโดยคนในชุมชน บริหำร
จัดกำรเอง เช่น กองทุนระบบน้ ำ กองทุนเมล็ดพันธุ์ กองทุนปศุสัตว์ กองทุนแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตร เป็นต้น รวม 14 กองทุน (ที่บำ้นยอด)  

 พบว่ำบำงกองทุนมีจ ำนวนสมำชิกเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เช่น กองทุนกลุ่มพริก บำงกองทุนจ ำนวนสมำชิก
ลดลง มีหลำยกองทุนที่ล้มเหลว เช่น 

• กองทุนโรงสี หยุดด ำเนินกำรเพรำะมีข้ำวน้อยเกินไป ไม่คุ้มกับค่ำน้ ำมัน ไม่มีช่ำงซ่อม 

• กองทุนเมล็ดพันธุ์ สมำชิกยืมเงินไปซื้อเมล็ดพันธุ์ แล้วคืนเป็นเงิน 

• ปัจจุบัน ยุบรวมกองทุนเป็นกองทุนรวม 

 มีกำรรวมกลุ่มอำชีพ มีทั้งที่ประสบควำมส ำเร็จและไม่ประสบควำมส ำเร็จ  

• กลุ่มอำชีพหลำยกลุ่ม ไม่ได้ออกไปท ำตลำดด้วยตนเอง แต่รอให้พ่อค้ำเข้ำมำซื้อในพ้ืนที่ 

• ผลผลิตเกษตรหลำยชนิด มีปริมำณน้อย กระจัดกำรจำยอยู่ทั่วไป ท ำให้พ่อค้ำที่จะมำรับ
ซื้อไม่เข้ำพ้ืนที่ ไม่มีตลำดขำยที่แน่นอน เกษตรกร รอตลำดวิ่งเข้ำมำหำ โดยที่ไม่มี
ประสบกำรณ์ในกำรหำตลำดใหม่ 

• กลุ่มพริก  
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o ปี 2556 มีสมำชิก 10 คน ปี 2558 มี 30 กว่ำคน มีพ่อค้ำรำยใหญ่มำรับซื้อ มี
แผนกำรซื้อตลอดปีและมีเมล็ดพันธุ์ให้ ท ำให้สมำชิกวำงแผนกำรผลิตได้ล่วงหน้ำ 
รำคำขำยสูงเฉลี่ยตลอดปี กิโลกรัมละ 30 บำท ในขณะที่อ่ืนขำยได้ กิโลกรัมละ 
10 บำท 

o กลุ่มพริกได้เรียนรู้หลักกำรตลำดจำกพ่อค้ำรำยใหญ่ที่มีคุณธรรม จึงรู้ว่ำกำร
ควบคุมปริมำณและคุณภำพผลผลิตให้ได้เป็นเรื่องส ำคัญ ส่งผลให้มีกำรติดตำม
ควบคุมสมำชิกกันเอง ว่ำต้องเพำะปลูกตำมแผน ไม่ใช้สำรเคมี และรวมกันขำย
ให้กับผู้ซื้อตำมเวลำ ปริมำณ และรำคำที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้ำแล้ว 

• กลุ่มมะแขว่น เดิมมีสมำชิก 16 คน ตอนนี้เหลือ 3 เพรำะขำยมะแขว่นแห้ง ง่ำยกว่ำแปร
รูปท ำน้ ำพริก 

• กลุ่มกล้วยทอด ไปดูงำนที่อ่ืนมำแล้วลงมือผลิตเลย ปรำกฏว่ำขำดทุน ท ำไปซักพักถึงรู้ว่ำ
ต้องท ำวันละ 300 หวีถึงจะก ำไร 

• ตลำดรองรับ ทั้งที่วำงแผนกำรขำยตลอดปีกับนักธุรกิจรำยใหญ่ของพ้ืนที่ กับกำรมีพ่อค้ำ
เข้ำมำซื้อในพ้ืนที่ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มเกษตรกรยังไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรออกไป
เรียนรู้ หำตลำดด้วยตนเอง เห็นว่ำถ้ำท ำผลผลิตให้มีปริมำณมำกและคุณภำพดี ตลำดจะ
เข้ำมำเอง  

ช. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

 มีกำรสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมือทุกภำคส่วนอย่ำงเป็นระบบ ท ำให้ผู้น ำทั้ง 3 ภำคส่วน เข้ำใจและ
มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นในกระบวนกำรพัฒนำตำมแนวทำงของมูลนิธิปิดทองฯ ได้แก่  

• ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

• นำยก อบจ. / นำยก อบต. 

• ผู้น ำโดยธรรมชำติของชุมชน 

 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นด้วยและร่วมผลักดันอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ 

• ตั้งคณะท ำงำนจังหวัด 

• ตั้งคณะท ำงำนอ ำเภอ  

• ติดตำมผลของพ้ืนที่ต้นแบบ 

• ให้มีพ้ืนที่ขยำยผล 15 แห่งทั่วจังหวัด 
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4.2.1.3 สรุปสถานะการพัฒนาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการยกระดับและความยั่งยืนในการพัฒนา
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 สรุปสถานะการยกระดับการพัฒนา/ความยั่งยืนของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน (ตาม Practical Framework) 

สถำนะปัจจุบันของกำรพัฒนำชุมชน ในพ้ืนที่โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำพื้นทีจ่ังหวัดน่ำน สำมำรถสรุปในภำพรวมได้ดังนี้ 

1. ในระดับครัวเรือน (ระดับที่ 1) พบว่ำประสบควำมส ำเร็จผ่ำนขั้นที่ 1 ไปได้อย่ำงดี พบว่ำปัจจัย
กำรผลิตด้ำนแหล่งน้ ำ ที่ดินท ำกิน มีอย่ำงสมบูรณ์ เกือบทุกครัวเรือนจะมีที่ ดินท ำกินพอเพียง
ส ำหรับกำรปลูกข้ำวและพืชเศรษฐกิจ มีแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตรอย่ำงบ่อพวง กระจำยอยู่โดยรอบ 
โดยจะคอยรับน้ ำจำกอ่ำงเก็บน้ ำที่อยู่ต้นน้ ำอีกที โดยในระดับครัวเรือน พบว่ำมีหลำยกิจกรรม
ด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง และประสบผลส ำเร็จเป็นอย่ำงด ีได้แก่ 

– ด้ำนแหล่งน้ ำ มีกำรปรับปรุงและกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำร่วมกันของชุมชน โดยกำร
ปรับปรุงอ่ำงเก็บน้ ำซึ่งส่วนมำกจะอยู่ในที่สูงบริเวณต้นน้ ำ เพื่อให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้
มำกขึ้น มีกำรขุดบ่อพวงเพ่ือเก็บกักน้ ำ มีระบบท่อส่งน้ ำมำยังบ่อพวงเพ่ือกระจำยน้ ำให้
ทั่วพื้นที่ มีกำรสร้ำงฝำยเกษตร ฝำยอนุรักษ์ อำศัยแหล่งน้ ำจำกธรรมชำติและกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงเหมำะสม ท ำให้มีน้ ำเพียงพอต่อกำรเพำะปลูก  

– ด้ำนกำรจัดกำรที่ดินท ำกิน เกษตรกรในพ้ืนที่โครงกำรส่วนมำกมีที่ดินท ำกินเป็นของ
ตนเอง ท ำให้สำมำรถวำงแผนกำรเพำะปลูกได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรวัดพิกัดด้วย
ดำวเทียม ท ำให้ทรำบพิกัดพ้ืนที่เพำะปลูกของแต่ละครัวเรือนที่แน่นอน แก้ปัญหำกำรทับ
ซ้อนที่ดิน และลดกำรบุกรุกท ำลำยป่ำต้นน้ ำได้  

– มีกำรปลูกพืชที่หลำกหลำย ทั้งพืชผักสลับกันไปในแต่ละช่วง และพืชไม้ผล แทนกำรปลูก
พืชเชิงเดี่ยว เช่น ปลูกพริก ผู้ปลูกบำงกลุ่มมีกำรส ำรวจตลำดก่อนกำรปลูกพืช มีกำร
ติดต่อกับพ่อค้ำเพ่ือวำงแผนกำรปลูกให้เพียงพอแก่ควำมต้องกำรของพ่อค้ำที่มำรับซื้อ 
ท ำให้ผลผลิตที่ได้สำมำรถขำยได้ เป็นที่ต้องกำรของตลำด ผู้ปลูกบำงกลุ่มได้รับแผนกำร
ตลำดมำจำกพ่อค้ำหรือผู้จัดกำรตลำดที่เชื่อถือได้    

– มีกำรส่งเสริมให้ท ำเกษตรอินทรีย์ แทนกำรใช้สำรเคมี โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้เรื่อง
เกษตรอินทรีย์ กำรท ำยำก ำจัดแมลงชีวภำพ กำรท ำปุ ยอินทรีย์ “กำรท ำเกษตรอินทรีย์” 
เป็นปัจจัยที่ท ำให้ผลผลิตสำมำรถขำยได้อย่ำงยั่งยืน 

– มีกำรก ำหนดเขตป่ำชุมชน ที่สนับสนุนให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลป่ำ อนุรักษ์ป่ำ ใช้ประโยชน์
จำกป่ำ และส่งเสริมให้ชำวบ้ำนมีส่วนร่วมในกำรรักษำป่ำ มีกำรบังคับใช้กฎหมำยไม่ให้
บุกรุกป่ำอุทยำน ป่ำสงวน อย่ำงเคร่งครัด ท ำให้ชำวบ้ำนเกรงกลัวและไม่กล้ำบุกรุกป่ำ  

– มีกำรส่งเสริมอำชีพให้เกษตรกรในพ้ืนที่ 
2. ในระดับชุมชน (ระดับที่ 2) อยู่ในระยะเริ่มต้น มีกำรรวมกลุ่มอำชีพเกิดขึ้นหลำยกลุ่ม และมีหลำย

กิจกรรมด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 
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– มีทีมอำสำพัฒนำหมู่บ้ำน (อสพ.) ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์ประสำนงำนที่คอยประสำนงำนกับ
ท้องถิ่น ภำครัฐ ภำคเอกชน และเครื่อข่ำยควำมร่วมมืออ่ืนๆ อีกทั้งยังเป็นทีมที่ปรึกษำ 
คอยให้ค ำปรึกษำและกำรบริกำรในชุมชน เพ่ือให้กำรพัฒนำขับเคลื่อนได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว  

– มีกำรจัดตั้งกองทุนขึ้นมำหลำยกองทุน เช่น กองทุนเมล็ดพันธ์ กองทุนหมู กองทุนเครื่อง
บด กองทุนเป็ด กองทุนไก่ กองทุนเมล็ดพันธ์ข้ำว ที่บริหำรด้วยสมำชิกในชุมชน ชุมชน
เป็นผู้ก ำหนดระเบียบข้อบังคับขึ้นมำเอง โดยมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้สมำชิก
รับทรำบ  

– มีเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งด้ำนประชำคม วิชำกำรและกำรปฏิบัติกำร เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่
โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำ และกำรพัฒนำ 

 
รูปที่ 4.24 สถำนะของกำรพัฒนำชุมชนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำร

แก้ไขปัญหำและพัฒนำพ้ืนที่จังหวัดน่ำน 

 

 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการยกระดับและความย่ังยืนในการพัฒนา  

กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยกำรพัฒนำเพ่ือให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำ และปัจจัย
ภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันควำมล้มเหลว โดยน ำประเด็นหรือสิ่งที่พบจำกกำรลงพ้ืนที่ สอบทำนกับพระรำชด ำรัสที่
เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในประเด็นนั้นๆ เพ่ือสรุปจุดแข็ง (ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ) และ

(1)

ครัวเรือนพึ่งตนเอง  
(2)

ชุมชนรวมกลุ่ม 
พึ่งตนเองได้  

(3)

ออกสู่ภายนอกเพื่อ
เชื่อมโยงแหล่งทุน 
องค์ความรู้ และ

เทคโนโลยี  
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จุดอ่อน (ปัจจัยเสี่ยง) พิจำรณำตำมทฤษฎีใหม่แต่ละขั้นและองค์ประกอบของ Practical Framework ได้
ดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนา เพื่อให้เกิดการยกระดับและความย่ังยืนในการพัฒนา  จุดแข็ง  

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

 

 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพื้นที ่
(Proven Facts)

 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมัน รั่งจะต้องพยายามยึด
หลักการพ่ึงตัวเองให้มากท่ีสุด อันจะเป็นแบบฉบับที่
ดีส ำหรับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ... 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ บ้านเจดีย์แม่ครัว ต าบลแม่แ ก
ใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่    กุมภาพันธ์     

 . . .สมาชิกทุกคนจะต้องเรียนรู้ วิชาการให้ ใช้
วิทยาการต่าง นี้ให้ถูกต้อง ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็เกิดผล
เสียหายได้ คือ วิชำกำรทั้งในด้ำนกลไกต่ำงๆ และ
วิชำกำร ... หรือในด้ำนกำรค้ำ... 

พระรำชด ำรัสพระรำชทำนแก่คณะสมำชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม 
กรรมกำรสหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์กำรประมง
ทั่วรำชอำณำจักร ณ ศำลำดุสิดำลัย วันศุกร์ที่ 9 พฤษภำคม 2529

 เริ่มต้นด้วยกำรพัฒนำคนใน
พื้นที่ให้พร้อมต่อกำรร่วมลง
มือพัฒนำตนและชุมชน 
 ควำมรู้ ทัศนคติ 

 อำสำสมัครต้องอยู่กับพื้นที่ 
ชำวบ้ำนเชื่อมั่น สำมำรถ
เชื่อมได้ทั้งกับชำวบ้ำน 
จังหวัด และ อปท.

– ฝึกให้ชำวบ้ำนมองปัญหำให้ครบ 6 มิติ รู้ว่ำ
ควรเริ่มต้นแก้ปัญหำ ณ จุดใดก่อน เช่น 
เริ่มต้นด้วยแหล่งน้ ำ ตำมด้วยพัฒนำอำชีพ

– ปรับทัศนคติให้ชำวบ้ำนรู้จักมองให้รอบว่ำ
ใครควรจะลงแรงลงทรัพยำกรอะไร ฝึกให้
ทุกฝ่ำยรู้สึกเป็นเจ้ำของและหวงแหนสิ่งที่
เกิดขึ้นจำกำรพัฒนำ เช่น

– ชำวบ้ำนลงแรงท ำฝำย บ่อพวง วำงท่อ
– มูลนิธิสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

– สร้ำงอำสำพัฒนำที่เป็นคนในพื้นที่ ให้รู้จัก
เชื่อมกับระบบและกลไกขับเคลือ่นของ
หน่วยงำนหลัก เช่น จังหวัด อ ำเภอ เกษตร 
ปศุสัตว์

– ฝึกให้ชำวบ้ำนวิเครำะห์และวำงแผนพัฒนำ
เป็นล ำดับขั้น ตำมปัญหำในแต่ละพื้นที่ เช่น

– ปรับปรุงแหล่งน้ ำ 
– ส่งเสริมอำชีพ แจกพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด
และทักษะ วิถีชำวบ้ำน

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 ปัญหำที่ว่ำส ำคัญ คือ เรื่องน้ า ก็เป็นเรื่องส ำคัญจริง 
เพรำะว่ำถ้ำขำดแคลนน้ ำ กำรเพำะปลูกกำรด ำเนิน
อำชีพและควำมเป็นอยู่ก็จะเดือดร้อน ในด้ำนนี้ก็
ได้รับความร่วมมือจากกรมชลประทานและจาก
บริษัทห้างร้านก็ได้เอื้อเ   อให้เครื่องสูบน้ าและช่วย
ในค่าใช้จ่ายอยู่บ้างแล้ว แต่ว่าวิธีที่จะแก้ปัญหา
พวกเราเองต้องขวนขวายเหมือนกัน ... 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ศูนย์พัฒนา
ไทย – อิสราเอล ต าบลเขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี วันท่ี 

19 พฤษภาคม 2516

 เพิ่มกำรใช้ประโยชน์แหล่งน้ ำ
ชุมชน โดยหำวิธีปรับปรุง 
ซ่อมแซม ที่ประหยัด              
ได้ประโยชน์ถ้วนหน้ำ              
และร่วมกันลงมือท ำจะได้
หวงแหน รักษำ

– ปี 52-53 มีกำรปรับปรุงแหล่งน้ ำให้มี
ประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น โดยกำรปรับปรุงอ่ำง
เก็บน้ ำซึ่งส่วนมำกจะอยู่ในที่สูงบริเวณต้นน้ ำ 
ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้มำกขึ้น มีกำรขุด
บ่อพวงเพื่อเก็บกักน้ ำ มีระบบท่อส่งน้ ำมำยัง
บ่อพวงเพื่อกระจำยน้ ำให้ทั่วพื้นที่ มีกำร
สร้ำงฝำยเกษตร ฝำยอนุรักษ์ อำศัยแหล่งน้ ำ
จำกธรรมชำติและกำรบริหำรจัดกำรอย่ำง
เหมำะสม ท ำให้มีน้ ำเพียงพอต่อกำร
เพำะปลูก 

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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โดยมีจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำพื้นทีจ่ังหวัดน่ำน ตำมทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 1 และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 ...ที่นานั้น เมื่อสิ้นฤดูท านาแล้ว ควรจะปลูกพืช
อื่น  บ้าง เพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่น้อย ทั้งจะ
ช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ ยกำกพืชท ำให้ลักษณะเนื้อ
ดินดีขึ้น เหมำะส ำหรับจะท ำนำในฤดูต่อไป ...”

พระราชทานแก่ผู้น ากลุ่มชาวนา ในวันเป ดการชุมนุมผู้น า
กลุ่มชาวนาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี   
วันศุกร์ ท่ี    มีนาคม     

 ...ชาวบ้านปลูกอะไรย่อมต้องจ าหน่าย มีตลาดที่
จะจ าหน่ายได้ ถ้ำเรำไปสนับสนุนให้ปลูกแล้วก็ไม่
สำมำรถที่จะให้ชำวบ้ำนขำยผลิตภัณฑ์ ที่เขำผลิตจะ
เป็นกำรปลูก กำรเลี้ยงสัตว์  หรืออะไร ก็จะไม่
สำมำรถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ อันนี้เป็นหลักใหญ่อย่ำงหนึ่ง
... 

พระราชด ารัสในโอกาสท่ีคณะบุคคลต่างๆ เ ้า  ถวายพระ
พรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ 

ศาลาดุสิดาลัย วันศุกร์ท่ี 4 ธันวาคม 2524

 เริ่มต้นด้วยพืชที่
เหมำะกับพื้นที่ และ
ทักษะ ควำมถนัดของ
เกษตรกร รวมทั้งมี
ตลำดใกล้ๆ รองรับ 
เพื่อเกิด Quick Win 
และสร้ำงควำม
เชื่อมั่นของชุมชน

– มีกำรปลูกพืชที่หลำกหลำย ทั้งพืชผักสลับกันไป 
แทนกำรปลูกพืชเชิงเด่ียว 
– ระยะแรก คือ ปี 2554-2555 ล้มเหลวจำกกำร

ส่งเสริมให้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง มะเขือเจ้ำพระยำ 
ฟักทอง 
– เกษตรกรไม่ถนัดปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เพรำะเป็น

เกษตรประณีต ต้องดูแลมำก 
– อสพ. ไม่รู้เทคนิคที่แท้จริงในกำรปลูก มี

ควำมรู้แค่จำกกำรไปดูงำนที่อื่นแล้วมำสอน 
ส่งเสริมชำวบ้ำนให้ปลูกหลำยอย่ำง 

– ไม่มีทีมส่งเสริมเกษตรลงมำช่วย 
– กำรเลือกชนิดพืช ก็เลือกตำมเมนูในคู่มือ
– ผลผลิตต่อไร่ต่ ำมำก และคุณภำพไม่ดี
– ชำวบ้ำนหวังว่ำโครงกำรจะรับซื้อผลผลิต

– ปี 2556 เริ่มใช้ตลำดน ำ ผลดีขึ้น
– ส ำรวจตลำดชุมชนก่อน แล้วส่งเสริมปลูก

พริกซุปเปอร์ฮอท ซึ่งเกษตรกรเคยปลูก
– ตอนแรกคนไม่เชื่อเรื่องปลูกพริก เพรำะขำด

ควำมเชื่อมั่นต้ังแต่เรื่องหน่อไม้ฝรั่ง กลัวขำย
ไม่ได้ แต่พอมีคนน ำก็มีคนตำม

– ปี 2557 เริ่มเพิ่มมูลค่ำพืช
– ผลผลิตเริ่มมำกพอ มีพ่อค้ำเข้ำมำรับซื้อ
– เริ่มปลูกมะนำวนอกฤดู 

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 . .ในด้ำนกำรผลิตนั้น  มีผู้ เชี่ ยวชาญต่าง ที่มี
ความสามารถเพื่อที่จะท าให้การผลิตนั้นมีผลดีมาก 
และ ในกำรนี้ ก็ต้ องมี การท า ให้ สอดคล้ องกั น 
หมำยควำมว่ำผู้เชี่ยวชำญในสำขำต่ำงๆ บำงทีก็ไม่
ร่วมมือกัน เมื่อไม่มีกำรร่วมมือกัน ข้อแนะน ำต่ำงๆ
ทำงวิชำกำรก็อำจจะขัดแย้งกัน จึงต้องให้สอดคล้อง 
คือให้ร่วมมือกัน ไม่ขัดแย้งขัน... 

พระราชด ารัสในโอกาสที่คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตร
แห่งประเทศไทย เ ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ต าหนักจิตรลดา

รโหฐาน วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2523

 กำรพัฒนำรูปแบบใหม่ที่ปรับ  
Alignment ของจังหวัดและ
อปท. ให้มำร่วมพัฒนำแบบ 
Area-Based ที่ตรงกับปัญหำ 
ควำมต้องกำรของชำวบ้ำน ให้
รู้ว่ำแต่ละหน่วยงำนจะช่วย
ตรงจุดไหน วิธีใด เมื่อไหร่

 จังหวัดและอปท. ร่วมคิดร่วม
ท ำในพื้นที่ต้นแบบจนเกิด
ควำมเข้ำใจและรับช่วงต่อใน
งำนขยำยผล  แผนปฏิบัติงำน
และงบประมำณ 

– ท ำให้ผู้น ำทั้ง 3 ภำคส่วน เข้ำใจและมีส่วน
ร่วมตั้งแต่ต้นในกระบวนกำรพัฒนำตำม
แนวทำงของมูลนิธิปิดทองฯ ได้แก่ 
1) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
2) นำยก อบจ.   นำยก อบต.
3) ผู้น ำโดยธรรมชำติของชุมชน

– ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นด้วยและร่วม
ผลักดันอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่
– ตั้งคณะท ำงำนจังหวัด
– ตั้งคณะท ำงำนอ ำเภอ 
– ติดตำมผลของพื้นที่ต้นแบบ
– ให้มีพื้นที่ขยำยผล 15 แห่งทั่วจังหวัด

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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จังหวัดและอปท  ร่วมคิดร่วมท าในพ้ืนที่ต้นแบบจนเกิดความเข้าใจ
และรับช่วงต่อในงานขยายผล  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

การพัฒนารูปแบบใหม่ที่ปรับ  Alignment ของจังหวัดและ อปท  ให้
มาร่วมพัฒนาแบบ Area-Based ที่ตรงกับปัญหา ความต้องการของ
ชาวบ้าน ให้รู้ว่าแต่ละหน่วยงานจะช่วยตรงจุดไหน วิธีใด เมื่อไหร่ 

อาสาสมัครต้องอยู่กับพ้ืนที่ ชาวบ้านเชื่อมั่น สามารถเชื่อมได้ทั้งกับ
ชาวบ้าน จังหวัด และ อปท 

เริ่มต้นด้วยการพัฒนาคนในพื้นที่ให้พร้อมต่อการร่วมลงมือพัฒนาตน
และชุมชน  ความรู้ ทัศนคติ 

เพิ่มการใช้ประโยชน์แหล่งน้ าชุมชน โดยหาวิธีปรับปรุง ซ่อมแซมที่ประหยัด 
ได้ประโยชน์ถ้วนหน้า และร่วมกันลงมือท าจะได้หวงแหน รักษา

เริ่มต้นด้วยพืชที่เหมาะกับพ้ืนที่ และทักษะ ความถนัดของเกษตรกร รวมทั้ง
มีตลาดใกล้  รองรับ เพื่อเกิด Quick Win และสร้างความเชื่อมั่นของชุมชน
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ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

จังหวัดและอปท  ร่วมคิดร่วมท าในพื้นที่ต้นแบบจนเกิดความเข้าใจ
และรับช่วงต่อในงานขยายผล  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

การพัฒนารูปแบบใหม่ที่ปรับ  Alignment ของจังหวัดและ อปท  ให้
มาร่วมพัฒนาแบบ Area-Based ที่ตรงกับปัญหา ความต้องการของ
ชาวบ้าน ให้รู้ว่าแตล่ะหน่วยงานจะช่วยตรงจุดไหน วิธีใด เม่ือไหร่ 

อาสาสมัครต้องอยู่กบัพื้นที่ ชาวบ้านเช่ือม่ัน สามารถเช่ือมได้ทั้งกับ
ชาวบ้าน จงัหวัด และ อปท 

เริ่มต้นด้วยการพัฒนาคนในพื้นที่ให้พรอ้มต่อการร่วมลงมือพัฒนาตน
และชุมชน  ความรู้ ทัศนคต ิ

เพิ่มการใช้ประโยชน์แหล่งน้ าชุมชน โดยหาวิธีปรับปรุง ซ่อมแซมที่ประหยัด 
ได้ประโยชน์ถ้วนหน้า และร่วมกันลงมือท าจะได้หวงแหน รักษา

เริ่มต้นด้วยพืชทีเ่หมาะกับพ้ืนที่ และทักษะ ความถนัดของเกษตรกร รวมทั้ง
มีตลาดใกล ้ รองรับ เพื่อเกิด Quick Win และสร้างความเช่ือม่ันของชุมชน

1.3 บริหารจัดการที่ดิน
ขนาดเล็กใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด

1.2 ท ากิจกรรมการเกษตร
พออยู่พอกิน

1.1 บริหารจัดการน้ าและป า
ให้ได้ประโยชน์ตลอดป 
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ขั้นที ่2: ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้ 

 

 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม ่

Know How สิ่งที่พบจากการลงพื้นที ่
(Proven Facts)

 ... บุคคลในวิชำชีพต่ำงๆ มาตั้งเป็นกลุ่มเพื่อใช้
ประโยชน์ในความรู้นั้น เป็นอุดมกำรณ์ที่น่ำชื่นชมยิ่ง
นัก เพรำะเหตุว่ำชีวิตของคนเราต้องประกอบด้วย
วิชาความรู้ทุกอย่าง ส ำหรับให้ได้ทรงชีวิตอยู่ได้ บำง
ทีก็ไม่เรียกว่ำเป็นวิชำควำมรู้หรือวิชำชีพด้วยซ้ ำ  ... 

พระราชด ารัสพระราชทานเรื่องในการฉลองครบรอบ 50 ปี ของ
สโมสรโรตารี่ในประเทศไทย ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันจันทร์ที่ 

15 ธันวาคม 2523

 ...ให้ผู้ผลิตมีรายได้เพียงพอที่จะมีการกระตุ้นให้
เพาะปลูก อันนี้เป็นสิ่งที่ส ำคัญเพรำะว่ำส่วนมำกก็ลืม
ไป มัวแต่ไปคอยท ำกำรตั้งบริษัท ถ้ำตั้งบริษัทใช้บุคคล
เป็นเครื่องมือก็กลำยเปน็ระบบทำสมำกกว่ำระบบ
ประชำธิปไตย ฉะนั้น การจัดการส่งเสริมการเกษตร
นั้น ก็จะต้องนึกถึงเศรษฐกิจของครอบครัว ... 

พระราชด ารัสในโอกาสที่คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์

เกษตรแห่งประเทศไทย เ ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ต าหนัก
จิตรลดารโหฐาน วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2523

 กองทุนต้องเกิดจำกกำร
รวมตัวโดยธรรมชำติ 
กรรมกำร สมำชิก ต้องมี
ควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรและบริหำรต้นทุน

 กำรให้เงินกองทุนให้ครั้ง
เดียวพอ ถ้ำมำถูกทำง 
กองทุนจะหมุนเวียนต่อ
ยอดไปเอง

 กำรรวมกลุ่มอำชีพจะอยู่
ได้นำน สมำชิกต้องมี
ก ำไร ซึ่งจะมีก ำไรก็ต้อง
วำงแผนกำรผลิตเป็น คุม
คุณภำพกำรผลิตได้ รู้จัก
ขำย รู้จักคิดต้นทุน

 กำรรวมกลุ่มอำชีพจะ
ขยำยผลได้ ก็ต่อเมื่อมี
ผู้น ำ สมำชิกที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ แล้วคนอื่นๆ 
จะท ำตำมเอง

– มีกำรตั้งกองทุน 14 กองทุน มีหลำยกองทุนที่
ล้มเหลว เช่น
– กองทุนโรงสี หยุดด ำเนินกำรเพรำะมีข้ำว

น้อยเกินไป ไม่คุ้มกับค่ำน้ ำมัน ไม่มีช่ำงซ่อม
– กองทุนเมล็ดพันธุ์ สมำชิกยืมเงินไปซื้อเมลด็

พันธุ์ แล้วคืนเป็นเงิน
– ปัจจุบัน ยุบรวมกองทุนเป็นกองทุนรวม

– มีกำรรวมกลุ่มอำชีพ มีทั้งที่ประสบควำมส ำเร็จ
และไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
– กลุ่มพริก ปี 2556 มีสมำชิก 10 คน ปี 2558 

มี 30 กว่ำคน มีพ่อค้ำรำยใหญ่มำรับซ้ือ มี
แผนกำรซื้อตลอดปีและมีเมล็ดพันธุ์ให้ ท ำให้
สมำชิกวำงแผนกำรผลิตได้ล่วงหน้ำ รำคำ
ขำยสูงเฉลี่ยตลอดปี กิโลกรัมละ 30 บำท 
ในขณะที่อื่นขำยได้ กิโลกรัมละ 10 บำท

– กลุ่มมะแขว่น เดิมมีสมำชิก 16 คน ตอนนี้
เหลือ 3 เพรำะขำยมะแขว่นแห้ง ง่ำยกว่ำ
แปรรูปท ำน้ ำพริก

– กลุ่มกล้วยทอด ไปดูงำนที่อื่นมำแล้วลงมือ
ผลิตเลย ปรำกฏว่ำขำดทุน ท ำไปซักพักถึงรู้
ว่ำต้องท ำวันละ 300 หวีถึงจะก ำไร

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้  

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

“... ถ้าร่วมกันหาตลาด เข้าใจว่า ในที่สุดราคาจะ
ดีกว่า และมั่นคงกว่า คือบำงฤดูกำลสินค้ำของเรำ
รำคำจะตกมำก แต่ถ้ำร่วมกันขำย และหำตลำดที่
สม่ ำเสมอและมั่นคง แม้จะในเวลำที่สินค้ำเหล่ำนั้นดูจะ
รำคำตก ก็จะได้รำคำดีตลอดไป...  

พระราชด ารัส พระราชทานแก่กลุ่มเกษตกรหุบกระพง อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี วันเสาร์ที่    พฤษภาคม     

 ...เมื่อผลิตอะไรแล้วก็จ ำหน่ำยไปก็มีรายได้ ก็ต้องท า
บัญช ีชาวบ้านท าบัญชีบางทีไม่ค่อยถูก ทางราชการ
ท าบัญชีก็ถูกต้องเกินไป ..  

พระราชด ารัสในโอกาสที่ประธานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ น าผู้เข้าร่วม

สัมมนาและบุคคลต่างๆที่เก่ียวข้องเ ้า  เพ่ือรับพระราชทานพระ
บรมราโชบายเกี่ยวกับการด าเนินงานในช่วงต่อไป ณ ศาลาดุสิดาลัย 

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2531

 กำรออกไปติดต่อค้ำขำย
ด้วยตนเอง จะท ำให้
เกษตรกรเกิดกำรเรียนรู้
และเห็นควำมส ำคญัของ
กำรวำงแผนกำรผลิต กำร
ควบคุมคุณภำพและต้นทุน
ไปโดยธรรมชำติ

 ในระยะเริ่มต้น กำรส่งเสริม
ให้เกษตรกรได้ค้ำขำยกับ
นักธุรกิจที่มีคุณธรรม จะ
เป็นทำงลัดที่ท ำให้
เกษตรกรรู้หลักกำรตลำด 
กำรซื้อขำยที่ถูกต้องเป็น
ธรรม

– กลุ่มอำชีพหลำยกลุ่ม ไม่ได้ออกไปท ำตลำด
ด้วยตนเอง แต่รอให้พ่อค้ำเข้ำมำซื้อในพื้นที่

– กลุ่มพริกได้เรียนรู้หลักกำรตลำดจำกพ่อค้ำ
รำยใหญ่ที่มีคุณธรรม จึงรู้ว่ำกำรควบคุม
ปริมำณและคุณภำพผลผลติให้ได้เป็นเรื่อง
ส ำคัญ ส่งผลให้มีกำรติดตำมควบคุมสมำชิก
กันเอง ว่ำต้องเพำะปลูกตำมแผน ไม่ใช้
สำรเคมี และรวมกันขำยให้กับผู้ซื้อตำมเวลำ 
ปริมำณ และรำคำที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้ำแล้ว

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้  
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โดยมีจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำพื้นทีจ่ังหวัดน่ำน ตำมทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 2 และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 
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ขั้นท่ี 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

การรวมกลุ่มอาชีพจะอยู่ได้นาน สมาชิกต้องมี
ก าไร ซึ่งจะมีก าไรก็ต้องวางแผนการผลิตเป็น 
คุมคุณภาพการผลิตได้ รู้จักขาย รู้จักคิดต้นทุน

การรวมกลุ่มอาชีพจะขยายผลได้ ก็ต่อเมื่อ
มีผู้น า สมาชิกที่ประสบความส าเร็จ แล้ว
คนอื่น  จะท าตามเอง

การให้เงินกองทุนให้ครั้งเดียวพอ ถ้ามาถูก
ทาง กองทุนจะหมุนเวียนต่อยอดไปเอง

การออกไปติดต่อค้าขายด้วยตนเอง จะท า
ให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้และเห็น
ความส าคัญของการวางแผนการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพและต้นทุนไปโดยธรรมชาติ

ในระยะเริ่มต้น การส่งเสริมให้เกษตรกรได้ค้าขายกับ
นักธุรกิจท่ีมีคุณธรรม จะเป็นทางลัดที่ท าให้เกษตรกร
รู้หลักการตลาด การซื้อขายที่ถูกต้องเป็นธรรม

กองทุนต้องเกิดจากการรวมตัวโดยธรรมชาติ 
กรรมการ สมาชิก ต้องมีความสามารถในการ
จัดการและบริหารต้นทุน
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สรุปจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ
พ้ืนที่จังหวัดน่ำน 

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

กลุ่มท่ี 1 บริหำรจัดกำรน้ ำและป่ำให้ได้ประโยชน์ตลอดปี 

 อำสำสมัครต้องอยู่กับพ้ืนที่ ชำวบ้ำนเชื่อมั่น สำมำรถเชื่อมได้ทั้งกับชำวบ้ำน จังหวัด 
และ อปท. 

 กำรพัฒนำรูปแบบใหม่ที่ปรับ  Alignment ของจังหวัดและ อปท. ให้มำร่วมพัฒนำ
แบบ Area-Based ที่ตรงกับปัญหำ/ควำมต้องกำรของชำวบ้ำน ให้รู้ว่ำแต่ละ
หน่วยงำนจะช่วยตรงจุดไหน วิธีใด เมื่อไหร่ 

 จังหวัดและอปท. ร่วมคิดร่วมท ำในพื้นที่ต้นแบบจนเกิดควำมเข้ำใจและรับช่วงต่อใน
งำนขยำยผล (แผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ) 

 เพ่ิมกำรใช้ประโยชน์แหล่งน้ ำชุมชน โดยหำวิธีปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ประหยัด ได้
ประโยชน์ถ้วนหน้ำ และร่วมกันลงมือท ำจะได้หวงแหน/รักษำ 

กลุ่มท่ี 3 บริหำรจัดกำรที่ดินขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 เริ่มต้นด้วยพืชที่เหมำะกับพ้ืนที่ และทักษะ/ควำมถนัดของเกษตรกร รวมทั้งมีตลำด
ใกล้ๆ รองรับ เพ่ือเกิด Quick Win และสร้ำงควำมเชื่อมั่นของชุมชน 
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ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

การรวมกลุ่มอาชีพจะอยู่ไดน้าน สมาชิกตอ้งมี
ก าไร ซึ่งจะมีก าไรก็ตอ้งวางแผนการผลิตเปน็ 
คุมคุณภาพการผลิตได้ รูจ้ักขาย รูจ้ักคดิต้นทุน

การรวมกลุ่มอาชีพจะขยายผลได้ ก็ตอ่เม่ือ
มีผู้น า สมาชิกที่ประสบความส าเรจ็ แล้ว
คนอืน่  จะท าตามเอง

การให้เงินกองทนุให้ครัง้เดียวพอ ถ้ามาถูก
ทาง กองทุนจะหมุนเวียนตอ่ยอดไปเอง

การออกไปติดตอ่ค้าขายด้วยตนเอง จะท า
ให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้และเหน็
ความส าคัญของการวางแผนการผลิต การ
ควบคุมคณุภาพและตน้ทนุไปโดยธรรมชาติ

ในระยะเริ่มต้น การสง่เสริมให้เกษตรกรได้ค้าขายกับ
นักธุรกจิที่มีคณุธรรม จะเปน็ทางลัดทีท่ าให้เกษตรกร
รู้หลักการตลาด การซื้อขายทีถู่กต้องเปน็ธรรม

กองทุนต้องเกิดจากการรวมตัวโดยธรรมชาติ 
กรรมการ สมาชิก ต้องมีความสามารถในการ
จัดการและบริหารตน้ทนุ

2.2 พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับ

การตลาด

2.1 
รวมกลุ่ม
และดูแล
ความ
เป็นอยู่
สมาชิก

2.3 ส่งเสริม
การเกษตรสมาชิก
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 เริ่มต้นด้วยกำรพัฒนำคนในพ้ืนที่ให้พร้อมต่อกำรร่วมลงมือพัฒนำตนและชุมชน 
(ควำมรู้/ทัศนคติ) 

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้ 

กลุ่มท่ี 1 พัฒนำกำรผลิตให้สอดคล้องกับกำรตลำด 

 กำรออกไปติดต่อค้ำขำยด้วยตนเอง จะท ำให้เกษตรกรเกิดกำรเรียนรู้และเห็น
ควำมส ำคัญของกำรวำงแผนกำรผลิต กำรควบคุมคุณภำพและต้นทุนไปโดย
ธรรมชำติ 

 กำรรวมกลุ่มอำชีพจะอยู่ได้นำน สมำชิกต้องมีก ำไร ซึ่งจะมีก ำไรก็ต้องวำงแผนกำร
ผลิตเป็น คุมคุณภำพกำรผลิตได้ รู้จักขำย รู้จักคิดต้นทุน 

 กำรรวมกลุ่มอำชีพจะขยำยผลได้ ก็ต่อเมื่อมีผู้น ำ/สมำชิกท่ีประสบควำมส ำเร็จ แล้ว
คนอ่ืนๆ จะท ำตำมเอง 

 ในระยะเริ่มต้น กำรส่งเสริมให้เกษตรกรได้ค้ำขำยกับนักธุรกิจที่มีคุณธรรม จะเป็น
ทำงลัดที่ท ำให้เกษตรกรรู้หลักกำรตลำด กำรซื้อขำยที่ถูกต้องเป็นธรรม 

กลุ่มท่ี 3 ดูแลควำมเป็นอยู่สมำชิก 

 กองทุนต้องเกิดจำกกำรรวมตัวโดยธรรมชำติ  กรรมกำร/สมำชิก ต้องมี
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรและบริหำรต้นทุน 

 กำรให้เงินกองทุนให้ครั้งเดียวพอ ถ้ำมำถูกทำง กองทุนจะหมุนเวียนต่อยอดไปเอง 

 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันความล้มเหลว  จุดอ่อน  

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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โดยมีจุดอ่อนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำพื้นที่จังหวัดน่ำน ตำมทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 1 และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

ความเสี่ยง สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 ... โครงกำรที่มีต่ำงๆ อย่ำงโครงกำรชำวเขำนั้น มำ
ปฏิบัติได้กับพื้นรำบ โดยที่พวกเรำทุกคนใช้วิชาการ
ไปช่วยกันท ำ การเกษตรนั้นไม่ใช่เฉพาะว่าจะปลูก
อะไรให้ขึ้นเท่าน้ันเอง แต่ว่ำอย่ำงที่ได้รำยงำนมำ 
ต้องมีการค้นคว้าให้ปลูกได้ดี แล้วก็หลังจำกปลูก
แล้วเอำมำใช้ให้ดี ให้ถูกต้อง มำแปรสภำพและมำ
ค้ำขำย ... 

พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ท่ี    
มกราคม     

 กำรพัฒนำที่เร่งรีบเกินไป
เพื่อให้ได้ตำมเป้ำหมำยของ
หน่วยงำน ท ำให้ขำดกำร
คัดเลือกชนิด พันธุ์ที่
เหมำะสม

– ระยะแรก เร่งส่งเสริมให้ปลูกพืชหลำยชนิด 
โดยเฉพำะพืชเศรษฐกิจ ท ำให้ล้มเหลว 
เพรำะ อสพ. ก็ไม่มีควำมรู้ที่แท้จริง ชำวบ้ำน
ก็ไม่เคยปลูก

– โครงกำรขยำยผลบ้ำนห้วยค ำ เร่งด ำเนินกำร
เกินไป ทำงอ ำเภอเร่งหำพันธุ์ข้ำวแต่ได้พันธุ์
ไม่ดี ปลูกแล้วข้ำวแข็ง กินไม่ได้

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

ความเสี่ยง สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 . .ในด้ำนกำรผลิตนั้น  มีผู้ เชี่ยวชาญต่าง ที่มี
ความสามารถเพื่อที่จะท าให้การผลิตนั้นมีผลดีมาก 
และในกำรนี้ ก็ต้องมีการท าให้สอดคล้องกัน 
หมำยควำมว่ำผู้เชี่ยวชำญในสำขำต่ำงๆ บำงทีก็ไม่
ร่วมมือกัน เมื่อไม่มีกำรร่วมมือกัน ข้อแนะน ำต่ำงๆ
ทำงวิชำกำรก็อำจจะขัดแย้งกัน จึงต้องให้สอดคล้อง 
คือให้ร่วมมือกัน ไม่ขัดแย้งขัน... 

พระราชด ารัสในโอกาสที่คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์
เกษตรแห่งประเทศไทย เ ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ต าหนัก

จิตรลดารโหฐาน วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2523

 ข้ำรำชกำรระดับสูงของ
จังหวัด ไม่เข้ำใจหลักกำร
พัฒนำและไม่รับช่วงต่อ

 ระดับอ ำเภอขับเคลือ่นงำน
ขยำยผลเหมือนโครงกำร
ภำครัฐทั่วไป

– ข้ำรำชกำรระดับสูงของจังหวัด ถึงแม้จะเคย
ท ำงำนพัฒนำร่วมกับชุมชนมำก่อน แต่ใน
ฤดูกำลโยกย้ำย ก็ต้องรอทิศทำงของผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดคนใหม่ก่อน ว่ำจะมีนโยบำย
ขับเคลื่อนต่อหรือไม่

– ข้ำรำชกำรระดับสูงของอ ำเภอ ถึงแม้จะ
เข้ำใจหลักกำรและแนวทำงกำรพัฒนำตำม
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง แต่เมื่อได้รับ
เป้ำหมำยมำ ก็ต้องเร่งด ำเนินกำรขยำยผล
หมู่บ้ำนต่ำงๆ ให้ได้ตำมเป้ำหมำย ทั้งๆ ที่
เห็นว่ำบำงหมู่บ้ำนยังไม่พร้อม ผู้น ำชุมชนไม่
พร้อม สมำชิกหมู่บ้ำนไม่พร้อม

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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คัดเลือกชนิด พันธุ์ที่เหมาะสม

    
   

         

        
         
       

                    

                                                       

                     

       
      
     
      

        
      
        
          
      

                
        

        
      

              
           

      

           

        
(Agenda)

    
         
        

   
    

              
              

          
                 

              
           

          
       

                                 
•                  
•                                  

         
     

    
     

              
                          
                 

                       

          
        

                     
                    

                   
                          

                       

                
            

           
                

           
            

                 
              

                
                 

          
               

                               
•    Supply chain        
• Product / Efficiency      
•                                     

                                      
•    Supply chain                  
• Branding / Business Model
•                                     

                      
                        

    3      
      

        

      

         

       

        

Sustainable-
Minded Farmer

       
           

            
                        

         
          
Business 
Incubator

Supply Chain   
               

           
   

          
        

        
(Function)

        
(Area)

         
        

             
(Community / Area)ระดับอ าเภอขับเคลือ่นงานขยายผล

เหมือนโครงการภาครัฐทั่วไป

ข้าราชการระดับสูงของจังหวัด ไม่เข้าใจ
หลักการพัฒนาและไม่รับช่วงต่อ

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

การพัฒนาทีเ่ร่งรบีเกินไปเพือ่ให้ไดต้าม
เป้าหมายของหน่วยงาน ท าให้ขาดการ
คัดเลอืกชนิด พันธุ์ทีเ่หมาะสม

1.3 บริหารจัดการที่ดิน
ขนาดเล็กใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด

1.2 ท ากิจกรรมการเกษตร
พออยู่พอกิน

1.1 บริหารจัดการน้ าและป า
ให้ได้ประโยชน์ตลอดป 
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ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้ 

 
 

โดยมีจุดอ่อนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำพื้นที่จังหวัดน่ำน ตำมทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 2 และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

ความเสี่ยง สิ่งที่พบจากการลงพื้นที ่
(Proven Facts)

 ... กำรที่จะท ำให้ได้มำกที่สุดได้ผลดีที่สุด เรำต้องมี
ความรู้ รู้ว่าจะปลูกอะไร ที่ไหน และรู้เรื่องอื่น  อีก 
เพื่อให้พืชผลงอกงามดี เมื่องอกงำมดีแล้ว เรำจะเก็บ
ไปขำย ก็ต้องทราบว่าพืชพันธุ์อะไรราคาดี เราก็ต้อง
ทราบหลักเศรษฐกิจ ต้องถือหลักว่าสิ่งไหนที่ เขา
ต้องการเราก็น าไปขาย ต้องขนส่งไป ต้องไปต่อสู้ราคา
กับของคนอื่นที่เขาก็ปลูกเหมือนกับเรา เหล่านี้เป็น
หลักเศรษฐกิจ... 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ศูนย์พัฒนาไทย –
อิสราเอล วันพุธ ที่    พฤษภาคม     

 กลุ่มเกษตรกรไม่เห็นควำมส ำคัญและ
ยังขำดทักษะในกำรออกไปเรียนรู้เพื่อ
หำตลำดภำยนอก

– ผลผลิตเกษตรหลำยชนิด มี
ปริมำณน้อย กระจัดกำรจำยอยู่
ทั่วไป ท ำให้พ่อค้ำที่จะมำรับซ้ือไม่
เข้ำพื้นที่ ไม่มีตลำดขำยที่แน่นอน 
เกษตรกร รอตลำดวิ่งเข้ำมำหำ 
โดยที่ไม่มีประสบกำรณ์ในกำรหำ
ตลำดใหม่

– พริก มีตลำดรองรับ ทั้งที่วำง
แผนกำรขำยตลอดปีกับนักธุรกิจ
รำยใหญ่ของพื้นที่ กับกำรมีพ่อค้ำ
เข้ำมำซื้อในพื้นที่ อย่ำงไรก็ตำม 
กลุ่มเกษตรกรยังไม่เห็น
ควำมส ำคัญของกำรออกไปเรียนรู้ 
หำตลำดด้วยตนเอง เห็นว่ำถ้ำท ำ
ผลผลิตให้มีปริมำณมำกและ
คุณภำพดี ตลำดจะเข้ำมำเอง 

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้  
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ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้  

กลุ่มเกษตรกรไม่เหน็ความส าคัญและยัง
ขาดทักษะในการออกไปเรียนรู้เพือ่หา
ตลาดภายนอก

2.2 พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับ

การตลาด

2.1 
รวมกลุ่ม
และดูแล
ความ
เป็นอยู่
สมาชิก

2.3 ส่งเสริม
การเกษตรสมาชิก



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 186 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

สรุปจุดอ่อนที่ส ำคัญของโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพ้ืนที่จังหวัด
น่ำน 

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

กลุ่มท่ี 1 บริหำรจัดกำรน้ ำและป่ำให้ได้ประโยชน์ตลอดปี 

 ข้ำรำชกำรระดับสูงของจังหวัด ไม่เข้ำใจหลักกำรพัฒนำและไม่รับช่วงต่อ 
 ระดับอ ำเภอขับเคลื่อนงำนขยำยผลเหมือนโครงกำรภำครัฐทั่วไป 

กลุ่มท่ี 3 บริหำรจัดกำรที่ดินขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 กำรพัฒนำที่เร่งรีบเกินไปเพ่ือให้ได้ตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน ท ำให้ขำดกำร
คัดเลือกชนิด/พันธุ์ที่เหมำะสม 

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

กลุ่มท่ี 1 พัฒนำกำรผลิตให้สอดคล้องกับกำรตลำด 

 กลุ่มเกษตรกรไม่เห็นควำมส ำคัญและยังขำดทักษะในกำรออกไปเรียนรู้เพ่ือหำ
ตลำดภำยนอก 

 

ทั้งนี้ สำมำรถสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำพื้นที่จังหวัดน่ำน แสดงดังตำรำง 

ตำรำงที่ 4.11 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพื้นที่
จังหวัดน่ำน 

ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

ขั้นที่ 1: 
ครัวเรือน
พ่ึงตนเอง  
บริหารจัดการ
ที่ดินและน้ า 
ให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด  
พอกินตลอดป  

1.1 บริหำร
จัดกำรน้ ำและป่ำ
ให้ได้ประโยชน์
ตลอดป ี

อำสำสมัคร อำสำสมัครต้องอยู่กับพื้นที่ ชำวบ้ำน
เชื่อมั่น สำมำรถเชื่อมได้ทั้งกับ
ชำวบ้ำน จังหวัด และ อปท. 

n/a 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 

กำรพัฒนำรูปแบบใหม่ที่ปรับ  
Alignment ของจังหวัดและ อปท. 
ให้มำร่วมพัฒนำแบบ Area-Based 
ที่ตรงกับปัญหำ/ควำมต้องกำรของ
ชำวบ้ำน ให้รู้ว่ำแต่ละหน่วยงำนจะ
ช่วยตรงจุดไหน วิธีใด เมื่อไหร ่

ข้ำรำชกำรระดับสูงของจังหวัด ไม่
เข้ำใจหลักกำรพัฒนำและไมร่ับช่วง
ต่อ 

จังหวัดและอปท. ร่วมคิดร่วมท ำใน
พื้นที่ต้นแบบจนเกิดควำมเข้ำใจและ
รับช่วงต่อในงำนขยำยผล 
(แผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ) 

ระดับอ ำเภอขับเคลื่อนงำนขยำยผล
เหมือนโครงกำรภำครัฐทั่วไป 
 

แหล่งน้ ำ
ธรรมชำต ิ

เพิ่มกำรใช้ประโยชน์แหล่งน้ ำชุมชน 
โดยหำวิธีปรับปรุง/ซ่อมแซมที่

n/a 
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ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

ประหยดั ได้ประโยชน์ถ้วนหน้ำ และ
ร่วมกันลงมือท ำจะไดห้วงแหน/
รักษำ 

1.2 ท ำกิจกรรม
กำรเกษตร พออยู่
พอกิน 

n/a n/a 
 

n/a 

1.3 บริหำร
จัดกำรที่ดินขนำด
เล็กให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

กำรจัดกำร
ที่ดินท ำกิน 

เริ่มต้นด้วยพืชที่เหมำะกับพื้นที่ และ
ทักษะ/ควำมถนัดของเกษตรกร 
รวมทั้งมีตลำดใกล้ๆ  รองรับ เพื่อเกิด 
Quick Win และสร้ำงควำมเช่ือมัน่
ของชุมชน 

n/a 

Sustainable 
minded 
Farmer 

เริ่มต้นด้วยกำรพัฒนำคนในพ้ืนท่ีให้
พร้อมต่อกำรร่วมลงมือพัฒนำตน
และชุมชน (ควำมรู/้ทัศนคติ) 

n/a 

ปัจจัยกำรผลติ
(เมล็ดพันธ์ุ ปุ ย
อินทรีย์ สัตว์ 
ก๊ำซชีวภำพ) 

n/a กำรพัฒนำท่ีเร่งรีบเกินไปเพื่อใหไ้ด้
ตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน ท ำให้
ขำดกำรคัดเลือกชนิด/พันธุ์ท่ี
เหมำะสม 

ขั้นที่ 2: 
รวมกลุ่ม/
สหกรณ์ เพ่ือ
การผลิต 
การตลาด 
และดูแลความ
เป็นอยู่ของ
สมาชกิ/ชุมชน 
(สร้าง
ภูมิคุ้มกนัก่อน
ออกสู่
ภายนอก  

2.1 รวมกลุ่มและ
ดูแลควำมเป็นอยู่
สมำชิก 

กองทุน กองทุนต้องเกิดจำกกำรรวมตัวโดย
ธรรมชำติ กรรมกำร/สมำชิก ต้องมี
ควำมสำมำรถในกำรจดักำรและ
บริหำรต้นทุน 

n/a 
 

กำรให้เงินกองทุนให้ครั้งเดียวพอ ถ้ำ
มำถูกทำง กองทุนจะหมุนเวียนต่อ
ยอดไปเอง 

n/a 

2.2 พัฒนำกำร
ผลิตใหส้อดคล้อง
กับกำรตลำด  

กำรตลำด/ 
กำรบริหำร
จัดกำร 

กำรออกไปตดิต่อค้ำขำยด้วยตนเอง 
จะท ำให้เกษตรกรเกิดกำรเรียนรู้และ
เห็นควำมส ำคัญของกำรวำงแผนกำร
ผลิต กำรควบคุมคุณภำพและต้นทุน
ไปโดยธรรมชำต ิ

กลุ่มเกษตรกรไม่เห็นควำมส ำคัญ
และยังขำดทักษะในกำรออกไป
เรียนรูเ้พื่อหำตลำดภำยนอก 

 

สหกรณ์หรือ
วิสำหกิจชุมชน 

กำรรวมกลุ่มอำชีพจะอยูไ่ด้นำน 
สมำชิกต้องมีก ำไร ซึ่งจะมีก ำไรก็ตอ้ง
วำงแผนกำรผลิตเป็น คุมคณุภำพ
กำรผลิตได้ รู้จักขำย รู้จักคิดต้นทนุ 

n/a 

ตั้งระเบียบ
ข้อบังคับ
ร่วมกัน 

กำรรวมกลุ่มอำชีพจะขยำยผลได้ ก็
ต่อเมื่อมผีู้น ำ/สมำชิกที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ แล้วคนอ่ืนๆ จะท ำตำม
เอง 

n/a 

เอกชน 
สถำบันกำรศึก

ในระยะเริ่มต้น กำรส่งเสรมิให้
เกษตรกรได้คำ้ขำยกับนักธุรกิจที่มี

n/a 
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ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

ษำ องค์กรไม่
แสวงหำก ำไร 

คุณธรรม จะเป็นทำงลัดที่ท ำให้
เกษตรกรรู้หลักกำรตลำด กำรซื้อ
ขำยท่ีถูกต้องเป็นธรรม 

2.3 ส่งเสริม
กำรเกษตร
สมำชิก 

n/a n/a n/a 

ขั้นที่ 3: ออกสู่
ภายนอก 
เชื่อมโยง
เครือข่าย
ภายนอก ด้าน
อาชีพ ทุน 
การตลาด การ
ผลิต และ
รักษาทุนทาง
สังคมให้ยั่งยืน 

3.1 เชื่อมโยง
ตลำด แหล่งทุน 
องค์ควำมรู้ และ
เทคโนโลยี  
 

n/a n/a n/a 

  

4.2.2 โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

4.2.2.1 จุดเน้นตาม Practical Framework 

ในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืน อ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำยอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ มีจุดเน้นที่จะเก็บข้อมูลและวิเครำะห์เป็นพิเศษทั้งสิ้น 2 ประกำรได้แก ่

1. วิธีกำรพัฒนำและสนับสนุนให้เกษตรกรมีควำมพร้อมส ำหรับกำรท ำเกษตรทฤษฎีใหม่ 

2. แนวทำง ปัญหำ อุปสรรคในกำรขยำยผลตำมทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 2 
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รูปที่ 4.25 จุดเน้นในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืนอ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำย 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

โดยในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม จะเก็บข้อมูลเพ่ือกำรวิเครำะห์ตำมองค์ประกอบกำรพัฒนำของ
โครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืนอ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ซึ่งประกอบไปด้วย 
องค์ประกอบด้ำนทรัพยกรธรรมชำติ องค์ประกอบด้ำนเกษตรพ่ึงพำธรรมชำติ องค์ประกอบด้ำนรำยได้นอก
ภำคเกษตร และองค์ประกอบด้ำนสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน โดยมีรำยละเอียดองค์ประกอบตำมแสดงดังนี้ 
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(Community / Area)

• วิธีการพัฒนาและ
สนับสนุนให้เกษตรกร
มีความพร้อมส าหรับ
การท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่

จุดเน้นในการลงพื้นที่โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

• แนวทาง ปัญหา
อุปสรรคในการขยาย
ผลตามทฤษฎีใหม่
ขั้นที่ 2
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รูปที่ 4.26 องค์ประกอบกำรพัฒนำของโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืนอ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำยอัน

เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 

ทั้งนี้ในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม ได้มีรำยละเอียดประเด็นที่ต้องกำรศึกษำ ส่วนงำน /บุคคลที่ได้พบ 
วิธีกำรเก็บข้อมูล และข้อมูลที่ต้องกำรได้รับส ำหรับกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมของโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำง
ยั่งยืนอ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ดังแสดงในตำรำง 
  

ทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดสรร
ที่ดิน

การใช้
ประโยชน์

ที่ดิน

การ
ปรับปรุง 
บ ารุงดิน

ระบบ
ชลประทาน

การใช้
ประโยชน์

การ
บ ารุงรักษา

ดิน น้ า

การจัดสรร
พ้ืนที่ป า

การใช้
ประโยชน์

การปลูก
ทดแทน

ป า

เกษตรพึ่งพาธรรมชาติ

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เพาะปลูก

เทคโนโลยี
การใช้น้ า

การขาย

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร ยา

การขาย

การ
เพาะปลูก ปศุสัตว์

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร ยา

การขาย

ประมง

รายได้นอกภาคเกษตร

ใช้วัตถุดิบ
ในพื้นที่

การ
ออกแบบ

การตลาด

ราคา 
ต้นทุน

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

กระบวน
การแปร

รูป

ราคา 
ต้นทุน

หัตถกรรม แปรรูป

สหกรณ์ 
วิสาหกิจชุมชน

การตลาด

เทคนิคการ
ผลิต

องค์ประกอบการพัฒนาของโครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

กระบวน
การบริหาร

จัดการ

บุคลากร

เป็นแหล่ง
ขาย

วัตถุดิบ

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

สร้าง
รายได้

ส่งเสริม
การเกษตร
สมาชิก

เงินกู้ 
กองทุน 

 พันธุ์ ยา 

ให้ความรู้
การเกษตร

ร้านค้า
สวัสดิการ

ดูแลความ
เป็นอยู่
สมาชิก

เงินกู้ 
กองทุน 

 การศึกษา 
ทั่วไป 

อบรม
อาชีพเสริม

การกู้ยืม 
เงินทุน
สหกรณ์

อบรมการ
จัดท าบัญชี
ครัวเรือน

ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม

การเช่ีอมโยงสู่ภายนอก

แหล่งทุน

เทคโนโลยี

การเพ่ิม
มูลค่า

ผลิตภัณ ์

เครือข่าย
ทุน

องค์ความรู้
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ตำรำงที่ 4.12 ประเด็นกำรลงพ้ืนที่โครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืนอ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำยอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 

ประเด็น ส่วนงาน/บุคคล วิธีการ ข้อมูลที่
ต้องการ 

• ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำของพื้นที่ 
• กิจกรรมกำรพัฒนำ วิธีกำรสนับสนุนให้

เกษตรกรมีควำมพร้อมส ำหรับกำรท ำ
เกษตรทฤษฎีใหม่ และกำรขยำยผลตำม
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 
 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ดนิ ปำ่ 
 กำรส่งเสริมกำรเกษตร 
 เทคนิค ควำมรู้ ปัจจัยกำรผลิต 
 รำยได้เสริมนอกภำคเกษตร 
 กำรรวมกลุ่มอำชีพ และกำรบรหิำร

จัดกำรกองทุน 
• ปัญหำอุปสรรค และปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ 

• บุคลำกรมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 
• อำสำสมัครพฒันำหมู่บ้ำน (อสพ.) 
• พัฒนำกำรอ ำเภอหนองวัวซอ 
• เกษตรอ ำเภอหนองวัวซอ 
• เกษตรกรต้นแบบ 
• เกษตรกรในพื้นที่งำนขยำยผล 
• กลุ่มกองทุนบ้ำนโคกลำ่ม แสง

อร่ำม 
 กองทุนโรงสีข้ำว 
 กองทุนกลุ่มกำรตลำด 
 กองทุนหมู 

• ผู้น ำชุมชน / ผู้ใหญ่บำ้น 

สัมภำษณ์/ 
สังเกตกำรณ์
ด ำเนินงำน 

• สถิติ/แนวโน้ม 
รำยได้ ก ำไร 
หนี้สิน
ภำพรวมและ
ของแต่ละ
กลุ่มอำชีพ 

 

• บทบำทควำมร่วมมือ/กำรสนบัสนุน/
กำรขับเคลื่อนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/จังหวัด ในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรปิดทองหลังพระฯ และงำน
ขยำยผล 

• ผลกำรด ำเนนิงำน ปัญหำอุปสรรค และ
ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ 

• ปลัดจังหวัดอุดรธำน ี
• นำยณณชัย ทีฆธนำนนท์ (อดีต

นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดอุดรธำนี ผู้มสี่วนริเริ่ม
งำนโครงกำรปิดทองหลังพระฯ 
จ.อุดรธำนี) 

สัมภำษณ ์

 

4.2.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

 ที่มาของโครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ 
อุดรธานี 

 เป็นพ้ืนที่ขยำยผลของสถำบันส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสำนแนวพระรำชด ำริ   
ภำยใต้มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสำนแนวพระรำชด ำริ  หลังจำกที่ด ำเนินกำรโครงกำรในจังหวัดน่ำน 
ไปแล้ว  

 อ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำยฯ เป็นโครงกำรที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ รับ
เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2546  และได้ปรับปรุงแล้วเสร็จในปี 
พ.ศ. 2551 แต่ยังไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ เนื่องจำกยังไม่มีระบบส่งน้ ำและ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ  
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 มูลนิธิชัยพัฒนำเป็นผู้เสนอให้พิจำรณำโครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำยฯ เป็นพ้ืนที่ขยำยผลของสถำบัน
ฯ โดยมีแนวคิดในกำรท ำงำนโครงกำรคือ ต้องกำรจะขยำยต้นแบบกำรพัฒนำในรูปแบบใหม่ กล่ำวคือ 
ท ำเล็ก ประหยัด เกิดกำรขยำยผลเร็วในวงกว้ำงและได้ประโยชน์สูงสุด  

 สถำบันส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ท ำหน้ำที่เป็นแกนประสำนให้เกิดกำรบูรณำกำร
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบน้ ำ และด้ำนกระบวนกำร เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ  ของมูลนิธิแม่
ฟ้ำหลวงในพระบรมรำชูปถัมภ์  และองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรและปศุสัตว์ ของโครงกำรฟำร์ม
ตั วอย่ ำงตำมแนวพระรำชด ำริ ใน สม เด็ จพ ระน ำงเจ้ ำฯพ ระบรมรำชิ นี น ำถ  พ้ื นที่ ภ ำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกจังหวัดอุดรธำนี  ตลอดจนควำม
ร่วมมือขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุดรธำนี  

 โดยกำรประยุกต์ใช้ขบวนกำรเข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ เป็นวิธีกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำในชุมชน ผลที่
เกิดขึ้นจำกท ำงำนร่วมกันของหลำกหลำยภำคี   ท ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำห้วย
คล้ำยฯ ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน นอกจำกนั้นยังเป็นต้นแบบ
กำรพัฒนำโดยน ำแนวพระรำชด ำริไปประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสมกับพ้ืนที่ สำมำรถพัฒนำเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้แก่ประชำชนทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับภูมิภำคต่อไป 

 วัตถุประสงค์ของโครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ อุดรธานี  

1. เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น โดยน ำองค์ควำมรู้ตำม
แนวพระรำชด ำริไปปรับใช้อย่ำงสอดคล้องเหมำะสมกับภูมิสังคม  

2. เพ่ือสร้ำงงำนและอำชีพให้กับประชำชน ควบคู่กับกำรฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  

3. เพ่ือสร้ำงพ้ืนที่ต้นแบบกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรตำมแนวทำงพระรำชด ำริ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ระดับจังหวัด  
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4.2.2.3 ประเด็นที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 ประเด็นในภาพรวม 

 กำรด ำเนินงำนของโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืน อ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำยอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ จ.อุดรธำนี สำมำรถสรุปไดด้ังนี้ 

1. เสริมตอม่อ Spillway ยกระดับน้ ำอำ่งเก็บน้ ำ 

2. ปรับปรุงล ำห้วยคล้ำย ให้เป็นอ่ำงพวง 3 อ่ำง 

3. งำนส่งน้ ำด้วย ระบบท่อพีวีซีระยะทำงรวม 6,290 เมตร (ระยะทำงกำรติดตั้งระบบท่อ ปี 2554 
ยำวประมำณ 3,500 เมตร และติดตั้งเพ่ิมเติมที่เหลือในปี 2555 ) 

4. งำนซ่อมแซมและปรับปรุงฝำยห้วยค ำเข ให้ใช้ในกำรเกษตรได้ในฤดูฝน 

 ผลของกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนดังนี้ 

 ระบบน้ ำ : ท ำให้ควำมจุของอ่ำงจำกเดิมมีขนำด 692,500 ลบ.ม. เพ่ิมขึ้นเป็น 838,000 ลบ.ม. 
โดยมีพ้ืนที่รับน้ ำให้บริกำร 1,297 ไร่ คิดเป็น 139 แปลง จ ำนวนผู้รับผลประโยชน์ 129 รำย มี
คณะกรรมกำรดูแลน้ ำ โดยกำรเลือกจำกเกษตรกร ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรน้ ำ และตั้งเป็น
กองทุนน้ ำ มีกำรแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่ชัดเจน  

 พืชเกษตร : มีกำรปลูกพืชหลังนำมำกขึ้น ซึ่งจำกเดิมปลูกได้น้อยมำก พืชที่ปลูกบำงส่วนไว้กินเอง
และแบ่งขำย เช่น ฟักทอง ตะไคร้ ผักบุ้ง แตงกวำ เป็นต้น มีกำรปลูกพืชหมุนเวียนได้เกือบตลอด
ปี กำรเกษตรเริ่มเปลี่ยนจำกใช้สำรเคมีเป็นกำรท ำเกษตรอินทรีย์ เนื่องจำกปลูกไว้กินเอง
บำงส่วน และขำยบำงส่วน ตลำดพืชอินทรีย์ขำยได้ง่ำยกว่ำตลำดพืชที่ใช้สำรเคมี 

 ปศุสัตว์ : มีกำรเลี้ยงเป็ด สุกร โค และกระบือ ส ำหรับกำรเลี้ยงเป็ดนั้น จำกอดีตเคยมีเกษตรกรที่
เข้ำร่วมโครงกำร ไปอบรมควำมรู้เรื่องกำรเลี้ยงเป็ดมำ น ำควำมรู้นั้นมำปรับเป็นเลี้ยงเพ่ือกำรค้ำ 
ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรที่เกินก ำลังตัวเอง ท ำให้ไม่ประสบผลส ำเร็จเท่ำที่ควร กิจกำรขำดทุนมี
หนี้สินจำกกำรเลี้ยง เกษตรกรจึงนิยมเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือนมำกกว่ำเลี้ยงเพ่ือกำรค้ำ ส ำหรับ
กำรเลี้ยง โค กระบือนั้น เป็นกำรเลี้ยงโดยอำศัยภูมิปัญญำที่มีอยู่แล้วในชุมชน กล่ำวคือมี
ชำวบ้ำนที่กลับจำกกำรท ำงำนที่ต่ำงประเทศซื้อโคมำเลี้ยงอยู่แล้ว จำกเดิมในปี 2534 ที่มีโคอยู่ 7 
ตัว ปัจจุบันกลำยเป็นมำกกว่ำ 280 ตัว มีกำรขำยผลผลิตปีละ 1-2 ล้ำนบำท ขำยขี้วัวปีละ 1 
แสนบำท ท ำให้มีเกษตรกรที่เลียนแบบเพิ่มมำกขึ้นหลำยรำย เนื่องจำกหญ้ำหำง่ำย กำรเลี้ยงส่วน
ใหญ่ฤดูฝนจะเลี้ยงบนภูเขำ ฤดูแล้งจะเลี้ยงในที่รำบ หญ้ำอุดมำมบูรณ์ ส ำหรับสุกร ในระยะแรก
มีกำรเกษตรกรเลี้ยงสุกรด ำหลำยรำยเพรำะต้นทุนอำหำรถูกว่ำ แต่เนื้อสุกรด ำไม่เป็นที่นิยม
บริโภคในพ้ืนที่ ท ำให้ขำยได้ยำก ผู้เลี้ยงสุกรด ำจึงลดลงเรื่อยๆ เกษตรกรส่วนมำกหันมำเลี้ยงสุกร
ขำวแทน ถึงแม้จะมีกำรลงทุนที่สูงกว่ำเท่ำตัว แต่ผลผลิตขำยได้รำคำดี มีพ่อค้ำชำวจีนมำรับถึง
หมู่บ้ำน กำรแปรรูปของสัตวเลี้ยงจึงมีน้อยมำกเลยในชุมชน 

 กองทุน : มีกำรรวมกลุ่มอำชีพ และจัดตั้งกองทุน 10 กองทุน  ได้แก่ กองทุนเมล็ดพันธ์ข้ำว 
กองทุนเมล็ดผัก กองทุนโรงสีข้ำว กองทุนกำรตลำด กองทุนน้ ำ กองทุนศึกษำดูงำน กองทุนปุ ย 
กองทุนเป็ด กองทุนสุกร และกองทุนเวชภัณฑ์และยำสัตว์ บริหำรจัดกำรโดยสมำชิก ในระยะ
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เริ่มต้นยังไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ให้สมำชิกรับทรำบ กำรตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่ำง
ล ำบำก เพรำะไม่มีกำรจดบันทีก ต่อมำได้รับค ำแนะน ำจำกทีมพ่ีเลี้ยงให้มีกำรจดบันทึกเพ่ือให้
กำรบริหำรจัดกำรโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปัจจุบันกองทุนมีกำรตรวจสอบบัญชีโดยสมำชิก 
เงินกองทุนฝำกไว้กับธนำคำร มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ให้สมำชิกรับทรำบ  มีควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 ป่ำไม้ : มีป่ำชุมชนให้ชำวบ้ำนเป็นผู้ร่วมดูแล โดยแบ่งกลุ่มดูแลรักษำเป็นเขตใครเขตมัน เพ่ือ
ควำมสะดวกในกำรดูแลอย่ำงทั่วถึง ชำวบ้ำนสำมำรถเก็บของป่ำไปใช้ประโยชน์ได้ มีกำรท ำแนว
กันไฟ เพ่ือกำรป้องกันไฟป่ำ  

 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ : โครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืน อ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำยอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จ.อุดรธำนี ถูกจัดเป็นโครงกำรต้นแบบในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และ
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง มีหน่วยงำนทั้งภำครัฐ เอกชน ผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน เกษตรกร 
และผู้สนใจ เข้ำมำศึกษำดูงำนเป็นจ ำนวนมำก มีเงินหมุนเวียนในกองทุนศึกษำดูงำนจำกปี 
2554- 2558 มำกกว่ำ 3 ล้ำนบำท มีหมู่บ้ำนขยำยผลซึ่งน ำหลักกำรของโครงกำรต้นแบบไปใช้ 
เฉพำะจังหวัดอุดรธำนีมีหมู่บ้ำนขยำยผลถึง 140 หมู่บ้ำน  

 สรุปปัญหำที่ส ำคัญของกำรด ำเนินโครงกำร และสถำนะในปัจจุบัน แสดงดังตำรำงต่อไปนี้ 
 

ประเด็น ระยะเริ่มต้น  พ ศ  2554–2556  ปัจจุบัน  พ ศ  2557-2558  
บัญชี

ครัวเรือน, 
บันทึก

รำยรับ-จ่ำย 

มีกำรจดบันทึกน้อย สำเหตุมีดังนี้ 
 มีหลำยรูปแบบจำกหลำยหน่วยงำน ท ำให้

ข้อมูลจดเยอะ ไม่สะดวกต่อกำรจด บำง
ค ำถำมยำกต่อควำมเข้ำใจของเกษตรกร 

 ไม่เห็นประโยชนท์ี่เกิดขึ้นจริง คิดว่ำ
เสียเวลำ 

 กำรจดบันทึกยงัไม่กว้ำงขวำงมำกนัก 
มีกำรจดในกลุ่มเล็กๆ ส่วนมำกเป็น
เกษตรกรต้นแบบ หรือในกลุ่มกองทุน
ที่จ ำเป็นต้องแสดงรำยละเอียด และ
ผลประกอบกำรให้สมำชิกทรำบ  

พืชเกษตร
หลังนำ 

 ปลูกพืชชนิดเดียวกนั มำกเกินไป ผลผลิตลน้ 
 ผลผลติบำงชนิด ปริมำณไม่มำกพอที่จะส่ง

ตลำด หรือให้พ่อค้ำมำรับ 
 ไม่มีตลำดขำยที่แน่นอน 
 เกษตรกรไม่มีประสบกำรณ์ขำย รอตลำด

วิ่งเข้ำมำหำ 

 มีกำรปลูกพืชหลำกหลำยชนิด มีกำร
ส ำรวจตลำดก่อนปลูก และมีกำรวำง
แผนกำรใช้น้ ำ 

 เพิ่มปริมำณกำรปลูกให้มำกข้ึน เมื่อ
เห็นว่ำตลำดต้องกำรมำก 

 มีตลำดทีท่ำงจงัหวัดจัดสรรพื้นที่ให้ 
คือ “ตลำดร่มเขียว” ท ำให้มีที่ขำยที่
แน่นอน 

เกษตร
อินทรีย์ 

 กำรท ำเกษตรอินทรีย์ยังไม่กวำ้งขวำง  มีกำรท ำเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน แทบ
ทุกครัวเรือนหันมำสนใจพืชเกษตร
อินทรีย์ เพรำะขำยได้รำคำดีกวำ่  

ปศุสัตว ์  ในระยะแรกมีกำรเลี้ยงเป็ด สุกร โคและ 
กระบือ สุกรเป็นสุกรด ำ ไม่เป็นที่นิยมของ
ตลำด ผลิตมำแล้วขำยล ำบำก  

 มีกำรเลี้ยงสุกรด ำน้อยลง แต่เลีย้งสุกร
ขำวของมำกข้ึน สุกรขำวมีพ่อค้ำมำรับ
ซื้อถึงในหมู่บ้ำน มีตลำดที่แน่นอน ท ำ
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ประเด็น ระยะเริ่มต้น  พ ศ  2554–2556  ปัจจุบัน  พ ศ  2557-2558  
ให้นิยมเลี้ยงมำกข้ึน ถึงแม้ค่ำลงทุนจะ
สูงกว่ำ  

กองทุน  ตรวจสอบล ำบำก บำงกองทนุไม่จดบันทึก
ผู้กู้ ท ำให้ไม่สำมำรถตรวจสอบกำรกู้ยืมได้ 

 เงินกองทุนเก็บไว้กับสมำชิก ไมม่ีกำรฝำก
ธนำคำร  

 ใช้เงินกองทุนผิดจุดประสงค์ ท ำให้ไม่
สำมำรถหำเงินมำคืนได ้

 มีกำรตรวจสอบกองทุนโดยกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรต่อสมำชิก
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

 ฝำกเงินกองทุนกบัธนำคำร มีจด
บันทึกกำรกู้ยืมของสมำชิก 

 มีกำรท ำสัญญำกำรกู้ยืม ที่เป็นเอกสำร 
โรงสีข้ำว  โรงสีสร้ำงเสร็จแล้ว แต่ไฟฟ้ำ 3 เฟส ที่จะ

ใช้กับโรงสียงัไมติดตัง้ ท ำให้ไมส่ำมำรถ
ด ำเนินกำรได ้

 ติดตั้งไฟฟำ้ 3 เฟสเรียบร้อย  
 โรงสีสำมำรถให้บริกำรแก่ชุมชน และ

มีกรรมกำรที่มำจำกชำวชุมชนเป็น
ผู้ดูแล มีกำรสีข้ำวขำวไว้กนิใน
ครัวเรือน และสีข้ำวกล้องเพื่อจ ำหน่ำย 
ซึ่งข้ำวกล้องผลิตไม่พอขำย 

 

 ประเด็นส าคัญตาม Practical Framework 

ก. ที่ดินท ำกินที่ได้รับประโยชน์ 

 มีพ้ืนที่รับประโยชน์ 2 หมู่บ้ำน จ ำนวน 258 ครัวเรือน คิดเป็นจ ำนวนประชำกร 960 คน  มีกำร
ท ำรังวัดที่ดินด้วยระบบดำวเทียม ท ำให้ทรำบพิกัด หรือขอบเขตที่ดินที่แต่ละคนถือครองชัดเจน 
เป็นกำรป้องกันกำรบุกรุกท ำลำยป่ำไปในตัว 

 บ้ำนแสงอร่ำม 107 ครัวเรือน ประชำกร 476 คน  
 บ้ำนโคกล่ำม 151 ครัวเรือน ประชำกร 484 คน  

ข. ระบบชลประทำน 

 ระบบชลประทำนประกอบด้วยระบบท่อพีวีซีหลักและท่อก้ำงปลำ โดยมีวำล์วปิดเปิดที่ท่อแยก 
ควำมยำวท่อรวมทั้งหมด 6,290 เมตร โดยในช่วงแรก ปี 2554 มีกำรติดตั้งระบบท่อเป็น
ระยะทำงประมำณ 3,500 เมตร กำรใช้งำนได้ผลเป็นอย่ำงดี จึงมีกำรติดตั้งเพ่ิมเติมในปี 2555 

 มีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ ำ โดยมีคณะกรรมกำรดูแลน้ ำ ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรน้ ำ ซึ่งเลือกจำก
เกษตรกร มีกำรแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเป็น 3 เขต ผู้ใช้น้ ำต้องจ่ำยเงินเข้ำกองทุนไร่ละ 10 บำท/
รอบกำรปลูก ถ้ำเป็นพืชหลังนำ ไร่ละ 40 บำท/รอบกำรปลูกพืช เพ่ือน ำมำเป็นทุนในกำรบริหำร
จัดกำรน้ ำ กรณีเกิดปัญหำในกำรดูแล จะใช้วิธีเรียกมำพูดคุย ท ำควำมเข้ำใจ และหำข้อยุติร่วมกัน 
มีบทลงโทษที่ชัดเจน เช่น ถ้ำใครท ำท่อแตกโดยเจตนำ เสียค่ำปรับ 2 ,500 บำท อุปกรณ์ซ่อมต้อง
ซื้อเองและซ่อมเอง ถ้ำไม่เจตนำให้ซื้อเฉพำะอุปกรณ์มำให้กรรมกำรซ่อม เป็นต้น 

 ประเด็นปัญหำของระบบชลประทำน 
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 ในระยะแรกๆ ควำมยำวท่อมีประมำณ 3,500 เมตร พ้ืนที่ๆ สำมำรถใช้น้ ำได้จึงมีน้อย 
ปัจจุบันควำมยำวท่อมีมำกข้ึน โดยได้ต่อท่อจำกอ่ำงรับน้ ำ 4 แห่ง ได้แก่ ห้วยคล้ำย ห้วย
ค ำเข ห้วยขี้เกีย และห้วยอ่ำง สำมำรถเพ่ิมพ้ืนทีร่ับน้ ำให้มำกขึ้นได ้

 ในระยะแรกๆ มีกำรขโมยเปิดน้ ำโดยเกษตรกรเองเกิดขึ้นบ่อยๆ ในปัจจุบัน กำรขโมย
เปิดน้ ำมีน้อยลง เนื่องจำกมีกฎระเบียบที่ตกลงด้วยกัน บังคับอย่ำงเข้มงวด 

 มีกำรวำงแผนกำรใชน้ ้ ำ ส ำหรับกำรปลูกพืชหลงันำ เน่ืองจำกปริมำณน ้ำมีจ  ำกดั บริกำร
ไดใ้นพื้นท่ีเฉพำะแนวท่อ กำรเพำะปลูกจ ำเป็นต้องวำงแผน เพ่ือให้มีน้ ำเพียงพอตลอด
อำยุผลผลิต 

ค. กำรเพำะปลูก 

 กำรปลูกพืชหลังนำ ส่วนมำกจะเป็นผัที่มีอำยุสั้น เช่น  เช่น ฟักทอง ตะไคร้ ผักบุ้ง แตงกวำ เป็น
ต้น มีกำรปลูกพืชหมุนเวียนได้เกือบตลอดปี กำรเกษตรเริ่มเปลี่ยนจำกใช้สำรเคมีเป็นกำรท ำ
เกษตรอินทรีย์ เนื่องจำกปลูกไว้กินเองบำงส่วน และขำยบำงส่วน ตลำดพืชอินทรีย์ขำยได้ง่ำยกว่ำ
ตลำดพืชที่ใช้สำรเคมี ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ง. กำรเลี้ยงสัตว์ 

 มีกำรเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเอง และเลี้ยงสัตว์ที่เป็นที่นิยมของตลำดไว้ขำย เช่น มีกำรเลี้ยงสุกรขำว
มำกกว่ำสุกรด ำ เพรำะขำยง่ำยกว่ำ มีพ่อค้ำมำรับซื้อถึงหมู่บ้ำน ถึงแม้จะมีต้นทุนสูงกว่ำก็ตำม 
นอกจำกนั้นยังมีตัวอย่ำงควำมส ำเร็จส ำหรับกำรเลี้ยง โค กระบือ โดยอำศัยภูมิปัญญำที่มีอยู่แล้ว
ในชุมชน กล่ำวคือมีชำวบ้ำนที่เป็นเจ้ำของโค โดยเริ่มจำก 7 ตัว เพ่ิมเป็นมำกกว่ำ 280 ตัว ภำยใน
ระยะ 20 กว่ำปี เป็นตัวอย่ำงอันดีในกำรเลียนแบบ ท ำให้มีเกษตรกรที่เลียนแบบเพ่ิมมำกขึ้น
หลำยรำย เนื่องจำกสำมำรถเลี้ยงตำมธรรมชำติได้ และสำมำรถเลี้ยงได้ทั้งบนภูเขำและที่รำบ  

จ. กำรสร้ำงรำยได้นอกภำคเกษตร 

 เริ่มมีกำรสนับสนุนกำรสร้ำงรำยได้นอกภำคเกษตร แต่ยังไม่มำกนัก อำศัยภูมิปัญญำทำงด้ำนกำร
จักรสำนของคนสูงอำยุที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ ท ำให้มีกำรส่งเสริมเกิดขึ้น แต่ยังอยู่ในไม่กี่ครัวเรือน 

ฉ. กำรรวมกลุ่มกองทุน 

 มีกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรและจัดตั้งกองทุนขึ้นกว่ำ 10 กองทุน ได้แก่ กองทุนเมล็ดพันธ์ข้ำว 
กองทุนเมล็ดผัก กองทุนโรงสีข้ำว กองทุนกำรตลำด กองทุนน้ ำ กองทุนศึกษำดูงำน กองทุนปุ ย 
กองทุนเป็ด กองทุนสุกร และกองทุนเวชภัณฑ์และยำสัตว์ กำรบริหำรจัดกำรกระท ำโดยสมำชิก 
แต่ก็ยังขำดผู้บริหำรแบบมืออำชีพในชุมชน ที่พร้อมจะเสียสละ มำท ำหน้ำที่บริหำร ในระยะแรกๆ 
กองทุนมีปัญหำมำกมำย กำรตรวจสอบเป็นไปอย่ำงล ำบำก เพรำะไม่มีกำรจดบันทีก ไม่มีกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้สมำชิกรับทรำบ ต่อมำโดยค ำแนะน ำจำกทีมอำสำพัฒนำหมู่บ้ำน 
(อสพ.) ให้มีกำรจดบันทึก เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ปัจจุบันกองทุนมีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรโดยสมำชิก เงินกองทุนบำงส่วนฝำกไว้กับธนำคำร 
มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้สมำชิกรับทรำบ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้
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4.2.2.4 สรุปสถานะการพัฒนาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการยกระดับและความยั่งยืนในการพัฒนา
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 สรุปสถานะการยกระดับการพัฒนา/ความยั่งยืนของโครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ า
ห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ อุดรธานี (ตาม Practical Framework) 

สถำนะปัจจุบันของกำรพัฒนำชุมชน ในพ้ืนที่โครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืน อ่ำงเก็บน้ ำห้วย
คล้ำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จ.อุดรธำนี สำมำรถสรุปในภำพรวมได้ดังนี้  

1. ในระดับครัวเรือน พบว่ำปัจจัยกำรผลิตด้ำนแหล่งน้ ำ ที่ดินท ำกิน พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ส ำหรับ
ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรมีครบ เกือบทุกครัวเรือนในพ้ืนที่ด ำเนินกำรจะมีที่ดินท ำกินส ำหรับ
กำรปลูกข้ำวและพืชหลังนำ โดยพืชหลังนำเป็นพืชที่ปลูกไว้กิน มีเหลือจึ งแบ่งขำยในชุมชน และ
ถ้ำมีมำกพอก็แบ่งขำยสู่ตลำดภำยนอก มีคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรน้ ำท ำหน้ำที่ในกำรดูแลและ
บริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบ ในระดับครัวเรือน มีหลำยกิจกรรมที่ประสบผลส ำเร็จเป็นอย่ำง
ดี และด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 

 ด้ำนกำรจัดกำรที่ดินท ำกิน เกษตรกรในพ้ืนที่โครงกำรส่วนมำกมีที่ดินท ำกินเป็นของ
ตนเอง ท ำให้สำมำรถวำงแผนกำรเพำะปลูกได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรวัดพิกัดด้วย
ดำวเทียม ท ำให้ทรำบพิกัดพ้ืนที่เพำะปลูกท่ีแน่นอน ลดปัญหำกำรทับซ้อนที่ดิน และ
ลดกำรบุกรุกท ำลำยป่ำต้นน้ ำได้ 

 ด้ำนแหล่งน้ ำ มีกำรปรับปรุงอ่ำงน้ ำให้มีปริมำณควำมจุเพ่ิมขึ้น มีกำรขุดอ่ำงพวง
เพ่ิมเติมเพ่ือเก็บกักน้ ำไว้ใช้ในพ้ืนที่ มีระบบท่อส่งน้ ำในกระจำยทั่วพ้ืนที่ ประกอบกับ
มีกำรวำงแผนกำรใช้น้ ำ มีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำที่เหมำะสมกับฤดูกำล ท ำให้พ้ืนที่
ด ำเนินกำรมีน้ ำเพียงพอกำรเพำะปลูกพืชหลังนำ 

 มีกำรปลูกพืชหลังนำที่หลำกหลำย สลับกันไปในแต่ละช่วง แทนกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
ผู้ปลูกมีกำรส ำรวจตลำดก่อนกำรปลูกพืช ท ำให้ผลผลิตที่ได้สำมำรถขำยได้ เป็นที่
ต้องกำรของตลำด   

 มีกำรส่งเสริมให้ท ำเกษตรอินทรีย์ แทนกำรใช้สำรเคมี โดยสำมำรถน ำผลผลิตไปขำย
ในตลำดที่จัดไว้เฉพำะพืชปลอดสำร มีตลำดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน ท ำให้มีรำยได้
จำกกำรขำยผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง  

 มีกำรอนุรักษ์ป่ำ ใช้ประโยชน์จำกป่ำ และส่งเสริมให้ชำวบ้ำนมีส่วนร่วมในกำรดูแล
ป่ำ สำมำรถใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ได้ มีกำรก ำหนดเขตป่ำชุมชน ป่ำอุทยำน และ
บังคับใช้กฎหมำยไม่ให้บุกรุกป่ำอย่ำงเคร่งครัด ท ำให้ชำวบ้ำนเกรงกลัวและไม่กล้ำ
บุกรุกป่ำ  

 อย่ำงไรก็ตำม ยังมีหลำยกิจกรรมที่ยังด ำเนินกำรได้ไม่ชัดเจน เช่น กำรจดบันทึก
บัญชีค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน ยังท ำกันในกลุ่มเล็ก ส่วนมำกจะมีเฉพำะสมำชิกกองทุนที่
มีกำรด ำเนินกำรเท่ำนั้น  และกำรแปรรูปผลผลิตยังมีน้อย เนื่องจำกผลผลิตยังมีไม่
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มำก ไม่จ ำเป็นต้องแปรรูป ท ำให้องค์ควำมรู้กำรแปรรูปซึ่งเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำไม่
เกิดข้ึน  

2. ในระดับชุมชน พบว่ำมีกำรรวมกลุ่มอำชีพเกิดขึ้นหลำยกลุ่ม มีกำรส่งเสริมให้จัดตั้งกองทุนซึ่ง
บริหำรด้วยเกษตรกรในชุมชน มีหลำยกิจกรรมด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 

 มีทีมอำสำพัฒนำหมู่บ้ำน (อสพ.) ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์ประสำนงำนที่คอยประสำนงำนกับ
ท้องถิ่น ภำครัฐ ภำคเอกชน และเครื่อข่ำยควำมร่วมมืออ่ืนๆ อีกทั้งยังเป็นทีมที่ปรึกษำ คอย
ให้ค ำปรึกษำและกำรบริกำรในชุมชน เพ่ือให้กำรพัฒนำขับเคลื่อนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว  

 มีกำรรวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนที่บริหำรด้วยสมำชิกในชุมชน โดยมีทีมอำสำพัฒนำหมู่บ้ำน 
(อสพ.) เป็นที่ปรึกษำ โดยเงินกองทุนบำงส่วนฝำกไว้กับธนำคำร มีกำรตรวจสอบบัญชีโดย
สมำชิก มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้สมำชิกรับทรำบ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้  

 มีกำรสนับสนุนพ้ืนที่เพ่ือขำยผลผลิตในตลำดจังหวัด ท ำให้มีตลำดที่แน่นอน ผู้ขำยสำมำรถ
พบผู้ซื้อได้โดยตรง ท ำให้มีผลผลิตใหม่ๆ ออกตลำดอยู่เรื่อยๆ สร้ำงรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง ผู้ขำย
เกิดควำมกระตือรือร้นในกำรประกอบอำชีพ เนื่องจำกมีรำยได้เข้ำมำประจ ำ เกิดกำร
เลียนแบบ ท ำให้สมำชิกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  

 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรปฏิบัติกำร เนื่องจำกเป็นโครงกำรต้นแบบใน
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ท ำให้มีหน่วยงำนและผู้สนใจเข้ำมำ
ศึกษำดูงำนเป็นจ ำนวนมำก เกิดกำรแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิธีกำรและเทคนิคต่ำงๆ เกิดข้ึน  

 อย่ำงไรก็ตำม ยังมีหลำยปัจจัยที่เป็นเรื่องสุ่มเสี่ยง เช่น  

o กำรตรวจสอบกองทุน เป็นกำรตรวจสอบของสมำชิกในชุมชน ขำดหน่วยงำนที่
น่ำเชื่อถือ ร่วมตรวจสอบ ท ำให้กำรบังคับใช้ระเบียบที่ร่วมกันตั้งขึ้นยังไม่ครอบคลุม
ทั้งหมด ยังมีกำรฝ่ำฝืนอยู่บ้ำง  

o มีหน่วยงำน ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ๆ เข้ำใจหลักกำรพัฒนำคลำดเคลื่อน ท ำให้
กำรพัฒนำไม่รำบลื่น โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ๆ เพ่ิงย้ำยมำรับต ำแหน่งในพื้นที่ใหม่ๆ ยัง
ไม่สำมำรถเรียนรู้ขบวนกำรในเวลำอันสั้นได้ บำงครั้งมองว่ำไม่ใช่งำนหลักที่ตัวเอง
จ ำเป็นต้องท ำ ท ำให้เป็นผู้ดูมำกกว่ำผู้ร่วมช่วยพัฒนำ 
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รูปที่ 4.27 สถำนะของกำรพัฒนำชุมชนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืน อ่ำง

เก็บน้ ำห้วยคล้ำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 

 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการยกระดับและความย่ังยืนในการพัฒนา  

กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยกำรพัฒนำเพ่ือให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำ และปัจจัย
ภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันควำมล้มเหลว โดยน ำประเด็นหรือสิ่งที่พบจำกกำรลงพ้ืนที่ สอบทำนกับพระรำชด ำรัสที่
เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในประเด็นนั้นๆ เพ่ือสรุปจุดแข็ง (ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ) และ
จุดอ่อน (ปัจจัยเสี่ยง) พิจำรณำตำมทฤษฎีใหม่แต่ละขั้นและองค์ประกอบของ Practical Framework ได้
ดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนา เพื่อให้เกิดการยกระดับและความย่ังยืนในการพัฒนา  จุดแข็ง  

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

(1)

ครัวเรือนพึ่งตนเอง  
(2)

ชุมชนรวมกลุ่ม 
พึ่งตนเองได้  

(3)

ออกสู่ภายนอกเพื่อ
เชื่อมโยงแหล่งทุน 
องค์ความรู้ และ

เทคโนโลยี  
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พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพื้นที ่
(Proven Facts)

 ปัญหำที่ว่ำส ำคัญ คือ เรื่องน้ า ก็เป็นเรื่องส ำคัญจริง 
เพรำะว่ำถ้ำขำดแคลนน้ ำ กำรเพำะปลูกกำรด ำเนิน
อำชีพและควำมเป็นอยู่ก็จะเดือดร้อน ในด้ำนนี้ก็
ได้รับความร่วมมือจากกรมชลประทานและจาก
บริษัทห้างร้านก็ได้เอื้อเ   อให้เครื่องสูบน้ าและช่วย
ในค่าใช้จ่ายอยู่บ้างแล้ว แต่ว่าวิธีที่จะแก้ปัญหา
พวกเราเองต้องขวนขวายเหมือนกัน ... 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ศูนย์พัฒนา
ไทย – อิสราเอล ต าบลเขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี วันท่ี 

19 พฤษภาคม 2516

 เพิ่มกำรใช้ประโยชน์แหล่งน้ ำ
ชุมชน โดยหำวิธีปรับปรุง 
ซ่อมแซม ที่ประหยัด              
ได้ประโยชน์ถ้วนหน้ำ              
และร่วมกันลงมือท ำจะได้
หวงแหน รักษำ

พัฒนำชำวบ้ำนให้ช่วยกัน
ออกแรงออกควำมคิดเพื่อ
แก้ปัญหำ และระดมควำม
ร่วมมือจำกภำคส่วนต่ำงๆ 
ตำมศักยภำพของแต่ละฝ่ำย

– ฝึกให้ชำวบ้ำนมองปัญหำให้ครบ 6 มิติ รู้ว่ำ
ควรเริ่มต้นแก้ปัญหำ ณ จุดใดก่อน และใคร
ควรจะลงแรงลงทรัพยำกรอะไร ฝึกให้ทุก
ฝ่ำยรู้สึกเป็นเจ้ำของและหวงแหนสิ่งที่
เกิดขึ้นจำกำรพัฒนำ เช่น

– ชำวบ้ำนร่วมลงแรงขุดบ่อวำงท่อ
– มูลนิธิสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
– อบจ. ให้ยืมรถขุด รถแบคโฮ
– อบต. ช่วยค่ำน้ ำมัน

– ชำวบ้ำน ชุมชนรู้ว่ำจะเข้ำไปคุยกับ
หน่วยงำนไหน คุยอย่ำงไร ไม่กลัว กล้ำที่จะ
คุย

– ชำวบ้ำนกำรน ำน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำย
มำใช้เพำะปลูก ตอนแรกชลประทำนบอกว่ำ
ต้องสร้ำงคลองส่งน้ ำคอนกรีตใช้งบประมำณ 
10 ล้ำนบำท ชำวบ้ำนไม่เอำและตกลงกันว่ำ
จะออกแรงสร้ำงเอง โดยขอสนับสนุน
อุปกรณ์

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพื้นที ่
(Proven Facts)

 ...ที่นานั้น เมื่อสิ้นฤดูท านาแล้ว ควรจะปลูกพืช
อื่น  บ้าง เพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่น้อย ทั้งจะ
ช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ ยกำกพืชท ำให้ลักษณะเนื้อ
ดินดีขึ้น เหมำะส ำหรับจะท ำนำในฤดูต่อไป ...”

พระราชทานแก่ผู้น ากลุ่มชาวนา ในวันเป ดการชุมนุมผู้น า
กลุ่มชาวนาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี   
วันศุกร์ ท่ี    มีนาคม     

 ...ชาวบ้านปลูกอะไรย่อมต้องจ าหน่าย มีตลาดที่
จะจ าหน่ายได้ ถ้ำเรำไปสนับสนุนให้ปลูกแล้วก็ไม่
สำมำรถที่จะให้ชำวบ้ำนขำยผลิตภัณฑ์ ที่เขำผลิตจะ
เป็นกำรปลูก กำรเลี้ยงสัตว์  หรืออะไร ก็จะไม่
สำมำรถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ อันนี้เป็นหลักใหญ่อย่ำงหนึ่ง
... 

พระราชด ารัสในโอกาสท่ีคณะบุคคลต่างๆ เ ้า  ถวายพระ
พรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ 

ศาลาดุสิดาลัย วันศุกร์ท่ี 4 ธันวาคม 2524

 เลือกพืชหลังนำที่ใช้น้ ำน้อย 
ปลูกง่ำย กินได้  ขำยคล่อง

 หมุนเวียนปลูกจะได้บ ำรุงดิน 
และขำยได้ตลอดปี

 เปลี่ยนมำปลูกพืชปลอดภัย 
เพรำะขำยง่ำยขึ้น รำคำสูงกว่ำ

– มีกำรปลูกพืชหลังนำมำกขึ้น ซึ่งจำกเดิม
ปลูกได้น้อยมำก พืชที่ปลูกบำงส่วนไว้กิน
เองและแบ่งขำย เช่น ฟักทอง ตะไคร้ 
ผักบุ้ง แตงกวำ เป็นต้น 

– มีกำรปลูกพืชหมุนเวียนได้เกือบตลอดปี 
– เกษตรจังหวัดเข้ำมำร่วมส่งเสริมให้ผลิต

สินค้ำเกษตรปลอดภัยและได้มำตรฐำน
ที่เรียกว่ำ GAP  Good Agricultural 
Practice) โดยจัดให้มี  ตลำดร่มเขียว  
ที่เปิดให้สมำชิกเกษตรกรน ำผลผลิตที่
ปลอดภัยมำขำย สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้
ผู้บริโภค และขำยได้รำคำสูงขึ้น

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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โดยมีจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืน อ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำยอัน

เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ตำมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้
ดังนี้ 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพื้นที ่
(Proven Facts)

 . .ในด้ำนกำรผลิตนั้น  มีผู้ เชี่ ยวชาญต่าง ที่มี
ความสามารถเพื่อที่จะท าให้การผลิตนั้นมีผลดีมาก 
และ ในกำรนี้ ก็ต้ องมี การท า ให้ สอดคล้ องกั น 
หมำยควำมว่ำผู้เช่ียวชำญในสำขำต่ำงๆ บำงทีก็ไม่
ร่วมมือกัน เมื่อไม่มีกำรร่วมมือกัน ข้อแนะน ำต่ำงๆ
ทำงวิชำกำรก็อำจจะขัดแย้งกัน จึงต้องให้สอดคล้อง 
คือให้ร่วมมือกัน ไม่ขัดแย้งขัน... 

พระราชด ารัสในโอกาสที่คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตร
แห่งประเทศไทย เ ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ต าหนักจิตรลดา

รโหฐาน วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2523

 กำรพัฒนำรูปแบบใหม่ที่ปรับ  
Alignment ของจังหวัดและ
อปท. ให้มำร่วมพัฒนำแบบ 
Area-Based ที่ตรงกับปัญหำ 
ควำมต้องกำรของชำวบ้ำน ให้
รู้ว่ำแต่ละหน่วยงำนจะช่วย
ตรงจุดไหน วิธีใด เมื่อไหร่ 

 จังหวัดและอปท. ร่วมคิดร่วม
ท ำในพื้นที่ต้นแบบจนเกิด
ควำมเข้ำใจและรับช่วงต่อใน
งำนขยำยผล  แผนปฏิบัติงำน
และงบประมำณ 

 อำสำสมัครต้องอยู่กับพื้นที่ 
ชำวบ้ำนเชื่อมั่น สำมำรถเชื่อม
ได้ทั้งกับชำวบ้ำน จังหวัด และ 
อปท.

– ท ำให้ผู้น ำทั้ง 3 ภำคส่วน เข้ำใจและมีส่วน
ร่วมตั้งแต่ต้นในกระบวนกำรพัฒนำตำม
แนวทำงของมูลนิธิปิดทองฯ ได้แก่ 
1) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
2) นำยก อบจ.   นำยก อบต.
3) ผู้น ำโดยธรรมชำติของชุมชน

– สร้ำงอำสำพัฒนำที่เป็นคนในพื้นที่ ให้รู้จัก
เชื่อมกับระบบและกลไกขับเคลือ่นของ
หน่วยงำนหลัก เช่น จังหวัด อ ำเภอ 
เกษตร ปศุสัตว์

– วิเครำะห์และวำงแผนพัฒนำเป็นล ำดับขั้น 
ตำมปัญหำในแต่ละพื้นที่ เช่น

– ปรับปรุงแหล่งน้ ำ 
– ส่งเสริมอำชีพ แจกพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 

ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดและทักษะ วิถีชำวบ้ำน

– ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นด้วยและร่วม
ผลักดันอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่
– ตั้งคณะท ำงำนจังหวัด 10 กว่ำคน 

ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด นำยอ ำเภอ 
เกษตรอ ำเภอ พัฒนำกำร นำยก อบจ. 
นำยก อบต. ช่ำงท้องถิ่น

– ติดตำมผลของพื้นที่ต้นแบบ
– ให้มีพื้นที่ขยำยผล 20 แห่งทั่วจังหวัด

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

จังหวัดและอปท  ร่วมคิดร่วมท าในพ้ืนที่ต้นแบบจนเกิดความเข้าใจ
และรับช่วงต่อในงานขยายผล  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

การพัฒนารูปแบบใหม่ที่ปรับ  Alignment ของจังหวัดและ อปท  ให้
มาร่วมพัฒนาแบบ Area-Based ที่ตรงกับปัญหา ความต้องการของ
ชาวบ้าน ให้รู้ว่าแต่ละหน่วยงานจะช่วยตรงจุดไหน วิธีใด เมื่อไหร่ 

อาสาสมัครต้องอยู่กับพ้ืนที่ ชาวบ้านเชื่อมั่น สามารถเชื่อมได้ทั้งกับ
ชาวบ้าน จังหวัด และ อปท 

พัฒนาชาวบ้านให้ช่วยกันออกแรงออกความคิด เพื่อแก้ปัญหา และ
ระดมความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง  ตามศักยภาพของแต่ละ  าย

เพิ่มการใช้ประโยชน์แหล่งน้ าชุมชน โดยหาวิธีปรับปรุง ซ่อมแซมที่ประหยัด 
ได้ประโยชน์ถ้วนหน้า และร่วมกันลงมือท าจะได้หวงแหน รักษา

เลือกพืชหลังนาที่ใช้น้ าน้อย ปลูกง่าย กินได้  ขายคล่อง
หมุนเวียนปลูกจะได้บ ารุงดิน และขายได้ตลอดป 

เปลี่ยนมาปลูกพืชปลอดภัย เพราะขายง่ายขึ้น ราคาสูงกว่า
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เพิ่มการใช้ประโยชน์แหล่งน้ าชุมชน โดยหาวิธีปรับปรุง ซ่อมแซมที่ประหยัด 
ได้ประโยชน์ถ้วนหน้า และร่วมกันลงมือท าจะได้หวงแหน รักษา

เลือกพืชหลังนาที่ใช้น้ าน้อย ปลูกง่าย กินได้  ขายคล่อง
หมุนเวียนปลูกจะได้บ ารุงดิน และขายได้ตลอดป 

เปลี่ยนมาปลูกพืชปลอดภัย เพราะขายง่ายขึ้น ราคาสูงกว่า

1.3 บริหารจัดการที่ดิน
ขนาดเล็กใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด

1.2 ท ากิจกรรมการเกษตร
พออยู่พอกิน

1.1 บริหารจัดการน้ าและป า
ให้ได้ประโยชน์ตลอดป 
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โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 204 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

ขั้นที ่2: ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้ 

 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 ... บุคคลในวิชำชีพต่ำงๆ มาตั้งเป็นกลุ่มเพื่อใช้
ประโยชน์ในความรู้นั้น เป็นอุดมกำรณ์ที่น่ำชื่นชมยิ่ง
นัก เพรำะเหตุว่ำชีวิตของคนเราต้องประกอบด้วย
วิชาความรู้ทุกอย่าง ส ำหรับให้ได้ทรงชีวิตอยู่ได้ บำงที
ก็ไม่เรียกว่ำเป็นวิชำควำมรู้หรือวิชำชีพด้วยซ้ ำ  ... 

พระราชด ารัสพระราชทานเรื่องในการฉลองครบรอบ 50 ปี ของ

สโมสรโรตารี่ในประเทศไทย ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันจันทร์ที่ 
15 ธันวาคม 2523

 กองทุนต้องเกิดจำกกำรรวมตัว
โดยธรรมชำติ และกรรมกำร 
สมำชิก ต้องมีควำมสำมำรถใน
กำรเรียนรู้จำกสิ่งผิด และ
พัฒนำวิธีกำรที่ดีขึ้น

– กองทุนตั้งขึ้นจำกมูลนิธิปิดทองฯ เข้ำไป
ช่วยแนะน ำ ในช่วงแรกไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ จำกหลำยสำเหตุ
– ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชำติ   จำก

ควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำร
– กรรมกำรและสมำชิกไม่เข้ำใจเกี่ยวกับ

กำรบริหำรกองทุน ไม่ช่วยกันดูแล
– ไม่มีกำรบันทึกบัญชี
– เก็บเงินไว้กับสมำชิก ไม่ฝำกธนำคำร
– มีกำรน ำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

– ระยะต่อมำ 
– กองทุนเกิดจำกควำมต้องกำรที่

แท้จริงก็จะเดินต่อได้ เช่น กองทุน
ตลำดล้มมำ 3 รอบ แต่ชุดปัจจุบันอยู่
ได้ เนื่องจำก
– มีผักในชุมชนเพิ่มขึ้นมำก มี

ปริมำณมำกพอส ำหรับกำรขำย
– กรรมกำรมีประสบกำรณ์จำกอดีต 

รู้จักหำควำมรู้เรื่องกำรตลำด กำร
ลงบัญชี

– มีกำรลงบัญชีสม่ ำเสมอ

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้  
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พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพื้นที ่
(Proven Facts)

“... ถ้าร่วมกันหาตลาด เข้าใจว่า ในที่สุดราคาจะ
ดีกว่า และมั่นคงกว่า คือบำงฤดูกำลสินค้ำของเรำ
รำคำจะตกมำก แต่ถ้ำร่วมกันขำย และหำตลำดที่
สม่ ำเสมอและมั่นคง แม้จะในเวลำที่สินค้ำเหล่ำนั้นดูจะ
รำคำตก ก็จะได้รำคำดีตลอดไป...  

พระราชด ารัส พระราชทานแก่กลุ่มเกษตกรหุบกระพง อ าเภอชะอ า 

จังหวัดเพชรบุรี วันเสาร์ที่    พฤษภาคม     

 ...เมื่อผลิตอะไรแล้วก็จ ำหน่ำยไปก็มีรายได้ ก็ต้องท า
บัญช ีชาวบ้านท าบัญชีบางทีไม่ค่อยถูก ทางราชการ
ท าบัญชีก็ถูกต้องเกินไป ..  

พระราชด ารัสในโอกาสที่ประธานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ น าผู้เข้าร่วม

สัมมนาและบุคคลต่างๆที่เก่ียวข้องเ ้า  เพ่ือรับพระราชทานพระ
บรมราโชบายเกี่ยวกับการด าเนินงานในช่วงต่อไป ณ ศาลาดุสิดาลัย 

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2531

 เดินส ำรวจตลำดที่เรำไปขำย 
เรียนรู้ว่ำเจ้ำอื่นขำยอะไร 
ขำยอย่ำงไร รำคำเท่ำไหร่ 

 เรียนรู้จำกผลขำดทุนในอดีต 
หันมำจดบันทึกทุกครั้งหลัง
กลับจำกกำรขำย รู้ก ำไร
ขำดทุนทันที

– กองทุนผักปลอดสำร
– ปี 54 ระยะแรกบริหำรไม่เป็น

– รับผลผลิตมำจำกสมำชิก
– ขำยได้ไม่หมด แต่จ่ำยเงินให้

เกษตรกรทั้งหมด
– ของเหลือแจกกันกิน ต้มให้หมูกิน

– ปี 55 ระยะตั้งหลัก เริ่มดีขึ้น
– เริ่มเช็ครำคำตลำด แบ่งหน้ำที่กันว่ำ

บำงคนนั่งขำยผักบำงคนไปเดินเช็ค
รำคำแผงต่ำงๆ ดูว่ำแต่ละแผงขำย
อะไร แบบไหน

– ท ำบัญชีทุกครั้งที่กลับจำกกำรขำย
– ปี 56 ระยะเติบโต

– มีตลำดร่มเขียวของ ส ำนักงำน
เกษตรจังหวัด สินค้ำที่มำขำย
จะต้องเป็นของสมำชิก ซึ่งจะมีกำร
ตรวจเช็คสำรพิษของผักที่แผงใน
ตลำดและตรวจที่แปลงผัก

– เกษตรจังหวัดสนับสนุนให้ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และโลโก้

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้  

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพื้นที ่
(Proven Facts)

 ... ข้าวที่โรงสีนี้ เป็นข้าวที่ซื้อมาจากเกษตรกร
โดยตรง โดยให้ราคาที่ เหมาะสม เกษตรกรก็มี
ความสุข เพราะขายข้าวในราคาที่เหมาะสม และ
ผู้บริโภคก็ซื้อได้ในราคาถูก เพรำะว่ำไม่ต้องมีกำร
ขนส่งมำกเกินไป ไม่ต้องมีคนกลำงมำกเกินไป ตกลงทั้ง
ผู้ผลิตและผู้บริโภคก็มีควำมสุข 

พระราชด ารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเ ้า  ถวายชัย
มงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน

จิตรลดา  พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2540

 กองทุนโรงสีจะอยู่ได้ ต้องมี
ข้ำวมำสีในจ ำนวนมำกพอ
และสม่ ำเสมอ

– กองทุนโรงสี
– ปี 55 โรงสีสร้ำงเสร็จแล้ว แต่ไฟฟ้ำ   

เฟส ที่จะใช้กับโรงสียังไมติดต้ัง
– ปี 57

– ทุนก่อตั้ง 140,000 บำท โดยระดมหุ้น
ละ 100 บำท คนละไม่เกิน 50 หุ้น

– ก ำไร 100% เก็บเข้ำกองทุน 20% 
จ่ำยผลตอบแทนกรรมกำร 30% และ
ปันผล 50%

– มีข้ำวจ ำนวนมำกจำกสมำชิก และจ้ำง
วัยรุ่นในหมู่บ้ำนออกไปหำซื้อข้ำวจำก
หมู่บ้ำนข้ำงเคียง

– ปี 58
– เพิ่มกำรสีเป็น 2 ลักษณะ

– สีฟรีให้สมำชิก แต่เก็บร ำและปลำย
ข้ำวไว้ขำยให้ผู้เลี้ยงสัตว์

– สีข้ำวมูลค่ำสูงขำย เช่น ข้ำวกล้อง 
ข้ำวไรซ์เบอร์รี่

– บันทึกบัญชีทุกวัน
– มีเงินกองทุนสะสม 350,000 บำท

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้  
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โดยมีจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืน อ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำยอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ตำมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้
ดังนี้ 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

“……ระเบียบการที่จะตั้งโรงงำนและบริหำรโรงงำนและ
กิจกำรต่ำงๆ นี้ ก็จะต้องร่างกฎบังคับให้รัดกุมในรูป
สหกรณ์ในอนำคต ....ขอให้ทุกคนได้พิจำรณำ แล้วก็
ช่วยกันออกความคิด ... เมื่อถูกต้องก็บรรจุเข้ำไปใน
ระเบียบกำร ก็คงจะยังมีปัญหำอีกไม่น้อย ถ้ามีปัญหา
อะไรก็มาพิจารณากัน ...”

พระราชด ารัส พระราชทาน เนื่องในพิธีเป ดโรงงานนมผง “สวนดุสิต” 
วันอาทิตย์ ที่ 7 ธันวาคม 2512

 ตั้งกฎ กติกำ ในกำรใช้ประโยชน์
แหล่งน้ ำ โครงสร้ำงพื้นฐำนชุมชน 
รวมทั้งหำเงินเก็บไว้ส ำหรับซ่อมแซม 
ปรับปรุง

 สมำชิกช่วยกันติดตำมให้สมำชิก
ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ

– ชำวบ้ำนรู้จักตั้งกฎ กติกำ กำรใช้
ประโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำนของ
ชุมชน เช่น
– กองทุนน้ ำ

– มีกรรมกำรกองทุน
– สมำชิกจ่ำยไร่ละ 10 บำท

ต่อนำ 1 รอบ
– ใครท ำท่อแตกต้องเสีย

ค่ำปรับ 2,000 บำท และ
หำกท ำแตกโดยเจตนำต้อง
รับผิดชอบค่ำซ่อมทั้งหมด

– ชำวบ้ำนช่วยกันสอดส่อง 
และแจ้งกรรมกำรว่ำใคร
ท่อแตก

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้  

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

“…นอกจากในด้านเกษตรกรหรือใน ด้านเกษตรโดยตรง 
ก็ยังต้องอาศัยทางอุตสาหกรรมและทางธุรกิจเพ่ือที่จะ 
ให้ชีวิตนั้นมีประโยชน์และท ากิจการงานให้เป็นรายได้ที่
เต็มเป  ยม ผลิตผลต่ำงๆ นั้นย่อมต้องมำดัดแปลง
เปลี่ยนแปลง แม้แต่ข้ำวก็จะต้องมำสีให้บริโภคได้ หรือ
ต้องมาให้นักธุรกิจด าเนินการ เพื่อที่จะจ าหน่ายออกไป
ให้เป็นรายได้... 

พระราชด ารัส
ในโอกาสที่ผู้แทนกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์

ประมง ยุวเกษตรกร และสมาชิกผู้รับนมสด เ ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

วันพุธ ที่    พฤษภาคม     

 เชื่อมกับตลำดขำยส่งขนำดใหญ่
 มีข้อมูลควำมต้องกำรสินค้ำเกษตร

ประเภทต่ำงๆ จำกผู้ประกอบกำร
ตลำดขำยส่งขนำดใหญ่ในจังหวัด

– นำยก อบจ. ซึ่งเป็นนักธุรกิจใหญ่
ในจังหวัด เข้ำมำร่วมงำนกับ
โครงกำรตั้งแต่แรก ให้กำร
สนับสนุนหลำยเรื่อง อำทิ

– สนับสนุนงบประมำณให้ 
อบต. มำดูงำนในพื้นที่
ต้นแบบ เพื่อสร้ำงควำมรู้
ส ำหรับกำรขยำยผลใน
พื้นที่ต่ำงๆ

– ให้ข้อมูลควำมต้องกำร
สินค้ำเกษตรประเภทต่ำงๆ 
ว่ำจังหวัดไหนต้องกำร
สินค้ำอะไร ช่วงไหน 

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้  
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ขั้นท่ี 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

กองทุนต้องเกิดจากการรวมตัวโดยธรรมชาติ 
กรรมการ สมาชิกต้องมีความสามารถในการ
เรียนรู้จากสิ่งผิด และพัฒนาวิธีการที่ดีขึ้น

เดินส ารวจตลาดที่เราไปขาย เรียนรู้
ว่าเจ้าอื่นขายอะไร ขายอย่างไร 
ราคาเท่าไหร่ 

เรียนรูจ้ากผลขาดทุนในอดีต หันมาจด
บันทึกทุกครั้งหลังกลับจากการขาย       
รู้ก าไรขาดทุนทันที

กองทุนโรงสีจะอยู่ได้ ต้องมีข้าวมาสีในจ านวน
มากพอและสม่ าเสมอ

เชื่อมกับตลาดขายส่งขนาดใหญ่

มีข้อมูลความต้องการสินค้าเกษตร
ประเภทต่าง  จากผู้ประกอบการ
ตลาดขายส่งขนาดใหญ่ในจังหวัด
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ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

กองทุนต้องเกิดจากการรวมตัวโดยธรรมชาติ 
กรรมการ สมาชิกต้องมีความสามารถในการ
เรียนรูจ้ากสิ่งผิด และพฒันาวิธกีารทีด่ีข้ึน

เดินส ารวจตลาดทีเ่ราไปขาย เรียนรู้
ว่าเจ้าอื่นขายอะไร ขายอย่างไร 
ราคาเท่าไหร่ 

เรียนรูจ้ากผลขาดทนุในอดีต หนัมาจด
บันทกึทุกครั้งหลงักลบัจากการขาย       
รู้ก าไรขาดทุนทันที

กองทุนโรงสีจะอยู่ได้ ตอ้งมีข้าวมาสีในจ านวน
มากพอและสม่ าเสมอ

เช่ือมกบัตลาดขายสง่ขนาดใหญ่

มีข้อมูลความต้องการสินค้าเกษตร
ประเภทต่าง  จากผู้ประกอบการ
ตลาดขายส่งขนาดใหญ่ในจงัหวัด

2.2 พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับ

การตลาด

2.1 
รวมกลุ่ม
และดูแล
ความ
เป็นอยู่
สมาชิก

2.3 ส่งเสริม
การเกษตรสมาชิก
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สรุปจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืน อ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำยอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

กลุ่มท่ี 1 บริหำรจัดกำรน้ ำและป่ำให้ได้ประโยชน์ตลอดปี 

 อำสำสมัครต้องอยู่กับพ้ืนที่ ชำวบ้ำนเชื่อมั่น สำมำรถเชื่อมได้ทั้งกับชำวบ้ำน จังหวัด 
และ อปท. 

 เพ่ิมกำรใช้ประโยชน์แหล่งน้ ำชุมชน โดยหำวิธีปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ประหยัด ได้
ประโยชน์ถ้วนหน้ำ และร่วมกันลงมือท ำจะได้หวงแหน/รักษำ 

 กำรพัฒนำรูปแบบใหม่ที่ปรับ  Alignment ของจังหวัดและ อปท. ให้มำร่วมพัฒนำ
แบบ Area-Based ที่ตรงกับปัญหำ/ควำมต้องกำรของชำวบ้ำน ให้รู้ว่ำแต่ละ
หน่วยงำนจะช่วยตรงจุดไหน วิธีใด เมื่อไหร่ 

 จังหวัดและอปท. ร่วมคิดร่วมท ำในพ้ืนที่ต้นแบบจนเกิดควำมเข้ำใจและรับช่วงต่อ
ในงำนขยำยผล (แผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ) 

กลุ่มท่ี 3 บริหำรจัดกำรที่ดินขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 พัฒนำชำวบ้ำนให้ช่วยกันออกแรงออกควำมคิด เพ่ือแก้ปัญหำ และระดมควำม
ร่วมมือจำกภำคส่วนต่ำงๆ ตำมศักยภำพของแต่ละฝ่ำย 

 เปลี่ยนมำปลูกพืชปลอดภัย เพรำะขำยง่ำยขึ้น รำคำสูงกว่ำ 

 เลือกพืชหลังนำที่ใช้น้ ำน้อย ปลูกง่ำย กินได้  ขำยคล่อง หมุนเวียนปลูกจะได้บ ำรุง
ดิน และขำยได้ตลอดปี 

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้ 

กลุ่มท่ี 1 พัฒนำกำรผลิตให้สอดคล้องกับกำรตลำด 

 เดินส ำรวจตลำดที่เรำไปขำย เรียนรู้ว่ำเจ้ำอื่นขำยอะไร ขำยอย่ำงไร รำคำเท่ำไหร่ 

 เรียนรู้จำกผลขำดทุนในอดีต หันมำจดบันทึกทุกครั้งหลังกลับจำกกำรขำย รู้ก ำไร
ขำดทุนทันท ี

 มีข้อมูลควำมต้องกำรสินค้ำเกษตรประเภทต่ำงๆ จำกผู้ประกอบกำรตลำดขำยส่ง
ขนำดใหญ่ในจังหวัด 

กลุ่มท่ี 2 ส่งเสริมกำรเกษตรสมำชิก 

 เชื่อมกับตลำดขำยส่งขนำดใหญ่ 

 กองทุนโรงสีจะอยู่ได้ ต้องมีข้ำวมำสีในจ ำนวนมำกพอและสม่ ำเสมอ 

กลุ่มท่ี 3 ดูแลควำมเป็นอยู่สมำชิก 
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 กองทุนต้องเกิดจำกกำรรวมตัวโดยธรรมชำติ กรรมกำร/สมำชิกต้องมีควำมสำมำรถ
ในกำรเรียนรู้จำกสิ่งผิด และพัฒนำวิธีกำรที่ดีข้ึน 

 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันความล้มเหลว  จุดอ่อน  

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

 

 
 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

ความเสี่ยง สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 ... โครงกำรที่มีต่ำงๆ อย่ำงโครงกำรชำวเขำนั้น มำ
ปฏิบัติได้กับพื้นรำบ โดยที่พวกเรำทุกคนใช้วิชาการ
ไปช่วยกันท ำ การเกษตรนั้นไม่ใช่เฉพาะว่าจะปลูก
อะไรให้ขึ้นเท่าน้ันเอง แต่ว่ำอย่ำงที่ได้รำยงำนมำ 
ต้องมีการค้นคว้าให้ปลูกได้ดี แล้วก็หลังจำกปลูก
แล้วเอำมำใช้ให้ดี ให้ถูกต้อง มำแปรสภำพและมำ
ค้ำขำย ... 

พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ท่ี    
มกราคม     

 กำรพัฒนำที่เร่งรีบเกินไป
เพื่อให้ได้ตำมเป้ำหมำยของ
หน่วยงำน ท ำให้ขำดกำร
คัดเลือกชนิด พันธุ์ที่
เหมำะสม

– ระยะแรก เร่งส่งเสริมให้ปลูกพืชหลำยชนิด 
โดยเฉพำะพืชเศรษฐกิจ ท ำให้ล้มเหลว 
เพรำะ อสพ. ก็ไม่มีควำมรู้ที่แท้จริง ชำวบ้ำน
ก็ไม่เคยปลูก

– โครงกำรขยำยผลบ้ำนห้วยค ำ เร่งด ำเนินกำร
เกินไป ทำงอ ำเภอเร่งหำพันธุ์ข้ำวแต่ได้พันธุ์
ไม่ดี ปลูกแล้วข้ำวแข็ง กินไม่ได้

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

ความเสี่ยง สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 . .ในด้ำนกำรผลิตนั้น  มีผู้ เชี่ยวชาญต่าง ที่มี
ความสามารถเพื่อที่จะท าให้การผลิตนั้นมีผลดีมาก 
และในกำรนี้ ก็ต้องมีการท าให้สอดคล้องกัน 
หมำยควำมว่ำผู้เชี่ยวชำญในสำขำต่ำงๆ บำงทีก็ไม่
ร่วมมือกัน เมื่อไม่มีกำรร่วมมือกัน ข้อแนะน ำต่ำงๆ
ทำงวิชำกำรก็อำจจะขัดแย้งกัน จึงต้องให้สอดคล้อง 
คือให้ร่วมมือกัน ไม่ขัดแย้งขัน... 

พระราชด ารัสในโอกาสที่คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์
เกษตรแห่งประเทศไทย เ ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ต าหนัก

จิตรลดารโหฐาน วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2523

 ข้ำรำชกำรระดับสูงของ
จังหวัด ไม่เข้ำใจหลักกำร
พัฒนำและไม่รับช่วงต่อ

 ระดับอ ำเภอขับเคลือ่นงำน
ขยำยผลเหมือนโครงกำร
ภำครัฐทั่วไป

– ข้ำรำชกำรระดับสูงของจังหวัด ถึงแม้จะเคย
ท ำงำนพัฒนำร่วมกับชุมชนมำก่อน แต่ใน
ฤดูกำลโยกย้ำย ก็ต้องรอทิศทำงของผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดคนใหม่ก่อน ว่ำจะมีนโยบำย
ขับเคลื่อนต่อหรือไม่

– ข้ำรำชกำรระดับสูงของอ ำเภอ ถึงแม้จะ
เข้ำใจหลักกำรและแนวทำงกำรพัฒนำตำม
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง แต่เมื่อได้รับ
เป้ำหมำยมำ ก็ต้องเร่งด ำเนินกำรขยำยผล
หมู่บ้ำนต่ำงๆ ให้ได้ตำมเป้ำหมำย ทั้งๆ ที่
เห็นว่ำบำงหมู่บ้ำนยังไม่พร้อม ผู้น ำชุมชนไม่
พร้อม สมำชิกหมู่บ้ำนไม่พร้อม

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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โดยมีจุดอ่อนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืน อ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำย
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ตำมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้
ดังนี้ 
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(Area)

         
        

             
(Community / Area)ระดับอ าเภอขับเคลือ่นงานขยายผล

เหมือนโครงการภาครัฐทั่วไป

ข้าราชการระดับสูงของจังหวัด ไม่เข้าใจ
หลักการพัฒนาและไม่รับช่วงต่อ

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

การพัฒนาท่ีเร่งรีบเกินไปเพื่อให้ได้ตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน ท าให้ขาดการ
คัดเลือกชนิด พันธุ์ที่เหมาะสม
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ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้ 
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เหมือนโครงการภาครัฐทั่วไป

ข้าราชการระดับสูงของจังหวัด ไม่เข้าใจ
หลักการพัฒนาและไม่รับช่วงต่อ

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

การพัฒนาทีเ่ร่งรบีเกินไปเพือ่ให้ไดต้าม
เป้าหมายของหน่วยงาน ท าให้ขาดการ
คัดเลอืกชนิด พันธุ์ทีเ่หมาะสม

1.3 บริหารจัดการที่ดิน
ขนาดเล็กใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด

1.2 ท ากิจกรรมการเกษตร
พออยู่พอกิน

1.1 บริหารจัดการน้ าและป า
ให้ได้ประโยชน์ตลอดป 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่ 

ความเสี่ยง สิ่งที่พบจากการลงพื้นที ่
(Proven Facts)

 ... กำรที่จะท ำให้ได้มำกที่สุดได้ผลดีที่สุด เรำต้องมี
ความรู้ รู้ว่าจะปลูกอะไร ที่ไหน และรู้เรื่องอื่น  อีก 
เพื่อให้พืชผลงอกงามดี เมื่องอกงำมดีแล้ว เรำจะเก็บ
ไปขำย ก็ต้องทราบว่าพืชพันธุ์อะไรราคาดี เราก็ต้อง
ทราบหลักเศรษฐกิจ ต้องถือหลักว่าสิ่งไหนที่ เขา
ต้องการเราก็น าไปขาย ต้องขนส่งไป ต้องไปต่อสู้ราคา
กับของคนอื่นที่เขาก็ปลูกเหมือนกับเรา เหล่านี้เป็น
หลักเศรษฐกิจ... 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ศูนย์พัฒนาไทย –
อิสราเอล วันพุธ ที่    พฤษภาคม     

 กลุ่มเกษตรกรไม่เห็นควำมส ำคัญและ
ยังขำดทักษะในกำรออกไปเรียนรู้เพื่อ
หำตลำดภำยนอก

– ผลผลิตเกษตรหลำยชนิด มี
ปริมำณน้อย กระจัดกำรจำยอยู่
ทั่วไป ท ำให้พ่อค้ำที่จะมำรับซ้ือไม่
เข้ำพื้นที่ ไม่มีตลำดขำยที่แน่นอน 
เกษตรกร รอตลำดวิ่งเข้ำมำหำ 
โดยที่ไม่มีประสบกำรณ์ในกำรหำ
ตลำดใหม่

– พริก มีตลำดรองรับ ทั้งที่วำง
แผนกำรขำยตลอดปีกับนักธุรกิจ
รำยใหญ่ของพื้นที่ กับกำรมีพ่อค้ำ
เข้ำมำซื้อในพื้นที่ อย่ำงไรก็ตำม 
กลุ่มเกษตรกรยังไม่เห็น
ควำมส ำคัญของกำรออกไปเรียนรู้ 
หำตลำดด้วยตนเอง เห็นว่ำถ้ำท ำ
ผลผลิตให้มีปริมำณมำกและ
คุณภำพดี ตลำดจะเข้ำมำเอง 

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้  
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โดยมีจุดอ่อนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืน อ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำย
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ตำมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้
ดังนี้ 
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ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้  

กลุ่มเกษตรกรไม่เห็นความส าคัญและยัง
ขาดทักษะในการออกไปเรียนรู้เพื่อหา
ตลาดภายนอก
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สรุปจุดอ่อนที่ส ำคัญของโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืน อ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำยอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริ 

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

กลุ่มท่ี 2 ส่งเสริมกำรเกษตรสมำชิก 

 ข้ำรำชกำรและนักกำรเมืองท้องถิ่นที่หมุนเวียนเข้ำมำใหม่ในพ้ืนที่ ไม่เข้ำใจ และไม่
รับช่วงต่อ 

กลุ่มท่ี 3 ดูแลควำมเป็นอยู่สมำชิก 

 ไม่มีหน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือร่วมตรวจสอบกองทุน บัญชีและรำยงำนต่ำงๆ 

 

ทั้งนี้ สำมำรถสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืน อ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำย
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ แสดงดังตำรำง 

ตำรำงที่ 4.13 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงยั่งยืน อ่ำงเก็บน้ ำห้วยคล้ำยอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

    
   

         

        
         
       

                    

                                                       

                     

       
      
     
      

        
      
        
          
      

                
        

        
      

              
           

      

           

        
(Agenda)

    
         
        

   
    

              
              

          
                 

              
           

          
       

                                 
•                  
•                                  

         
     

    
     

              
                          
                 

                       

          
        

                     
                    

                   
                          

                       

                
            

           
                

           
            

                 
              

                
                 

          
               

                               
•    Supply chain        
• Product / Efficiency      
•                                     

                                      
•    Supply chain                  
• Branding / Business Model
•                                     

                      
                        

    3      
      

        

      

         

       

        

Sustainable-
Minded Farmer

       
           

            
                        

         
          
Business 
Incubator

Supply Chain   
               

           
   

          
        

        
(Function)

        
(Area)

         
        

             
(Community / Area)

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้  

กลุ่มเกษตรกรไม่เหน็ความส าคัญและยัง
ขาดทักษะในการออกไปเรียนรู้เพือ่หา
ตลาดภายนอก

2.2 พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับ

การตลาด

2.1 
รวมกลุ่ม
และดูแล
ความ
เป็นอยู่
สมาชิก

2.3 ส่งเสริม
การเกษตรสมาชิก
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ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

ขั้นที่ 1: 
ครัวเรือน
พ่ึงตนเอง  
บริหารจัดการ
ที่ดินและน้ า 
ให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด  
พอกินตลอดป  

1.1 บริหำร
จัดกำรน้ ำและป่ำ
ให้ได้ประโยชน์
ตลอดป ี

อำสำสมัคร อำสำสมัครต้องอยู่กับพื้นที่ ชำวบ้ำน
เชื่อมั่น สำมำรถเชื่อมได้ทั้งกับ
ชำวบ้ำน จังหวัด และ อปท. 

n/a 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 

กำรพัฒนำรูปแบบใหม่ที่ปรับ  
Alignment ของจังหวัดและ อปท. 
ให้มำร่วมพัฒนำแบบ Area-Based 
ที่ตรงกับปัญหำ/ควำมต้องกำรของ
ชำวบ้ำน ให้รู้ว่ำแต่ละหน่วยงำนจะ
ช่วยตรงจุดไหน วิธีใด เมื่อไหร ่

n/a 

จังหวัดและอปท. ร่วมคิดร่วมท ำใน
พื้นที่ต้นแบบจนเกิดควำมเข้ำใจและ
รับช่วงต่อในงำนขยำยผล 
(แผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ) 

n/a 

แหล่งน้ ำ
ธรรมชำต ิ

เพิ่มกำรใช้ประโยชน์แหล่งน้ ำชุมชน 
โดยหำวิธีปรับปรุง/ซ่อมแซมที่
ประหยดั ได้ประโยชน์ถ้วนหน้ำ และ
ร่วมกันลงมือท ำจะไดห้วงแหน/
รักษำ 

n/a 

1.2 ท ำกิจกรรม
กำรเกษตร พออยู่
พอกิน 

n/a n/a 
 

n/a 

1.3 บริหำร
จัดกำรที่ดินขนำด
เล็กให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

กำรจัดกำร
ที่ดินท ำกิน 

เปลี่ยนมำปลูกพืชปลอดภัย เพรำะ
ขำยง่ำยขึ้น รำคำสูงกว่ำ 

n/a 

ปัจจัยกำรผลติ
(เมล็ดพันธ์ุ ปุ ย
อินทรีย์ สัตว์ 
ก๊ำซชีวภำพ) 

เลือกพืชหลังนำท่ีใช้น้ ำน้อย ปลูกง่ำย 
กินได้ ขำยคล่อง หมุนเวียนปลูกจะ
ได้บ ำรุงดิน และขำยได้ตลอดป ี

n/a 

Sustainable 
minded 
Farmer 

พัฒนำชำวบ้ำนให้ช่วยกันออกแรง
ออกควำมคิด เพื่อแก้ปัญหำ และ
ระดมควำมร่วมมือจำกภำคส่วน
ต่ำงๆ ตำมศักยภำพของแต่ละฝ่ำย 

n/a 

ขั้นที่ 2: 
รวมกลุ่ม/
สหกรณ์ เพ่ือ
การผลิต 
การตลาด 
และดูแลความ
เป็นอยู่ของ
สมาชกิ/ชุมชน 
(สร้าง

2.1 พัฒนำกำร
ผลิตใหส้อดคล้อง
กับกำรตลำด  

กำรตลำด/กำร
บริหำรจดักำร 

เดินส ำรวจตลำดที่เรำไปขำย เรยีนรู้
ว่ำเจ้ำอื่นขำยอะไร ขำยอย่ำงไร 
รำคำเท่ำไหร ่

n/a 

กำรตลำด/กำร
บริหำรจดักำร 

เชื่อมกับตลำดขำยส่งขนำดใหญ ่ n/a 

กำรตลำด/กำร
บริหำรจดักำร 
/เอกชน 

มีข้อมูลควำมต้องกำรสินค้ำเกษตร
ประเภทต่ำงๆ จำกผู้ประกอบกำร
ตลำดขำยส่งขนำดใหญ่ในจังหวัด 

n/a 

บริหำรแบบมือ เรียนรูจ้ำกผลขำดทุนในอดีต หันมำ n/a 
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ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

ภูมิคุ้มกนัก่อน
ออกสู่
ภายนอก  

อำชีพ จดบันทึกทุกครั้งหลังกลับจำกกำร
ขำย รู้ก ำไรขำดทุนทันท ี

2.2 ส่งเสริม
กำรเกษตร
สมำชิก 

โครงสร้ำง
พื้นฐำนกำร
ผลิตชุมชน/
กองทุน 

กองทุนโรงสีจะอยูไ่ด้ ต้องมีข้ำวมำสี
ในจ ำนวนมำกพอและสม่ ำเสมอ 

ข้ำรำชกำรและนักกำรเมืองท้องถิ่นที่
หมุนเวียนเข้ำมำใหม่ในพ้ืนท่ี ไม่
เข้ำใจ และไม่รับช่วงต่อ 

2.3 ดูแลควำม
เป็นอยู่สมำชิก 

กองทุน กองทุนต้องเกิดจำกกำรรวมตัวโดย
ธรรมชำติ กรรมกำร/สมำชิกต้องมี
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้จำกสิ่งผิด 
และพัฒนำวิธีกำรที่ดีขึ้น 

ไม่มีหน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือร่วม
ตรวจสอบกองทุน บัญชีและรำยงำน
ต่ำงๆ 

ขั้นที่ 3: ออกสู่
ภายนอก 
เชื่อมโยง
เครือข่าย
ภายนอก ด้าน
อาชีพ ทุน 
การตลาด การ
ผลิต และ
รักษาทุนทาง
สังคมให้ยั่งยืน 

3.1 เชื่อมโยงแหล่ง
ทุน เพื่อพัฒนำ/
ยกระดับโครงสร้ำง
พื้นฐำนชุมชน 

n/a n/a n/a 

3.2 แลกเปลี่ยน
องค์ควำมรู้และ
เทคโนโลยีระหว่ำง
เครือข่ำยเพื่อต่อ
ยอดควำมรู้ใหม่ 

n/a n/a n/a 

3.3 เพิ่มมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์ 

n/a n/a n/a 

  

4.3 โครงการอ่ืน  

4.3.1 สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป กลาง โพนยางค า จ ากัด 

4.3.1.1 จุดเน้นตาม Practical Framework 

ในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม สหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด นั้น มีจุดเน้นที่จะ
เก็บข้อมูลและวิเครำะห์เป็นพิเศษท้ังสิ้น 3 ประกำรได้แก ่

1. กำรให้ควำมรู้ในกำรเลี้ยงโคเนื้อที่ได้คุณภำพมำตรฐำน เพ่ือให้เกษตรกรมีรำยได้เพียงพอต่อกำรสร้ำง
รำยได้ในระดับครัวเรือนได้อย่ำงยั่งยืน 

2. กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ซึ่งเป็นกลไกกำรพัฒนำด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด และยกระดับกำร
พัฒนำกำรเลี้ยงโคเนื้อ เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนของรำยไดเ้กษตรกรในระดับชุมชน 

3. แนวทำงที่สหกรณ์เชื่อมโยงกับแหล่งทุน/เทคโนโลยีต่ำงๆ นอกชุมชน เพ่ือน ำแหล่งทุน เทคโนโลยี 
ตลอดจนองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในกำรยกระดับสหกรณ์ไปสู่กำรพัฒนำที่ เข้มแข็งและยั่งยืนใน
ระดับพ้ืนที่หรือระดับภูมิภำค (ระดับที่ 3)  
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รูปที่ 4.28 จุดเน้นในกำรลงพ้ืนที่สหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด 

โดยในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม จะเก็บข้อมูลเพ่ือกำรวิเครำะห์ตำมองค์ประกอบกำรพัฒนำของ
สหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด  ซึ่งประกอบไปด้วย องค์ประกอบด้ำนเกษตรพ่ึงพำ
ธรรมชำติ องค์ประกอบด้ำนสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน และ องค์ประกอบด้ำนเครือข่ำยกำรเชื่อมโยงสู่ภำยนอก 
โดยมีรำยละเอียดองค์ประกอบตำมแสดงดังนี้ 
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(Community / Area)

• สหกรณ์เป็นกลไก
พัฒนาด้านการผลิตและ
การตลาด และท าให้
เกิดความยั่งยืนของ
รายได้ในระดับชุมชน

• การเชื่อมโยงกับแหล่ง
ทุน เทคโนโลยีนอก
ชุมชน

จุดเน้นในการลงพืน้ที่สหกรณก์ารเลีย้งปศุสัตว์ กรป กลาง โพนยางค า จ ากัด

• การใหค้วามรู้ในการ
เลี้ยงโคเนื้อที่ได้คุณภาพ
มาตรฐาน เพื่อให้
เกษตรกรมีรายได้
เพียงพอต่อการสร้าง
รายได้ในระดับครัวเรือน
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รูปที่ 4.29 องค์ประกอบกำรพัฒนำของสหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด 

 

ทั้งนี้ในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม ได้มีกำรเตรียมกำรรำยละเอียดประเด็นที่ต้องกำรศึกษำ ดังแสดงใน
ตำรำงที่ 4.14 ซึ่งเป็นสรุปประเด็นที่จะเก็บข้อมูล ส่วนงำน/บุคคลที่ได้พบ วิธีกำรเก็บข้อมูล และข้อมูลที่
ต้องกำรได้รับส ำหรับกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมของสหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด โดย
ทำงคณะผู้วจิัยได้ประสำนงำนกับส่วนงำนต่ำงๆ ในพ้ืนที่เพ่ือขอเข้ำพบเพื่อกำรวิจัย 

ตำรำงที่ 4.14 ประเด็นกำรลงพ้ืนที่สหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด 

ประเด็น ส่วนงาน/บุคคล วิธีการ ข้อมูลที่ต้องการ 

1) กำรส่งเสริมและให้ควำมรู้เกษตรกรในกำร
เลี้ยงโคเนื้อที่ได้คุณภำพมำตรฐำน 

• ผู้บริหำร/
คณะกรรมกำร
สหกรณ์ 

• เกษตรกรผู้เลี้ยง
โคเนื้อ 
รุ่นบุกเบิก/รุ่น
กลำง/รุ่นใหม ่

• สัมภำษณ ์
• สังเกตกำรณ์

ระบบกำร
ด ำเนินงำน 

• สัดส่วนครัวเรือน
ที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ/
จ ำนวนสมำชิก
สหกรณ์ 

• สถิติ/แนวโน้ม 
รำยได้ ก ำไร 
หนี้สินภำพรวม
ของสหกรณ์ 

2) พัฒนำกำรที่ส ำคัญของสหกรณ์ และ
วิธีกำร/รูปแบบกำรรวมกลุ่มสหกรณ์ให้
เข้มแข็ง 

• กำรรวมกลุ่ม  
• กำรขยำยตลำด/กำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ ์
• กำรเชื่อมโยงแหล่งทุน/เทคโนโลยี 
• กำรส่งเสริมอำชีพเลี้ยงโคแก่สมำชิก 

(ควำมรู้ กองทุน) 
• กำรดูแลควำมเป็นอยูส่มำชิก 

(กองทุน เงินกู้) 

ทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดสรร
ที่ดิน

การใช้
ประโยชน์

ที่ดิน

การ
ปรับปรุง 
บ ารุงดิน

ระบบ
ชลประทาน

การใช้
ประโยชน์

การ
บ ารุงรักษา

ดิน น้ ำ

การจัดสรร
พ้ืนที่ป า

การใช้
ประโยชน์

การปลูก
ทดแทน

ป่ำ

เกษตรพึ่งพาธรรมชาติ

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เพาะปลูก

เทคโนโลยี
การใช้น้ า

การขาย

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร ยา

การขาย

กำร
เพำะปลูก ปศุสัตว์

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร ยา

การขาย

ประมง

รายได้นอกภาคเกษตร

ใช้วัตถุดิบ
ในพื้นที่

การ
ออกแบบ

การตลาด

ราคา 
ต้นทุน

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

กระบวน
การแปร

รูป

ราคา 
ต้นทุน

หัตถกรรม แปรรูป

สหกรณ ์
วิสาหกิจชุมชน

การตลาด

เทคนิคการ
ผลิต

องค์ประกอบการพัฒนาของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป กลาง โพนยางค า

กระบวน
การบริหาร

จัดการ

บุคลากร

เป็นแหล่ง
ขาย

วัตถุดิบ

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

สร้าง
รายได้

ส่งเสริม
การเกษตร
สมาชิก

เงินกู้ 
กองทุน 

 พันธุ์ ยา 

ให้ความรู้
การเกษตร

ร้านค้า
สวัสดิการ

ดูแลความ
เป็นอยู่
สมาชิก

เงินกู้ 
กองทุน 

 การศึกษา 
ทั่วไป 

อบรม
อาชีพเสริม

การกู้ยืม 
เงินทุน
สหกรณ์

อบรมการ
จัดท าบัญชี
ครัวเรือน

ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม

การเชี่อมโยงสู่ภายนอก

แหล่งทุน

เทคโนโลยี

การเพ่ิม
มูลค่า

ผลิตภัณ ์

เครือข่าย
ทุน

องค์ความรู้
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ประเด็น ส่วนงาน/บุคคล วิธีการ ข้อมูลที่ต้องการ 

3) กำรเชื่อมโยงกับแหล่งทนุ/เทคโนโลยีนอก
ชุมชน 

4) ปัญหำอุปสรรค และปัจจัยสูค่วำมส ำเร็จใน
กำรขยำยผล 

 

4.3.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

 ความเป็นมาของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป กลาง โพนยางค า จ ากัด 

 กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคในพื้นที่โพนยำงค ำ 

o ในปี พ.ศ.  ๐๘ ปัญหำภัยคุกคำมจำกผู้ก่อกำรร้ำยคอมมิวนิสต์ ทวีควำมรุนแรงขึ้น มีกำร
เริ่มโจมตีด้วยอำวุธ และกำรบ่อนท ำลำยหลำกหลำยรูปแบบ เกิดควำมไม่สงบขึ้นทั่วทุกภำค
ของประเทศ กำรปรำบปรำม ท ำให้ต้องสูญเสียชีวิตทั้งฝ่ำยเจ้ำหน้ำที่ และประชำชน ไปเป็น
จ ำนวนมำก ฝ่ำยคอมมิวนิสต์ได้ยกเอำเงื่อนไขของควำมยำกจน และควำมไม่เป็นธรรมที่
ประชำชนผู้ห่ำงไกล และด้อยโอกำสได้รับมำเป็นข้ออ้ำง โน้มน้ำวให้ชำวบ้ำนเห็นชอบ ที่จะ
สนับสนุนสงครำมปฏิวัติ เพ่ือเปลี่ยนแปลงระบอบกำรปกครองครองบ้ำนเมือง ไปสู่ลัทธิ
คอมมิวนิสต์ รัฐบำลและผู้น ำกองทัพในขณะนั้น จึงมีแนวควำมคิดที่จะส่งเสริมให้รำษฎรใน 
พ้ืนที่ทุรกันดำรมีอำชีพเลี้ยงสัตว์อย่ำงถูกวิธี ควบคู่ไปกับกำรท ำไร่ท ำนำ เพ่ือเป็นอำชีพเสริม
เพ่ิมรำยได้ ขณะเดียวกันก็สร้ำงแหล่งน้ ำและเส้นทำงคมนำคม เพ่ือน ำควำมเจริญเข้ำไปสู่
พ้ืนที่ที่ห่ำงไกล 

o ปี พ.ศ.   ๙ กองอ ำนวยกำรกลำงรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ (กรป.กลำง) จึงได้มอบ
นโยบำยกำรส่งเสริมอำชีพรองจำกอำชีพกำรท ำนำให้กับ เกษตรกรในพื้นที่ทุรกันดำร โดยเริ่ม
จัดท ำโครงกำรขยำยผลิตผลโปรตีนขึ้นมำก่อน พร้อมกับจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกำรขยำยพันธุ์สัตว์ 
กรป.กลำงขึ้น มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมอำชีพรองให้เกษตรกร โดยวำงเป้ำหมำยไว้ที่กำรส่งเสริม
กำรเลี้ยงโคเนื้อให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ทุรกันดำร ซึ่งได้รับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำลฝรั่งเศส 
เป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์ส่งเสริมกำรขยำยพันธุ์ สัตว์ กรป.กลำง กับสถำน
เอกอัครรำชทูตฝรั่งเศส ประจ ำประเทศไทยฝ่ำยวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงกำรแบบครบวงจร 
โดยมีโครงกำรย่อยตั้งแต่กำรผสมเทียมโคพันธุ์เนื้อ กำรผลิตเมล็ดพืชอำหำรสัตว์ กำรจัดกำร
ขุนโคลูกผสม กำรจัดตั้งสหกรณ์ กำรจัดกำรด้ำนกำรผลิตเนื้อโค ตลอดจนด้ำนกำรตลำดเนื้อ
โคเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรที่ท ำนำและเลี้ยงโคพ้ืนเมืองอยู่แล้ว ปรับปรุงสำยพันธุ์โคพ้ืนเมือง 
ให้เป็นโคลูกผสมพันธุ์เนื้อ โดยใช้วิธีกำรผสมเทียมด้วยน้ ำเชื้อโคเนื้อสำยเลือดยุโรป ทั้งนี้
โครงกำรได้เลือกพ้ืนที่จังหวัดสกลนครและนครพนม เป็นพ้ืนที่ด ำเนินกำรในเบื้องต้น 
เนื่องจำกสภำพควำมยำกจนของรำษฎร ประกอบกับเป็นพ้ืนที่ทุรกันดำรและถูกคุกคำมจำกม
หันตภัยต่ำงๆ ในสมัยนั้น จึงได้จัดตั้งหน่วยส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ กรป.กลำง ขึ้นที่บ้ำนโพน
ยำงค ำ ต ำบลโนนหอม อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

 กำรก่อตั้งสหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด 
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o โครงกำรผสมเทียมโคของ กรป.กลำง ด ำเนินต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรรีดน้ ำเชื้อสด เพื่อผลิต
เป็นน้ ำเชื้อโคแช่แข็ง ท ำกำรผสมเทียมให้กับแม่โคพ้ืนเมืองของของสมำชิก ท ำให้ได้สำยพันธุ์
โคลูกผสมที่เลี้ยงง่ำยโตเร็ว ให้เนื้อมำก โดยเฉพำะเนื้อเป็นเนื้อที่มีคุณภำพ และมีไขมันแทรก 
จนถึงปี พ.ศ.     ปรำกฎว่ำได้มีกำรผสมเทียมโค ให้แก่เกษตรกรผู้เป็นสมำชิกถึง ๙๖๖ 
รำย เกิดเป็นลูกโคเฉพำะที่เป็นเพศผู้ พร้อมที่จะจ ำหน่ำยประมำณ  , ๐๐ ตัว และเกิด
ปัญหำในกำรหำตลำดรองรับ จึงหำวิธีแก้ไขโดยทดลองขุนโคลูกผสมเพศผู้ ตำมหลักวิชำกำร
ด้ำนสุขศำสตร์ ทั้งกำรฆ่ำ กำรตรวจเนื้อ ระบบห้องเย็น และน ำซำกไปจ ำหน่ำยในตลำด
กรุงเทพฯ ซึ่งปรำกฎว่ำเนื้อโคขุนที่ได้ มีคุณภำพทัดเทียมเนื้อวัวต่ำงประเทศ สมำชิกกลุ่มผู้
เลี้ยงโค จึงขอให้ กรป.กลำง ด ำเนินกำรช่วยเหลือจัดตั้งเป็นสหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ เพ่ือจะ
ได้มีเงินทุนหมุนเวียนในกำรจัดหำอำหำรโค ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมทำงวิชำกำร 

o กรป.กลำง จึงได้ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด ำเนินกำรจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในอ ำเภอต่ำงๆ ของจังหวัดสกลนคร เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับสหกรณ์  

o วันที่ 3 มิถุนำยน พ.ศ.2523 ได้มีกำรก่อตั้งสหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ 
จ ำกัด โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกส่วนต่ำงๆ ดังนี้  

– ศูนย์ส่งเสริมกำรขยำยพันธุ์สัตว์ กรป.กลำง ให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรผสมเทียมโค 
บุคลำกร และ น้ ำเชื้อโคพ่อพันธุ์เนื้อจำกต่ำงประเทศ 

 ในระยะเริ่มต้น โครงกำรได้เลือกโคเนื้อสำยพันธุ์แท้จำกประเทศฝรั่งเศส 
จ ำนวน 2 พันธุ์ เพ่ือเป็นพ่อพันธุ์ โดยได้รับควำมช่วยเหลือสนับสนุนด้ำน
วิชำกำรจำกรัฐบำลฝรั่งเศส และประธำนสมำคมผู้ เลี้ยงโคพันธุ์ลิมูซ่ำ 
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้แก่ สำยพันธุ์ชำร์โรเล่ส์ (Charolais) ซึ่งเป็นโคพันธุ์ที่
ได้รับกำรปรับปรุงพันธุกรรมด้ำนกำรผลิตเนื้อและให้ผลผลิตเนื้อที่มี
คุณภำพดีเป็นโคที่ค่อนข้ำงใหญ่เมื่อเทียบกับโคพ้ืนเมืองไทยและอีกสำย
พันธุ์คือ สำยพันธุ์ลิมูซ่ำ (Limousin) เป็นอีกสำยพันธุ์ที่ได้รับกำรปรับปรุง
พันธุกรรมด้ำนกำรให้นมของโคเพศเมียค่อนข้ำงดี  

 ปัจจุบัน โครงกำรใช้น้ ำเชื้อชำร์โรเล่ส์ (Charolais) จำก บริษัท รำมิคำล 
สยำมอุตสำหกรรม จ ำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยน้ ำเชื้อชำร์โรเล่ส์ใน
ประเทศไทยมำใช้ในกำรขยำยพันธุ์โคในพ้ืนที่เป้ำหมำย ภำยใต้โครงกำร
ผสมเทียมโคของกองอ ำนวยกำรกลำง รักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ (กรป.
กลำง) 

– รัฐบำลฝรั่งเศส โดยสถำนเอกอัครรำชทูตประจ ำประเทศไทยฝ่ำยวัฒนธรรมและ
ควำมร่วมมือ (นำยฟรังซัว แดร์โฟซ์ ผู้ประสำนงำน) ให้กำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำร
ทุนกำรศึกษำอบรมแก่เจ้ำหน้ำที่ไทย ไปฝึกอบรมในประเทศฝรั่งเศส ด้ำนกำรผลิต
เนื้อ กำรตัดเนื้อ กำรผสมเทียม ผลิตเมล็ดพืชอำหำรสัตว์ กำรบริหำรระบบสหกรณ์ 
ฯลฯ ตลอดจนสนับสนุนผู้เชี่ยวชำญด้ำนเกษตรและสหกรณ์มำปฏิบัติงำนที่สหกรณ์
และสนับสนุนทุนสร้ำงโรงฆ่ำสัตว์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งรถห้องเย็นใช้
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ขนส่งเนื้อ จำกสหกรณ์ฯโพนยำงค ำ สกลนครไปยังศูนย์ตัดแต่งและจ ำหน่ำยที่
กรุงเทพ 

– รัฐบำลออสเตรเลียโดย Asian Food Handling Bureau ให้กำรสนับสนุนอุปกรณ์
ห้องเย็นบ่มซำกห้องท่ี 1 (ประสำนงำนโดย ดร.วิพิชญ์ ไชยศรีสงครำม)  

– รัฐบำลเยอรมัน ให้กำรสนับสนุนอุปกรณ์ห้องเย็นบ่มซำกห้องที่ 2 (ประสำนงำนโดย
พลตรีชัยพฤกษ์ แก้วพรหมมำลย์)  

– บริษัทเนสท์เล่ (ประเทศไทย) จ ำกัด  ให้ทุนกำรศึกษำอัตรำกำรเจริญเติบโตและ
ปริมำณกำรผลิตน้ ำนมของโคลูกผสมสำยพันธุ์ซิมเมนตัล 

4.3.1.3 ประเด็นที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 ประเด็นในภาพรวม 

พัฒนำกำรของสหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ยุค ดังนี้ 

 ยุคแรก : ยุคก่อนก่อตั้งสหกรณ ์(ปี 2519-2522) 
 ยุคกลำง : ยุคก่อตั้งสหกรณ์และบริหำรงำนโดยนำยฟรังซัว แดร์โฟซ์ (ปี 2523-2555) 
 ยุคปัจจุบัน : ยุคหลังนำยฟรังซัว แดร์โฟซ์ (ปี 2556 – ปัจจุบัน) 

โดยในแต่ละยุคนั้นพบประเด็นส ำคัญที่เก่ียวกับกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ ดังต่อไปนี้ 

 ยุคแรก : ยุคก่อนก่อตั้งสหกรณ ์(ปี 2519-2522)  
 เป็นยุคที่เกษตรกรยังไม่มีรำยได้พอกินตลอดปี เนื่องจำกปลูกข้ำวได้ปีละครั้ง และ

เป็นยุคที่ภัยคอมมิวนิสต์คุกคำม รัฐบำลจึงมุ่งใช้เกษตรน ำกำรพัฒนำควำมม่ันคง โดย
มอบหมำยให้กองอ ำนวยกำรกลำงรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ (กรป.กลำง) เป็น
กลไกหลักในกำรส่งเสริมอำชีพรองจำกกำรท ำนำให้แก่เกษตรกร  

 ได้รับควำมช่วยเหลือจำกนำยฟรังซัว แดร์โฟซ์ ชำวฝรั่งเศส ในกำรส่งเสริมกำรเลี้ยง
โคลูกผสมสำยพันธุ์ฝรั่งเศส ซึ่งต่อมำในปี 2522 มีวัวพร้อมจ ำหน่ำยถึง 1,500 ตัว จึง
เกิดปัญหำวัวล้นตลำด เกษตรกรจึงขอให้ กปร.กลำง ช่วยแก้ไขปัญหำนี้ 

 ยุคกลำง : ยุคก่อตั้งสหกรณ์และบริหำรงำนโดยนำยฟรังซัว แดร์โฟซ์ (ปี 2523-2555)  

 กรป.กลำง เร่ิมตน้ให้ควำมรู้เก่ียวกบัสหกรณ์แก่เกตรกร เพื่อให้แต่ละคนรู้บทบำท
หนำท่ีของสหกรณ์และสมำชิก โดยขอใหก้รมส่งเสริมสหกรณ์เขำ้มำช่วยเหลือ 

 นำยฟรังซัว น ำระบบบริหำรจัดกำรสหกรณ์สมัยใหม่มำวำงตั้งแต่แรก  

 ระบบกำรผลิตเน้ือตำมสไตลแ์ละมำตรฐำนฝร่ังเศส  

 ระบบกำรบริหำรจดักำร เช่น กำรตลำด กำรเงิน กำรบญัชี และกำรบริหำร
สินคำ้คงคลงั เป็นตน้ 
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 นำยฟรังซัว ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรของสหกรณ์และสมำชิก โดยเขำ
สำมำรถวำงตัวให้เข้ำกับพ้ืนที่ สำมำรถพูดภำษำถิ่นอีสำนกับบุคลำกรและสมำชิกได้ 
มีควำมเป็นกันเอง ท ำให้ทุกคนเชื่อมั่น พร้อมที่จะท ำกำรพัฒนำตนเองและสหกรณ์
ตำมท่ีนำยฟรังซัวน ำพำไป เช่น 

 ส่งคนไปฝึกอบรมในประเทศฝรั่งเศส ด้ำนกำรผลิตเนื้อ กำรตัดเนื้อ กำรผสม
เทียม ผลิตเมล็ดพืชอำหำรสัตว์ กำรบริหำรระบบสหกรณ์ 

 ลงมือสอนบุคลำกรดว้ยตนเอง ทั้งกำรบริหำรเงินหมุนเวยีนและกำรจดัท ำ
บญัชี 

 ส่งเสริมใหค้นมีวนิยัทำงกำรเงิน คือ สหกรณ์จะไม่ให้กูย้ืมเงิน ส่งเสริมให้
เกษตรกรเล้ียงโคเท่ำท่ีทุนมี แต่จะสนบัสนุนดำ้นอ่ืนๆ เพื่อลดตน้ทุนปัจจยั
กำรผลิต เช่น อำหำรสัตว์ ยำรักษำโรค และรับซ้ือโคก่อนก ำหนดหำก
สมำชิกตอ้งกำรใชเ้งินด่วน เป็นตน้ 

 ยุคปัจจุบัน : ยุคหลังนำยฟรังซัว แดร์โฟซ์ (ปี 2556 – ปัจจุบัน) เป็นยุคที่นำยฟรังซัว ได้
เสียชีวิตและหมดบทบำทผู้บริหำรสหกรณ์ 

 ระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ยังคงด ำเนินต่อไปตำมที่ออกแบบไว้ 

 กำรผลิตและกำรขำยยังคงเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน
ประมำณ 400 ล้ำนบำท 

 ประเด็นส าคัญตาม Practical Framework 

ก. ปศุสัตว์ 

 เกษตรกรเลี้ยงวัวท ำควบคู่ไปกับกำรเพำะปลูก เกื้อกูลระหว่ำงพืชและสัตว์ เช่น สัตว์ได้อำหำรจำก
พืช พืชได้ปุ ยจำกสัตว์ 

 ท ำนำเป็นหลัก วัวเป็นรำยได้เสริม โดยตัวอย่ำงเกษตรกรท ำนำ 40 ไร่ และเลี้ยงวัว 18 ตัว ปลูก
หญ้ำเป็นอำหำรวัว 2-3 ไร่ โดยท ำนำปีละครั้ง 

 ระยะหลังเกษตรกรนิยมเลี้ยงลูกโคสำยพันธุ์ Charolais มำกกว่ำสำยพันธุ์ Limousin และ 
Simmental เนื่องจำกให้ผลผลิตเนื้อท่ีมีคุณภำพดีและเป็นโคท่ีค่อนข้ำงใหญ่ 

 เลี้ยงวัวจนอำยุ 2 ปี และน ำมำขุนอีก 1 ปี 

 เน้นกำรเลี้ยงให้ได้คุณภำพ มีป้ำยรับรองแหล่งผลิต ตรวจสอบย้อนกลับได้ 

 เทคนิคกำรเลี้ยงโคขุน เน้นอำหำรข้น ซึ่งมีต้นทุนสูงและวัวไม่ชอบ ในช่วงแรกให้อำหำรข้นผสมกับ
อำหำรหยำบที่วัวชอบ (หญ้ำสด) หลังจำก 5-6 เดือนปรับสัดส่วนให้เป็นอำหำรข้นเต็มที่ โดยให้
หญ้ำสดทีหลัง ส่วนวัวแม่พันธุ์เน้นอำหำรหยำบ 
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 ต้องหมั่นสังเกตวัว ว่ำเป็นโรคหรือไม่ ดูกำรขับถ่ำยสะท้อนระบบกำรย่อย ดูกีบเท้ำสะท้อนกำรรับ
น้ ำหนัก วัวที่น้ ำหนักมำกขำรับน้ ำหนักไม่ไหวต้องย้ำยไปคอกดิน (คอกปูนจะเจ็บกีบเท้ำ) 

 เมื่อก่อนก ำไรสูงกว่ำนี้ แต่ 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ มีกำรขำยลูกวัวไปยังประเทศเวียตนำมจ ำนวนมำก 
เนื่องจำกได้ก ำไรดี คือจำกเดิมตัวละประมำณ 10,000 บำท สำมำรถขำยได้ประมำณ 20,000-
30,000 บำท ท ำให้ปัจจุบันขำดแคลนลูกวัวในพ้ืนที่ รำคำลูกวัวสูงขึ้น ท ำให้เหลือก ำไรจำกกำร
ขำยโคขุนลดลงมำก เหลือเฉลี่ยเดือนละ 1,000 บำทต่อวัว 1 ตัว และมีรำยได้จำกข้ีวัวน ำมำท ำปุ ย
ขำยกระสอบละ 40-50 บำท 

ข. สหกรณ ์

 มีกำรวำงระบบสหกรณ์ (โดยนำยฟรังซัว แดร์โฟซ์ ชำวฝรั่งเศส ผู้ริเริ่มในกำรตั้งสหกรณ์ในปี 
2523) และมีศูนย์กระจำยสินค้ำตั้งแต่ช่วงแรก 

 ให้ควำมส ำคัญกบัคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิต  

 คุณภาพด้านระบบการผลิต สหกรณ์ฯ โพนยำงค ำผลิตเนื้อโคขุนโพนยำงค ำที่มีคุณภำพ
ทัดเทียมกับเนื้อน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ สะอำด ปลอดภัย ส ำหรับผู้บริโภค โดยมีกำรวำง
ระบบกำรผลิตที่ควบคุมและก ำกับดูแลครบวงจรตั้งแต่ลูกโคเกิด  

• กำรคัด เลือกพันธุ์  โดยเป็ น โคลูกผสมสำยเลื อด Charolais, Limousin, 
Simmental ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน เพ่ือระบุกำรเกิด กำรเลี้ยง เจ้ำของ ฯลฯ 
ด้วยระบบ RFID ตำมหลักสำกล 

• กำรเลี้ยงดู กำรเลี้ยงขุน  

• เลี้ยงด้วยหญ้ำสด ฟำงข้ำว และอำหำรผสมสูตรของสหกรณ์ที่ปลอดภัย 
ปรำศจำกสำรเร่งกำรเจริญเติบโต และสำรฏิชีวนะทุกชนิด 

• มีระบบกำรควบคุมป้องกันโรค เช่นโรคปำกและเท้ำเปื่อย โรคคอ
บวม รวมทั้งโรคจำกพยำธิต่ำง ๆ 

• กำรช ำแหละ 

• โคทุกตัวจะผ่ำนกำรช ำแหละในโรงฆ่ำท่ีได้มำตรฐำน ก ำกับดูแลโดยสัตว
แพทย์ตลอดวงจรกำรผลิต ผ่ำนกระบวนกำรเก็บบ่ม (Ageing) ที่
อุณหภูมิ 0-4 องศำเซลเชียส นำน 7 วัน แล้วจึงท ำกำรให้คะแนนไขมัน
แทรก (Grading) ตำมมำตรฐำน มกอช. 6001- 2547 

• ท ำกำรตัดแบ่งชิ้นส่วน และก ำหนดชื่อเรียก ตำมแบบฝรั่งเศส 
• มีระบบกำรจัดกำร ด้ำนสุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสม มีระบบ

กำรจัดกำรซำกและเนื้อโคตำมหลักสำกล เช่น กำรเก็บบ่มในห้องเย็น 
ควบคุมอุณหภูมิ ด้วยระยะเวลำที่เหมำะสม กำรตรวจวัดอุณหภูมิ
ภำยในซำกสด กำรตรวจวัด pH ของเนื้อ ตลอดจนกำรสุ่มตรวจหำสำร
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ตกค้ำงในเนื้อ ทั้งโดยเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสหกรณ์และส่งตัวอย่ำงชิ้นเนื้อ
ให้สถำบันภำยนอกตรวจวิเครำะห์ ทั้งสำรตกค้ำงและจุลินทรีย์ต่ำงๆ 

 คุณภาพของเนื้อ ผ่ำนกำรแปรสภำพและตัดแต่งอย่ำงถูกสุขลักษณะและก ำหนดชื่อเรียก 
ตำมแบบฝรั่งเศส เนื้อผ่ำนกำรบ่ม ตำมหลักสำกล มีกำรสุ่มตรวจ หำจุลินทรีย์และ สำร
ตกค้ำงในเนื้อ  

 วางระบบการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต สหกรณ์ฯ โพนยำงค ำ เป็นกำรรวมกลุ่มผู้ผลิต
ที่มีกำรบริหำรจัดกำรตลอดห่วงโซ่กำรผลิต ให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพกำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ อำทิ  

 จัดท ำระบบตรวจสอบตลอดวงจรกำรผลิต (Traceability) 

• กำรเชื่อมโยงประวัติโคมีชีวิตตั้งแต่เกิด กำรเลี้ยง กำรขุน กำรดูแล รักษำสุขภำพ
สัตว์ คุณภำพซำกและคุณภำพเนื้อ และกำรรับรองแหล่งผลิตของเนื้อโคท่ีอยู่ใน
บรรจุภัณฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือกำรตรวจสอบระบบ ควบคุม และ
พัฒนำกำรเลี้ยงโคของสมำชิกและกำรจัดสรรผลประโยชน์กลับคืนสู่สมำชิกตำม
คุณภำพเนื้อโคทีส่มำชิกผลิต  

• กำรใช้ระบบ RFID ที่ทันสมัย โดยข้อมูลประวัติผู้เลี้ยงและโคที่น ำมำขุนจะถูก
บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงกับรหัสประจ ำตัวโคเข้ำช ำแหละ รหัส
ประจ ำตัวนี้จะใช้เชื่อม โยงไปจนกระทั่งโคผ่ำนกำรช ำแหละตัดแต่งชิ้นส่วน 
บรรจุลงหีบห่อ และปรำกฏบนใบรับรองแหล่งผลิต ข้อมูลที่ได้จำกกำรบันทึกนี้
จะย้อน กลับไปสู่กำรตรวจสอบระบบกำรเลี้ยงโคของสมำชิก เช่น พ่อ-แม่พันธุ์ที่
ใช้ คุณภำพของเนื้อโค และค้นหำสำเหตุของปัญหำในกำรเลี้ยง เพ่ือพัฒนำกำร
เลี้ยงโคของสมำชิก 

 กำรส่งเสริมสมำชิกให้พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

• กำรให้รำคำตำม น้ ำหนัก ซำกอุ่นและระดับ คะแนนไขมันแทรก  

• กำรให้รำงวัลพิเศษส ำหรับสมำชิกที่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข และค ำแนะน ำของ
สหกรณ ์

 หำตลำดส ำหรับเนื้อโคขุนคุณภำพ  
• ในช่วงแรกกำรเจำะหำตลำดเป็นเรื่องที่ยุ่งยำก แต่ในที่สุดจำกกำรทุ่มเทและ

ควำมพยำยำม ประกอบกับ นำยฟรังซัว แดร์โฟซ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดกำร
สหกรณ์ฯ โพนยำงค ำ เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรและกำรตลำด สำมำรถเข้ำ
ไปติดต่อจ ำหน่ำยเนื้อโคขุนให้แก่วิลล่ำมำร์เก็ตย่ำนสุขุมวิทได้ จนท ำให้เนื้อโคขุน
โพนยำงค ำเป็นที่รู้จักกันจนถึงทุกวันนี้ 

• สหกรณ์ฯ โพนยำงค ำ ได้จัดตั้งสหกรณ์ลูกขึ้นมำอีก 1 แห่งที่ปทุมธำนี เพ่ือท ำ
หน้ำที่เป็นช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยไป 

 สมำชิก 
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 เริ่มจำกสมำชิก 50 รำย ปัจจุบันมีสมำชิก 5,448 รำย (ด ำโดยมีวัวขึ้นทะเบียนขุน 
ประมำณ 7,400 ตัว (เป้ำหมำย 9,000 ตัว) 

 เพ่ิม/ลดประมำณ 300 คน โดยสำเหตุของสมำชิกที่ลดลงเกิดจำก ไม่มีลูกหลำนท ำต่อ 
หรือขำดทุน เนื่องจำกไม่ได้เป็นเกษตรกรตัวจริง เป็นข้ำรำชกำรมำจ้ำงเลี้ยง ลงทุนสูง  

 กำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ฯ ต้องมีภูมิล ำเนำในพ้ืนที่ เขตปฏิบัติงำนของสหกรณ์ฯ ต่อไปนี้ 

– จังหวัดสกลนคร ทุกอ ำเภอ  

– จังหวัดนครพนม อ ำเภอเมือง  อ ำเภอปลำปำก อ ำเภอธำตุพนม อ ำเภอนำแก อ ำเภอ
เรณูนคร อ ำเภอวังยำง  

– จังหวัดหนองคำย อ ำเภอเซกำ 

 คณะกรรมกำร 

 คณะกรรมกำรคัดเลือกจำกประธำนแต่ละกลุ่ม จำกทั้งหมด 22 กลุ่ม โดยเลือกจำก 22 
คนมำเป็นกรรมกำร 15 คน อีก 7 คนเป็นอนุกรรมกำร 

 กรรมกำรมีวำระ 2 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วำระ (ปัจจุบันเป็นคณะกรรมกำรชุดที่ 36) 

 คณะกรรมกำรเป็นผู้คัดโคเข้ำสหกรณ์ ตรวจให้คะแนนคุณภำพไขมันแทรก 

 กำรดูแลสมำชิก/ให้ประโยชน์สมำชิก 

 รับผิดชอบร่วมกัน สมำชิกดูแลเรื่องกำรเลี้ยง สหกรณ์ดูแลเรื่องยำและอำหำร 

 สหกรณ์รับซื้อวัว กรณีสมำชิกต้องกำรเงินด่วน หรือให้สมำชิกอ่ืนไปเลี้ยงต่อ 

 มีคอกพยำบำล สัตวแพทย์ดูแลวัวที่เป็นโรค 

 เงินปันผล 2 ส่วน คือ ปันผลตำมธุรกิจ (ตัววัว) และปันผลตำมหุ้น 6.5% 

 สร้ำงแรงจูงใจสมำชิก เช่น ขี้ดินที่ติดตัววัวจะท ำให้มูลค่ำหนังวัวเสียไป สหกรณ์ให้ 300 
บำท หำกอำบน้ ำให้วัวก่อนน ำมำขำยให้สหกรณ์ 

 ช่องทำงกำรตลำด 

 มี DC กระจำยสินค้ำ เป็นสำขำของสหกรณ์ หรือสหกรณ์ลูก 2 แห่ง คือ สุขุมวิท 33 และ
ปทุมธำนี 

 หนังวัว หมักเกลือไว้ โรงฟอกหนังมำประมูล (จำกสมุทรปรำกำร) 

 ระเบียบส ำคัญ 

 สหกรณ์เช่ำที่รำชพัสดุ กำรจะขยำยกิจกำรในพ้ืนที่เดิมต้องเป็นไปตำมวัตถุประสงค์แต่
เดิม 
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4.3.1.4 สรุปสถานะการพัฒนาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการยกระดับและความยั่งยืนในการพัฒนา
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 สรุปสถานะการยกระดับการพัฒนา/ความยั่งยืนของชุมชน ในพื้นที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป 
กลาง โพนยางค า จ ากัด (ตาม Practical Framework) 

สถำนะปัจจุบันของกำรพัฒนำชุมชน ในพ้ืนที่สหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด 
สำมำรถสรุปในภำพรวมได้ดังนี้ 

1. ในระดับครัวเรือน (ระดับที่ 1) พบว่ำประสบควำมส ำเร็จผ่ำนขั้นที่ 1 ไปได้อย่ำงดี โดย
สำมำรถส่งเสริมกำรเลี้ยงโคให้เป็นอำชีพรองแก่สมำชิกได้อย่ำงต่อเนื่อง 

2. ในระดับชุมชน (ระดับที่ 2) ถือว่ำประสบควำมส ำเร็จค่อนข้ำงดี 
– เริ่มจำกสมำชิก 50 รำย ปัจจุบันมีสมำชิก 5,448 รำย (ด ำโดยมีวัวขึ้นทะเบียนขุน 

ประมำณ 7,400 ตัว (เป้ำหมำย 9,000 ตัว) ซึ่งสมำชิกได้ขยำยไปยังพ้ืนที่นอกโพนยัง
ค ำ กระจำยอยู่ที่ต่ำงๆ ได้แก่ 

– จังหวัดสกลนคร ทุกอ ำเภอ  
– จังหวัดนครพนม อ ำเภอเมือง  อ ำเภอปลำปำก อ ำเภอธำตุพนม อ ำเภอนำ

แก อ ำเภอเรณูนคร อ ำเภอวังยำง  
– จังหวัดหนองคำย อ ำเภอเซกำ 

– ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์มีคุณภำพสูงเป็นที่ยอมรับของตลำดทั้งในและนอกพ้ืนที่  
– สหกรณ์สำมำรถดูแลส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของสมำชิก ในด้ำนต่ำงๆ 

– กำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนฟำร์ม และเทคนิคกำรเลี้ยง 
– กรรมกำร/เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออกให้บริกำรฉีดวัคซีนและรักษำโรค 
– ขำยอำหำรสูตรพิเศษของสหกรณ์ท่ีมีคุณภำพดี รำคำย่อมเยำ 

– สหกรณ์ดูแลควำมเป็นอยู่สมำชิกในบำงด้ำนที่ส ำคัญ เช่น  
– ไม่สนับสนุนให้ลงทุนเกินตัว จึงไม่มีนโยบำยปล่อยกู้  
– รับซื้อวัวก่อนก ำหนดหำกสมำชิกต้องกำรใช้เงินด่วน 

3. ในระดับพื้นท่ี/ภูมิภำค (ระดับที่ 3) ถือว่ำก้ำวเข้ำสู่ระดับพ้ืนที่แล้ว 
– มีสมำชิกครอบคลุมใน 3 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม และหนองคำย  
– มี Supply Chain ในระดับภูมิภำค/ประเทศ สำมำรถรับซื้อวัวจำกพ้ืนที่ 3 จังหวัด 

ส่วนด้ำนกำรขำยมีศูนย์กระจำยสินค้ำอยู่ที่ปทุมธำนี สำมำรถส่งตรงถึงผู้ซื้อในเขต
เมืองอย่ำงย่ำนสุวิท และท่ีต่ำงๆ ทั่วประเทศไทย 

– มีแบรนด์เนื้อโพนยำงค ำเป็นที่ยอมรับของตลำดในวงกว้ำง 
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รูปที่ 4.30 สถำนะของกำรพัฒนำชุมชนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงพ้ืนที่สหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง 

โพนยำงค ำ จ ำกัด 

 

 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการยกระดับและความย่ังยืนในการพัฒนา  

กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยกำรพัฒนำเพ่ือให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำ และปัจจัย
ภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันควำมล้มเหลว โดยน ำประเด็นหรือสิ่งที่พบจำกกำรลงพ้ืนที่ สอบทำนกับพระรำชด ำรัสที่
เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในประเด็นนั้นๆ เพ่ือสรุปจุดแข็ง (ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ) และ
จุดอ่อน (ปัจจัยเสี่ยง) พิจำรณำตำมทฤษฎีใหม่แต่ละขั้นและองค์ประกอบของ Practical Framework ได้
ดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนา เพื่อให้เกิดการยกระดับและความย่ังยืนในการพัฒนา  จุดแข็ง  

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

(1)

ครัวเรือนพึ่งตนเอง  

(3)

ออกสู่ภายนอกเพื่อ
เชื่อมโยงแหล่งทุน 
องค์ความรู้ และ

เทคโนโลยี  

(2)

ชุมชนรวมกลุ่ม 
พึ่งตนเองได้  
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พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

• “วัวที่จะไปส่งเสริมให้มีกำรเลี้ยงก็ควรเป็น
พันธุ์ที่แข็งแรงและเป็นลกูผสม เพรำะวัว
พันธุ์แท้เวลำน ำมำเลี้ยงมกัจะตำยหมด”

พระราชด าริพระราชทาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
จ.สกลนคร วันท่ี    พฤศจิกายน     

•  กิจกำรนี้จึงต้องศึกษามาก และเกี่ยวข้อง
กับวิชาการหลายด้าน วิชำกำรโดยตรงก็คือ
วิชำกำรปศุสัตว์ 

พระราชด ารัสในโอกาสที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ น าผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนม และผู้แทนสมาชิกสถานีผสมเทียม เข้า

เ ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ปะร าพิธีบริเวณโครงการเกษตรสวน
จิตรลดา วันพฤหัสบดี ท่ี    พฤษภาคม     

ทดลองเลี้ยงและเลอืกพันธุ์
ลูกผสมคุณภำพเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล ที่ให้ผลผลิต
มำกและรำคำสูง

 เรียนรู้และเคร่งครัดในวิธีกำร
เลี้ยงและป้องกันโรคตำม
มำตรฐำนที่สหกรณ์แนะน ำ

– เลือกเลี้ยงวัวลูกผสมพันธุ์ดีจำกฝรั่งเศส เพื่อต่อ
ยอดจำกกำรเพำะปลูกและเลี้ยงวัวพื้นเมืองที่มีอยู่
เดิม

– เกษตรกรทดลองเลี้ยงวัวลูกผสม 3 พันธุ์ดีจำก
ฝรั่งเศส ในระยะหลังเปลี่ยนมำเลีย้งลกูโคสำย
พันธุ์ Charolais มำกกว่ำ Limousin และ 
Simmental เพรำะให้ผลผลิตเน้ือที่มีคณุภำพดี
และโครงสร้ำงใหญ่

– เกษตรกรเลี้ยงวัวตำมมำตรฐำนและค ำแนะน ำของ
สหกรณ์ ท ำให้ขุนวัวได้อย่ำงถูกต้อง ขำยได้รำคำดี 
เช่น

– ในช่วงแรกให้อำหำรข้นผสมกับอำหำรหยำบ
ที่วัวชอบ  หญ้ำสด  หลังจำก     เดือนปรับ
สัดส่วนให้เป็นอำหำรข้นเต็มที่ 

– หมั่นสังเกตวัวว่ำเป็นโรคหรือไม่ ดูกำร
ขับถ่ำยสะท้อนระบบกำรย่อย ดูกีบเท้ำ
สะท้อนกำรรับน้ ำหนัก

– อำบน้ ำให้วัวให้ไม่มีดินติด ก่อนน ำมำขำย

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

•  เป็นโคที่เขำเลีย้งๆกัน ตัวหน่ึงถ้าเป็นที่ที่ดี
จะต้องใช้ที่ถึงไร่ครึ่ง ส าหรับให้เป็นแปลง
หญ้าที่จะใช้เลี้ยง แต่ถ้ำเป็นที่ที่ไม่ค่อยดีนั้น
ก็ถึง 3 ไร่

พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเ ้า  ถวายพระพรชัย
มงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วัน

เสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2525

•  ท าพ้ืนที่ปลูกหญ้า รวมทั้งพันธุ์หญ้ำที่
เหมำะสมด้วย 

พระราชด าริพระราชทาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย ่องไคร้  จ.
เชียงใหม่ วันท่ี   กุมภาพันธ์     

 วำงแผน ปรับจ ำนวนกำร
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้
เหมำะสมกับปัจจัยกำรผลิต
ของครอบครัว  ที่ดิน แรงงำน 
และทุน 

– เกษตรกรดูว่ำมีที่นำเท่ำไหร่ จะแบ่งมำเลี้ยงวัว
เท่ำไหร่ ปลูกหญ้ำให้เป็นอำหำรวัวเท่ำไหร่ และมี
แรงงำนในครัวเรือนพอที่จะเลี้ยงวัวประมำณกี่ตัว 
เช่น

– เกษตรพ่อ แม่ ลูก 3 คน ท ำนำเป็นหลัก 
เลี้ยงวัวเป็นรำยได้เสริม ท ำนำ    ไร่ และ
เลี้ยงวัว 1  ตัว ปลูกหญ้ำเป็นอำหำรวัว   
  ไร่ โดยท ำนำปีละครั้ง

– กำรเลี้ยงวัวควบคู่ไปกับกำรเพำะปลูก เกื้อกูล
ระหว่ำงพืชและสัตว์ ลดต้นทุนปัจจัยกำรผลิต
โดยรวม เช่น 

– แบ่งที่นำมำปลูกหญ้ำเพื่อเปน็อำหำรวัว ลด
ต้นทุนอำหำรวัว 

– ได้ขี้วัวไปใส่นำข้ำว ช่วยลดต้นทุนปุ ย
ส ำหรับนำข้ำวของครอบครัว และ หรือ 
เพิ่มรำยได้จำกกำรขำยขี้วัว

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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โดยมีจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ ตำมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และ
องค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 
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ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

ทดลองเลี้ยงและเลือกพันธุ์ลูกผสมคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
ทีใ่ห้ผลผลิตมากและราคาสูง

เรียนรู้และเคร่งครัดในวิธีการเลี้ยงและป้องกันโรคตามมาตรฐาน
ที่สหกรณ์แนะน า

วางแผน ปรับจ านวนการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้เหมาะสมกับปัจจัย
การผลิตของครอบครัว  ที่ดิน แรงงาน และทุน 
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ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

ทดลองเลี้ยงและเลือกพันธ์ุลูกผสมคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
ที่ให้ผลผลิตมากและราคาสูง

เรียนรู้และเคร่งครัดในวิธีการเลี้ยงและป้องกันโรคตามมาตรฐาน
ที่สหกรณ์แนะน า

วางแผน ปรับจ านวนการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้เหมาะสมกับปัจจัย
การผลิตของครอบครัว  ที่ดิน แรงงาน และทุน 

1.3 บริหารจัดการที่ดิน
ขนาดเล็กใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด

1.2 ท ากิจกรรมการเกษตร
พออยู่พอกิน

1.1 บริหารจัดการน้ าและป า
ให้ได้ประโยชน์ตลอดป 
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ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้  

 
โดยมีจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ ตำมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และ

องค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์น้ัน ต้องก าหนด
นโยบายให้ดีแต่ต้น ไม่ใช่เพียงแต่เป็นแหล่ง
เงินกู้ และต่อมำประลบปัญหำหนี้สญู ใน
ที่สุดกิจกำรก็ล้มเหลวไปโดยปริยำย.... 
พระราชด ารัส พระราชทานแกศู่นย์รวมนม สถานีบ ารุงสัตว์สกลนคร บ้าน

หนองยาง จ.สกลนคร วันที่    พฤศจิกายน     

“…อำชีพในด้ำนกำรเกษตรทุกทุกอย่ำงต้อง
อำศัยปัจจัยหลำยด้ำน...ความรู้ในวิชาการ
ผลิตและความรู้ในการเป็นอยู่ ทั้งความรู้ใน
ด้านจ าหน่าย ล้วนเป็นควำมรู้ที่จะต้อง
ประสานกันหมด...  

พระราชด ารัส พระราชทาน แก่คณะกรรมการสหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และสมาชิกผู้รับนมสด 
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันศุกร์ ที่   พฤษภาคม 

    

“…การปศุสัตว์ นอกจำกกำรส่งเสริมในเรื่อง
การขยายพันธุ์สัตว์ที่ดีแล้ว ก็ได้ท ำการ
ป้องกันปราบปราม โรคระบาด และผลิต
วัคซีนเซรุ่มให้เพียงพอ…”

พระราชด ารัส ในพิธีเป ดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ ณ 
พระท่ีนั่งอนันตสมาคม

วันจันทร์ ท่ี     มิถุนายน     

 สหกรณ์ต้องมีระบบกำร
จัดกำรที่ทันสมัยเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล

 ผลักดันให้สมำชิกตระหนักรู้
ในควำมส ำคัญของคุณภำพ
และมำตรฐำนของผลผลติ 
จนเกิดกำรพัฒนำควำมรู้
และอำชีพอย่ำงต่อเนื่อง

 สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตที่
สมำชิกยังท ำเองไม่ได้ดี และ
มีระบบเข้ำช่วยเหลือในยำม
วิกฤติ

– วำงระบบสหกรณ์ที่ทันสมัย โดยนำยฟรังซัว แดร์โฟซ์ 
ชำวฝรั่งเศส 

– พัฒนำคุณภำพผลผลิตและวำงระบบกำรผลิตให้มี
มำตรฐำนสำกล
– โคทุกตัวจะผ่ำนกำรช ำแหละในโรงฆ่ำที่ได้มำตรฐำน 

ก ำกับดูแลโดยสัตวแพทย์ตลอดวงจรกำรผลิต มีกำร
ให้คะแนนไขมันแทรก  Grading) ตำมมำตรฐำน 
มกอช.    1      

– ผลักดันให้สมำชิกพัฒนำควำมรู้และอำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
– กำรให้รำคำตำม น้ ำหนัก ซำกอุ่นและระดับ 

คะแนนไขมันแทรก 
– กำรให้รำงวัลพิเศษส ำหรับสมำชิกที่ปฏิบัติตำม

เงื่อนไข และค ำแนะน ำของสหกรณ์
– สร้ำงแรงจูงใจสมำชิก เช่น สหกรณ์ให้     บำท 

หำกอำบน้ ำให้วัวก่อนน ำมำขำยให้สหกรณ์
– เงินปันผล   ส่วน คือ ปันผลตำมธุรกิจ  ตัววัว  และ

ปันผลตำมหุ้น  .  
– ส่งเสริมอำชีพเกษตรสมำชิกและดูแลในยำมฉุกเฉนิ

– รับผิดชอบร่วมกัน สมำชิกดูแลเรื่องกำรเลี้ยง 
สหกรณ์ดูแลเรื่องยำและอำหำร

– สหกรณ์รับซื้อวัว กรณีสมำชิกต้องกำรเงินด่วน 
– มีคอกพยำบำลและสัตวแพทยด์ูแลวัวที่เป็นโรค 

เกิดโรคระบำด

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 
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ผลักดันให้สมาชิกตระหนักรู้ในความส าคัญ
ของคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต 
จนเกิดการพัฒนาความรู้และอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
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สนับสนนุปัจจัยการผลิตที่สมาชิกยังท าเองไม่ได้ดี 
และมีระบบเข้าช่วยเหลือในยามวิกฤติ

สหกรณ์ต้องมีระบบการจัดการที่ทันสมัย
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ผลักดันให้สมาชิกตระหนักรู้ในความส าคัญ
ของคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต 
จนเกิดการพัฒนาความรู้และอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

2.2 พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับ

การตลาด

2.1 
รวมกลุ่ม
และดูแล
ความ
เป็นอยู่
สมาชิก

2.3 ส่งเสริม
การเกษตรสมาชิก
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ขั้นที่ 3: ออกสู่ภายนอก เพื่อเชื่อมโยงแหล่งทุน องค์ความรู้ และเทคโนโลยี 

 

 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

“…นอกจากในด้านเกษตรกร   ก็ยังต้อง
อาศัยทางอุตสาหกรรมและทางธุรกิจ 
เพื่อที่จะให้ชีวิตนั้นมีประโยชน์และท า
กิจการงานให้เป็นรายได้ที่เต็มเป  ยม 
ผลิตผลต่ำงๆ นั้นย่อมต้องมำดัดแปลง
เปลี่ยนแปลง แม้แต่ข้ำวก็จะต้องมำสีให้
บริโภคได้ หรือต้องมำให้นักธุรกิจด าเนินการ
เพื่อที่จะจ าหน่ายออกไปให้เป็นรายได้   

พระราชด ารัสในโอกาสที่ผู้แทนกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม 
สหกรณ์ประมง ยุวเกษตรกร และสมาชิกผู้รับนมสด 

เ ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
วันพุธ ที่    พฤษภาคม     

 ...ปัจจัยส าคัญคือความร่วมมือทาง
วิชาการ รวมทั้งก าลังทรัพย์และเครื่อง
อุปกรณ์ต่าง  ฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยได้มำ
บริจำคในวันนี้ ก็เป็นกำรอุ้มชูให้โครงกำร
หลวงนี้ด ำเนินกำรได้ต่อไป ... 
พระราชด ารัสในโอกาสที่ประธานมูลนิธโิครงการหลวง น าคณะบุคคลเ ้า  

ทูลเกล้า ถวายเงิน และน้อมเกล้า  ถวายสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจการมูลนธิิ
โครงการหลวง ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันพฤหัสบดีท่ี 24 

กุมภาพันธ์ 2537

 เชื่อมโยงสู่ภำยนอกที่
น่ำเชื่อถือ (Best 
practices) เพื่อเพิ่มแหล่ง
ทุน เทคโนโลย ีองค์
ควำมรู้ที่ทันสมัยและใช้
ประโยชน์ได้จริง

– รัฐบำลฝรั่งเศส โดยสถำนเอกอัครรำชทูตประจ ำประเทศ
ไทยฝ่ำยวัฒนธรรมและควำมร่วมมือ ให้กำรสนับสนุนด้ำน
วิชำกำรทุนกำรศึกษำอบรมแก่เจ้ำหน้ำที่ไทย ไปฝึกอบรม
ในประเทศฝรั่งเศส ด้ำนกำรผลิตเนื้อ กำรตัดเนื้อ กำรผสม
เทียม ผลิตเมล็ดพืชอำหำรสัตว์ กำรบริหำรระบบสหกรณ์ 
ฯลฯ ตลอดจนสนับสนุนผู้เชี่ยวชำญด้ำนเกษตรและ
สหกรณ์มำปฏิบัติงำนที่สหกรณ์และสนับสนุนทุนสร้ำงโรง
ฆ่ำสัตว์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งรถห้องเย็นใช้
ขนส่งเนื้อ จำกสหกรณ์ฯโพนยำงค ำ สกลนครไปยังศูนย์
ตัดแต่งและจ ำหน่ำยที่กรุงเทพ

– รัฐบำลออสเตรเลียโดย Asian Food Handling Bureau 
ให้กำรสนับสนุนอุปกรณ์ห้องเย็นบ่มซำกห้องที่ 1

– รัฐบำลเยอรมัน ให้กำรสนับสนุนอุปกรณ์ห้องเย็นบ่มซำก
ห้องที่  

– ปัจจุบัน ใช้น้ ำเชื้อชำรโ์รเล่ส์  Charolais) จำก บริษัท รำ
มิคำล สยำมอุตสำหกรรม จ ำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย
น้ ำเชื้อชำร์โรเล่ส์ในประเทศไทยมำใช้ในกำรขยำยพันธุ์โค
ในพื้นที่เป้ำหมำย 

ขั้นท่ี 3: ออกสู่ภายนอก 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

“… ผลิตผลในทำงเกษตรก็เป็นสิ่งที่ส ำคัญ 
เรำจะต้องผลิตให้มีคณุภาพที่ดีที่สม่ าเสมอ 
และมีจ ำนวนสม่ ำเสมอ เพรำะว่ำตลาดคือ
การค้าต้องอาศัยความสม่ าเสมอของ
คุณภาพ และปริมาณถึงจะจ าหน่ายได้
สะดวกและได้ราคาดี... 
พระราชด ารัส พระราชทานแกศู่นย์รวมนม สถานีบ ารุงสัตว์สกลนคร บ้าน

หนองยาง จ.สกลนคร วันที่    พฤศจิกายน     

 ก ำหนดต ำแหน่งทำงกำร
ตลำดให้เป็นสินค้ำที่มี
เอกลักษณ์คุณภำพสูงและ
บุกตลำดบน

 สร้ำงกลไกทำงกำรตลำดที่
มีควำมเชี่ยวชำญและท ำ
ตลำดได้จริง

 สร้ำงศักยภำพบุคลำกร
ทำงด้ำนกำรตลำดจำกรุ่นสู่
รุ่น

– สร้ำงควำมแตกต่ำงของแบรนดโ์พนยำงค ำ
– เพิ่มช่องทำงกำรตลำดทั่วประเทศ

– มี DC กระจำยสินค้ำ เป็นสหกรณ์ลูก   แห่ง คือ 
สุขุมวิท    และปทุมธำนี

– หนังวัว หมักเกลือไว้ โรงฟอกหนังมำประมูล  จำก
สมุทรปรำกำร 

– ให้พนักงำนที่ สหกรณ์ฯ โพนยำงค ำ สกลนคร ได้
หมุนเวียนมำปฏิบัติหน้ำที่สหกรณ์ลูกที่ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์
กระจำยสินค้ำ และติดต่อตลำดในสุขุมวิท เพื่อให้มี
ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรตลำด

ขั้นที่ 3: ออกสู่ภายนอก 
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โดยมีจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ ตำมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 และ
องค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 

 

 

    
   

         

        
         
       

                    

                                                       

                     

       
      
     
      

        
      
        
          
      

                
        

        
      

              
           

      

           

        
(Agenda)

    
         
        

   
    

              
              

          
                 

              
           

          
       

                                 
•                  
•                                  

         
     

    
     

              
                          
                 

                       

          
        

                     
                    

                   
                          

                       

                
            

           
                

           
            

                 
              

                
                 

          
               

                               
•    Supply chain        
• Product / Efficiency      
•                                     

                                      
•    Supply chain                  
• Branding / Business Model
•                                     

                      
                        

    3      
      

        

      

         

       

        

Sustainable-
Minded Farmer

       
           

            
                        

         
          
Business 
Incubator

Supply Chain   
               

           
   

          
        

        
(Function)

        
(Area)

         
        

             
(Community / Area)

สร้างกลไกทางการตลาดที่มีความ
เชี่ยวชาญและท าตลาดได้จริง

เชื่อมโยงสู่ภายนอกที่น่าเชื่อถือ  Best 
practices) เพื่อเพ่ิมแหล่งทุน เทคโนโลย ี
องค์ความรู้ท่ีทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้จริง

ก าหนดต าแหน่งทางการตลาดให้เป็นสินค้า
ที่มีเอกลักษณ์คุณภาพสูงและบุกตลาดบน

ขั้นท่ี 3: ออกสู่ภายนอก 

สร้างศักยภาพบุคลากรทางด้านการตลาด
จากรุ่นสู่รุ่น
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สร้างกลไกทางการตลาดที่มีความ
เช่ียวชาญและท าตลาดได้จริง

เชื่อมโยงสู่ภายนอกที่น่าเชื่อถือ  Best 
practices) เพื่อเพิ่มแหล่งทุน เทคโนโลยี 
องค์ความรู้ที่ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้จริง

ก าหนดต าแหน่งทางการตลาดให้เปน็สินคา้
ที่มีเอกลักษณ์คุณภาพสูงและบุกตลาดบน

ขั้นที่ 3: ออกสู่ภายนอก 

สร้างศักยภาพบุคลากรทางด้านการตลาด
จากรุ่นสู่รุ่น

3.1 เช่ือมโยงตลาด แหล่งทุน
องค์ความรู้ และเทคโนโลยี
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สรุปจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของสหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด  

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

กลุ่มท่ี 2 ท ำกิจกรรมกำรเกษตรพออยู่พอกิน 

 ทดลองเลี้ยงและเลือกพันธุ์ลูกผสมคุณภำพเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล  ที่ให้ผลผลิต
มำกและรำคำสูง 

กลุ่มท่ี 3 บริหำรจัดกำรที่ดินขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 วำงแผน/ปรับจ ำนวนกำรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้เหมำะสมกับปัจจัยกำรผลิตของ
ครอบครัว (ท่ีดิน แรงงำน และทุน) 

 เรียนรู้และเคร่งครัดในวิธีกำรเลี้ยงและป้องกันโรคตำมมำตรฐำนที่สหกรณ์แนะน ำ 

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

กลุ่มท่ี 1 พัฒนำกำรผลิตให้สอดคล้องกับกำรตลำด 

 สหกรณ์ต้องมีระบบกำรจัดกำรที่ทันสมัยเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 

 ผลักดันให้สมำชิกตระหนักรู้ในควำมส ำคัญของคุณภำพและมำตรฐำนของผลผลิต 
จนเกิดกำรพัฒนำควำมรู้และอำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 

กลุ่มท่ี 2 ส่งเสริมกำรเกษตรสมำชิก 

 สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตที่สมำชิกยังท ำเองไม่ได้ดี และมีระบบเข้ำช่วยเหลือในยำม
วิกฤติ 

ขั้นที่ 3: ออกสู่ภำยนอกเพ่ือเชื่อมโยงแหล่งทุน องค์ควำมรู้ และเทคโนโลยี 

กลุ่มท่ี 1 เชื่อมโยงแหล่งทุน เพ่ือพัฒนำ/ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนชุมชน 

 เชื่อมโยงสู่ภำยนอกที่น่ำเชื่อถือ (Best practices) เพ่ือเพ่ิมแหล่งทุน/เทคโนโลยี/
องค์ควำมรู้ที่ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้จริง 

กลุ่มท่ี 2 แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีระหว่ำงเครือข่ำยเพื่อต่อยอดควำมรู้ใหม่ 

 สร้ำงศักยภำพบุคลำกรทำงด้ำนกำรตลำดจำกรุ่นสู่รุ่น 

กลุ่มท่ี 3 เพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์ 

 ก ำหนดต ำแหน่งทำงกำรตลำดให้เป็นสินค้ำที่มีเอกลักษณ์คุณภำพสูงและบุกตลำด
บน 

 สร้ำงกลไกทำงกำรตลำดที่มีควำมเชี่ยวชำญและท ำตลำดได้จริง 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันความล้มเหลว  จุดอ่อน  
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จุดอ่อนที่ส ำคัญที่พบจำกกำรลงพ้ืนที่สหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด เมื่อ
พิจำรณำตำมทฤษฎีใหม่และองค์ประกอบของ Practical Framework พบว่ำมีจุดอ่อนในขั้นที่ 1 (ครัวเรือน
พ่ึงตนเอง) ดังต่อไปนี้ 

 
 

โดยมีจุดอ่อนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของสหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด ตำม
ทฤษฎีใหมข่ั้นที่ 1 และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 

 

 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

ความเสี่ยง สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

•  N/A  ขำดกำรวำงแผนกำรผลิตในระยะปำน
กลำง ยำว ท ำให้เกษตรกรมุ่งเน้นเพียง
รักษำกำรผลิตในปัจจุบันและขำยปัจจัย
กำรผลิตในอนำคต เพื่อผลตอบแทนทันที

– ขำยลูกวัวให้ผู้ซื้อจำกภำยนอก เช่น ประเทศ
เวียดนำม  เนื่องจำกเป็นรำยได้ที่เกษตรกร
ได้รับทันที ประกอบกับไม่มีแผนกำรขยำย
ฟำร์มต่อ ซึ่งอำจส่งผลให้แนวโน้มกำรผลิต
ปริมำณน้ ำนมลดลง 

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

ขาดการวางแผนการผลิตในระยะปานกลาง ยาว ท าให้เกษตรกร
มุ่งเน้นเพียงรักษาการผลิตในปัจจุบัน และขายปัจจัยการผลิตใน
อนาคตเพื่อผลตอบแทนทันที
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สรุปจุดอ่อนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของสหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด 

ขั้นที่ 1: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

กลุ่มท่ี 3 บริหำรจัดกำรที่ดินขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ขำดกำรวำงแผนกำรผลิตในระยะปำนกลำง-ยำว ท ำให้เกษตรกรมุ่งเน้นเพียง
รักษำกำรผลิตในปัจจุบัน และขำยปัจจัยกำรผลิตในอนำคตเพ่ือผลตอบแทนทันที 

 

ทั้งนี้ สำมำรถสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของสหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด 
แสดงดังตำรำง 

ตำรำงที่ 4.15 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของสหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด 

ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

ขั้นที่ 1: 
ครัวเรือน
พ่ึงตนเอง  
บริหารจัดการ

1.1 บริหำร
จัดกำรน้ ำและป่ำ
ให้ได้ประโยชน์
ตลอดป ี

n/a n/a n/a 
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ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

ขาดการวางแผนการผลิตในระยะปานกลาง-ยาว ท าให้เกษตรกร
มุ่งเน้นเพียงรักษาการผลิตในปัจจุบัน และขายปัจจัยการผลิตใน
อนาคตเพื่อผลตอบแทนทันที

1.3 บริหารจัดการที่ดิน
ขนาดเล็กใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด

1.2 ท ากิจกรรมการเกษตร
พออยู่พอกิน

1.1 บริหารจัดการน้ าและป า
ให้ได้ประโยชน์ตลอดป 
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ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

ที่ดินและน้ า 
ให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด  
พอกินตลอดป  

1.2 ท ำกิจกรรม
กำรเกษตร พออยู่
พอกิน 

ปศุสัตว ์ ทดลองเลี้ยงและเลือกพันธุ์ลูกผสม
คุณภำพเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล  
ที่ให้ผลผลิตมำกและรำคำสูง 

n/a 

1.3 บริหำร
จัดกำรที่ดินขนำด
เล็กให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

กำรจัดกำร
ที่ดินท ำกิน 

วำงแผน/ปรับจ ำนวนกำรเลี้ยงสตัว์
เศรษฐกิจให้เหมำะสมกับปัจจัยกำร
ผลิตของครอบครัว (ที่ดิน แรงงำน 
และทุน) 

n/a 

ปัจจัยกำรผลติ เรียนรู้และเคร่งครัดในวิธีกำรเลี้ยง
และป้องกันโรคตำมมำตรฐำนที่
สหกรณ์แนะน ำ 

ขำดกำรวำงแผนกำรผลิตในระยะ
ปำนกลำง-ยำว ท ำให้เกษตรกร
มุ่งเน้นเพียงรักษำกำรผลติในปัจจบุัน 
และขำยปัจจัยกำรผลติในอนำคต
เพื่อผลตอบแทนทันที 

ขั้นที่ 2: 
รวมกลุ่ม/
สหกรณ์ เพ่ือ
การผลิต 
การตลาด 
และดูแลความ
เป็นอยู่ของ
สมาชกิ/ชุมชน 
(สร้าง
ภูมิคุ้มกนัก่อน
ออกสู่
ภายนอก  

2.1 รวมกลุ่มและ
ดูแลควำมเป็นอยู่
สมำชิก 

n/a n/a n/a 

2.2 พัฒนำกำร
ผลิตใหส้อดคล้อง
กับกำรตลำด  

กำรตลำด /  
กำรบริหำร
จัดกำร 

สหกรณ์ต้องมีระบบกำรจัดกำรที่
ทันสมัยเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 

n/a 

บริหำรงำน
ร่วมกัน 
อย่ำงมีธรรมำภิ
บำล 

ผลักดันใหส้มำชิกตระหนักรู้ใน
ควำมส ำคญัของคุณภำพและ
มำตรฐำนของผลผลิต จนเกิดกำร
พัฒนำควำมรู้และอำชีพอย่ำง
ต่อเนื่อง 

n/a 

2.3 ส่งเสริม
กำรเกษตร
สมำชิก 

ปัจจัยกำรผลติ สนับสนุนปัจจัยกำรผลติที่สมำชิกยัง
ท ำเองไม่ได้ดี และมีระบบเข้ำ
ช่วยเหลือในยำมวิกฤต ิ

n/a 

ขั้นที่ 3: ออกสู่
ภายนอก 
เชื่อมโยง
เครือข่าย
ภายนอก ด้าน
อาชีพ ทุน 
การตลาด การ
ผลิต และ
รักษาทุนทาง
สังคมให้ยั่งยืน 

3.1 เชื่อมโยง
ตลำด แหล่งทุน 
องค์ควำมรู้ และ
เทคโนโลย ี

หน่วยงำน/
สถำบันกำรศึก
ษำ/สถำบัน
กำรเงิน/แหล่ง
ทุน 

เชื่อมโยงสู่ภำยนอกที่น่ำเชื่อถือ 
(Best practices) เพื่อเพ่ิมแหล่งทุน/
เทคโนโลยี/องค์ควำมรู้ที่ทันสมยัและ
ใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 

n/a 

กำรตลำด/  
กำรบริหำร
จัดกำร 

สร้ำงศักยภำพบุคลำกรทำงด้ำน
กำรตลำดจำกรุ่นสูรุ่่น 

n/a 

Branding/ 
Business 
Model 

ก ำหนดต ำแหน่งทำงกำรตลำดให้เป็น
สินค้ำท่ีมีเอกลักษณ์คณุภำพสูงและ
บุกตลำดบน 

n/a 

Supply Chain 
ในพื้นที่/
ภูมิภำค 

สร้ำงกลไกทำงกำรตลำดทีม่ีควำม
เชี่ยวชำญและท ำตลำดได้จริง 

n/a 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 237 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

4.3.2 ชุมชนหมู่บ้านปางจ าป  ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

4.3.2.1 จุดเน้นตาม Practical Framework 

ในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมพ้ืนที่ชุมชนหมู่บ้ำนปำงจ ำปี ต ำบลห้วยแก้ว อ ำเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ นั้น มีจุดเน้นที่จะเก็บข้อมูลและวิเครำะห์เป็นพิเศษทั้งสิ้น 2 ประกำรได้แก ่

1. กำรน ำควำมรู้จำก ศศพ.ห้วยฮ่องไคร้/หน่วยงำนอ่ืนมำประยุกต์ใช้  ในกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่ำต้นน้ ำ 
และกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 

2. กำรต่อยอดควำมรู้ โดยกำรรวมกลุ่ม กำรเชื่อมโยงกับภำยนอกชุมชน กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชน 
และขยำยผลควำมรู้แก่ชุมชนใกล้เคียง 

 
รูปที่ 4.31 จุดเน้นในกำรลงพ้ืนที่ชุมชนบ้ำนปำงจ ำปี อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

โดยในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม จะเก็บข้อมูลเพ่ือกำรวิเครำะห์ตำมองค์ประกอบกำรพัฒนำของชุมชน
บ้ำนปำงจ ำปี อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย องค์ประกอบด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ เกษตรพ่ึงพำ
ธรรมชำติ รำยได้นอกภำคเกษตร วิสำหกิจชุมชน และกำรเชื่อมโยงสู่ภำยนอก โดยมีรำยละเอียดองค์ประกอบ
ตำมแสดงดังนี ้
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• การน าความรู้จาก ศศพ 
ห้วย ่องไคร ้หน่วยงาน
อื่นมาประยุกต์ใช้
  การอนุรักษ์และ   น ูป า
ต้นน้ า

  การจัดการน้ า

• การต่อยอดความรู้
- การรวมกลุ่ม
- การเชื่อมโยงกับ
ภายนอกชุมชน

- การท่องเที่ยวชุมชน
• การขยายผลความรู้แก่

ชุมชนใกล้เคียง
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รูปที่ 4.32 องค์ประกอบกำรพัฒนำของชุมชนบ้ำนปำงจ ำปี อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

 

ทั้งนี้ในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม ได้มีกำรเตรียมกำรรำยละเอียดประเด็นที่ต้องกำรศึกษำ ดังแสดงใน
ตำรำงที่ 4.16 ซึ่งเป็นสรุปประเด็นที่จะเก็บข้อมูล ส่วนงำน/บุคคลที่ได้พบ วิธีกำรเก็บข้อมูล และข้อมูลที่
ต้องกำรได้รับส ำหรับกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมของชุมชนบ้ำนปำงจ ำปี อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยทำง
คณะผู้วิจัยได้ประสำนงำนกับส่วนงำนต่ำงๆ ในพ้ืนที่เพ่ือขอเข้ำพบเพื่อกำรวิจัย  

ตำรำงที่ 4.16 ประเด็นกำรลงพ้ืนที่ชุมชนบ้ำนปำงจ ำปี อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

ประเด็น ส่วนงาน/บุคคล วิธีการ ข้อมูลที่ต้องการ 
1) วิธีกำรและรูปแบบกำรน ำควำมรู้จำก 
ศศพ.ห้วยฮ่องไคร้/หน่วยงำนต่ำงๆ มำ
ประยุกต์ใช้ 
• กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่ำต้นน้ ำ 
• กำรจัดกำรน้ ำ 

• ผู้น ำชุมชน/
เกษตรกรที่
ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

• สัมภำษณ์ 
• สังเกตกำรณ์ดู

งำนในพ้ืนที่ 

• จ ำนวน
ครัวเรือนที่
รวมตัวกันใน
แต่ละกลุ่ม 

• จ ำนวน
ครัวเรือนที่
ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

• รำยได้ หนี้สิน 
ของแต่ละกลุ่ม 

2) กำรต่อยอดควำมรู้ 
• กำรรวมกลุ่ม 
• กำรเชื่อมโยงกับภำยนอกชุมชน 
• กำรท่องเที่ยวชุมชน 

3) กำรขยำยผลควำมรู้แก่ชุมชนใกล้เคียง 
4) ปัญหำอุปสรรค และปัจจัยสู่
ควำมส ำเร็จ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดสรร
ที่ดิน

การใช้
ประโยชน์

ที่ดิน

การ
ปรับปรุง 
บ ารุงดิน

ระบบ
ชลประทาน

การใช้
ประโยชน์

การ
บ ารุงรักษา

ดิน น้ า

เกษตรพึ่งพาธรรมชาติ

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เพาะปลูก

เทคโนโลยี
การใช้น้ า

การขาย

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร ยา

การขาย

การ
เพาะปลูก ปศุสัตว์

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร ยา

การขาย

ประมง

ใช้วัตถุดิบ
ในพื้นที่

การ
ออกแบบ

การตลาด

ราคา 
ต้นทุน

หัตถกรรม

สหกรณ ์
วิสาหกิจชุมชน

เทคนิคการ
ผลิต

จุดเน้น องค์ประกอบการพัฒนาของชุมชนบ้านปางจ าป  อ แมอ่อน จ เชียงใหม่

กระบวน
การบริหาร

จัดการ

บุคลากร

เป็นแหล่ง
ขาย

วัตถุดิบ

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

สร้าง
รายได้

ส่งเสริม
การเกษตร
สมาชิก

เงินกู้ 
กองทุน 

 พันธุ์ ยา 

ให้ความรู้
การเกษตร

ร้านค้า
สวัสดิการ

ดูแลความ
เป็นอยู่
สมาชิก

เงินกู้ 
กองทุน 

 การศึกษา 
ทั่วไป 

อบรม
อาชีพเสริม

การกู้ยืม 
เงินทุน
สหกรณ์

อบรมการ
จัดท าบัญชี
ครัวเรือน

ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม

การเชี่อมโยงสู่ภายนอก

แหล่งทุน

เทคโนโลยี

การเพ่ิม
มูลค่า

ผลิตภัณ ์

เครือข่าย
ทุน

องค์ความรู้

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

กระบวน
การแปร

รูป

ราคา 
ต้นทุน

แปรรูป

การตลาด

รายได้นอกภาคเกษตร

การจัดสรร
พ้ืนที่ป า

การใช้
ประโยชน์

การปลูก
ทดแทน

ป า



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 239 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

4.3.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านปางจ าป  อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

 หมู่บ้ำนปำงจ ำปี ตั้งอยู่ต ำบลห้วยแก้ว อ ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีประชำกร 268 คน 82 
ครัวเรือน ในอดีตนำมีน้อยข้ำวไม่พอกิน ชำวบ้ำนต้องท ำไร่เลื่อนลอยถำงป่ำหมุนเวียนพ้ืนที่ท ำกิน 
บำงคนกห็ำของป่ำ ล่ำสัตว์ป่ำ ต้มสุรำผิดกฏหมำยจ ำหน่ำย แม้จะมีกำรส่งสริมอำชีพกำรสำนไม้ไผ่ 
และเลี้ยงโคขุน แต่ไม่ประสบควำมส ำเร็จ  

 ในปี พ.ศ 2547 อำจำรย์ คณิต  ค ำเจริญ จำกส ำนักงำนประสำนงำนวิจัยเชิงบูรณำกำร (สกว.แม่
โจ้) มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ได้ชักชวนให้ชำวบ้ำนหมู่บ้ำนปำงจ ำปีร่วมท ำวิจัย โดยใช้กระบวนกำร
งำนวิจัยเพี่อท้องถิ่น ภำยใต้ชื่อโครงกำร “กำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูล ำน้ ำแม่ลำยน้อย
เพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองของชุมชนบ้ำนป๊อก และบ้ำนปำงจ ำปี ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่
ออน จ.เชียงใหม่” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

o การอนุรักษ์พันธุ์ปลา  วังปลา  พิธีบวชป า และสืบชะตาล าน้ าแม่สาย 

 เนื่องจำกอดีตที่ผ่ำนมำชำวบ้ำนมีไม่มีอำชีพหลัก แต่มีกำรท ำไร่เลื่อนลอย 
หำของป่ำ ล่ำสัตว์ป่ำ จึงท ำให้พ้ืนที่ป่ำไม้ลดและสัตว์ รวมถึงสัตว์น้ ำลดจ ำนวนลง จึง
ได้น ำงำนวิจัยเข้ำมำเป็นเครื่องมือให้ชำวบ้ำนได้เกิดควำมเข้ำใจเรื่องกำรอนุรักษ์ป่ำ
และสัตว์ป่ำ ประกอบกับควำมเชื่อและพิธีกรรมของชำวบ้ำน ก่อให้เกิดควำมรัก 
ควำมหวงแหน และฟ้ืนฟูสภำพป่ำไม้และเพ่ิมจ ำนวนสัตว์น้ ำให้มำกข้ึน 

o การท าโฉนดชุมชน 

 เป็นแนวคิดกำรจัดกำรที่ดินท ำกินของชุมชนโดยแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกแผ้ว
ถำงป่ำเพ่ือใช้เป็นที่ดินท ำกินเนื่องจำกอยู่ในเขตป่ำสงวน โดยมีกำรปักปันเขตให้มี
ควำมชัดเจน แบ่งสัดส่วนป่ำสงวนและที่ดินท ำกิน ท ำให้สำมำรถคืนพื้นที่ป่ำบำงส่วน
ให้กับส่วนรวม ลดควำมขัดแย้งเรื่องปัญหำกำรแก่งแย่งที่ดินท ำกิน  

o ธนาคารชุมชนคนรักษ์ป าบ้านปางจ าป   

 จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งกำรออมเงิน ฝำกเงิน และสำมำรถกู้ยืมเงินภำยใน
ชุมชน เรียนรู้กำรมีวินัยทำงกำรเงิน มีสวัสดิกำรส ำหรับสมำชิก ปัจจุบันมีสมำชิก 
113 คน มีเงินทุนหมุนเวียน 700,000 บำท 

o การจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ  

 หมู่บ้ ำนปำงจ ำปี ได้รับกำรพิจำรณำจัดตั้ งเป็นศูนย์ เรียนรู้ตำมแนว
พระรำชด ำริ มีชื่อว่ำ โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้อุทยำนชุมชนคนรักษ์ป่ำบ้ำนปำง
จ ำปีตำมแนวพระรำชด ำริ ประเภทกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เมื่อปี พ.ศ 2552  
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4.3.2.3 ประเด็นที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 ประเด็นในภาพรวม 
– คนในหมู่บ้ำนปำงจ ำปีท ำมำหำกินในป่ำเป็นหลัก ผู้น ำชุมชนที่จะดูแลควำมเรียบร้อยของ

สมำชิกได้จะต้องมีบำรมีและเด็ดขำดจึงจะเป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้ำน พ่อหลวงสุจิตต์ ใจ
มำ อยู่ในครอบครัวที่เป็นผู้น ำชุมชนแห่งนี้มำยำวนำนหลำยชั่วอำยุคน ในปี พ.ศ. 2534 พ่อ
หลวงสุจิตต์ เริ่มมำรับต ำแหน่งผู้ใหญ่บ้ำนและมีแนวคิดจะปรับเปลี่ยนวิถีอำชีพของชำวบ้ำน
ให้เลิกถำงป่ำ ซึ่งชำวบ้ำนก็ไม่ขัดข้องแต่ขอให้หำอำชีพที่เลี้ยงครอบครัวได้มำให้ 

– ระยะแรกพ่อหลวงสุจิตต์ริเริ่มให้ชำวบ้ำนท ำตะกร้ำแต่ก็ขำยไม่ได้ ไปติดต่อให้ปศุสัตว์จังหวัด
มำส่งเสริมอำชีพ ซึ่งทำงปศุสัตว์ก็มำส่งเสริมอำชีพเลี้ยงโค แต่น ำโคแก่มำให้เลี้ยง จึงไม่ได้ผล
ในทำงช่วยเหลือชำวบ้ำนแต่อย่ำงใด ยิ่งในกว่ำนั้นในปี 2543-2544 ได้เกิดไฟไหม้ป่ำครั้งใหญ่ 
น้ ำในห้วยแห้ง  มีแต่ควำมแห้งแล้งกันดำร จึงเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งที่ท ำให้ชำวบ้ำนหันมำ
พูดคุยกันเพื่อหำทำงออกให้แก่หมู่บ้ำนอย่ำงจริงจัง  

– ในปี พ.ศ 2547 เป็นโอกำสที่ดีมำกที่ชุมชนแม่ออนได้มีโอกำสรู้จักกับ อำจำรย์ คณิต  ค ำ
เจริญ  ซึ่ งท่ำนได้ทุนวิจัยจำกส ำนักงำนประสำนงำนวิจัยเชิงบูรณำกำร (สกว.แม่โจ้ ) 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ และชักชวนให้ชำวบ้ำนหมู่บ้ำนปำงจ ำปีร่วมท ำวิจัย โดยใช้กระบวนกำร
งำนวิจัยเพ่ีอท้องถิ่น ภำยใต้ชื่อโครงกำร “กำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูล ำน้ ำแม่ลำย
น้อยเพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองของชุมชนบ้ำนป๊อก และบ้ำนปำงจ ำปี ต.ห้วยแก้ว  
กิ่งอ.แม่ออน จ.เชียงใหม่” ซึ่ง ณ จุดนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นสร้ำงควำมรู้และทักษะให้แก่
ชำวบ้ำนในกำรเป็นผู้ลงมือค้นหำปัญหำของชุมชนและร่วมกันเสนอทำงแก้ไข 

– ในช่วงเริ่มต้น ชำวบ้ำนไม่รู้ว่ำ (1) จะเริ่มอย่ำงไรเพ่ือให้เป็นหมู่บ้ำนเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
และ (2) กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูล ำน้ ำแม่ลำยน้อย จะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชุมชนพึ่งพำตนเอง
อย่ำงไร นอกจำกนี้ จำกพ้ืนเดิมที่คนส่วนใหญ่ไม่เคำรพกฎ กติกำ และกฎหมำย สำมำรถฆ่ำ
กันตำยได้ง่ำยๆ กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือจึงไม่ใช่
เรื่องง่ำย 

– กำรใช้เทคนิควิจัยเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและทักษะในกำรระบุปัญหำและหำทำงออกเป็น
กุญแจส ำคัญของงำนพัฒนำในพื้นที่นี้  
o เริ่มจำกนักวิชำกำรจำก สกว.แม่โจ้ ได้ลงมำเป็นพ่ีเลี้ยง แบ่งหน้ำที่ในกำรเก็บข้อมูล 

โดยเป็นตัวแทนจำกชุมชนบ้ำนป๊อก 5 คน และบ้ำงปำงจ ำปี 5 คน ท ำหน้ำที่ถอด
ประสบกำรณ์ของแต่ละคนตั้งแต่เริ่มจ ำควำมได้จนปัจจุบัน ว่ำแต่ละคนได้ประกอบ
อำชีพอะไรมำบ้ำง  

o กำรถอดประสบกำรณ์เป็นกุศโลบำยที่ท ำให้แต่ละคนย้อนล ำลึกถึงกำรพัฒนำแบบผิด
ทำงท่ีผ่ำนมำ เช่น  
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 หลำยครอบครัวมีอำชีพบ้ำน คือ ตัดไม้แล้วมำท ำเป็นบ้ำน พอได้ระยะเวลำ
หนึ่งก็ขำยไปท้ังบ้ำน ซึ่งเมื่อทบทวนดูก็พบว่ำ ท ำไปเงินก็หำยไปเรื่อยๆ ป่ำก็
หมด น้ ำในล ำห้วยก็แห้ง ในที่สุดก็เกิดค ำถำมว่ำ ถ้ำเป็นอย่ำงนี้ต่อไป
ลูกหลำนจะท ำอย่ำงไร 

 บำงคนมีอำชีพหำของป่ำ คิดว่ำรู้จักห้วยแม่ลำยน้อยเป็นอย่ำงดี แต่พอถำม
ว่ำล ำห้วยมำกจำกล ำห้วยเล็กๆ ไหนบ้ำงก็ตอบไม่ได้ จึงไปท ำกำรสอบถำม
จำกคนแก่คนเฒ่ำบ้ำง เดินส ำรวจบ้ำง จึงพบว่ำมีหลำยล ำห้วยเล็กๆ ที่แห้ง
ขอดไป เป็นสำเหตุที่ท ำให้ห้วยแม่ลำยน้อยมีน้ ำลดลง 

o กำรน ำประสบกำรณ์ของแต่ละคนมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทีมวิจัยก็ท ำให้จับจุดได้
ว่ำปัญหำเริ่มจำกตรงไหนบ้ำง และควรจะเริ่มต้นแก้ไขอย่ำงไร เช่น  
 มีกำรถำงป่ำเป็นวงกว้ำงมำกขึ้น จุดที่ป่ำหำยน้ ำก็หำย 
 จะให้น้ ำและป่ำกลับมำ ต้องเริ่มท ำหลำยอย่ำงควบคู่กันไป 
 จะให้คนดูแลน้ ำและป่ำ ต้องใช้ภูมิปัญญำ ประเพณีวัฒนธรรมเข้ำมำเป็น

เครื่องมือ เพรำะคนนับถือผีปู่ผีย่ำ ผีฝำย เป็นต้น 
– ประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำนร่วมกับ สกว.แม่โจ้ ท ำให้ผู้ใหญ่บ้ำนและกรรมกำรของหมู่บ้ำน

เข้ำใจวิธีกำรเข้ำถึงแหล่งทุนและควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ผู้น ำชุ มชนต้องหูไวตำไวรู้ว่ำมี
งบประมำณมำจำกแหล่งใดบ้ำง และต้องเข้ำหำท้องถิ่นท้องที่ รวมทั้งวัดซึ่งเป็นศูนย์กลำง
จิตใจของชุมชน ก็จะสำมำรถเข้ำไปดึงงบประมำณต่ำงๆ มำลงในพ้ืนที่ได้ เช่น 
o ดึงงบประมำณ SML มำสร้ำงศูนย์เรียนรู้ฯ 
o ขอควำมอนุเครำะห์งบประมำณ อบต. มำท ำถนนเข้ำศูนย์เรียนรู่ 

– กำรน ำงบประมำณจำกแหล่งต่ำงๆ มำพัฒนำชุมชน ไม่ว่ำจะเป็นศูนย์เรียนรู้หรือด้ำนต่ำงๆ 
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกประชำคมหมู่บ้ำน ร้อยละ 70 ดังนั้น ผู้น ำชุมชนต้องสำมำรถ
สื่อสำรข้อมูลโครงกำรต่ำงๆ ให้ลูกบ้ำนเข้ำใจก่อนกำรประชุม ต้องชี้ให้เห็นว่ำชำวบ้ำนส่วน
ใหญ่จะได้ประโยชน์อย่ำงไร กำรเสียประโยชน์บำงส่วนเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงไร นอกจำกนี้ 
เทคนิค “น็อคแน็ค” หรือ กำรหำคนเห็นร่วมแล้วกระจำยไปยังกลุ่มต่ำงๆ ให้เห็นร่วม (หรือ
กำรล็อบบี้) ก็เป็นสิ่งส ำคัญท่ีต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดกำรเห็นร่วมของประชำคมหมู่บ้ำน 

 ประเด็นส าคัญตาม Practical Framework 

ก. กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ และ “วังปลำ” 

 ระบบชลประทำนประกอบด้วย 

 ในปี พ.ศ 2547 สกว.แม่โจ้จัดสรรงบประมำณโครงกำรวิจัย “กำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูล ำน้ ำแม่ลำยน้อยเพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองของชุมชนบ้ำนป๊อก และบ้ำนปำงจ ำปี 
ต.ห้วยแก้ว  กิ่งอ.แม่ออน จ.เชียงใหม่” 
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o ระยะแรกเริ่มต้นด้วยกำรถอดประสบกำรณ์ของคนในพ้ืนที่เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพ 
กำรใช้ประโยชน์จำกป่ำและแหล่งน้ ำ และสรุปผลที่เกิด พร้อมระบุสำเหตุของปัญหำน้ ำ
แล้งและวิธีแก้ไข 

o 22 พ.ค. 2548 ดึงคนให้ร่วมพัฒนำ โดยตั้งเรื่อง “กำรสืบชะตำป่ำไม้และสำยน้ ำ” 
ประกำศเจตนำรมณ์ของคนในชุมชนว่ำจะร่วมอนุรักษ์ป่ำไม้ต้นน้ ำ โดยได้รับเงินสนับสนุน
จำก สกว.แม่โจ้ ในกำรจัดงำน และชำวบ้ำนน ำข้ำวห่อใบตองมำร่วมงำน 

o คณะท ำงำนเดินทำงไปดูงำนวังปลำ ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดน่ำน  และไปดูงำนเรื่องท ำ
ฝำย ซึ่งเป็นโครงกำรของเอกชนที่จังหวัดตำก ท ำได้ดีมำก ทั้งนี้ ชำวบ้ำนได้ข้อสรุปว่ำ 
“จะท ำอะไรต้องไปดูตัวอย่ำงที่ดีก่อนแล้วค่อยกลับมำท ำ เพรำะเริ่มคิดเองจะคิดไม่ออก 
ต้องมีตัวอย่ำงท่ีดี ดูแล้วจะนึกออกว่ำจะท ำอะไร อย่ำงไร” 

o กลับมำคุยกัน แล้วเลือก “วังปลำ” เป็นต้นน้ ำ โดยระดมควำมร่วมมือจำกคนในชุมชนมำ
ช่วยกันท ำท ำฝำย เพ่ือมำท ำ “วังปลำ” และท ำ “บ่อพวง” ห้ำมจับทุกกรณีภำยในรัศมี 
500 เมตร ถ้ำฝ่ำฝืนปรับ 5,000 บำท 

o กำรท ำฝำยด ำเนินกำรโดยขอให้บ้ำนที่ใช้น้ ำมำช่วยกันท ำฝำย มีกำรเลี้ยงผี บนบำนศำล
กล่ำวให้ช่วยดูแลฝำย 

o แรกๆ คนต่อต้ำนว่ำสืบชะตำแม่น้ ำแล้วป่ำจะกลับมำจริงหรือ ผู้ใหญ่บ้ำนจึงบอกว่ำให้รอ
ดู 5-6 เดือน ถ้ำไม่ได้ผลก็เลิก ผลปรำกฏว่ำ 5 เดือนผ่ำนไป ปลำเต็มวังปลำ ชำวบ้ำน
ชอบใจของขยำยพ้ืนที่จำก 500 เมตร เป็น 1,000 เมตร 

 ควำมรู้เรื่อง “วังปลำ” ขยำยไปยังบ้ำนเรือนต่ำงๆ โดยบ้ำนไหนอยำกกินปลำง่ำยๆ ก็ท ำ “วัง
ปลำ” ไว้ที่ใกล้ๆ บ้ำนตนเอง ซึ่งตอนนี้ มีกำรท ำวังปลำเล็กๆ กระจำยอยู่ตำมจุดต่ำงๆ ในล ำน้ ำ
ของชุมชน 

 ปัจจุบัน “วังปลำ” เป็นต้นก ำเนิดแหล่งอำหำรของชุมชน และได้พัฒนำต่อยอดมำเป็นศูนย์เรียนรู้
ไว้เปิดให้บริกำรแก่ผู้สนใจ 

ข. กำรพัฒนำป่ำไม้ ที่ท ำกิน และ “โฉนดชุมชน” 

 หลังจำกโครงกำร “วังปลำ” ส ำเร็จ ผู้น ำชุมชนก็เริ่มขยำยงำนในส่วนของกำรอนุรักษ์ป่ำไม้  

 ไปดูงำนที่ห้วยขำแข้งเพ่ือเป็นต้นแบบ และมำประยุกต์ใช้ 

 ปี 2550 ส ำรวจพ้ืนที่เพ่ือจัดแบ่งเป็นพ้ืนที่ท ำกินและป่ำชุมชน โดยไปชวนป่ำไม้มำร่วม แต่ทำงป่ำ
ไม้ไม่สะดวกเพรำะไม่มีงบประมำณในกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจ ทำงชุมชนจึงไปชวนทหำรมำช่วยแทน 
ซึ่งทหำรเหล่ำนี้เป็นชุดที่มำสนับสนุนงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 

 ปี 2552 จัดท ำโฉนดชุมชนแล้วเสร็จ และริเริ่มโครงกำร “อนุรักษ์สัตว์ป่ำ” 

ค. ศูนย์กำรเรียนรู้และกองทุนดูแลป่ำ 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 243 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 หลังจำกพัฒนำ “วังปลำ” และโครงกำร “อนุรักษ์สัตว์ป่ำ” ควำมสมบูรณต่ำงๆ ก็กลับมำ 
ชำวบ้ำนมีอำชีพ หำเลี้ยงตัวได้ไปพร้อมๆ กับกำรดูแลป่ำและแหล่งน้ ำ 

 สถำบันเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิสยำมกัมมำจล สนับสนุนงบประมำณ
ให้ไปอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนต่ำงๆ 

 ตั้งศูนย์กำรเรียนรู้และกองทุนดูแลป่ำ 

o รำยได้จำกกำรศึกษำดูงำน ค้ำงคืน 200 บำทต่อคน 

o อบต. ให้งบประมำณปีละ 10,000 บำท เพื่อให้ดูแลแนวกันไฟ 

o ศศพ. ห้วยฮ่องไคร้ บริจำคปีละ 10,000 บำท 

o นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยแม่โจ้มำสอนเยำวชนให้เป็นไกด์ 
ง. กำรเกษตรเพิ่มมูลค่ำ 

 ผู้น ำชุมชนไปติดต่อหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือขอค ำแนะน ำเรื่องกำรเพำะปลูก 

o โครงกำรหลวงแนะน ำให้ปลูกผักปลอดสำรเพ่ือส่งดอยค ำ ได้แก่ เสำวรส กำแฟ ดอกลิง
ลำว และผักกรูด รวมทั้งกำรเลี้ยงผึ้ง  

o ศศพ. ห้วยฮ่องไคร้ สนับสนุนควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรเพำะปลูกและพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ 
จ. ธนำคำรชุมชนคนรักษ์ป่ำบ้ำนปำงจ ำปี 

 คุณบุญเสริฐ โจมขัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน เดิมเป็นผู้ซึ่งหำกินกับกำรหำสัตว์ป่ำ ของป่ำ ไม่เคยเรียน
หนังสือ พอได้เข้ำร่วมทีมวิจัยกับ สกว.แม่โจ้ได้เรียนรู้วิธีพัฒนำตนพัฒนำชุมชน จึงศึกษำเล่ำเรียน
จนจบประถมศึกษำปีที่ 6 และได้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน 

 หลังจำกร่วมพัฒนำแหล่งน้ ำและป่ำไม้กับชุมชน คุณบุญเสริฐมองเห็นปัญหำที่ส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่ง
ของหมู่บ้ำน คือ ควำมไม่มีวินัยทำงกำรเงินของคนในหมู่บ้ำน ที่เป็นทั้งหนี้กองทุนหมู่บ้ำน ธกส. 
และหนี้นอกระบบ กู้ตรงแหล่งหนึ่งไปใช้หนี้อีกแหล่งหนึ่งสลับวนเวียนไม่จนสิ้น 

 แนวคิดในกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินและควำมไม่มีวินัยทำงกำรเงินของคนในหมู่บ้ำน คือ ต้องแก้ด้วย 
“สถำบันกำรเงินของชุมชน” 

o ปี 2550 เริ่มก่อตั้ง ธนำคำรชุมชนคนรักษ์ป่ำบ้ำนปำงจ ำปี 
 ผู้ก่อตั้ง 8 คน ร่วมลงเงินทุนคนละ 1,000 บำท รวมเป็น 8,000 บำท 
 ให้กู้ร้อยละ 1 
 ประชำสัมพันธ์ให้ชำวบ้ำนรู้ ให้มำเป็นสมำชิกมำกข้ึน 

o ปี 2558 
 มีสมำชิก 113 คน มีเงินทุน 700,000 บำท 
 สมำชิกแต่ละคนต้อง ออมทรัพย์วันละ 1 บำท และลงทุนเพ่ิมได้ตำมสมควร 

ฉ. กำรรวมกลุ่ม 

 กำรรวมกลุ่มเป็นกลไกหลักในกำรพัฒนำทุกๆ ด้ำน  
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 ผลควำมส ำเร็จของโครงกำร “วังปลำ” ท ำให้คนส่วนใหญ่ในชุมชนรับรู้ถึงประโยชน์ของกำร
ร่วมมือกันพลิกฟ้ืนชุมชน โครงกำรต่ำงๆ จึงตำมมำเป็นล ำดับ ได้แก่ “อนุรักษ์สัตว์ป่ำ” “โฉนด
ชุมชน” และ “ธนำคำรชุมชนคนรักษ์ป่ำบ้ำนปำงจ ำปี” 

 หมู่บ้ำนปำงจ ำปีได้รับกำรพิจำรณำจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริ มีชื่อว่ำ โครงกำร
พัฒนำแหล่งเรียนรู้อุทยำนชุมชนคนรักษ์ป่ำบ้ำนปำงจ ำปีตำมแนวพระรำชด ำริ ประเภทกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ 2552 

 

4.3.2.4 สรุปสถานะการพัฒนาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการยกระดับและความยั่งยืนในการพัฒนา
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 สรุปสถานะการยกระดับการพัฒนา/ความยั่งยืนของชุมชนบ้านปางจ าป  อ าเภอแม่ออน  (ตาม 
Practical Framework) 

สถำนะปัจจุบันของกำรพัฒนำชุมชนปำงจ ำปี อ ำเภอแม่ออน สำมำรถสรุปในภำพรวมได้ ดังนี้ 

1. ในระดับครัวเรือน (ระดับที่ 1) พบว่ำประสบควำมส ำเร็จผ่ำนขั้นที่ 1 ไปได้อย่ำงมั่นคง โดย
สำมำรถพลิกฟ้ืนผืนป่ำและแหล่งน้ ำเพ่ือเป็นรำกฐำนในกำรประกอบอำชีพและสร้ำงรำยได้
ของแต่ละครัวเรือนได้เป็นอย่ำงเพียงพอและต่อเนื่อง 

– ชุมชนนี้มีประชำกร 82 ครัวเรือน 268 คน และเป็นสมำชิกของธนำคำรชุมชนคน
รักษ์ป่ำบ้ำนปำงจ ำปีจ ำนวน 113 คน มีเงินทุน 700,000 บำท โดยทุกคนต้องออม
อย่ำงน้อยวันละ 1 บำท แสดงว่ำคนส่วนใหญ่มีรำยได้พอกินในครอบครัวและเริ่มมี
เงินออม 

– สมำชิกในชุมชนสำมำรถท ำมำหำกินบนผืนป่ำ ที่ท ำกิน และแหล่งน้ ำชุมชน 
– มีข้ำวกิน 
– มีปลำกินและขำยได้ตลอดปี 
– มีผักปลอดสำรไว้ขำย 
– เก็บของป่ำไปขำย เช่น หน่อไม้ น้ ำผึ้ง 
– รำยได้จำกกำรให้บริกำรศูนย์เรียนรู้  

– รำยได้ค่ำบ ำรุงศูนย์ 
– รำยได้ค่ำวิทยำกร 
– รำยได้ของแม่บ้ำนที่ท ำกับข้ำวมำส่ง 
– รำยได้ของเยำวชนเป็นไกด์ 

– มีกำรจัดท ำโฉนดชุมชน แบ่งส่วนที่ดินท ำกินของแต่ละครัวเรือน ที่ป่ำชุมชน 
– มีแหล่งน้ ำชุมชน ฝำย วังปลำ ที่เป็นทั้งต้นน้ ำและแหล่งอำหำร มีกรรมกำรหมู่บ้ำน

ช่วยกันดูแล มีกฎระเบียบและกำรลงโทษที่ชัดเจน และสมำชิกหมู่บ้ำนช่วยกันแจ้ง
หำกมีใครฝ่ำฝืน ทั้งคนในและนอกพ้ืนที่ 

– ผู้น ำชุมชนออกไปหำแหล่งช่วยเหลือ ทั้งเงินงบประมำณจำกรัฐและมูลนิธิต่ำงๆ 
รวมทั้งกำรอบรมอำชีพเกษตรและกำรสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 
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2. ในระดับชุมชน (ระดับที่ 2) อยู่ในระยะเริ่มต้น แต่มีรำกฐำนที่มั่นคงเพรำะเกิดจำกกำร
รวมกลุ่มโดยธรรมชำติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

– ผู้น ำและสมำชิกชุมชนรวมกลุ่มจำกควำมเข้ำใจที่แท้จริง คือ ได้รับลงมือท ำและได้รับ
ประโยชน์จำก “วังปลำ” ในระยะ 5 เดือน ซึ่งเร็วและท ำให้คนส่วนใหญ่ เห็น
ประโยชน์ของกำรร่วมมือกัน (quick win gain trust) ดังนั้น กำรรวมกลุ่มในเรื่อง
ต่อมำจึงได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 

– ผู้น ำชุมชนมีทักษะด้ำนกำรท ำวิจัย จำกกำรที่ได้ร่วมโครงกำรกับมหำวิทยำลัย ดังนั้น 
กำรมองปัญหำจึงชัดเจนตรงประเด็น รู้ว่ำจะแก้ท่ีตรงไหนก่อนตรงไหนหลัง กำรโน้ม
น้ำวให้คนเห็นร่วมจึงสำมำรถด ำเนินกำรอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล 

– กำรรวมกลุ่มที่ส ำคัญได้แก่ 
– ศูนย์กำรเรียนรู้และวังปลำ 
– โฉนดชุมชนและอนุรักษ์สัตว์ป่ำ 
– ธนำคำรชุมชนคนรักษ์ป่ำบ้ำนปำงจ ำปี 

– กำรรวมกลุ่มทุกกลุ่ม มีกลไกรองรับกำรจัดกำรที่ดี เช่น 
– กรรมกำร 
– กฎระเบียบส ำหรับสมำชิก 
– กำรหำรำยได ้
– กำรบริหำรรำยจ่ำย 

 

 

(1)

ครัวเรือนพึ่งตนเอง  
(2)

ชุมชนรวมกลุ่ม 
พึ่งตนเองได้  

(3)

ออกสู่ภายนอกเพื่อ
เชื่อมโยงแหล่งทุน 
องค์ความรู้ และ

เทคโนโลยี  
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รูปที่ 4.33 สถำนะของกำรพัฒนำชุมชนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้ำนปำงจ ำปี อ.แม่ออน 

 

 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการยกระดับและความย่ังยืนในการพัฒนา  

กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยกำรพัฒนำเพ่ือให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำ และปัจจัย
ภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันควำมล้มเหลว โดยน ำประเด็นหรือสิ่งที่พบจำกกำรลงพ้ืนที่ สอบทำนกับพระรำชด ำรัสที่
เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในประเด็นนั้นๆ เพ่ือสรุปจุดแข็ง (ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ) และ
จุดอ่อน (ปัจจัยเสี่ยง) พิจำรณำตำมทฤษฎีใหม่แต่ละขั้นและองค์ประกอบของ Practical Framework ได้
ดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนา เพื่อให้เกิดการยกระดับและความย่ังยืนในการพัฒนา  จุดแข็ง  

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 ปัญหำที่ว่ำส ำคัญ คือ เรื่องน้ ำ ก็เป็นเรื่อง
ส ำคัญจริง เพรำะว่ำถ้าขาดแคลนน้ า 
การเพาะปลูกการด าเนินอาชีพและ
ความเป็นอยู่ก็จะเดือดร้อน ...

มีทางหนึ่งที่จะท าให้ปัญหาเรื่องนี้ให้เพลาลง
ไปได้และอาจท าให้สามารถท าให้มีน้ า
ในบริเวณนี้มากขึ้น ก็มีโดยวิธีปลูก
ต้นไม้ กำรปลูกต้นไม้นี่ จะเป็นต้นไม้ใดก็
ได้ แต่ต้องปลูกและรักษำทะนุบ ำรุงไว้
ตอนแรก

..... ที่พูดอย่ำงนี้ก็เพรำะให้เกิดควำมคิดว่ำ 
ปัญหาแม้จะหนัก แม้จะล าบากก็มีทาง
ที่จะขจัดได้ ท าให้เกิดความเจริญได้ แต่
ต้องมีความเพียรเป็นเบื้องต้น มีความรู้
วิชา    มีความอดทน 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กลุ่มชาวไรศู่นย์พัฒนาไทย –
อิสราเอล ต าบลเขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

วันท่ี    พฤษภาคม     

พลิกฟื้นแหล่งน้ ำชุมชน ต้อง
สอดคล้องกับวิถีควำมเชื่อ 
และท ำให้ชำวบ้ำนได้
ประโยชน์ระยะสั้นอย่ำง
รวดเร็ว  ได้กินได้ใช ้ แล้ว
ชำวบ้ำนจะช่วยรักษำแหล่ง
น้ ำในระยะยำวไปเอง 

 ดูตัวอย่ำงวิธีพลิกฟื้นแหล่งน้ ำ
จำกพื้นที่ตัวอย่ำงที่ดี ท ำให้
นึกออกว่ำจะท ำอะไร อย่ำงไร

 จะดูแลแหล่งน้ ำและปำ่ไม้
ชุมชน กฎระเบียบต้องชัดเจน 
สมำชิกต้องเห็นด้วยและ
ช่วยกันบังคับใช้

– คณะท ำงำนเดินทำงไปดูงำนวังปลำ ที่วัดแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดน่ำน และไปดูงำนเรื่องท ำฝำย ซ่ึงเปน็
โครงกำรของเอกชนที่จังหวัดตำก ท ำได้ดีมำก 
ทั้งนี้ ชำวบ้ำนได้ข้อสรุปว่ำ  จะท ำอะไรต้องไปดู
ตัวอย่ำงที่ดีก่อนแล้วค่อยกลับมำท ำ เพรำะเริ่มคิด
เองจะคิดไม่ออก ต้องมีตัวอย่ำงที่ดี ดูแล้วจะนึก
ออกว่ำจะท ำอะไร อย่ำงไร 

– กลับมำคุยกัน แล้วเลือก  วังปลำ  เป็นต้นน้ ำ 
โดยระดมควำมร่วมมือจำกคนในชุมชนมำช่วยกัน
ท ำท ำฝำย เพื่อมำท ำ  วังปลำ  และท ำ  บ่อ
พวง  ห้ำมจับทุกกรณีภำยในรัศมี     เมตร ถ้ำ
ฝ่ำฝืนปรับ       บำท

– ท ำฝำยด ำเนินกำรโดยขอให้บ้ำนที่ใช้น้ ำมำช่วยกัน
ท ำฝำย มีกำรเลี้ยงผี บนบำนศำลกล่ำวให้ช่วยดูแล
ฝำย

–   เดือนผ่ำนไป ปลำเต็มวังปลำ ชำวบ้ำนชอบใจ
ของขยำยพื้นที่จำก     เมตร เป็น 1     เมตร

– ควำมรู้เรื่อง  วังปลำ  ขยำยไปยังบ้ำนเรือนต่ำงๆ 
โดยบ้ำนไหนอยำกกินปลำง่ำยๆ ก็ท ำ  วังปลำ  
ไว้ที่ใกล้ๆ บ้ำนตนเอง ซึ่งตอนนี้ มีกำรท ำวังปลำ
เล็กๆ กระจำยอยู่ตำมจุดต่ำงๆ ในล ำน้ ำของชุมชน

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 ...การท าสวนป าแบบใหม่ คือ มีสวนป า ป าก็
ป า ส่วนสวนก็สวนชาวบ้านก็จะได้ท ากินได้ 
และอยู่ที่น่ันเป็นถาวร ตั้งตัวอยู่ที่นั่นถ้ำป่ำโต
ขึ้นมำ ก็เป็นผลประโยชน์แก่ชำวบ้ำนที่ได้มำตั้ง
ตัวในสวนป่ำ และในสวนนั้นก็ท ำได้ตลอด มีที่
ปลูกพืชเศรษฐกิจ มีที่ปลูกข้ำว ดังนี้ก็ท าให้
ชาวบ้านเขารักป า เพราะว่าจะได้ผลจากป า 
และสามารถจะเก็บไปเก็บเกี่ยว เช่น ก่ิงไม้
น ำมำเป็นฟืน ผลไม้หรือของป่ำก็เป็นของตัว ตัว
ก็มีประโยชน์ ... 

พระราชด ารัส พระราชทานแก่ผู้เข้ารว่มสัมมนา เรื่องการประยุกต์
เทคโนโลยีการถ่ายท าภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม ในการวาง
แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ าทางเหนือของประเทศไทย ณ โรงแรมรินค า 

จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่   มกราคม      

 แบ่งที่ดินท ำกินให้เพียงพอ
เลี้ยงชีพของแต่ละครัวเรือน
ก่อน แล้วค่อยจัดสรรพื้นที่ป่ำ
ให้ใช้ประโยชน์เพิ่มเติมอย่ำง
เหมำะสม แล้วคนจะช่วยกัน
ดูแลป่ำด้วยควำมเต็มใจ

– ไปดูงำนที่ห้วยขำแข้งเพื่อเป็นต้นแบบ และมำ
ประยุกต์ใช้

– ปี      ส ำรวจพื้นที่เพื่อจัดแบ่งเป็นพื้นที่ท ำกิน
และป่ำชุมชน โดยไปชวนป่ำไม้มำร่วม แต่ทำงป่ำ
ไม้ไม่สะดวกเพรำะไม่มีงบประมำณในกำรลงพื้นที่
ส ำรวจ ทำงชุมชนจึงไปชวนทหำรมำช่วยแทน ซึ่ง
ทหำรเหล่ำนี้เป็นชุดที่มำสนับสนุนงำนของศนูย์
ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ

– ปี      จัดท ำโฉนดชุมชนแล้วเสร็จ และริเริ่ม
โครงกำร  อนุรักษ์สัตว์ป่ำ 

– ตั้งศูนย์กำรเรียนรู้และกองทุนดูแลป่ำ

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 ...ชาวบ้านปลูกอะไรย่อมต้องจ าหน่าย มี
ตลาดที่จะจ าหน่ายได้ ถ้ำเรำไปสนับสนุนให้
ปลูกแล้วก็ไม่สำมำรถที่จะให้ชำวบ้ำนขำย

ผลิตภัณฑ์ ที่เขำผลิตจะเป็นกำรปลูก กำรเลี้ยง
สัตว์ หรืออะไร ก็จะไม่สำมำรถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ 

อันนี้เป็นหลักใหญ่อย่ำงหนึ่ง...  
พระราชด ารัสในโอกาสที่คณะบุคคลต่างๆ เ ้า  ถวายพระพรชัย

มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วัน
ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2524

     การที่จะท าใหไ้ด้มากที่สุดได้ผลดีที่สุด เรา
ต้องมีความรู้ รู้ว่าจะปลูกอะไร ที่ไหน และรู้
เรื่องอื่นๆ อีก เพื่อให้พืชผลงอกงำมดี เมื่องอก
งำมดีแล้ว เรำจะเก็บไปขำย ก็ต้องทราบว่าพืช

พันธุ์อะไรราคาดี เราก็ต้องทราบหลัก
เศรษฐกิจ ต้องถือหลักว่ำสิ่งไหนที่เขำต้องกำร
เรำก็น ำไปขำย ต้องขนส่งไป ต้องไปต่อสู้รำคำ
กับของคนอื่นที่เขำก็ปลูกเหมอืนกับเรำ เหล่ำนี้

เป็นหลักเศรษฐกิจ... 
พระบรมรำโชวำทพระรำชทำนแกก่ลุ่มชำวไรศู่นย์พัฒนำไทย –

อิสรำเอล วันพุธ ที่  ๔ พฤษภำคม     

 จะคัดเลือกประเภทพืชและ
สัตว์ที่ขำยได้รำคำดี ต้อง
เรียนรู้จำกผู้รู้จริง  best 
practice) ทั้งเรื่องเมล็ดพันธุ์ 
เทคนิคกำรปลูก เลี้ยง และ
กำรขำย

 ผู้น ำชุมชนที่รู้เทคนิควิจัย จะ
ช่วยน ำชำวบ้ำนค้นหำปัญหำ
ที่แท้จริง และช่วยกันแก้ไข
ตรงจุดเป็นล ำดับขั้น

 ผู้น ำชุมชนที่หูไวตำไว รู้จัก
หำแหล่งงบประมำณ และ
กำรสนับสนุนจำกองค์กร
ต่ำงๆ จะช่วยให้ชุมชน
พัฒนำไปได้เร็ว

– ผู้น ำชุมชนไปติดต่อหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อขอ
ค ำแนะน ำเรื่องกำรเพำะปลกู
– โครงกำรหลวงแนะน ำให้ปลูกผักปลอดสำรเพื่อ

ส่งดอยค ำ ได้แก่ เสำวรส กำแฟ ดอกลิงลำว 
และผักกรูด รวมทั้งกำรเลี้ยงผึ้ง นอกจำกน้ี ยัง
รับซื้อผลผลิตจำกชุมชนโดยตรง

– ศศพ. ห้วยฮ่องไคร้ สนับสนุนควำมรู้ด้ำน
เทคนิคกำรเพำะปลูกและพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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โดยมีจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของชุมชนบ้ำนปำงจ ำปี อ ำเภอแม่ออน ตำมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 
และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 
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ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

พลิก   นแหล่งน้ าชุมชน ต้องสอดคล้องกับวิถีความเชื่อ และ
ท าให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ระยะสั้นอย่างรวดเร็ว  ได้กินได้ใช ้ 
แล้วชาวบ้านจะช่วยรักษาแหล่งน้ าในระยะยาวไปเอง

จะดูแลแหล่งน้ าและป าไม้ชุมชน กฎระเบียบต้อง
ชัดเจน สมาชิกต้องเห็นด้วยและช่วยกันบังคับใช้

ดูตัวอย่างวิธีพลิก   นแหล่งน้ าจากพื้นที่ตัวอย่างที่ดี 
ท าให้นึกออกว่าจะท าอะไร อย่างไร

จะคัดเลือกประเภทพืชและสัตว์ที่ขายได้ราคาดี ต้องเรียนรู้จากผู้รู้จริง 
 best practice) ทั้งเร่ืองเมล็ดพันธุ์ เทคนิคการปลูก เลี้ยง และการขาย

ผู้น าชุมชนที่รู้เทคนิควิจัย จะช่วยน าชาวบ้านค้นหาปัญหาท่ีแท้จริง 
และช่วยกันแก้ไขตรงจุดเป็นล าดับขั้น

ผู้น าชุมชนที่หูไวตาไว รู้จักหาแหล่งงบประมาณ และการสนับสนุน
จากองค์กรต่าง  จะช่วยให้ชุมชนพัฒนาไปได้เร็ว

แบ่งท่ีดินท ากินให้เพียงพอเลี้ยงชีพของแต่ละครัวเรือนก่อน แล้วค่อยจัดสรรพื้นที่ป า
ให้ใช้ประโยชน์เพ่ิมเติมอย่างเหมาะสม แล้วคนจะช่วยกันดูแลป าด้วยความเต็มใจ
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ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

พลิก   นแหล่งน้ าชุมชน ต้องสอดคล้องกับวิถีความเช่ือ และ
ท าให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ระยะสั้นอย่างรวดเร็ว  ได้กินได้ใช้  
แล้วชาวบ้านจะช่วยรักษาแหล่งน้ าในระยะยาวไปเอง

จะดูแลแหล่งน้ าและป าไม้ชุมชน กฎระเบียบต้อง
ชัดเจน สมาชิกต้องเห็นด้วยและช่วยกันบังคับใช้

ดูตัวอย่างวิธีพลิก   นแหล่งน้ าจากพื้นที่ตัวอย่างที่ดี 
ท าให้นึกออกว่าจะท าอะไร อย่างไร

จะคัดเลือกประเภทพืชและสัตว์ที่ขายได้ราคาดี ต้องเรียนรู้จากผู้รู้จริง 
 best practice) ทั้งเรื่องเมล็ดพันธ์ุ เทคนิคการปลูก เลี้ยง และการขาย

ผู้น าชุมชนที่รู้เทคนิควิจัย จะช่วยน าชาวบ้านค้นหาปัญหาทีแ่ท้จริง 
และช่วยกันแก้ไขตรงจุดเป็นล าดับขั้น

ผู้น าชุมชนที่หูไวตาไว รู้จักหาแหล่งงบประมาณ และการสนับสนุน
จากองค์กรต่าง  จะช่วยให้ชุมชนพัฒนาไปได้เร็ว

แบ่งที่ดินท ากนิให้เพียงพอเลี้ยงชีพของแต่ละครัวเรอืนก่อน แล้วค่อยจัดสรรพื้นที่ป า
ให้ใช้ประโยชน์เพิ่มเติมอย่างเหมาะสม แล้วคนจะช่วยกันดแูลป าด้วยความเต็มใจ

1.3 บริหารจัดการที่ดิน
ขนาดเล็กใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด

1.2 ท ากิจกรรมการเกษตร
พออยู่พอกิน

1.1 บริหารจัดการน้ าและป า
ให้ได้ประโยชน์ตลอดป 
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ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้ 

 
 

โดยมีจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของชุมชนบ้ำนปำงจ ำปี อ ำเภอแม่ออน ตำมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 
และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 

 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

Know How สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์น้ัน ต้องก าหนด
นโยบายให้ดีแต่ต้น ไม่ใช่เพียงแต่เป็นแหล่ง
เงินกู้ และต่อมำประลบปัญหำหนี้สญู ใน
ที่สุดกิจกำรก็ล้มเหลวไปโดยปริยำย.... 
พระราชด ารัส พระราชทานแกศู่นย์รวมนม สถานีบ ารุงสัตว์สกลนคร บ้าน

หนองยาง จ.สกลนคร วันที่    พฤศจิกายน     

“…อำชีพในด้ำนกำรเกษตรทุกทุกอย่ำงต้อง
อำศัยปัจจัยหลำยด้ำน...ความรู้ในวิชาการ
ผลิตและความรู้ในการเป็นอยู่ ทั้งความรู้ใน
ด้านจ าหน่าย ล้วนเป็นควำมรู้ที่จะต้อง
ประสานกันหมด...  

พระราชด ารัส พระราชทาน แก่คณะกรรมการสหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และสมาชิกผู้รับนมสด 
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันศุกร์ ที่   พฤษภาคม 

    

 ผู้น ำชุมชนที่มีทักษะด้ำนกำร
ท ำวิจัย มองปัญหำได้ชัดเจน
ตรงประเด็น รู้ว่ำจะแก้ที่
ตรงไหนก่อนตรงไหนหลัง 
และโน้มน้ำวให้คนส่วนใหญ่
เห็นร่วม

 กำรรวมกลุ่มต้องมีแกนน ำที่
มีพลังขับเคลื่อน มีกำร
ก ำหนดกฎระเบียบ วิธีกำร
หำรำยได้และควบคุม
รำยจ่ำย

 กำรรวมกลุ่มสถำบันกำรเงิน
ของชุมชนเป็นกลไกสร้ำง
วินัยและควำมรู้สึกเป็น
เจ้ำของกลุ่มให้แก่สมำชิกได้
ชัดเจนที่สุด เพรำะเรื่องเงิน
กระทบตรงต่อคน

– ผู้น ำและสมำชิกชุมชนรวมกลุ่มจำกควำมเข้ำใจที่แท้จริง 
คือ ได้รับลงมือท ำและได้รับประโยชน์จำก  วังปลำ  
ในระยะ   เดือน ซึ่งเร็วและท ำให้คนส่วนใหญ่เห็น
ประโยชน์ของกำรร่วมมือกัน  quick win gain trust) 
ดังน้ัน กำรรวมกลุ่มในเรื่องต่อมำจึงได้รับควำมร่วมมือ
เป็นอย่ำงดี

– ผู้น ำชุมชนมีทักษะด้ำนกำรท ำวิจัย จำกกำรที่ได้ร่วม
โครงกำรกับมหำวิทยำลัย ดังนั้น กำรมองปัญหำจึง
ชัดเจนตรงประเด็น รู้ว่ำจะแก้ที่ตรงไหนก่อนตรงไหน
หลัง กำรโน้มน้ำวให้คนเห็นร่วมจึงสำมำรถด ำเนินกำร
อย่ำงเป็นเหตุเป็นผล

– กำรรวมกลุ่มที่ส ำคัญได้แก่
– ศูนย์กำรเรียนรู้และวังปลำ
– โฉนดชุมชนและอนุรักษ์สัตว์ป่ำ
– ธนำคำรชุมชนคนรักษ์ป่ำบ้ำนปำงจ ำปี

– กำรรวมกลุ่มทุกกลุ่ม มีกลไกรองรับกำรจัดกำรที่ดี เช่น
– กรรมกำร
– กฎระเบียบส ำหรับสมำชิก
– กำรหำรำยได้
– กำรบริหำรรำยจ่ำย

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 
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โน้มน้าวให้คนส่วนใหญ่เห็นร่วม

การรวมกลุ่มสถาบันการเงินของชุมชนเป็นกลไกสร้าง
วินัยและความรู้สึกเป็นเจ้าของกลุ่มให้แก่สมาชิกได้
ชัดเจนที่สุด เพราะเรื่องเงินกระทบตรงต่อคน

การรวมกลุ่มต้องมีแกนน าที่มีพลัง
ขับเคลื่อน มีการก าหนดกฎระเบียบ 
วิธีการหารายได้และควบคุมรายจ่าย

ขั้นท่ี 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 
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มองปัญหาได้ชัดเจนตรงประเด็น รู้ว่า
จะแก้ที่ตรงไหนก่อนตรงไหนหลัง และ
โน้มน้าวให้คนส่วนใหญ่เห็นร่วม

การรวมกลุ่มสถาบันการเงินของชุมชนเป็นกลไกสร้าง
วินัยและความรู้สึกเป็นเจ้าของกลุ่มให้แก่สมาชิกได้
ชัดเจนที่สุด เพราะเรื่องเงินกระทบตรงต่อคน

การรวมกลุ่มต้องมีแกนน าที่มีพลัง
ขับเคลื่อน มีการก าหนดกฎระเบียบ 
วิธีการหารายได้และควบคุมรายจ่าย

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

2.2 พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับ

การตลาด

2.1 
รวมกลุ่ม
และดูแล
ความ
เป็นอยู่
สมาชิก

2.3 ส่งเสริม
การเกษตรสมาชิก
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สรุปจุดแข็งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของชุมชนบ้ำนปำงจ ำปี อ ำเภอแม่ออน 

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

กลุ่มท่ี 1 บริหำรจัดกำรน้ ำและป่ำให้ได้ประโยชน์ตลอดปี 

 ดูตัวอย่ำงวิธีพลิกฟ้ืนแหล่งน้ ำจำกพ้ืนที่ตัวอย่ำงที่ดี ท ำให้นึกออกว่ำจะท ำอะไร 
อย่ำงไร 

 จะดูแลแหล่งน้ ำและป่ำไม้ชุมชน กฎระเบียบต้องชัดเจน สมำชิกต้องเห็นด้วยและ
ช่วยกันบังคับใช้ 

กลุ่มท่ี 2 ท ำกิจกรรมกำรเกษตรพออยู่พอกิน 

 พลิกฟ้ืนแหล่งน้ ำชุมชน ต้องสอดคล้องกับวิถีควำมเชื่อ และท ำให้ชำวบ้ำนได้
ประโยชน์ระยะสั้นอย่ำงรวดเร็ว (ได้กินได้ใช้) แล้วชำวบ้ำนจะช่วยรักษำแหล่งน้ ำใน
ระยะยำวไปเอง 

กลุ่มท่ี 3 บริหำรจัดกำรที่ดินขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 แบ่งที่ดินท ำกินให้เพียงพอเลี้ยงชีพของแต่ละครัวเรือนก่อน แล้วค่อยจัดสรรพ้ืนที่ป่ำ
ให้ใช้ประโยชน์เพิ่มเติมอย่ำงเหมำะสม แล้วคนจะช่วยกันดูแลป่ำด้วยควำมเต็มใจ 

 จะคัดเลือกประเภทพืชและสัตว์ที่ขำยได้รำคำดี ต้องเรียนรู้จำกผู้รู้จริง (best 
practice) ทั้งเรื่องเมล็ดพันธุ์ เทคนิคกำรปลูก/เลี้ยง และกำรขำย 

 ผู้น ำชุมชนที่รู้เทคนิควิจัย จะช่วยน ำชำวบ้ำนค้นหำปัญหำที่แท้จริง และช่วยกันแก้ไข
ตรงจุดเป็นล ำดับขั้น 

 ผู้น ำชุมชนที่หูไวตำไว รู้จักหำแหล่งงบประมำณ และกำรสนับสนุนจำกองค์กรต่ำงๆ 
จะช่วยให้ชุมชนพัฒนำไปได้เร็ว 

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่มพ่ึงตนเองได ้

กลุ่มท่ี 1 พัฒนำกำรผลิตให้สอดคล้องกับกำรตลำด 

 กำรรวมกลุ่มต้องมีแกนน ำที่มีพลังขับเคลื่อน มีกำรก ำหนดกฎระเบียบ วิธีกำรหำ
รำยได้และควบคุมรำยจ่ำย 

 น ำชุมชนที่มีทักษะด้ำนกำรท ำวิจัย มองปัญหำได้ชัดเจนตรงประเด็น รู้ว่ำจะแก้ที่
ตรงไหนก่อนตรงไหนหลัง และโน้มน้ำวให้คนส่วนใหญ่เห็นร่วม 

กลุ่มท่ี 3 ดูแลควำมเป็นอยู่สมำชิก 

 กำรรวมกลุ่มสถำบันกำรเงินของชุมชนเป็นกลไกสร้ำงวินัยและควำมรู้สึกเป็น
เจ้ำของกลุ่มให้แก่สมำชิกได้ชัดเจนที่สุด เพรำะเรื่องเงินกระทบตรงต่อคน 

 

ทั้งนี้ สำมำรถสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของชุมชนบ้ำนปำงจ ำปี อ ำเภอแม่ออน แสดงดังตำรำง 

ตำรำงที่ 4.17 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของชุมชนบ้ำนปำงจ ำปี อ ำเภอแม่ออน 
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ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

ขั้นที่ 1: 
ครัวเรือน
พ่ึงตนเอง  
บริหารจัดการ
ที่ดินและน้ า 
ให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด  
พอกินตลอดป  

1.1 บริหำร
จัดกำรน้ ำและป่ำ
ให้ได้ประโยชน์
ตลอดป ี

แหล่งน้ ำ
ธรรมชำต ิ

ดูตัวอย่ำงวิธีพลิกฟ้ืนแหล่งน้ ำจำก
พื้นที่ตัวอย่ำงท่ีดี ท ำให้นึกออกว่ำจะ
ท ำอะไร อย่ำงไร 

n/a 

จะดูแลแหล่งน้ ำและป่ำไม้ชุมชน 
กฎระเบียบต้องชัดเจน สมำชิกต้อง
เห็นด้วยและช่วยกันบังคับใช้ 

n/a 

1.2 ท ำกิจกรรม
กำรเกษตร พออยู่
พอกิน 

เกษตร
ครัวเรือนพ่ึงพำ
ธรรมชำต/ิ
ประมง 

พลิกฟื้นแหล่งน้ ำชุมชน ต้อง
สอดคล้องกับวิถีควำมเชื่อ และท ำให้
ชำวบ้ำนได้ประโยชน์ระยะสั้นอย่ำง
รวดเร็ว (ได้กินได้ใช้) แล้วชำวบ้ำนจะ
ช่วยรักษำแหล่งน้ ำในระยะยำวไปเอง 

n/a 

1.3 บริหำร
จัดกำรที่ดินขนำด
เล็กให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

กำรจัดกำร
ที่ดินท ำกิน 

แบ่งที่ดินท ำกินให้เพียงพอเลี้ยงชีพ
ของแต่ละครัวเรือนก่อน แล้วค่อย
จัดสรรพื้นที่ป่ำให้ใช้ประโยชน์
เพิ่มเตมิอย่ำงเหมำะสม แล้วคนจะ
ช่วยกันดูแลป่ำด้วยควำมเต็มใจ 

n/a 

ปัจจัยกำรผลติ จะคัดเลือกประเภทพืชและสัตว์ที่
ขำยไดร้ำคำดี ต้องเรียนรู้จำกผูรู้้จริง 
(best practice) ทั้งเรื่องเมล็ดพันธุ์ 
เทคนิคกำรปลูก/เลี้ยง และกำรขำย 

n/a 

Sustainable 
minded 
Farmer 

ผู้น ำชุมชนที่รู้เทคนิควิจัย จะช่วยน ำ
ชำวบ้ำนค้นหำปัญหำที่แท้จริง และ
ช่วยกันแก้ไขตรงจุดเป็นล ำดับขั้น 

n/a 

Sustainable 
minded 
Farmer 

ผู้น ำชุมชนที่หูไวตำไว รู้จักหำแหลง่
งบประมำณ และกำรสนบัสนุนจำก
องค์กรต่ำงๆ จะช่วยให้ชุมชนพัฒนำ
ไปได้เร็ว 

n/a 

ขั้นที่ 2: 
รวมกลุ่ม/
สหกรณ์ เพ่ือ
การผลิต 
การตลาด 
และดูแลความ
เป็นอยู่ของ
สมาชกิ/ชุมชน 
(สร้าง
ภูมิคุ้มกนัก่อน
ออกสู่
ภายนอก  

2.1  
รวมกลุม่และดูแล
ควำมเป็นอยู่
สมำชิก 

บริหำรงำน
ร่วมกันอบ่ำงมี
ธรรมมำภิบำล 

กำรรวมกลุ่มสถำบันกำรเงินของ
ชุมชนเป็นกลไกสร้ำงวินัยและ
ควำมรูส้ึกเป็นเจ้ำของกลุม่ให้แก่
สมำชิกได้ชัดเจนท่ีสดุ เพรำะเรื่อง
เงินกระทบตรงต่อคน 

n/a 
 

2.2 พัฒนำกำร
ผลิตใหส้อดคล้อง
กับกำรตลำด  

ตั้งระเบียบ
ข้อบังคับ
ร่วมกัน 

กำรรวมกลุ่มต้องมีแกนน ำทีม่ีพลัง
ขับเคลื่อน มีกำรก ำหนดกฎระเบียบ 
วิธีกำรหำรำยได้และควบคุมรำยจำ่ย 

n/a 

บริหำรงำน
ร่วมกันอย่ำงมี
ธรรมำภิบำล 

ผู้น ำชุมชนที่มีทักษะด้ำนกำรท ำวิจยั 
มองปัญหำได้ชัดเจนตรงประเด็น รู้
ว่ำจะแก้ท่ีตรงไหนก่อนตรงไหนหลงั 
และโนม้น้ำวให้คนส่วนใหญ่เห็นร่วม 

n/a 

2.3 ส่งเสริม n/a n/a n/a 
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ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

กำรเกษตร
สมำชิก 
    ขั้นที่ 3: ออกสู่

ภายนอก 
เชื่อมโยง
เครือข่าย
ภายนอก ด้าน
อาชีพ ทุน 
การตลาด การ
ผลิต และ
รักษาทุนทาง
สังคมให้ยั่งยืน 

3.1 เชื่อมโยง
ตลำด แหล่งทุน
องค์ควำมรู้ และ
เทคโนโลย ี

n/a n/a n/a 

 

4.3.3 โครงการระบบสูบน้ าด้วยแสงอาทิตย์ บ้านบางกลอยและบ้านโป งลึก 

4.3.3.1 จุดเน้นตาม Practical Framework 

ในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมพ้ืนที่โครงกำรระบบสูบน้ ำด้วยแสงอำทิตย์ บ้ำนบำงกลอยและบ้ำนโป่งลึก 
นั้น เน้นไปที่กำรตรวจสอบสถำนกำรณ์ควำมขัดข้องของระบบสูบน้ ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ของบ้ำนบำง
กลอยและบ้ำนโป่งลึก ซึ่งมีจุดเน้นตำม Practical Framework ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำและได้ประโยชน์
ตลอดทั้งปีตำมแสดงดังนี้ 
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• การบริหารจัดการน้ า
ให้พอและได้
ประโยชน์ตลอดทั้งป 

จุดเน้นในการลงพื้นที่โครงการระบบสูบน้ าด้วยแสงอาทิตย์ บ้านบางกลอยและบ้านโป งลึก
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รูปที่ 4.34 จุดเน้นในกำรลงพ้ืนที่โครงกำรระบบสูบน้ ำด้วยแสงอำทิตย์ บ้ำนบำงกลอยและบ้ำนโป่งลึก 

 

 
รูปที่ 4.35 องค์ประกอบกำรพัฒนำของโครงกำรระบบสูบน้ ำด้วยแสงอำทิตย์ บ้ำนบำงกลอยและบ้ำนโป่งลึก 

 

4.3.3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการระบบสูบน้ าด้วยแสงอาทิตย์ บ้านบางกลอยและบ้านโป งลึก 

 บ้ำนบำงกลอย-โป่งลึก ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต ำบลห้วยแม่เพรียง อ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี มี
จ ำนวนครัวเรือนประมำณ  ๐๐ ครัวเรือน มีจ ำนวนประชำกรประมำณ  ,๔๐๐ คน ส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม โดยมีกำรปลูกข้ำว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้ำวไร่กว่ำ  ๐๐ ไร่ และข้ำวนำ
ด ำประมำณ  ๐ ไร่ (ท ำนำขั้นบันได) นอกจำกนั้นยังมีกำรเพำะปลูกไม้ผลเช่น กล้วย ทุเรียน 
มังคุด และมะนำว เป็นต้น ลักษณะบ้ำนเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้ำนไม้ไผ่หลังคำหญ้ำคำ  

 ในปี พ.ศ    ๖ มีกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำด้วยแสงอำทิตย์ในพ้ืนที่จ ำนวน   ระบบ ภำยใต้
แผนพัฒนำชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตำมพระรำชด ำริ บ้ำนบำงกลอย-โป่งลึก อ ำเภอแก่งกระจำน 
จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมำณ    ๖ ของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์  งบประมำณ 
 ๔,๐๐๐,๐๐๐ บำท (สิบสี่ล้ำนบำทถ้วน) ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยกำรจัดท ำระบบสูบน้ ำจำก
แม่น้ ำเพชรบุรีด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ และกำรสร้ำงฝำยเก็บน้ ำที่ห้วยโป่งลึกพร้อมด้วยระบบท่อ
ส่งน้ ำ 

4.3.3.3 ประเด็นที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 ประเด็นในภาพรวม 

1. สถานภาพระบบสูบน้ าด้วยแสงอาทิตย์บ้านบางกลอย 

ทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดสรร
ที่ดิน

การใช้
ประโยชน์

ที่ดิน

การ
ปรับปรุง 
บ ารุงดิน

ระบบ
ชลประทาน

การใช้
ประโยชน์

การ
บ ารุงรักษา

ดิน น้ า

การจัดสรร
พ้ืนที่ป า

การใช้
ประโยชน์

การปลูก
ทดแทน

ป า

เกษตรพึ่งพาธรรมชาติ

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เพาะปลูก

เทคโนโลยี
การใช้น้ า

การขาย

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร ยา

การขาย

การ
เพาะปลูก ปศุสัตว์

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร ยา

การขาย

ประมง

รายได้นอกภาคเกษตร

ใช้วัตถุดิบ
ในพื้นที่

การ
ออกแบบ

การตลาด

ราคา 
ต้นทุน

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

กระบวน
การแปร

รูป

ราคา 
ต้นทุน

หัตถกรรม แปรรูป

สหกรณ ์
วิสาหกิจชุมชน

การตลาด

เทคนิคการ
ผลิต

องค์ประกอบการพัฒนาของโครงการระบบสูบน้ าด้วยแสงอาทิตย์ บ้านบางกลอยและบ้านโป งลึก

กระบวน
การบริหาร

จัดการ

บุคลากร

เป็นแหล่ง
ขาย

วัตถุดิบ

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลิต

สร้าง
รายได้

ส่งเสริม
การเกษตร
สมาชิก

เงินกู้ 
กองทุน 

 พันธุ์ ยา 

ให้ความรู้
การเกษตร

ร้านค้า
สวัสดิการ

ดูแลความ
เป็นอยู่
สมาชิก

เงินกู้ 
กองทุน 

 การศึกษา 
ทั่วไป 

อบรม
อาชีพเสริม

การกู้ยืม 
เงินทุน
สหกรณ์

อบรมการ
จัดท าบัญชี
ครัวเรือน

ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม

การเชี่อมโยงสู่ภายนอก

แหล่งทุน

เทคโนโลยี

การเพ่ิม
มูลค่า

ผลิตภัณ ์

เครือข่าย
ทุน

องค์ความรู้
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1.1 ต ำแหน่งที่ตั้ง:   ° ๘'  .  "เหนือ, ๙๙°  ' ๗.  "ตะวันออก ระดับควำมสูง  ๔๔ 
เมตรจำกระดับน้ ำทะเล 

1.2 ส่วนประกอบของระบบ 

1.2.1 ระบบโซล่ำเซลล์ขนำด   . ๖ กิโลวัตต์ ท ำหน้ำที่เปลี่ยนพลังงำนแสงอำทิตย์เป็น
พลังงำนไฟฟ้ำกระแสตรง โดยแบ่งเป็น ๔ ระบบย่อยต่อขนำนกันก่อนต่อเข้ำชุด
ควบคุม โดยแต่ละระบบย่อยประกอบด้วยแผงโซล่ำเซลล์ขนำด  ๔๐ วัตต์ ของบริษัท 
Panasonic รุ่น VBHN240SJ25 ต่ออนุกรมจ ำนวน  ๖ แผง ติดตั้งบนชุดโครงสร้ำง
รองรับพร้อมอุปกรณ์ควบคุมกำรหมุนตำมดวงอำทิตย์ของบริษัท LORENTZ รุ่น 
ETATRACK active 2000-A 

1.2.2 ชุดมอเตอร์/ปั๊มแบบจุ่มน้ ำ ขนำด ๙ กิโลวัตต์ ของบริษัท LORENTZ รุ่น PS21k C-
SJ42-10 ทำหน้ำที่สูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พร้อมชุดควบคุมขนำด    กิโลวัตต์ ของบริษัท 
LORENTZ รุ่น PS21k2 ท ำหน้ำที่เปลี่ยนไฟฟ้ำกระแสตรงจำกโซล่ำเซลล์เป็นไฟฟ้ำ
กระแสสลับ   เฟส ทีร่ะดับแรงดันไฟฟ้ำ  ๘๐ – ๔๔๐ โวล์ท เพ่ือขับชุดมอเตอร์/ปั๊ม 

1.2.3 ท่อส่งน้ ำแบบ HDPE ขนำด  ๖๐ มิลลิเมตร ทำหน้ำที่ส่งน้ ำจำกชุดมอเตอร์/ปั๊มไปยัง
อ่ำงเก็บน้ ำ 

1.2.4 อ่ำงเก็บน้ ำขนำด  ,๘๐๐ ลูกบำศก์เมตร ที่ระดับควำมสูงจำกชุดมอเตอร์/ปั๊ม (ระยะ
เฮด) ๔๘ เมตร พร้อมระบบท่อส่งจ่ำยน้ ำแบบ PVC ขนำด ๗  มิลลิเมตร จ ำนวน   
ชุด 

1.3 สถำนภำพกำรใช้งำน ปัญหำที่เกิดข้ึนและข้อเสนอแนะ 

1.3.1 ณ วันที่ไปส ำรวจ พบว่ำระบบสำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติ หลังจำกช่ำงของบริษัทผู้
ติดตั้งได้เข้ำมำแก้ไขปัญหำเรื่องเช็ควำล์วเรียบร้อยแล้ว 

1.3.2 แม้ว่ำในโครงกำรจะมีกำรติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกำรหมุนตำมดวงอำทิตย์ในแนว
ตะวันออก-ตะวันตก แล้วก็ตำม แต่จำกกำรตรวจวัดพบว่ำกำรติดตั้งแผงโซล่ำเซลล์ใน
แต่ละระบบย่อยมีมุมเอียงเพียง ๔ องศำในแนวเหนือ-ใต้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับต ำแหน่ง
ที่ตั้งโครงกำรที่ละติจูดที่    องศำเหนือ ส่งอำจส่งผลให้ปริมำณน้ ำที่สูบน้ ำน้อยกว่ำที่
ควร ดังจะเห็นได้จำกผลจำกจ ำลองกำรท ำงำนของระบบโดยใช้โปรแกรม PVsyst โดย
ใช้ข้อมูลพลังงำนแสงอำทิตย์ที่อำเภอหัวหิน พบว่ำระบบเมื่อปรับมุมเอียงของระบบ
ย่อยโซล่ำเซลล์ในแนวเหนือ-ใต้เป็น    องศำ ร่วมกับกำรติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกำร
หมุนตำมดวงอำทิตย์ในแนวตะวันออก-ตะวันตกในปัจจุบัน ระบบสำมำรถสูบน้ ำได้
เพ่ิมขึ้นเป็น ๘๗,๖๔๘ ลูกบำศก์เมตร/ปี จำกเดิมที่ ๘ ,๗ ๗ ลูกบำศก์เมตร/ปี หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ   ดังแสดงในตำรำงที่   
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นอกจำกนี้จำกตำรำงที่   ยังพบว่ำกำรติดตั้งระบบย่อยโซล่ำเซลล์ในแนวเหนือ-ใต้

ที่ ๔ องศำ ร่วมกับกำรติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกำรหมุนตำมดวงอำทิตย์ในแนวตะวันออก -
ตะวันตกในปัจจุบัน สำมำรถสูบน้ ำได้ใกล้เคียงกับกำรติดตั้งระบบย่อยโซล่ำเซลล์ในแนว
เหนือ-ใต้ที่    องศำ โดยไม่จ ำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกำรหมุนตำมดวงอำทิตย์ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ำถ้ำปริมำณน้ ำที่สูบน้ ำในปัจจุบันเพียงพอกับปริมำณกำรใช้น้ ำของหมู่บ้ำน ใน
กรณีที่อุปกรณ์ควบคุมกำรหมุนตำมดวงอำทิตย์ช ำรุด กำรปรับมุมเอียงของระบบย่อยโซล่ำ
เซลล์ในแนวเหนือ-ใต้ที่    องศำ สำมำรถทำให้ระบบสูบน้ ำได้อย่ำงเพียงพอต่อควำม
ต้องกำรหมู่บ้ำน 

อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่ช่ำงของหมู่บ้ำนสำมำรถปรับมุมเอียงของระบบย่อยโซล่ำ
เซลล์ในแนวเหนือ-ใต้ในแต่ละเดือนตำมมุมกำรโคจรของดวงอำทิตย์ที่เปลี่ยนแปลงไป (กำร
ท ำงำนเหมือนระบบหมุนติดตำมดวงอำทิตย์แบบ   แกน) จะท ำให้ให้ระบบระบบสำมำรถ
สูบน้ ำได้เพ่ิมขึ้น ๙๐,๘๗๙ ลูกบำศก์เมตร/ปี จำกเดิมที่ ๘ ,๗ ๗ ลูกบำศก์เมตร/ปี หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๙ 

2. สถานภาพระบบสูบน้ าด้วยแสงอาทิตย์บ้านโป งลึก 

2.1 ต ำแหน่งที่ตั้ง:   ° ๘'๔๐. ๗"เหนือ, ๙๙°  '๔๐.๐๗"ตะวันออก ระดับควำมสูง  ๙๙ 
เมตรจำกระดับน้ ำทะเล  

2.2 ส่วนประกอบของระบบ 

2.2.1 ระบบโซล่ำเซลล์ขนำด   . ๖ กิโลวัตต์ ท ำหน้ำที่เปลี่ยนพลังงำนแสงอำทิตย์เป็น
พลังงำนไฟฟ้ำ โดยแบ่งเป็น ๔ ระบบย่อยต่อขนำนกัน โดยแต่ละระบบย่อย
ประกอบด้ วยแผงโซล่ ำเซลล์ ขนำด  ๔๐  วัตต์  ของบริษั ท  Panasonic รุ่น 
VBHN240SJ25 ต่ออนุกรมจ ำนวน  ๖ แผง ติดตั้งบนชุดโครงสร้ำงรองรับพร้อม
อุปกรณ์ควบคุมกำรหมุนตำมดวงอำทิตย์ของบริษัท LORENTZ รุ่น ETATRACK 
active 2000-A 

2.2.2 ชุดมอเตอร์/ปั๊มแบบจุ่มน้ ำ ขนำด ๙ กิโลวัตต์ ของบริษัท LORENTZ รุ่น PS21k C-
SJ42-10 ทำหน้ำที่สูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พร้อมชุดควบคุมขนำด    กิโลวัตต์ ของบริษัท 
LORENTZ รุ่น PS21k2 ท ำหน้ำที่เปลี่ยนไฟฟ้ำกระแสตรงจำกโซล่ำเซลล์เป็นไฟฟ้ำ
กระแสสลับ   เฟส ที่ระดับแรงดันไฟฟ้ำ  ๘๐ – ๔๔๐ โวล์ท เพ่ือขับชุดมอเตอร์/ปั๊ม 
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2.2.3 ท่อส่งน้ ำแบบ HDPE ขนำด  ๖๐ มิลลิเมตร ท ำหน้ำที่ส่งน้ำจำกชุดมอเตอร์/ปั๊มไปยัง
อ่ำงเก็บน้ ำ 

2.2.4 อ่ำงเก็บน้ ำขนำด  ,๘๐๐ ลูกบำศก์เมตร ระดับควำมสูงจำกชุดมอเตอร์/ปั๊ม (ระยะ
เฮด) ๖๔ เมตร พร้อมระบบท่อส่งจ่ำยน้ ำแบบ PVC ขนำด ๗  มิลลิเมตร จ ำนวน   
ชุด 

2.3 สถำนภำพกำรใช้งำน ปัญหำที่เกิดข้ึนและข้อเสนอแนะ 

2.3.1 จำกกำรสอบถำมผู้ดูแลระบบพบว่ำปริมำณน้ ำไม่พอใช้ เนื่องจำกระบบสูบน้ ำจะหยุด
กำรท ำงำนตั้งแต่เวลำประมำณ   .๐๐ น. จำกกำรสังเกตุพบว่ำต ำแหน่งติดตั้งแผงโซ
ล่ำเซลล์เป็นที่ลำดเชิงเขำและมีต้นไม้ขึ้นสูง ท ำให้บังแสงอำทิตย์ที่ตกกระทบแผงโซล่ำ
เซลล์ ในเบื้องต้นได้แนะนำให้ต้นไม้บริเวณใกล้เคียงออก เพ่ือให้แผง โซล่ำเซลล์รับ
แสงอำทิตย์ได้เต็มที ่

2.3.2 ณ วันที่ส ำรวจพบว่ำปริมำณไหลของน้ ำไม่เต็มท่อขนำด ๖ นิ้ว แม้จะเป็นเวลำเที่ยงที่มี
ปริมำณสงอำทิตย์เต็มที่ และไม่มีเงำบัง แต่จำกกำรสอบถำมผู้ดูแลระบบพบว่ำ เมื่อ
ติดตั้งระบบครั้งแรกช่ำงจำกบริษัทติดตั้งชุดมอเตอร์/ปั๊ม พื้นทรำยในแนวระนำบ ส่งผล
ให้ในช่วงแรกที่มีกำรเดินระบบชุดมอเตอร์/ปั๊ม ได้สูบทรำยขึ้นไปยังบ่อเก็บน้ ำด้ำนบน
ด้วยเป็นจ ำนวนมำก จึงสันนิษฐำนได้ว่ำปริมำณน้ ำที่สูบน้ ำน้อยอำจเกิดจำกใบพัดของ
ชุดมอเตอร์/ปั๊ มอำจสึกกร่อนไปแล้ว ส่ งผลให้ ไม่สำมำรถท ำ งำนได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ ในเบื้องต้นได้แนะน ำให้ประสำนกับบริษัทผู้ติดตั้งระบบในกำรตรวจสอบ
ใบพัดของชุดมอเตอร์/ปั๊มอีกครั้ง 

2.3.3 แม้ว่ำในโครงกำรจะมีกำรติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกำรหมุนตำมดวงอำทิตย์ในแนว 
ตะวันออก-ตะวันตก เช่นเดียวกับกรณีของระบบที่บ้ำนบำงกลอย แต่จำกกำรตรวจวัด
พบว่ำกำรติดตั้งแผงโซล่ำเซลล์ในแต่ละระบบย่อยมีมุมเอียงเพียง ๔ องศำในแนว
เหนือ-ใต้ เช่นกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับตำแหน่งที่ตั้งโครงกำรที่ละติจูดที่    องศำเหนือ 
ส่งอำจส่งผลให้ปริมำณน้ ำที่สูบน้ ำน้อยกว่ำที่ควร ดังจะเห็นได้จำกผลจำกจ ำลองกำรทำ
งำนของระบบโดยใช้โปรแกรม PVsyst โดยใช้ข้อมูลพลังงำนแสงอำทิตย์ที่อ ำเภอหัว
หิน พบว่ำระบบเมื่อปรับมุมเอียงของระบบย่อยโซล่ำเซลล์ในแนวเหนือ -ใต้เป็น    
องศำ ร่วมกับกำรติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกำรหมุนตำมดวงอำทิตย์ในแนวตะวันออก-
ตะวันตกในปัจจุบัน ระบบสำมำรถสูบน้ ำได้เพ่ิมขึ้นเป็น   ,๖๐๖ ลูกบำศก์เมตร/ปี 
จำกเดิมท่ี ๔๘,    ลูกบำศก์เมตร/ปี หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ    ดังแสดงในตำรำงที่   
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นอกจำกนี้จำกตำรำงที่   ยังพบว่ำกำรติดตั้งระบบย่อยโซล่ำเซลล์ในแนวเหนือ-ใต้

ที่ ๔ องศำ ร่วมกับกำรติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกำรหมุนตำมดวงอำทิตย์ในแนวตะวันออก -
ตะวันตกในปัจจุบัน สำมำรถสูบน้ ำได้ใกล้เคียงกับกำรติดตั้งระบบย่อยโซล่ำเซลล์ในแนว
เหนือ-ใต้ที่    องศำ โดยไม่จ ำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกำรหมุนตำมดวงอำทิตย์ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ำถ้ำปริมำณน้ ำที่สูบน้ำในปัจจุบันเพียงพอกับปริมำณกำรใช้น้ำของหมู่บ้ำน ใน
กรณีที่อุปกรณ์ควบคุมกำรหมุนตำมดวงอำทิตย์ชำรุด กำรปรับมุมเอียงของระบบย่อยโซล่ำ
เซลล์ในแนวเหนือ-ใต้ที่    องศำ สำมำรถท ำให้ระบบสูบน้ ำได้อย่ำงเพียงพอต่อควำม
ต้องกำรหมู่บ้ำน 

อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่ช่ำงของหมู่บ้ำนสำมำรถปรับมุมเอียงของระบบย่อยโซล่ำ
เซลล์ในแนวเหนือ-ใต้ในแต่ละเดือนตำมมุมกำรโคจรของดวงอำทิตย์ที่เปลี่ยนแปลงไป (กำร
ทำงำนเหมือนระบบหมุนติดตำมดวงอำทิตย์แบบ   แกน) จะท ำให้ให้ระบบระบบสำมำรถ
สูบน้ ำได้เพ่ิมข้ึนเป็น ๖๖, ๘๙ ลูกบำศก์เมตร/ปี จำกเดิมท่ี ๔๘,    ลูกบำศก์เมตร/ปี หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๙ 

3. สรุป 

จำกตำรำงที่   และตำรำงที่   จะเห็นว่ำที่ขนำดก ำลังกำรผลิตของระบบเท่ำกันกัน 
และปริมำณแสงอำทิตย์เดียวกัน ระบบสูบน้ ำที่บ้ำนบำงกลอยสำมำรถสูบน้ ำได้มำกกว่ำ
ระบบสูบน้ ำที่บ้ำนโป่งลึกถึงร้อยละ ๗  เนื่องจำกระยะเฮดของบ้ำนโป่งลึกสูงกว่ำระยะเฮด
ของบ้ำนบำงกลอยถึงร้อยละ    ประกอบกับคุณสมบัติในกำรสูบน้ ำของชุดมอเตอร์/ปั๊ม ที่
มีลักษณะเป็นโพลิโนเมียล กำรเพ่ิมขึ้นของก ำลังไฟฟ้ำเพียงเล็กน้อยจะส่งผลต่อปริมำณน้ ำที่
สูบได้ค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะในช่วงในช่วงก ำลังไฟฟ้ำต่ ำๆ ซึ่งระยะเฮดดังกล่ำวก็เป็นปัจจัย
ที่ส ำคัญที่ท ำให้ระบบสูบน้ ำที่บ้ำนโป่งลึก สูบน้ ำได้น้อยกว่ำระบบที่บ้ำนบำงกลอย นอกจำก
ปัจจัยกำรสึกกร่อนของใบพัดของของชุดมอเตอร์/ปั๊มที่กล่ำวข้ำงต้น 

 ประเด็นส าคัญตาม Practical Framework 

ก. กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ  

– สถำนภำพกำรใช้พลังงำนและศักยภำพกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำด้วยพลังงำนทดแทนบริเวณศูนย์
ประสำนงำนมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสำนแนวพระรำชด ำริ 
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o ต ำแหน่งที่ตั้ง:   ° ๘'๔๖.๐๗"เหนือ, ๙๙°  ' ๐. ๘"ตะวันออก อยู่บริเวณที่ท ำกำร
หน่วยพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติ ที่ กจ. ๐ (ห้วยแม่สะเลียง) อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน 

o สถำนภำพกำรใช้พลังงำน แหล่งพลังงำนหลักที่ใช้งำนในพ้ืนที่ตั้งโครงกำร คือ เครื่องปั่น
ไฟด้วยเครื่องยนต์ดีเชล ขนำด   กิโลวัตต์ ใช้น้ ำมันเฉลี่ยวันละ ๔ ลิตร สำหรับกำรใช้
ไฟฟ้ำในช่วงเวลำ  ๙.๐๐ –  ๔.๐๐ น. โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมำณ  ๐ คน โดย
เครื่องใช้ไฟฟ้ำส่วนใหญ่เป็นหลอดไฟฟ้ำแสงสว่ำง พัดลม วิทยุ โทรทัศน์ มือถือ โน็ตบุค 
และระบบสื่อสำรในอุทยำนฯ จำกกำรตรวจวัดพบว่ำปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำอยู่ที่ ๐.  
กิโลวัตต์ 

o ในเบื้องต้นให้ขอให้เจ้ำหน้ำที่ส ำรวจจ ำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้ำ และจ ำนวนชั่วโมง เพ่ือน ำมำ
ประเมินปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในพ้ืนที่ต่อไป 

o ศักยภำพพลังงำนทดแทนในพ้ืนที่ จำกกำรส ำรวจพ้ืนที่พบว่ำมีพ้ืนที่ว่ำงเพียงพอในกำร
ติดตั้งระบบโซล่ำเซลล์ส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ได้ และควำมเร็วของ
กระแสน้ ำ เพชรบุ รี  มี เพี ยงพอสำหรับกำรนำผลิต ไฟฟ้ ำโดยใช้กั งหั นน้ ำแบบ 
Hydrokinetic ได้ ซึ่งทีมงำนจะลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลละเอียดอีกครั้ง เพ่ือประเมิน
ศักยภำพในกำรติดตั้งระบบ PV/hydro Hybrid DC Microgrid เพ่ือผลิตและจ่ำยไฟฟ้ำ
ในปริมำณที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของเจ้ำหน้ำที่ตลอด  ๔ ชั่วโมง โดยอำศัยกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกแม่น้ ำเพชรบุรีในช่วงฤดูฝน และกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ในช่วงฤดูหนำว 
และฤดูร้อน  

4.3.3.4 สรุปสถานะการพัฒนาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการยกระดับและความยั่งยืนในการพัฒนา
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 สรุปสถานะการยกระดับการพัฒนา/ความยั่งยืนของโครงการระบบสูบน้ าด้วยแสงอาทิตย์ บ้านบาง
กลอยและบ้านโป งลึก (ตาม Practical Framework) 

ในกำรลงพ้ืนที่ครั้งนี้ เน้นไปที่กำรตรวจสอบสถำนกำรณ์ควำมขัดข้องของระบบสูบน้ ำด้วยพลังงำน
แสงอำทิตย์ของบ้ำนบำงกลอยและบ้ำนโป่งลึก แต่ไม่ได้ประเมินสถำนกำรณ์ยกระดับกำรพัฒนำ/ควำมยั่งยืน
ของทั้งโครงกำร 

 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการยกระดับและความย่ังยืนในการพัฒนา  

กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยกำรพัฒนำเพ่ือให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำ และปัจจัย
ภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันควำมล้มเหลว ส ำหรับโครงกำรระบบสูบน้ ำด้วยแสงอำทิตย์ บ้ำนบำงกลอยและบ้ำนโป่ง
ลึก ซึ่งเน้นไปที่กำรตรวจสอบสถำนกำรณ์ควำมขัดข้องของระบบสูบน้ ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ของบ้ำนบำง
กลอยและบ้ำนโป่งลึก สำมำรถวิเครำะห์ปัจจัยภูมิคุ้มกัน เพ่ือป้องกันควำมล้มเหลว (จุดอ่อน) ได้ดังนี ้

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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โดยมีจุดอ่อนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของโครงกำรระบบสูบน้ ำด้วยแสงอำทิตย์ บ้ำนบำงกลอยและบ้ำน
โป่งลึก ตำมทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 1 และองค์ประกอบของ Practical Framework แสดงดังได้ดังนี้ 

พระราชด ารัส
 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

ความเสี่ยง สิ่งที่พบจากการลงพ้ืนที ่
(Proven Facts)

 ปัญหำที่ว่ำส ำคัญ คือ เรื่องน้ า ก็เป็น
เรื่องส ำคัญจริง เพรำะว่ำถ้ำขำดแคลนน้ ำ 
กำรเพำะปลูกกำรด ำเนินอำชีพและควำม
เป็นอยู่ก็จะเดือดร้อน ในด้านน้ีก็ได้รับ
ความร่วมมือจากกรมชลประทานและ
จากบริษัทห้างร้านก็ได้เอื้อเ   อให้เครื่อง
สูบน้ าและช่วยในค่าใช้จ่ายอยู่บ้างแล้ว 
แต่ว่าวิธีที่จะแก้ปัญหาพวกเราเองต้อง
ขวนขวายเหมือนกัน     

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กลุ่มชาวไรศู่นย์พัฒนา
ไทย – อิสราเอล ต าบลเขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

วันท่ี    พฤษภาคม     

 กำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำร
บริหำรจัดกำรน้ ำ ต้องมีทีมช่ำง
หมู่บ้ำนที่สำมำรถสอบทำน 
ปรับแต่ง บ ำรุงรักษำ ให้เครื่องใช้
งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

– ช่ำงของหมู่บ้ำนไม่สำมำรถปรับมุมเอยีงของระบบ
ย่อยโซล่ำเซลลใ์นแนวเหนือ ใต้ในแต่ละเดือนตำม
มุมกำรโคจรของดวงอำทิตย์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

– ปริมำณน้ ำไม่พอใช้ เนื่องจำกระบบสูบน้ ำท ำงำน
ไม่เต็มที่ เกิดจำกหลำยสำเหตุ ได้แก่
– ต ำแหน่งติดตั้งแผงโซล่ำเซลล์เป็นที่ลำดเชิงเขำ

และมีต้นไม้ขึ้นสูง ท ำให้บังแสงอำทิตย์ที่ตก
กระทบแผงโซล่ำเซลล์ 

– ใบพัดของชุดมอเตอร์ ปั๊มอำจสึกกร่อน
– กำรติดตั้งแผงโซล่ำเซลล์ในแต่ละระบบย่อยมี

มุมเอียงเพียง ๔ องศำในแนวเหนือ ใต้ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับต ำแหน่งที่ต้ังโครงกำรที่ละติจูดที่ 
   องศำเหนือ 

– ขนำดก ำลังกำรผลิตของระบบเท่ำกันกัน และ
ปริมำณแสงอำทิตย์เดียวกัน ระบบสูบน้ ำที่บ้ำน
บำงกลอยสำมำรถสูบน้ ำได้มำกกว่ำระบบสูบ
น้ ำที่บ้ำนโป่งลึกถึงร้อยละ ๗  เนื่องจำกระยะ
เฮดของบ้ำนโป่งลึกสูงกว่ำระยะเฮดของบ้ำน
บำงกลอยถึงร้อยละ    

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการน้ า 
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1.3 บริหารจัดการที่ดิน
ขนาดเล็กใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด

1.2 ท ากิจกรรมการเกษตร
พออยู่พอกิน

1.1 บริหารจัดการน้ าและป า
ให้ได้ประโยชน์ตลอดป 
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สรุปจุดอ่อนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำของโครงกำรระบบสูบน้ ำด้วยแสงอำทิตย์ บ้ำนบำงกลอยและบ้ำน
โป่งลึก 

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

กลุ่มท่ี 1 บริหำรจัดกำรน้ ำและป่ำให้ได้ประโยชน์ตลอดปี 

 กำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ต้องมีทีมช่ำงหมู่บ้ำนที่สำมำรถ
สอบทำน ปรับแต่ง บ ำรุงรักษำ ให้เครื่องใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ  

 

ทั้งนี้ สำมำรถสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงกำรระบบสูบน้ ำด้วยแสงอำทิตย์ บ้ำนบำงกลอยและ
บ้ำนโป่งลึก แสดงดังตำรำง 

ตำรำงที่ 4.18 สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงกำรระบบสูบน้ ำด้วยแสงอำทิตย์ บ้ำนบำงกลอยและบ้ำนโป่งลึก 

ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

ขั้นที่ 1: 
ครัวเรือน
พ่ึงตนเอง  
บริหารจัดการ
ที่ดินและน้ า 
ให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด  
พอกินตลอดป  

1.1 บริหำร
จัดกำรน้ ำและป่ำ
ให้ได้ประโยชน์
ตลอดป ี

แหล่งน้ ำ
ธรรมชำต ิ

n/a กำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยัในกำร
บริหำรจดักำรน้ ำ ต้องมีทีมช่ำง
หมู่บ้ำนที่สำมำรถสอบทำน ปรับแต่ง 
บ ำรุงรักษำ ให้เครื่องใช้งำนได้อย่ำง
เต็มประสิทธิภำพ 

1.2 ท ำกิจกรรม
กำรเกษตร พออยู่
พอกิน 

n/a n/a n/a 

1.3 บริหำร
จัดกำรที่ดินขนำด
เล็กให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

n/a n/a n/a 

ขั้นที่ 2: 
รวมกลุ่ม/
สหกรณ์ เพ่ือ
การผลิต 
การตลาด 
และดูแลความ
เป็นอยู่ของ
สมาชกิ/ชุมชน 
(สร้าง
ภูมิคุ้มกนัก่อน
ออกสู่
ภายนอก  

2.1 รวมกลุ่มและ
ดูแลควำมเป็นอยู่
สมำชิก 

   

2.2 พัฒนำกำร
ผลิตใหส้อดคล้อง
กับกำรตลำด  

n/a n/a n/a 

2.3 ส่งเสริม
กำรเกษตร
สมำชิก 

n/a n/a n/a 
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ทฤษฎีใหม ่ กลุ่ม 
องค์ประกอบ 
Practical 

Framework 
จุดแข็ง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  จุดอ่อน  ปจัจัยเสี่ยง  

ขั้นที่ 3: ออกสู่
ภายนอก 
เชื่อมโยง
เครือข่าย
ภายนอก ด้าน
อาชีพ ทุน 
การตลาด การ
ผลิต และ
รักษาทุนทาง
สังคมให้ยั่งยืน 

3.1 เชื่อมโยง
ตลำด แหล่งทุน 
องค์ควำมรู้ และ
เทคโนโลย ี

n/a n/a n/a 

 

 

 

 
************** 
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5 ผลการวิเคราะห์เพือ่ตรวจสอบ/ค้นหาปัจจัยและเงื่อนไข 
ที่จะก่อให้เกิดการยกระดับและความยั่งยืนในการพัฒนา 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

5.1 Theoretical Building 

5.1.1 รูปแบบความล้มเหลว (Failure Model) ที่จะเป็นความเสี่ยงของการพัฒนา 

จำกกำรศึกษำพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทฤษฎี หลักกำร และเก็บข้อมูล
ภำคสนำม พบว่ำกำรยกระดับกำรพัฒนำให้ชุมชนอย่ำงยั่งยืนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและตำมแนวพระ
รำชด ำรัสนั้น เป็นเรื่องที่ทุกภำคส่วนต้องด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังและสอดคล้องตำมแนวทำง หำกเกิดควำม
ผิดเพี้ยนออกจำกหลักกำรที่ถูกต้องแล้วก็อำจกลำยเป็นควำมเสี่ยงที่จะน ำไปสู่ควำมล้มเหลวของกำรพัฒนำ 

จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยและเงื่อนไขต่ำงๆที่จะท ำให้เกิดควำมส ำเร็จและล้มเหลวของกำรพัฒนำ
ดังกล่ำวพบว่ำ มีรูปแบบควำมล้มเหลวที่มักเกิดขึ้นในกำรพัฒนำตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกิดจำกกำร
ด ำเนินงำนที่ผิดหลักกำรตำมปรัชญำฯ ทั้งสิ้น 13 รูปแบบ โดยรูปแบบควำมล้มเหลวที่จะน ำเสนอนี้จะแสดงถึง
เหตุและผลของกำรเกิดควำมล้มเหลวเหล่ำนั้น ซึ่งองค์กรหรือผู้เชี่ยวชำญที่จะขับเคลื่อนกำรพัฒนำพ้ืนที่ตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงสำมำรถใช้ตรวจสอบสถำนกำรณ์กำรพัฒนำว่ำมีปัจจัยเหตุที่จะก่อให้เกิดควำมเสี่ยง 
และควำมล้มเหลวหรือไม่ มำกน้อยเพียงใด โดยรูปแบบควำมล้มเหลวมีดังต่อไปนี้ 

1) จัดสรรที่ดินและแหล่งน้ ำไมเ่หมำะสม 
2) ผู้ด ำเนินกำรพัฒนำ/อำสำสมัครไม่เข้ำใจบริบทชุมชน 
3) ชำวบ้ำนไม่เข้ำใจหลักปรัชญำ 
4) รูปแบบบัญชีครัวเรือนยำกเกินไป 
5) ขำดแผนกำรผลิตชุมชน 
6) ขำดธรรมำภิบำลในกำรจัดกำรสหกรณ์ 
7) ขำดวินัยในกลุ่มสมำชิกสหกรณ์ 
8) ขำดควำมรู้ด้ำนกำรตลำด กำรคำดกำรณ์ธุรกิจในอนำคต 
9) ชุมชนขำดระบบเก็บและจัดกำรองค์ควำมรู้กำรพัฒนำ 
10) ขำดกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรพัฒนำสู่วงกว้ำง/รุ่นหลัง 
11) ช่วยเหลือแบบไม่จ ำกัดและไม่ตรงกับควำมต้องกำร 
12) ไม่ปล่อยมือให้ชุมชนอยู่รอดด้วยตัวเอง 
13) ขำดกำรบูรณำกำรกำรพัฒนำของทุกภำคส่วนในภำพรวม 
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รูปที่ 5.1 รูปแบบควำมล้มเหลว (Failure Model) ในกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา: คณะผู้วิจัย และ ดร.วีรไท สันติประภพ (2 ธันวาคม 2557)2 

โดยควำมล้มเหลวในแต่ละรูปแบบนั้นมีที่มำที่ไป ตลอดจนเหตุและผลที่แตกต่ำงกัน ซึ่งเป็นรูปแบบ
ควำมล้มเหลว ณ จุดต่ำงๆตำมระดับกำรพัฒนำ ซึ่งสำมำรถแสดงในแผนผัง Practical Framework ดังแสดง
ในรูปที่ 5.1 โดยมีรำยละเอียดเบื้องต้นของควำมล้มเหลวแต่ละรูปแบบดังต่อไปนี้ 

5.1.1.1 รูปแบบความล้มเหลวท่ี 1: จัดสรรทรัพยากรไม่ลงตัว 

เมื่อกำรจัดสรรทรัพยำกรไม่เหมำะสม ซึ่งหมำยถึงมีควำมเป็นธรรม/ไม่ลงตัว ส่งผลต่อให้เกิดควำม
ขัดแย้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่ำย และท ำให้ผู้เสียประโยชน์จำกกำรจัดสรรทรัพยำกร ไม่รักษำกติกำ หรือไม่ยอมเข้ำร่วม
กลไกกำรจัดสรร เพรำะมักเป็นผู้ที่ยังครองควำมได้เปรียบในกำรครอบครองทรัพยำกร ซึ่งจะส่งผลย้อนกลับให้
ปัญหำนี้ทวีควำมรุนแรงมำกข้ึนเรื่อยๆ 

                                           
2 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 9-12 นั้นเป็นส่วนของ ดร.วีรไท สันติประภพ นั้นถอดมำจำกควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ ดร.วีรไท ได้

ให้ไว้กับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2557  

จัดสรรที่ดินและ
แหล่งน้ าไม่
เหมาะสม

1

ผู้ด าเนินการพัฒนา   
อาสาสมัครไม่เข้าใจ

บริบทชุมชน

2

ชาวบ้านไม่เข้าใจหลัก
ปรัชญา3

ขาดแผนการผลิต
ชุมชน5

รูปแบบบัญชี
ครัวเรือนยากเกินไป

4

ขาดธรรมาภิบาลใน
การจัดการสหกรณ์6

ขาดความรู้ด้านการตลาด การ
คาดการณ์ธุรกิจในอนาคต8

ขาดวินัยในกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์7

ช่วยเหลือแบบไม่จ ากัดและไม่ตรงกบัความตอ้งการจริง11

ขาดการถ่ายทอดความรู้
การพัฒนาสู่คนรุ่นหลงั10

ชุมชนขาดระบบเก็บและจัดการองค์
ความรู้การพัฒนา9

ไม่ปล่อยมือให้ชุมชนอยู่รอด
ได้ด้วยตัวเอง 

 No Exit Strategy)12

ขาดการบูรณาการ
การพัฒนา

ของทุกภาคส่วน
ในภาพรวม

13
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รูปที่ 5.2 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 1: จัดสรรทรัพยำกรไม่ลงตัว 

สรุปปัจจัยสำเหตุและควำมล้มเหลวของรูปแบบควำมล้มเหลวที่ 1 กำรจัดสรรทรัพยำกรไม่ลงตัว ได้
ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยสาเหตุและผลพวงท่ีเกิดขึน้  
(Causes & Effects) 

ความล้มเหลว 
(Failure) 

1) กำรจัดสรรที่ดินและแหล่งน้ ำไม่เหมำะสม 
2) ผู้เสยีประโยชน์ไม่รักษำกติกำและ/หรือไม่

เข้ำร่วมกลไกกำรจัดสรร 

– เกิดควำมขัดแย้ง/แบ่งฝักแบ่งฝ่ำยท ำ
ให้กำรจัดสรรทรัพยำกรต่ำงๆไม่
สำมำรถท ำได้  

 

5.1.1.2 รูปแบบความล้มเหลวท่ี 2: ผู้ด าเนินการพัฒนา/อาสาสมัครไม่เข้าใจบริบทชุมชน 

อำสำสมัครและผู้ด ำเนินกำรพัฒนำไม่สำมำรถเข้ำใจถึงบริบทของชุมชน ไม่ทรำบแก่นแท้ของปัญหำ 
ไม่ได้รับกำรยอมรับไว้วำงใจจำกชำวบ้ำน ส่งผลให้ไม่ได้รับข้อมูลแท้จริงจำกพ้ืนที่ ฉะนั้นกำรพัฒนำพ้ืนที่ 
รวมทั้งกำรจัดสรรทรัพยำกรจึงผิดทำง ไม่เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ท ำให้ชำวบ้ำนยิ่งขำดกำรยอมรับในตัว
อำสำสมัคร และจะยิ่งไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ 

การจัดสรรที่ดินและ
แหล่งน้ าไม่
เหมาะสม

เกิดความขัดแย้ง  แบ่ง
 ักแบ่ง  าย

จัดสรรทรัพยากรไม่ได้

+

ผู้เสียประโยชน์ไม่
รักษากติกา ไม่เข้า
ร่วมกลไกจัดสรร

+

+
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รูปที่ 5.3 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 2: ผู้ด ำเนินกำรพัฒนำ/อำสำสมัครไม่เข้ำใจบริบทชุมชน 

สรุปปัจจัยสำเหตุและควำมล้มเหลวของรูปแบบควำมล้มเหลวที่ 2: ผู้ด ำเนินกำรพัฒนำ/อำสำสมัครไม่
เข้ำใจบริบทชุมชน ได้ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยสาเหตุและผลพวงท่ีเกิดขึน้  
(Causes & Effects) 

ความล้มเหลว 
(Failure) 

1) อำสำสมัครผู้ด ำเนินกำรพัฒนำไม่เข้ำใจ
บริบทชุมชน 

2) ผู้ด ำเนินกำรพัฒนำไม่ได้รับข้อมลูชุมชนที่
ถูกต้องแท้จริง 

3) กำรพัฒนำและกำรจัดสรรทรัพยำกรผิด
ทิศทำง 

4) ชำวบ้ำนไม่ให้ควำมร่วมมือและไมย่อมรับ 

– กำรพัฒนำล้มเหลว  

 

5.1.1.3 รูปแบบความล้มเหลวท่ี 3: ชาวบ้านไม่เข้าใจหลักปรัชญา 

ชำวบ้ำนไม่เข้ำใจในปรัชญำ หลักกำร และแนวปฏิบัติที่แท้จริงท ำให้บำงส่วนไม่แน่ใจจึงรอดู บำงส่วน
ลงมือท ำด้วยควำมคำดหวังที่สูงเกินจริง ซึ่งผลที่ได้มักจะด้อยกว่ำควำมคำดหวัง ท ำให้ชำวบ้ำนยิ่งไม่ศรัทธำและ
หันไปประกอบอำชีพ ด ำเนินชีวิตแบบเดิม และท ำให้ควำมศรัทธำในหลักปรัชญำค่อยๆลดลง 

ไม่ได้รับข้อมูล
ชุมชนที่ถูกต้อง 

แท้จริง

ชาวบ้านไม่ให้
ความร่วมมือ  ไม่

ยอมรับ

+

อาสาสมัคร/
ผู้ด าเนินการพัฒนาไม่
เข้าใจบริบทชุมชน

++

การพัฒนา การจัดสรร
ทรัพยากรผิดทาง

+

การพัฒนา
ล้มเหลว

+
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รูปที่ 5.4 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 3: ชำวบ้ำนไม่เข้ำใจหลักปรัชญำ 

สรุปปัจจัยสำเหตุและควำมล้มเหลวของรูปแบบควำมล้มเหลวที่ 3: ชำวบ้ำนไม่เข้ำใจหลักปรัชญำ ได้
ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยสาเหตุและผลพวงท่ีเกิดขึน้  
(Causes & Effects) 

ความล้มเหลว 
(Failure) 

1) ชำวบ้ำนไม่ยึดมั่นในปรัชญำและแนวปฏิบัติ
ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

2) ชำวบ้ำนหวังผลเกิดจริง หวังผลให้เกิดเร็ว
เกินควำมเป็นจริง 

3) ชำวบ้ำนไม่แน่ใจ ไม่ปฏิบัติและรอดูผู้อื่น 
4) ชำวบ้ำนผิดหวังท่ีไดผ้ลด้อย ช้ำ กว่ำควำม

คำดหวัง 

– กำรพัฒนำล้มเหลว  

 

5.1.1.4 รูปแบบความล้มเหลวท่ี 4: รูปแบบบัญชีครัวเรือนยากเกินไป 

บัญชีครัวเรือนมีรูปแบบที่ซับซ้อน และมีหลำกหลำยรูปแบบ ท ำให้ยำกต่อควำมเข้ำใจของชำวบ้ำน 
ชำวบ้ำนบันทึกผิด หรือแม้จะบันทึกตำมแต่ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ เกิดเป็นภำระจึงเลิกบันทึก หรือไม่ตั้งใจ
บันทึก ท ำให้ไม่เกิดประโยชน์ 

มีความคาดหวังสูง
เกนิจริง หวังผลเร็ว

เกิดความ
ล้มเหลว

+

ชาวบ้านไม่ยึดมั่นใน
ปรัชญา แนวปฏิบัติ

+
+

ผิดหวังได้ผล
ด้อย ช้ากว่า

ความคาดหวัง

+

ไม่แน่ใจ รอดูคน
อื่นท า

+

+
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รูปที่ 5.5 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 4: รูปแบบบัญชีครัวเรือนยำกเกินไป 

สรุปปัจจัยสำเหตุและควำมล้มเหลวของรูปแบบควำมล้มเหลวที่ 4: รูปแบบบัญชีครัวเรือนยำกเกินไป 
ได้ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยสาเหตุและผลพวงท่ีเกิดขึน้  
(Causes & Effects) 

ความล้มเหลว 
(Failure) 

1) รูปแบบบัญชีครัวเรือนที่ยำกต่อควำมเข้ำใจ 
และมีหลำกหลำยรูปแบบ 

2) ชำวบ้ำนไม่เข้ำใจ ไม่ศรัทธำกำรบนัทึก
บัญชีครัวเรือน 

3) ชำวบ้ำนบันทึกผิด บันทึกตำมแต่ใช้
ประโยชนไ์ม่เป็น 

4) ชำวบ้ำนรู้สึกเป็นภำระ ยุ่งยำก ไมเ่กิด
ประโยชน ์

– ชำวบ้ำนเลิกบันทึกบัญชีครัวเรือน ไม่
สำมำรถจัดกำรกำรเงินได้ ส่งผลท ำ
ให้ไม่สำมำรถเก็บเงินออม 

 

5.1.1.5 รูปแบบความล้มเหลวท่ี 5: ขาดแผนการผลิตชุมชน 

มีกำรก ำหนดแผนกำรผลิตชุมชน (Community Production Plan) ท ำให้ชำวบ้ำนท ำตำมควำม
คำดหวังของตนเอง และเกิดปัญหำสินค้ำล้นตลำด หรือปัญหำทรัพยำกรไม่เพียงพอต่อกำรผลิต ส่งผลให้เกิด
กำรขำดทุน และกลไกล้มเหลว 

+

เลิกบันทึก/
ไม่มีเงินออม

+

ชาวบ้านไม่เข้าใจ 
ศรัทธาการบันทึก
บัญชีครัวเรือน

+

รู้สึกเป็นภาระ 
ยุ่งยาก ไม่เกิด

ประโยชน์

บันทึกผิด  แม้
บันทึกตามแต่ใช้
ประโยชน์ไม่เป็น

+

+

รูปแบบบัญชียาก
ต่อความเข้าใจ  
มีหลากหลาย
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รูปที่ 5.6 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 5: ขำดแผนกำรผลิตชุมชน 

สรุปปัจจัยสำเหตุและควำมล้มเหลวของรูปแบบควำมล้มเหลวที่ 5: ขำดแผนกำรผลิตชุมชน ได้
ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยสาเหตุและผลพวงท่ีเกิดขึน้  
(Causes & Effects) 

ความล้มเหลว 
(Failure) 

1) ขำดแผนกำรผลิตรวมของชุมชน 
2) ชำวบ้ำนต่ำงคนต่ำงท ำกำรผลิตตำมที่ตน

ถนัด และคำดหวัง 
3) ทรัพยำกรและปัจจัยกำรผลิตไมเ่พียงพอต่อ

ควำมต้องกำรของชุมชน 
4) เกิดควำมขัดแย้งในชุมชน 
5) ชำวบ้ำนเกิดควำมไม่เช่ือมั่นในกลไกกำร

พัฒนำ 

– กำรเกษตรล้มเหลว ขำดทุน 

 

5.1.1.6 รูปแบบความล้มเหลวท่ี 6: ขาดธรรมาภิบาลในการจัดการสหกรณ์ 

กำรจัดกำรสหกรณ์ขำดธรรมำภิบำล ซึ่งท ำให้เกิดกำรท ำงำนที่ขำดประสิทธิภำพ และกำรจัดสรร
ประโยชน์แก่มวลสมำชิกไม่เหมำะสมเป็นธรรม สมำชิกเกิดควำมไม่เชื่อใจ เชื่อมั่นในกำรบริกำรงำน และไม่
ร่วมมือกับสหกรณ์ ท ำให้สหกรณ์เกิดควำมล้มเหลวได้ 

+
ไม่เชื่อ ไม่

ศรัทธาในกลไก
ชุมชนอื่น 

+

ชาวบ้านต่างคนต่างท าการผลิต
ตามที่ตนถนัดและคาดหวัง

+

ล้มเหลว 
ขาดทุน

+

ขาดแผนการผลิต
รวมของชุมชน

ทรัพยากร ปัจจัย
การผลิตไม่
เพียงพอ

+

+

ความขัดแย้งใน
ชุมชน

+
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รูปที่ 5.7 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 6: ขำดธรรมำภิบำลในกำรจัดกำรสหกรณ์ 

สรุปปัจจัยสำเหตุและควำมล้มเหลวของรูปแบบควำมล้มเหลวที่ 6: ขำดธรรมำภิบำลในกำรจัดกำร
สหกรณ ์ได้ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยสาเหตุและผลพวงท่ีเกิดขึน้  
(Causes & Effects) 

ความล้มเหลว 
(Failure) 

1) วีธีกำรจัดกำรของสหกรณ์ขำดธรรมำภิบำล 
ขำดประสิทธิภำพ 

2) กำรจัดสรรประโยชน์แก่มวลสมำชกิไม่เป็น
ธรรม 

3) กำรท ำงำนของสหกรณ์ขำดประสทิธิภำพ 
4) สมำชิกไม่ศรัทธำ ไม่ร่วมมือกับสหกรณ ์

– สหกรณ์ลม้เหลว ขำดทุน 

 

5.1.1.7 รูปแบบความล้มเหลวท่ี 7: ขาดวินัยในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 

เมื่อสมำชิกสหกรณ์ขำดวินัยในกำรร่วมท ำงำน จะเกิดปัญหำส ำคัญได้แก่ สมำชิกไม่น ำส่งสินค้ำให้
สหกรณ์ตำมเวลำและคุณภำพที่ก ำหนด สมำชิกน ำผลผลิตไปขำยตรงกับพ่อค้ำรำยอ่ืน สมำชิกผิดนัดช ำระเงินกู้ 
เป็นต้น ซึ่งจะน ำไปสู่ปัญหำทำงธุรกิจของสหกรณ์อย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกสหกรณ์นั้นตั้งอยู่บนควำมศรัทธำของ
หมู่มวลสมำชิก 

+

สหกรณ์ขาดทุน 
ล้มเหลว

วิธีการจัดการขาด  
ธรรมาภิบาล  ขาด

ประสิทธิภาพ
+

สมาชิกไม่ศรัทธา 
ไม่ร่วมมือสหกรณ์

การท างานขาด
ประสิทธิภาพ  

ทุจริต
+

การจัดสรรประโยชน์
แก่สมาชิกไม่เป็น

ธรรม+
+

ความขัดแย้ง 
แบ่ง ัก  าย

+

+
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รูปที่ 5.8 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 7: ขำดวินัยในกลุ่มสมำชิกสหกรณ์ 

สรุปปัจจัยสำเหตุและควำมล้มเหลวของรูปแบบควำมล้มเหลวที่ 7: ขำดวินัยในกลุ่มสมำชิกสหกรณ์ ได้
ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยสาเหตุและผลพวงท่ีเกิดขึน้  
(Causes & Effects) 

ความล้มเหลว 
(Failure) 

1) สมำชิกสหกรณ์ขำดวินัย 
2) สมำชิกไม่น ำส่งผลผลิตใหส้หกรณต์รงเวลำ

และคณุภำพที่ตกลง 
3) สมำชิกน ำผลผลิตไปขำยกับพ่อค้ำคนกลำง

โดยตรง 
4) สมำชิกผดิช ำระเงินกู้ 
5) สหกรณ์ประสบปญัหำกำรผลิต 
6) สหกรณ์มีปญัหำทำงกำรเงิน 
7) สมำชิกขำดศรัทธำในกำรด ำเนินงำนของ

สหกรณ ์

– สหกรณ์ประสบปญัหำทำงธุรกิจ 
ล้มเหลว 

 

5.1.1.8 รูปแบบความล้มเหลวท่ี 8: ขาดความรู้ด้านการตลาด การคาดการณ์ธุรกิจในอนาคต 

ชุมชนขำดควำมรู้ด้ำนกำรตลำด/กำรคำดกำรณ์ธุรกิจในอนำคต ซึ่งเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
เช่น ภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม สภำพแวดล้อม ของประเทศและระดับสำกล โดยเฉพำะภำวะ
โลกร้อนและกำรเกิดภัยพิบัติต่ำงๆ ที่เป็นควำมเสี่ยงต่อชุมชน 

+

ประสบปัญหา
ทางธุรกิจ

+ขาดวินัยในกลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์

+

สหกรณ์ประสบ
ปัญหาการผลิต

น าผลผลิตไปขายกับ
พ่อค้าคนกลางโดยตรง+

สมาชิกไม่น าส่งสินค้าให้
สหกรณ์อย่างตามเวลา 

คุณภาพที่ตกลง
+ +

สมาชิกขาดศรัทธา
ในการด าเนินงาน

ของสหกรณ์ +

สมาชิกผิด
ช าระเงินกู้

สหกรณ์มีปัญหาการเงิน

+

+

+
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รูปที่ 5.9 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 8: ขำดควำมรู้ด้ำนกำรตลำด กำรคำดกำรณ์ธุรกิจในอนำคต 

สรุปปัจจัยสำเหตุและควำมล้มเหลวของรูปแบบควำมล้มเหลวที่ 8: ขำดควำมรู้ด้ำนกำรตลำด กำร
คำดกำรณ์ธุรกิจในอนำคต ได้ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยสาเหตุและผลพวงท่ีเกิดขึน้  
(Causes & Effects) 

ความล้มเหลว 
(Failure) 

1) ชุมชนขำดควำมรู้ดำ้นกำรตลำด กำร
คำดกำรณ์ธุรกิจ 

2) กำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรผลิตของ
ชุมชนผิดพลำด 

3) กำรวำงแผนกำรผลติชุมชนผิดพลำด 
4) สินค้ำล้นตลำด 
5) ขำดทุน ไม่สำมำรถสร้ำงรำยได้เพือ่คืน

แหล่งทุน 

– ชุมชนประสบปญัหำขำดทุน 
(สหกรณ์ หรือวิสำหกิจชุมชน) 

 

5.1.1.9 รูปแบบความล้มเหลวท่ี 9: ชุมชนขาดระบบเก็บและจัดการองค์ความรู้การพัฒนา 

ชุมชนไม่มีวิธีกำรและกลไกที่สำมำรถเก็บองค์ควำมรู้ที่ได้รับระหว่ำงกำรพัฒนำ ไม่มีผู้รับผิดชอบ ไม่มีระบบกำร
จัดกำรที่ดี ท ำให้ควำมรู้และข้อมูลต่ำงๆจำกกำรด ำเนินงำนสูญหำย ส่งผลให้กำรท ำงำน กำรตัดสินใจ
ด ำเนินกำร ไร้ประสิทธิภำพ น ำไปสู่ควำมไม่ส ำเร็จได้ 

ขาดทุน

+

ขาดความรู้ด้าน
การตลาด การ
คาดการณ์ธุรกิจ

+

สินค้าล้น 
ขาดตลาด

การลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน

ผิดพลาด

+
วางแผนการผลิต

ผิดพลาด

+
+

ขาดทุน ไม่สามารถ
สร้างรายได้เพื่อคืน

แหล่งเงิน

+
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รูปที่ 5.10 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 9: ชุมชนขำดระบบเก็บและจัดกำรองค์ควำมรู้กำรพัฒนำ 

สรุปปัจจัยสำเหตุและควำมล้มเหลวของรูปแบบควำมล้มเหลวที่ 9: ชุมชนขำดระบบเก็บและจัดกำร
องค์ควำมรู้กำรพัฒนำ ได้ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยสาเหตุและผลพวงท่ีเกิดขึน้  
(Causes & Effects) 

ความล้มเหลว 
(Failure) 

1) ชุมชนไม่มีวิธีกำร กลไกเพื่อเก็บองค์ควำมรู้
และประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำ 

2) ขำดระบบ รูปแบบกำรเก็บควำมรูท้ี่มี
ประสิทธิภำพ 

3) ขำดผู้รับผิดชอบในกำรเก็บควำมรูก้ำร
พัฒนำ 

4) ควำมรู้ ข้อมูลประสบกำรณส์ูญหำย 

– กำรท ำงำนไร้ประสิทธิภำพ ไมม่ีกำร
ปรับปรุงพัฒนำ ไมส่ ำเร็จ 

 

5.1.1.10 รูปแบบความล้มเหลวท่ี 10: ขาดการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาสู่วงกว้าง/รุ่นหลัง 

ชุมชนขำดกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ไปในวงกว้ำงและกำรถ่ำยทอดสุ่คนรุ่นหลังอย่ำงเป็นระบบ ซึ่ง
ในปัจจบันมีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์กำรพัฒนำอยู่บ้ำง แต่ท ำโดยกลไกภำครัฐ ซึ่งไม่ยั่งยืน 
ตัวชุมชนเองขำดแนวคิดและวัฒนธรรมในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ดังกล่ำว ส่งผลท ำให้ขำดแนวร่วมกำรท ำงำน มี
ผู้รู้/แนวร่วมมีส่วนในกำรพัฒนำจ ำกัด ส่งผลให้กำรท ำงำนขำดประสิทธิภำพ และจะยิ่งท ำให้เกิดควำมไม่มั่นใจ
จำกคนรุ่นต่อๆไป (รุ่นหลัง) 

การท างานไร้ประสิทธิภาพ 
ไม่ส าเร็จ

+

ชุมชนไม่มีวิธี กลไก
เก็บองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ใน

การพัฒนา +

ไม่มีผู้รับผิดชอบใน
การเก็บความรู้การ

พัฒนา

+

ขาดระบบ/รูปแบบ
การเก็บความรู้ที่มี

ประสิทธิภาพ

+

ความรู้ ข้อมูล
สูญหาย+

+
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รูปที่ 5.11 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 10: ขำดกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรพัฒนำสู่วงกว้ำง/รุ่นหลัง 

สรุปปัจจัยสำเหตุและควำมล้มเหลวของรูปแบบควำมล้มเหลวที่ 10: ขำดกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำร
พัฒนำสู่วงกว้ำง/รุ่นหลัง ได้ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยสาเหตุและผลพวงท่ีเกิดขึน้  
(Causes & Effects) 

ความล้มเหลว 
(Failure) 

1) ชุมชนขำดกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่วง
กว้ำง สู่คนรุ่นหลังอย่ำงเป็นระบ 

2) คนรุ่นหลังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำม
ศรัทธำ 

3) มีผู้รู้ แนวร่วมกำรพัฒนำอยู่ในวงจ ำกัด ไม่
สำมำรถขยำยกำรพัฒนำในวงกว้ำงและ
ต่อเนื่องได ้

– กำรท ำงำนไร้ประสิทธิภำพ ไมม่ี
ยั่งยืน 

 

5.1.1.11 รูปแบบความล้มเหลวท่ี 11: ช่วยเหลือแบบไม่จ ากัดและไม่ตรงกับความต้องการ 

หน่วยงำนรัฐ/ผู้พัฒนำให้กำรช่วยเหลือแก่ชำวบ้ำน/ชุมชนแบบไม่จ ำกัด และอำจไม่ได้ให้ควำม
ช่วยเหลือตรงกับสิ่งที่ต้องกำร ท ำให้ชำวบ้ำนไม่เห็นคุณค่ำของสิ่งที่ได้รับ และไม่ได้ตระหนักถึ งต้นทุนที่แท้จริง
ของกำรผลิต/กำรด ำเนินงำน เกิดกำรใช้จ่ำยแบบไม่ระมัดระวัง และน ำไปสู่กำรขำดทุนของกิจกำรทั้งในระดับ
ครัวเรือนและในระดับชุมชน เมื่อกำรอุดหนุน ช่วยเหลือจำกภำครัฐหมดไป ซึ่งสะท้อนภำพควำมไม่ยั่งยืนที่
แท้จริงของกำรพัฒนำ กำรพัฒนำในลักษณะนี้จะท ำให้ชำวบ้ำน ชุมชนต้องกำรรับควำมช่วยเหลือมำกขึ้น
เรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด 

การท างานไร้ประสิทธิภาพ 
ไม่ส าเร็จ  ไม่ยั่งยืน

+

ขาดการถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่วง
กว้าง  รุ่นหลัง

+

มีผู้รู้ แนวร่วมการ
พัฒนาอยู่ในวงจ ากัด

+

คนรุ่นหลังขาด
ความรู้ เข้าใจ ศรัทธา

+

+

ความรู้สูญหาย 
ถดถอย+
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รูปที่ 5.12 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 11: ช่วยเหลือแบบไม่จ ำกัดและไม่ตรงกับควำมต้องกำร 

สรุปปัจจัยสำเหตุและควำมล้มเหลวของรูปแบบควำมล้มเหลวที่ 11: ช่วยเหลือแบบไม่จ ำกัดและไม่
ตรงกับควำมต้องกำร ได้ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยสาเหตุและผลพวงท่ีเกิดขึน้  
(Causes & Effects) 

ความล้มเหลว 
(Failure) 

1) กำรช่วยเหลือจำกภำครัฐแบบไม่จ ำกัดและ
ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของชุมชน 

2) ชำวบ้ำน ชุมชนไม่เห็นคณุค่ำของควำมช่วย
เหนือ 

3) ต้นทุนกำรผลิตและด ำเนินงำนต่ ำกว่ำควำม
เป็นจริง ไมส่ะท้อนต้นทุนแท้จริง 

4) ชำวบ้ำนใช้จ่ำยแบบไม่ระมัดระวัง 
5) ชำวบ้ำน ชุมชนต้องกำรควำมช่วยเหลือ

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

– ชำวบ้ำน ชุมชนประสบภำวะขำดทุน
เมื่อภำครัฐไม่ช่วยเหลืออุดหนุนต่อไป 

 

5.1.1.12 รูปแบบความล้มเหลวท่ี 12: ภาครัฐไม่ปล่อยมือให้ชุมชนอยู่รอดด้วยตัวเอง 

ผู้พัฒนำมักจะขำดกำรพิจำรณำ Exit Strategy ให้รอบคอบ ท ำให้ชุมชนขำดทักษะ/ประสบกำรณ์ใน
กำรแก้ปัญหำด้วยตัวเอง ชุมชนอ่อนแอ และจะท ำให้ยิ่งไม่สำมำรถปล่อยมือบ้ำงแล้ว 

ขาดทุน
 เม่ือภาครัฐไม่
อุดหนุนต่อไป 

+

ช่วยเหลือแบบไม่
จ ากัดและไม่ตรงกับ

ความต้องการ

+

ต้นทุนการผลิต 
ด าเนินงานต่ ากว่า
ต้นทุนที่แท้จริง

+

ชาวบ้าน ชุมชนไม่
เห็นคุณค่าของการ

ช่วยเหลือ

+
+

ชาวบ้านใช้จ่าย 
ลงทุนแบบไม่
ระมัดระวัง

+

ชาวบ้านต้องการ
ช่วยเหลือเพิ่มขึ้น

เรื่อย 

+
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รูปที่ 5.13 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 12: ภำครัฐไม่ปล่อยมือให้ชุมชนอยู่รอดด้วยตัวเอง 

สรุปปัจจัยสำเหตุและควำมล้มเหลวของรูปแบบควำมล้มเหลวที่ 12: ภำครัฐไม่ปล่อยมือให้ชุมชนอยู่
รอดด้วยตัวเอง ได้ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยสาเหตุและผลพวงท่ีเกิดขึน้  
(Causes & Effects) 

ความล้มเหลว 
(Failure) 

1) ภำครัฐไม่มีแผนท่ีจะปล่อยมือ ยตุกิำรให้
ควำมช่วยเหลืออุดหนุนแก่ชุมชน 

2) ชุมชนขำดทักษะในกำรพึ่งพำและแก้ไข
ปัญหำด้วยตนเอง 

– ชุมชนอ่อนแอ กำรพัฒนำไม่ยั่งยืน 

 

5.1.1.13 รูปแบบความล้มเหลวท่ี 13: ขาดการบูรณาการการพัฒนาของทุกภาคส่วนในภาพรวม 

หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนขำดกำรบูรกำรกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ ท ำให้กิจกรรมกำรพัฒนำ
ต่ำงๆไม่เชื่อมโยงกัน กำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนไม่ตอบสนองควำมต้องกำร กำรพัฒนำไม่เกิดผล หน่วยงำนมัก
คิดวิธีกำรท ำงำนใหม่ ซึ่งยิ่งท ำให้กำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนลดน้อยถอยลง กำรด ำเนินงำนโดยขำดกำรบูร
ณำกำรเช่นนี้ เป็นปัญหำของระบบกำรท ำงำนที่อิงกับภำครัฐซึ่งมีโครงสร้ำงกำรท ำงำนในแนวดิ่งคือแนว
กระทรวง กรม (Function) ที่แข็งตัว ในขณะที่กำรท ำงำนในแนวรำบในระดับพ้ืนที่ (Area) นั้นไม่เข้มแข็ง 
หน่วยงำนต่ำงๆ ยังอิงกับกำรสั่งกำรจำกส่วนกลำง ท ำให้กำรบูรณำกำรไม่สำมำรถท ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

ไม่สามารถปล่อยมือ
จากชุมชน

+

ชุมชนขาดทักษะในการ
พึ่งพา แก้ไขปัญหาด้วย

ตนเอง+

ชุมชนอ่อนแอ

+
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รูปที่ 5.14 รูปแบบควำมล้มเหลวที่ 13: ขำดกำรบูรณำกำรกำรพัฒนำของทุกภำคส่วนในภำพรวม 

สรุปปัจจัยสำเหตุและควำมล้มเหลวของรูปแบบควำมล้มเหลวที่ 13: ขำดกำรบูรณำกำรกำรพัฒนำ
ของทุกภำคส่วนในภำพรวม ได้ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยสาเหตุและผลพวงท่ีเกิดขึน้  
(Causes & Effects) 

ความล้มเหลว 
(Failure) 

1) ขำดกำรบูรณำกำรกำรพัฒนำของทุกภำค
ส่วนในพ้ืนท่ี 

2) หน่วยงำนต่ำงคนต่ำงท ำตำมแผนงำนตน 
ขำดกำรวำงแผนร่วมในพ้ืนท่ี 

3) กิจกรรมของหน่วยงำนต่ำงๆ ไมเ่ชื่อม
ประสำนกัน 

4) กำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนจำก
หน่วยงำนภำยนอกไม่เช่ือมโยงและไม่
สอดคล้องกับควำมต้องกำร 

– กำรพัฒนำพ้ืนท่ีไม่ต่อเนื่อง ไม่เห็น
ผลสัมฤทธ์ิ และไม่ยั่งยืน 

5.1.1.14 สรุปและแนวทางการใช้ประโยชน์ 

จำกกำรวิเครำะห์และระบุ “รูปแบบควำมล้มเหลว”  Failure Model  ทั้ง 13 รูปแบบนั้น พบว่ำ
ควำมล้มเหลวทุกรูปแบบดังกล่วล้วนแล้วแต่เป็นควำมเสี่ยงในกระบวนกำรพัฒนำพ้ืนที่ ซึ่งผู้ด ำเนินกำรพัฒนำ
ควรที่จะได้ตระหนักและสำมำรถตรวจสอบปัจจัยสำเหตุ และผลพวงต่ำงๆซึ่งเป็นเสมือนอำกำรของควำม
ผิดปกติของกำรพัฒนำ ฉะนั้นรูปแบบควำมล้มเหลวทั้ง 13 รูปแบบดังที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นนั้น จะได้รับกำร
พัฒนำเป็นคู่มือกำรตรวจสอบควำมเสี่ยงของกำรพัฒนำ ซึ่งจะเป็นคู่มือที่ช่วยให้ผู้ด ำเนินกำรพัฒนำสำมำรถ
ตรวจสอบและชี้ประเด็นที่จะน ำไปสู่ควำมล้มเหลวของกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นระบบต่อไป ทั้งนี้จะได้มีกำร
ปรับปรุง เพ่ิมเติม เนื้อหำ สำระต่ำงๆของรูปแบบควำมล้มเหลวที่ได้น ำเสนอนี้ต่อไปตลอดกำรด ำเนินงำน
โครงกำรนี้   

ขาดการบูรณาการ
การพัฒนาของทุก

ภาคส่วนในภาพรวม

กิจกรรมของ
หน่วยงานต่าง  
ไม่เชื่อมโยงกัน

การลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานไม่เชื่อมโยงกัน 
และไม่สอดคล้องกับ

ความต้องการ

หน่วยงานต่างคนต่างท า
ขาดการวางแผนงาน

ร่วมกันในพื้นที่

การพัฒนาพื้นที่ไม่
ต่อเนื่อง ไม่เห็น
ผลสัมฤทธิ  ไม่

ยั่งยืน

หน่วยงานเปลี่ยน
นโยบาย/ หาวิธีการ

พัฒนาแบบใหม่

+
+

+

+
+

+

+
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5.1.2 การใช้ Dynamic Model เพื่อหาปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยในการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในแต่ละกลุ่ม 

ผลกำรทบทวนพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเกี่ยวกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ทฤษฎีใหม่ รวมทั้งกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม สำมำรถพัฒนำโมเดลพ้ืนฐำน
กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ ได้ดังนี้ 

1) เกษตรพึ่งพำธรรมชำติและกำรจัดกำรที่ดินท ำกิน 
2) เกษตรพึ่งพำธรรมชำติและกำรจัดกำรน้ ำในที่ดินท ำกิน 
3) เกษตรพึ่งพำธรรมชำติและกำรจัดกำรแหล่งน้ ำชุมชน 
4) หัตถกรรมและกำรจัดกำรป่ำชุมชน 
5) กำรบริโภค กำรใช้จ่ำย และกำรลงทุนระดับครัวเรือน 
6) กำรเพ่ิมมูลค่ำและขำยผลิตภัณฑ์ชุมชน (สหกรณ์ท่ีมีกำรแปรรูป) 
7) กำรเป็นช่องทำงขำยผลผลิตชุมชน (สหกรณ์ท่ีซื้อมำขำยไป) 
8) กำรสนับสนุนอำชีพเกษตรของชุมชน 
9) กำรดูแลควำมเป็นอยู่คนในชุมชน 
10) กำรร่วมคิด ออกกฎระเบียบ เพ่ือประโยชน์สหกรณ์และสมำชิก 

 

5.1.2.1 โมเดลเกษตรพึ่งพาธรรมชาติและการจัดการที่ดินท ากิน 

กำรแบ่งที่ดินเป็น 4 ส่วน เช่น บ่อน้ ำ นำข้ำว สวนผสม และที่อยู่และที่เลี้ยงสัตว์ จะเอ้ือต่อกำรปลูก
พืชเลี้ยงสัตว์ที่หลำกหลำย ทั้งนี้ กำรมีบ่อน้ ำในที่ดินจะช่วยให้พืชและสัตว์ได้น้ ำเพียงพอ เกิดผลผลิตหมุนเวียน
ตลอดปี ซึ่งกำรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หลำกหลำยนั้นนอกจำกจะท ำให้ได้ผลผลิตหมุนเวียนส ำหรับบริโภคตลอดปี
แล้ว ยังเป็นกำรบ ำรุงและเพ่ิมแร่ธำตุในดินไปในตัว หรือเป็นกำรใช้ธรรมชำติช่วยธรรมชำตินั่นเอง 
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รูปที่ 5.15 โมเดลเกษตรพ่ึงพำธรรมชำติและกำรจัดกำรที่ดินท ำกิน 
  

เกษตรพึ่งพาธรรมชาติและ
การจัดการที่ดินท ากิน

แบ่งที่ดิน 4 ส่วน 
 บ่อน้ า นาข้าว สวนผสม 

ที่อยู่/เลี้ยงสัตว์ 

ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์
หลากหลาย

+ +

บ ารุงดิน/เพิ่มแร่ธาตุในดิน 
 ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 

+

ผลผลิตหมุนเวียน
ตลอดป  (Diversity)

+ +
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5.1.2.2 เกษตรพึ่งพาธรรมชาติและการจัดการน้ าในที่ดินท ากิน 

กำรที่จะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หลำกหลำยแล้วได้ผลผลิตที่ดีจ ำเป็นต้องท ำให้ข้ำว/พืช/สัตว์ ได้น้ ำเพียงพอ 
ดังนั้น เกษตรกรควรมีกำรท ำบ่อน้ ำในแปลงเกษตรเพ่ือเก็บน้ ำในหน้ำฝน เมื่อมีน้ ำส ำรองท ำกำรเกษตรตลอดปีก็
จะสำมำรถส่งน้ ำเข้ำระบบส่งภำยในแปลงเกษตรได้อย่ำงทั่วถึง และท ำให้ข้ำว/พืช/สัตว์ ได้น้ ำเพียงพอในที่สุด 

 

 
 

รูปที่ 5.16 โมเดลเกษตรพ่ึงพำธรรมชำติและกำรจัดกำรน้ ำในที่ดินท ำกิน 

 
  

+

น้ าส ารองเพื่อท า
เกษตรตลอดป 

บ่อน้ า
ในแปลงเกษตร

+

น้ าเข้าระบบส่ง
ในแปลงเกษตร

+

ข้าว/พืช/สัตว์
ได้น้ าเพียงพอ

+

เกษตรพึ่งพาธรรมชาติและ
การจัดการน้ าในที่ดินท ากิน

2

ปลูกพืชเลี้ยง
สัตว์หลากหลาย

+
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5.1.2.3 เกษตรพึ่งพาธรรมชาติและการจัดการแหล่งน้ าชุมชน 

กำรที่จะมีน้ ำในบ่อน้ ำในแปลงเกษตรกรนั้น นอกจำกจะพ่ึงพำน้ ำฝนแล้ว หำกในชุมชนมีแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติ มีระบบชลประทำนของชุมชน ก็จะช่วยให้มีน้ ำส่งเข้ำไปยังบ่อน้ ำในแปลงเกษตรกรได้ ทั้งนี้ นอกจำก
จะมีระบบชลประทำนที่ดีแล้ว ควรมีกำรก ำหนด/จัดสรรกำรใช้ประโยชน์จำกระบบชลประทำนให้ทั่วถึงและ
เป็นธรรมด้วย ทั้งแปลงที่อยู่ใกล้แหล่งน้ ำและแปลงที่อยู่ห่ำงออกไป ตลอดจนมีกำรวำงแผนร่วมกันของชุมชน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบ ำรุงรักษำเพ่ือให้ระบบชลประทำนใช้งำนได้ในอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว 

 

 
 

รูปที่ 5.17 โมเดลเกษตรพ่ึงพำธรรมชำติและกำรจัดกำรแหล่งน้ ำชุมชน 

 
  

+

น้ าส ารองเพื่อท า
เกษตรตลอดป 

บ่อน้ า
ในแปลงเกษตร

+

น้ าเข้าระบบส่ง
ในแปลงเกษตร

+

ข้าว/พืช/สัตว์
ได้น้ าเพียงพอ

+

เกษตรพึ่งพาธรรมชาติและ
การจัดการแหล่งน้ าชุมชน

3

ปลูกพืชเลี้ยง
สัตว์หลากหลาย

+

บ ารุงรักษา

+

+

ระบบชลประทาน

แหล่งน้ าธรรมชาติ

+

ใช้ประโยชน์จาก
ระบบชลประทาน
+

+
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5.1.2.4 หัตถกรรมและการจัดการป าชุมชน 

กำรที่จะปกป้องพ้ืนที่ป่ำจำกกำรท ำลำยของมนุษย์และภัยธรรมชำติได้นั้น หนทำงหนึ่งคือกำรจัดสรร
พ้ืนที่ป่ำ ให้คนในชุมชนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกป่ำได้ทั้งในระยะใกล้ ระยะกลำง และระยะยำว กำรจัดสรร
พ้ืนที่ป่ำให้เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของคนในพ้ืนที่ เช่น ป่ำใช้สอย ป่ำเศรษฐกิจ และป่ำอนุรักษ์ จะช่วยให้กำร
ใช้ประโยชน์จำกป่ำเป็นไปอย่ำงเหมำะสม ได้รับควำมร่วมมือจำกคนในชุมชน ทั้งนี้ วัตถุดิบจำกป่ำชุมชน
สำมำรถที่จะน ำไปท ำหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ของพ้ืนถิ่นและมีต้นทุนต่ ำ ซึ่งจะช่วยให้เกิดรำยได้เสริมจำก
หัตถกรรมอีกทำงหนึ่ง ทั้งนี้ เมื่อคนได้ประโยชน์จำกป่ำแล้ว กำรดูแลป่ำโดยคนในชุมชนก็จะตำมมำโดย
ธรรมชำติ 

 

 
 

รูปที่ 5.18 โมเดลหัตถกรรมและกำรจัดกำรป่ำชุมชน 

 
  

ดูแลปลูกทดแทน

+

+

จัดสรรพื้นที่ป าไม้
 ป าใช้สอย ป าเศรษฐกิจ 

ป าอนุรักษ์ 

ป าไม้ในพื้นที่

+

ใช้ประโยชน์จากป า 

+

วัตถุดิบ
จากป าชุมชน

หัตถกรรม
มีเอกลักษณ์ 
ต้นทุนต่ า

+

รายได้เสริม
จากหัตถกรรม

+

+

+

หัตถกรรมและ
การจัดการป าชุมชน
4
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5.1.2.5 การบริโภค การใช้จ่าย และการลงทุนระดับครัวเรือน 

กำรที่เกษตรกรมีผลผลิตเกษตรหมุนเวียนตลอดปี ช่วยให้ลดค่ำใช้จ่ำยบริโภคภำยในครัวเรือน และถ้ำ
เหลือขำยก็จะมีรำยได้เพ่ิมจำกกำรขำยผลผลิตทำงกำรเกษตร นอกจำกนี้ หำกมีรำยได้เสริมจำกหัตถกรรมอีก
ทำงหนึ่งก็จะท ำให้มีเงินทุนส ำหรับน ำไปหมุนเวียนใช้จ่ำยในกำรเกษตร/กำรบริโภค หรือ สำมำรถเก็บเป็นเงิน
ออมเพ่ือน ำไปช ำระหนี้สิน และตัดสินใจลงทุนฤดูกำรหน้ำได้อย่ำงพอดี 

 

 
 

รูปที่ 5.19 โมเดลกำรบริโภค กำรใช้จ่ำย และกำรลงทุนระดับครัวเรือน 

 
  

ค่าใช้จ่ายการบริโภค/
รายได้การขายผลผลิต

ผลผลิตเกษตร
หมุนเวียนตลอดป  

(Diversity)

+
-

รายได้เสริม
จากหัตถกรรม

-
+

เงินทุนหมุนเวียน/  
เงินออม

+

ช าระหนี้สิน +

ลงทุนฤดูกาลหน้า
อย่างพอดี

+

+
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การบริโภค การใช้จ่าย 
และการลงทุนระดับครัวเรือน
5



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 285 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

5.1.2.6 การเพิ่มมูลค่าและขายผลิตภัณ ์ชุมชน (สหกรณ์ที่มีการแปรรูป) 

ส ำหรับสหกรณ์ที่มีลักษณะของกำรซื้อผลผลิตจำกเกษตรกรแล้วน ำมำแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ทำง
กำรเกษตรนั้น กำรรวมกลุ่มสหกรณ์ที่เข้มแข็งจะท ำให้มีเงินทุน หรือ เกิดกำรร่วมลงทุนระหว่ำงสมำชิก 
สำมำรถที่จะสร้ำงโรงงำนผลิตที่มีมำตรฐำน ส่งผลให้กำรผลิตสินค้ำมีคุณภำพและปริมำณสม่ ำเสมอ ท ำให้
สหกรณ์มีอ ำนำจต่อรองกับผู้ซื้อมำกขึ้น กำรขำยผลิตภัณฑ์ก็จะสำมำรถได้รำคำดีและขำยได้อย่ำงสม่ ำเสมอ 

 

 
 

รูปที่ 5.20 โมเดลเพ่ิมมูลค่ำและขำยผลิตภัณฑ์ชุมชน (สหกรณ์ท่ีมีกำรแปรรูป) 

 
  

การเพิ่มมูลค่าและขายผลิตภัณ ์ชุมชน 
(สหกรณ์ที่มีการแปรรูป)

6
     

                         

              
          

        
      

   
    

          
        

                     
                    

                   
                          

                       

                
            

           
                

           
            

                
                 

          
               

                               
•    Supply chain        
• Product / Efficiency      
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(Community / Area) รวมกลุ่มสหกรณ์

เข้มแข็ง

ร่วมลงทุน

+

สร้างโรงงาน
ที่มีมาตรฐาน

+

การผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพและปริมาณ

สม่ าเสมอ

+

อ านาจต่อรอง

+

ราคาดี 
รายได้สม่ าเสมอ

+

+
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5.1.2.7 การเป็นช่องทางขายผลผลิตชุมชน (สหกรณ์ที่ซื้อมาขายไป) 

ส ำหรับสหกรณ์ที่มีลักษณะเป็นช่องทำงขำยผลผลิตให้ชุมชนนั้น หำกมีกำรรวมกลุ่มกันอย่ำงเข้มแข็ง ก็
จะมีก ำลังพอที่จะร่วมกันหำตลำด สำมำรถวำงแผนกำรขำย/กำรผลิตของสหกรณ์ได้ (ควบคุมปริมำณและ
คุณภำพ) และเมื่อร่วมกันำขำยก็จะเกิดอ ำนำจต่อรองกับผู้ซื้อมำกขึ้น กำรขำยผลผลิตเกษตรก็จะสำมำรถได้
รำคำดีและขำยได้อย่ำงสม่ ำเสมอ 

 
รูปที่ 5.21 โมเดลกำรเปน็ช่องทำงขำยผลผลิตชุมชน (สหกรณ์ท่ีซื้อมำขำยไป) 

 
  

การเป็นช่องทางขายผลผลิตชุมชน 
(สหกรณ์ที่ซื้อมาขายไป)
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(Community / Area) รวมกลุ่มสหกรณ์

เข้มแข็ง

ร่วมกันหาตลาด

+

วางแผนการขาย/ 
การผลิตของสหกรณ์
 ควบคุมปริมาณ คุณภาพ 

+

ร่วมกันขาย+

อ านาจต่อรอง

+

ราคาดี 
รายได้สม่ าเสมอ

+

+
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5.1.2.8 การสนับสนุนอาชีพเกษตรของชุมชน 

สหกรณ์ที่มีกำรรวมตัวอย่ำงอย่ำงเข้มแข็ง มีกำรขำยผลผลิตสม่ ำเสมอ จะมีทุนเพียงพอในกำรท ำหน้ำที่
สนับสนุนสมำชิก ที่ส ำคัญคือกำรเป็นแหล่งจ ำหน่ำยวัตถุดิบและอุปกรณ์ ท ำให้สมำชิกได้ใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์
ที่รำคำไม่แพง มีอุปกรณ์ใช้ทันเวลำ ดังนั้น จะสำมำรถขำยผลผลิตครัวเรือนให้สหกรณ์ได้ตำมเวลำ ปริมำณ 
และคุณภำพท่ีตกลงกัน อันจะน ำไปสู่ควำมเข้มแข็งในกำรรวมกลุ่มต่อไป 

 

 
 

รูปที่ 5.22 โมเดลกำรสนับสนุนอำชีพเกษตรของชุมชน 
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(Community / Area)

เกษตรกรซื้อวัตถุดิบ/
อุปกรณ์จากสหกรณ์ 

 ในพ้ืนที่ 

+

ใช้วัตถุดิบในพื้นที่
ต้นทุนต่ า

+

ขายผลผลิตครัวเรือนให้
สหกรณ์ได้ตามเวลา ปริมาณ 

และคุณภาพที่ตกลงกัน

+

+
รวมกลุ่มสหกรณ์

เข้มแข็ง

ร่วมกันหาตลาด

+

วางแผนการขาย/ 
การผลิตของสหกรณ์
 ควบคุมปริมาณ คุณภาพ 

+

ร่วมกันขาย+

อ านาจต่อรอง

+

ราคาดี 
รายได้สม่ าเสมอ

+

+

การสนับสนุนอาชีพเกษตรของชุมชน8
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5.1.2.9 การดูแลความเป็นอยู่คนในชุมชน 

สหกรณ์ที่มีกำรรวมตัวอย่ำงอย่ำงเข้มแข็ง มีกำรขำยผลผลิตสม่ ำเสมอ จะมีทุนเพียงพอในกำรท ำหน้ำที่
ดูแลควำมเป็นอยู่และยกระดับคุณภำพชีวิตของสมำชิก เช่น กำรมีกองทุนกำรศึกษำบุตร จะท ำให้ได้คนรุ่นใหม่
ทีม่ีคุณภำพกลับมำช่วยกันพัฒนำสหกรณ์ให้ก้ำวหน้ำ ส่งผลให้เกิดกำรร่วมกลุ่มสหกรณ์เข้มแข็งอย่ำงต่อเนื่อง 

 

 
 

รูปที่ 5.23 โมเดลกำรดูแลควำมเป็นอยู่คนในชุมชน 
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การดูแลความเป็นอยู่คนในชุมชน9

กองทุน
การศึกษาบุตร

+

คนรุ่นใหม่ที่มี
คุณภาพ +

กลับมาช่วยพัฒนา
สหกรณ์

+

+
รวมกลุ่มสหกรณ์

เข้มแข็ง

ร่วมกันหาตลาด

+

วางแผนการขาย/ 
การผลิตของสหกรณ์
 ควบคุมปริมาณ คุณภาพ 

+

ร่วมกันขาย+

อ านาจต่อรอง

+

ราคาดี 
รายได้สม่ าเสมอ

+

+
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5.1.2.10 การร่วมคิด ออกกฎระเบียบ เพื่อประโยชน์สหกรณ์และสมาชิก 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงเน้นย้ ำว่ำ กำรบริหำรสหกรณ์นั้น ต้องร่วมคิดระบบบริหำร เพื่อที่จะ
ท ำให้ได้คณะกรรมกำรและผู้บริหำรที่เหมำะสม มีกำรออกกฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับของสมำชิก ซึ่งก็จะท ำให้
สมำชิกปฏิบัติตำม ในที่สุดจะเกิดธรรมำภิบำลในองค์กรซึ่งเป็นสำยใยที่ท ำให้กำรรวมกลุ่มสหกรณ์เข้มแข็ง
ต่อเนื่องได ้

 

 
 

รูปที่ 5.24 โมเดลกำรร่วมคิด ออกกฎระเบียบ เพ่ือประโยชน์สหกรณ์และสมำชิก 
  

รวมกลุ่มสหกรณ์
เข้มแข็ง +

ร่วมคิด
ระบบบริหาร

คณะกรรมการ/
ผู้บริหารที่เหมาะสมธรรมาภิบาล

กฎระเบียบ
เป็นที่ยอมรับ

สมาชิกปฏิบัติตาม

+

+

+

+

+

+
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การร่วมคิด ออกกฎระเบียบ
เพื่อประโยชน์สหกรณ์และสมาชิก
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5.2 รูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความส าเร็จในต่างประเทศ 

วิสำหกิจชุมที่เป็นกลไกในกำรกำรยกระดับควำมเป็นอยู่และสร้ำงควำมยั่งยืนให้แก่อำชีพของเกษตรกร
ในต่ำงประเทศมีกำรด ำเนินงำนในหลำยลักษณะ โดยในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 “สหกรณ์ (cooperatives)” 
เป็นกลไกท่ีถูกน ำไปใช้ในหลำยประเทศทั่วโลก ซึ่งมีทั้งสหกรณ์ที่ประสบควำมส ำเร็จสำมำรถเป็นกลไกของกลุ่ม
เกษตรกรกว่ำร้อยปี และมีสหกรณ์จ ำนวนมำกที่ล้มเหลว ต่อมำในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ “ธุรกิจเพ่ือสังคม (social 
enterprise)” ได้เข้ำมำเป็นกระแสใหม่ในกำรยกระดับวิสำหกิจชุมชน  

5.2.1 สหกรณ์  Cooperatives) 

5.2.1.1 ที่มาและความส าคัญ 

สหกรณ์ (cooperatives) คือ องค์กำรของบรรดำบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในกำรด ำเนิน
วิสำหกิจที่พวกเขำเป็นเจ้ำของร่วมกัน และควบคุมตำมหลักประชำธิปไตยเพ่ือสนองควำมต้องกำร (อันจ ำเป็น) 
และควำมหวังร่วมกันทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ระหว่ำงศตวรรษที่ 18-19 ได้เกิดกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมขึ้นในยุโรป มีกำรน ำเอำเครื่องจักรมำใช้แทน
แรงงำนคน ซึ่งท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ โดยเริ่มต้นจำกประเทศอังกฤษ ซึ่งท ำให้ชำวอังกฤษ
ต้องประสบกับปัญหำควำมเดือดร้อนอย่ำงมำกมำย จำกกำรที่นำยทุนใช้เครื่องจักร แทนแรงงำน มีกำรปลด
คนงำนออกจำกโรงงำน ส่วนผู้ประกอบกำรรำยย่อยต้องเลิกล้มกิจกำรไป สภำพสังคมทั่วไปมีกำรแบ่งชนชั้น
ออกเป็น 2 ฝ่ำยคือ ฝ่ำยนำยทุนและฝ่ำยกรรมกร นำยทุน พยำยำมแสวงหำก ำไรจำกกำรลงทุนมำกที่สุด โดย
กำรเอำรัดเอำเปรียบฝ่ำยกรรมกรทุกวิถีทำง และจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจในครั้งนั้น บรรดำกรรมกร
ที่ถูกบีบคั้นทั้งหลำยจึงเริ่มแสวงหำหนทำงที่จะปลดเปลื้องควำมทุกข์ยำกของพวกตน ประกอบกับเวลำนั้นมีนัก
เศรษฐศำสตร์ที่มีควำมคิดอยำกจะช่วยพยุงฐำนะของสังคมให้ดีขึ้น ได้เสนอแนวทำงปรับปรุงสภำพทำง
เศรษฐกิจให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่สังคม โดยกำรร่วมมือระหว่ำงผู้ที่เดือดร้อนให้รู้จักกำรช่วยเหลือตนเองและ
ชว่ยเหลือซึ่งกันและกัน 

บุคคลแรกที่สอนให้คนทั่วไปรู้จักค ำว่ำ สหกรณ์ คือ ชำวอังกฤษที่มีชื่อว่ำ โรเบิร์ต โอเวน (Robert 
Owen) ซึ่งถือเป็นผู้ให้ก ำเนิดกำรสหกรณ์ขึ้นในโลกและได้รับยกย่องให้เป็นบิดำแห่งสหกรณ์ เดิมโอเวนเป็นคน
ยำกจน แต่ควำมเฉลียวฉลำดและรู้จักวิธีกำรท ำมำหำกินท ำให้เขำได้มีโอกำสเป็นผู้จัดกำรและมีหุ้นส่วนเป็น
เจ้ำของโรงงำน เขำเป็นนำยจ้ำงที่มีควำมหวังดีต่อกรรมกรจึงได้ปรับปรุงสภำพควำมเป็นอยู่ทั่วไปของคนงำนให้
ดีขึ้น หลังจำกนั้นโอเวนได้หำวิธีช่วยเหลือกรรมกรอ่ืนๆ โดยสอนให้รู้จักกำรช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน เพ่ือขจัดปัญหำและควำมเดือดร้อน ซึ่งเป็นวิธีกำรของระบบสหกรณ์ โอเวนจึงเสนอให้จัดตั้ง ชมรม
สหกรณ์ (co-operative communtiy) ให้ชมรมสหกรณ์นี้ผลิตสิ่งของเครื่องใช้เอง โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ทรัพย์สินเป็นของส่วนรวมเพ่ือมิให้สภำพนำยทุนปะปนอยู่ในชมรม แนวควำมคิดของโอเวนมีอิทธิพลต่อ
นักปฏิรูปทำงเศรษฐกิจในสมัยนั้น เขำได้ให้แนวควำมคิดเกี่ยวกับควำมร่วมมือร่วมใจ ระหว่ำงมนุษย์ในอันที่จะ
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อยกมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ให้สูงขึ้น 

นำยแพทย์วิลเลียมคิง (William King) ชำวอังกฤษที่อำศัยอยู่ในเมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ เป็นอีก
ท่ำนหนึ่งที่นิยมในควำมคิดทำงสหกรณ์ของโอเวน แต่เห็นว่ำโครงกำรของโอเวนต้องใช้เงินทุนจ ำนวนมำกซึ่งจะ
ท ำให้เป็นจริงได้ยำก นำยแพทย์คิงจึงเริ่มชี้แจ้งให้คนงำนรวมทุนกันคนละเล็กละน้อยตั้ง สมำคมกำรค้ำ 
(Trading Association) ในรูปสหกรณ์ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2370 เป็นรูปร้ำนสหกรณ์จ ำหน่ำยสินค้ำ ร้ำนสหกรณ์
จ ำหน่ำยสินค้ำมีข้อแตกต่ำงไปจำกร้ำนสหกรณ์ในปัจจุบันคือ ก ำไรที่เกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจของร้ำนสหกรณ์นี้
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จะไม่น ำมำแบ่งปันกัน แต่จะเก็บสมทบไว้เป็นทุนเพื่อใช้ขยำยงำนของร้ำนสหกรณ์ต่อไปจนสำมำรถจัดตั้งชมรม
สหกรณ์ตำมแบบโอเวนได้ 

ต่อมำเมื่อมีสมำชิกเพ่ิมและธุรกิจกำรค้ำขยำยใหญ่ขึ้นและมีกำรท ำธุรกิจกับบุคคลภำยนอกด้วย นัก
สหกรณ์รอซเดล (Coop Rochdale) หรือที่เรียกกันว่ำ ผู้น ำแห่งรอซเดล จึงก ำหนดหลักปฏิบัติไว้ 10 ประกำร 
ซึ่งมีสำระส ำคัญหลำยประกำรที่ยึดถือเป็นหลักสหกรณ์สำกลจนมำถึงปัจจุบัน แม้เวลำจะล่วงเลยมำเป็น
เวลำนำน แต่ร้ำนสหกรณ์รอซเดลก็ยังคงอยู่และเป็นร้ำนที่มีขนำดใหญ่ ยิ่งกว่ำนั้นวิธีกำรร้ำนสหกรณ์ส ำหรับ
ผู้บริโภคแบบนี้ได้แพร่หลำยออกไปสู่ประชำชนกลุ่มอ่ืนๆ ปัจจุบันร้ำนสหกรณ์ที่ถือหลักกำรส ำคัญๆ อย่ำง
เดียวกันนี้มีอยู่ในประเทศต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำก  

สหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ เช่น สหกรณ์ที่ช่วยเหลือสมำชิกให้กู้ยืมเงินไปท ำทุนหรือสหกรณ์เครติด หรือ 
สหกรณ์สินเชื่อก็เช่นเดียวกัน สหกรณ์เหล่ำนี้เกิดจำกควำมขัดสนและควำมเดือดร้อนของเกษตรกรและ
กรรมกร เนื่องจำกหำเงินกู้ยืมมำประกอบกำรท ำมำหำกินได้ยำก และแม้ว่ำจะกู้มำได้ก็ต้องเสียดอกเบี้ยแพงจน
ไม่สำมำรถหำรำยได้เพียงพอกับกำรช ำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้เป็นเหตุให้หนี้สินมำก ต่อมำเมื่อ พ.ศ. 2393 ผู้
พิพำกษำชำวเยอรมันแห่งเมืองเดลิตซ์ ชื่อนำยเฮอร์มัน ซูลซ์ (Hermann Schulze) จัดตั้งสหกรณ์ประเภทหำ
ทุนขึ้นในหมู่ชำวเมือง ช่ำงฝีมือ และพ่อค้ำขนำดเล็ก โดยรวบรวมขึ้นเป็นองค์กำรเพ่ือจัดหำทุนให้สมำชิกกู้ยืม 
ต่อมำ พ.ศ. 2405 นำยฟริดริค วิลเฮล์มไรฟ์ไฟเซน (Friedrich Wilhelm Raiffisen) ชำวเยอรมัน ซึ่งเป็น
นำยกเทศมนตรี เมืองเฮดเอสดอร์ฟ ได้จัดตั้งสหกรณ์หำทุนขึ้นในหมู่ชำวชนบทซึ่งเป็นเกษตรกรโดยจัดเป็น
องค์กำรเพ่ือจัดหำทุนให้แก่สมำชิกกู้ยืมเช่นเดียวกัน ในเวลำต่อมำกำรรวมกันเป็นสหกรณ์เพ่ือแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชนก็ได้แพร่หลำยไปยังประเทศต่ำงๆ อันเป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่ำงในกำรจัดตั้ง
สหกรณ์มำจนถึงปัจจุบัน 

5.2.1.2 ตัวอย่างสหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จ 

สหกรณ์ที่ขอน ำมำเป็นตัวอย่ำงของวิสำหกิจที่ช่วยยกระดับและสร้ำงอำชีพให้แก่เกษตรกร คือ รอยัล
ฟรีสแลนด์คัมพิน่ำ (Royal Friesland Campina) ซึ่งก่อตั้งจำกกำรรวมกลุ่มของสมำชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
ในเนเธอร์แลนด์เพ่ือแก้ปัญหำรำคำน้ ำนมดิบและเพ่ิมอ ำนำจต่อรองในตลำด ซึ่งต่อมำ สหกรณ์แห่งนี้มีกำร
ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรควบรวมและเข้ำซื้อกิจกำร (merge and acquisition) ระหว่ำงสหกรณ์ใน
ภูมิภำค ในระดับชำติ และในที่สุดคือควำมร่วมมือของเกษตรกรใน 3 ประเทศ คือ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
เยอรมันนี และเบลเยี่ยม ซึ่งให้ท ำเกษตรกรสำมำรถรักษำระดับคุณภำพของน้ ำนมดิบและผลิตภัณฑ์จำกน้ ำนม
ดิบไว้ในระดับสูง ตลอดจนสำมำรถขยำยไปยังตลำดโลกได้อย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้ เพ่ือให้กลยุทธ์ด้ำน
กำรตลำดและกำรขำยนอกยุโรปเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ก็ได้มีกำรจัดตั้ง ccFriesland (Cooperative for 
sales of Concentrated milk) เพ่ือท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรตลำดโดยเฉพำะ 

 ส ำหรับประเทศไทย เรำรู้จักผลิตภัณฑ์ของรอยัลฟรีสแลนด์คัมพิน่ำในแบรนด์ของโฟร์โมสต์ ซึ่ง
ผู้บริโภคในประเทศไทยให้ควำมไว้วำงใจในฐำนะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมคุณภำพสูงและกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศกับ
สังคมไทยมำกว่ำ 50 ปี เริ่มจำกกำรที่บริษัทผลิตและจัดจ ำหน่ำยไอศกรีมและนมคืนรูปที่โรงงำนหลักสี่ในปี 
พ.ศ. 2499 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่ำประเทศไทยเป็นผู้ผลิตนมยูเอชทีที่มียอดขำยอันดับที่ 1 ใน
ประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดประมำณร้อยละ 40  

ในภำพรวมของสหกรณ์ กำรด ำเนินงำนของรอยัลฟรีสแลนด์คัมพิน่ำมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยมี
กำรจัดหำผลิตภัณฑ์ท่ีท ำจำกนมซึ่งมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรมำกมำยแก่ผู้บริโภคยำวนำนกว่ำ 144 ปี ในปี 2014 
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มีจ ำนวนสมำชิกสหกรณ์ 19,487 ฟำร์ม มีพนักงำน 19,946 คน ที่ท ำงำนอยู่ใน 28 สำขำทั่วโลก ส่งออก
ผลิตภัณฑ์ไปกว่ำ 100 ประเทศ สู่ผู้บริโภคกว่ำพันล้ำนคน ก่อให้เกิดรำยได้ที่มั่นคง ทั้งในส่วนของสหกรณ์และ
ในส่วนของสมำชิก ตัวอย่ำงเช่น รำยได้ของสหกรณ์เพ่ิมขึ้นจำก 9,626 ล้ำนยูโรในปี 2011 เป็น 11,348 ล้ำนยู
โร ในปี 2014 รำคำน้ ำนมดิบเพ่ิมข้ึนจำก 38.92 ยูโร ในปี 2011 เป็น 42.70 ยูโร ในปี 2014 

 
รูปที่ 5.25 ผลประกอบกำรของรอยัลฟรีสแลนด์คัมพิน่ำ 

 

กำรบริหำรจัดกำรของรอยัลฟรีสแลนด์คัมพิน่ำ มีจุดเด่นหลำยประกำร ได้แก่ 

 กำรพัฒนำมำตรฐำนฟำร์มและกำรลดต้นทุนแก่สมำชิก 
 กำรสร้ำงระบบบริหำรงำนแบบมีธรรมำภิบำล 
 กำรสร้ำงมำตรฐำนและกฎระเบียบข้อบังคับร่วมกัน 
 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรสร้ำงแบรนด์ 
 กำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
 กำรสร้ำงนวัตกรรมและขยำยประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ 
 กำรขยำยกิจกำรและปรับโครงสร้ำงองค์กร  
 กำรบริหำร Supply Chain ในภูมิภำคต่ำงๆ  

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 293 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

1) การพัฒนามาตรฐาน าร์มและการลดต้นทุนแก่สมาชิก 

FrieslandsCampina Cooperative รับผิดชอบต่อกำรน ำน้ ำนมดิบต่ำงๆ มำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่ำงๆ และท ำกำรตลำดเองทั้งหมด ดังนั้นเกษตรกรระดับครัวเรือนจึงสำมำรถให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพของน้ ำนมดิบ และปัจจัยกำรผลิตของตัวเองได้อย่ำงเต็มที่  

FrieslandsCampina Cooperative ให้ควำมรู้แก่สมำชิกในกำรพัฒนำมำตรฐำนฟำร์ม รวมไปถึง
กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำฟำร์มของสมำชิก โดยก ำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่ำสมำชิกที่สำมำรถพัฒนำฟำร์มได้
ตำมมำตรฐำนของสหกรณ์จะได้รับค่ำตอบแทนจำกสหกรณ์สูงกว่ำฟำร์มทั่วไป 

นอกจำกนี้ ยังมีกำรสนับสนุนให้สมำชิกในสหกรณ์ปรับเปลี่ยนทรัพยำกรและกระบวนกำรผลิตที่ลด
กำรใช้พลังงำนให้น้อยลง รวมไปถึงกำรหันมำใช้พลังงำนทดแทนมำกข้ึน (พลังงำนลมและแสงอำทิตย์) โดยกำร
ออก Green Certificate ให้แก่สมำชิกที่สำมำรถปฏิบัติตำมได้  ตลอดจนสนับสนุนให้มีกำรปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยทำงสหกรณ์มีกำรสนับสนุนอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่จ ำเป็นในกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต 

 
รูปที่ 5.26 กำรพัฒนำมำตรฐำนฟำร์มและลดต้นทุน 

 

2) การสร้างระบบบริหารงานแบบมีธรรมาภิบาล 

FrieslandsCampina Cooperative มีสมำชิกประมำณ 20,000 ฟำร์ม (เนเธอร์แลนด์, เบลเยียม, 
และ เยอรมัน) โดยจะแบ่งเป็น 21 กลุ่มย่อย (District) ซึ่งแต่ละ District มีสมำชิกด้วยกันประมำณ 10 รำย 
โดยในแต่ละ Distric จะคัดเลือกประธำนเพ่ือเข้ำมำเป็นตัวแทนเข้ำร่วมกำรประชุม และออกควำมคิดเห็นใน 
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District Council ทั้งนี้ ในจ ำนวนสมำชิก 21 คนใน District Council จะถูกเลือกให้เข้ำไปเป็นกรรมกำรใน 
Cooperative Board ของสหกรณ์ จ ำนวน 9 คน เพ่ือเป็นตัวแทนท ำหน้ำที่ในกำรวำงแผนและตัดสินใจ 

Cooperative Board มีจ ำนวนกรรมกำรทั้งสิ้น 13 คน ประกอบด้วย กรรมกำรจ ำนวน 9 คนจำก
สหกรณ์ (เชี่ยวชำญด้ำนโคนม) รวมกับกรรมกำรอีก 4 คนจำก External Supervisory Board (เชี่ยวชำญด้ำน
กำรบริหำรและธุรกิจ) จะร่วมกันท ำงำนใน Executive Board ในกำรบริหำรและจัดกำรกับธุรกิจของสหกรณ์ 

 

 
รูปที่ 5.27 สร้ำงระบบบริหำรงำนแบบมีธรรมำภิบำล 
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รูปที่ 5.28 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรและสมำชิก 

 

3) การสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับร่วมกัน 

FrieslandsCampina Cooperative มีกำรสร้ำงมำตรฐำนและตั้งระเบียบข้อบังคับร่วมกัน เพ่ือให้
สมำชิกปฏิบัติตำม ที่ส ำคัญ คือ มำตรฐำนที่เกี่ยวกับรำคำและฟำร์ม เช่น กำรรับประกันรำคำขำย กำรก ำหนด
คุณภำพของตัวน้ ำนมดิบ (คุณค่ำทำงสำรอำหำรตรงตำมมำตรฐำนของสหกรณ์ ดังนี้ โปรตีน: ไขมัน: แลคโตส 
= 10:5:1) กำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพของทุ่งหญ้ำ พ้ืนที่ส ำหรับเลี้ยงโคนม และกำรก ำหนดคุณค่ำ
สำรอำหำรเพิ่มเติมที่มีในน้ ำนมดิบ เป็นต้น 
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รูปที่ 5.29 สร้ำงมำตรฐำนและกฎระเบียบข้อบังคับร่วมกัน 

 

4) การพัฒนาผลิตภัณ ์และการสร้างแบรนด์ 

FrieslandsCampina Cooperative มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำใน
แต่ละกลุ่ม โดยแบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ส ำหรับผู้บริโภคครัวเรือน  และผลิตภัณฑ์ส ำหรับภำคอุตสำหกรรม 
นอกจำกนี้ มีกำรพัฒนำแบรนด์สินค้ำที่หลำยหลำยเพ่ือให้สำมำรถท ำกำรตลำด ก ำหนดส่วนประสมทำง
กำรตลำดได้หลำยหลำยและเข้ำถึงลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม โดยแบ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ส ำหรับ
ผู้บริโภคครัวเรือน และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ส ำหรับภำคอุตสำหกรรม 
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รูปที่ 5.30 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรสร้ำงแบรนด์ 

 
รูปที่ 5.31 ผลิตภัณฑ์ของ FrieslandsCampina Cooperative 
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รูปที่ 5.32 แบรนด์สินค้ำของ FrieslandsCampina Cooperative 

 

5) การบริหารจัดการทางการเงินและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 

FrieslandsCampina Cooperative มีกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของสมำชิกและสหกรณ์ ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล กำรจัดสรรก ำไรจะแบ่งเป็น 3 
ส่วน ประกอบด้วย 

 45% ของก ำไรทั้งหมด จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ จะน ำเข้ำสู่ Equity หรือก ำไรสะสม
ของบริษัท Royal FrieslandCampina เพ่ือส ำรองไว้ส ำหรับกำรพัฒนำหรือลงทุนในอนำคต
เพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่อย่ำงต่อเนื่อง 

 35 % ของก ำไรทั้งหมด จะน ำไปจ่ำยให้แก่สมำชิกของสหกรณ์ที่มีผลกำรด ำเนินกำร หรือ
คุณภำพของตัวน้ ำนมดิบ (กระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำและแข่งขันด้ำนคุณภำพของสมำชิก
สหกรณ์กันเอง) 

 20% ของก ำไรทั้ งหมด จะน ำไปจ่ำยให้แก่สมำชิกของสหกรณ์ ในรูปแบบของ Fixed 
Member Bonds 
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รูปที่ 5.33 กำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 

 

6) การสร้างนวัตกรรมและขยายประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

FrieslandsCampina Cooperative ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำนวัตกรรม (Innovation-Focus) มี
กำรลงทุนและบูรณำกำรควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมและขยำยผลในเชิงพำณิชย์ อำทิ 

 Open Innovation: กำรสนับสนุนให้เกิดกำรน ำ Innovation เข้ำมำช่วยพัฒนำขั้นตอนกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มีคุณค่ำมำกขึ้น โดยตัวสหกรณ์จะไปร่วมลงทุนและพัฒนำ 
Innovation จำก Third parties นอกองค์กร 

 Innovation Centre: จัดตั้งศูนย์กำรพัฒนำและวิจัยนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์ Royal FrieslandCampina 

 Value Creation by Innovation: เน้นกำรพัฒนำวิจัยและน ำเอำเทคโนโลยีที่มีประโยชน์
เพ่ือมำปรับใช้และพัฒนำ ตัวคุณค่ำ กระบวนกำรผลิตและแปรรูปของน้ ำนมดิบ และน ำไปสู่
กำรแข่งขันในเชิงพำณิชย์ 
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รูปที่ 5.34 กำรสร้ำงนวัตกรรมและขยำยผลในเชิงพำณิชย์ 

 

 
รูปที่ 5.35 กลไกในกำรสร้ำงนวัตกรรมและขยำยผลในเชิงพำณิชย์ 
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7) การบริหาร Supply Chain ในภูมิภาคต่าง   

FrieslandsCampina Cooperative มีกำรสร้ำง Supply Chain ในภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วโลก ทั้ งใน
รูปแบบของกลไกเพ่ือขยำยตลำด และกำรสร้ำงควำมม่ันคงของวัตถุดิบที่จะเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตของสหกรณ์ 
โดยด ำเนินกำรในลักษณะของกำรได้ประโยชน์ทั้งฝ่ำยสหกรณ์และชุมชนที่อยู่ในภูมิภำคต่ำงๆ ของโลก 

 ก่อตั้งองค์กร “ccFriesland”  Cooperative for sales of Concentrated milk  ในกำร
ด ำเนินงำนกิจกรรมและธุรกิจต่ำงของทำงสหกรณ์ที่อยู่นอกกลุ่มประเทศในแถบยุโรป โดยถือ
ว่ำเป็นองค์กรส ำคัญที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของ Royal Friesland Campina ได้กระจำยสู่ตลำด
ต่ำงประเทศได้ทั่วโลก 

 ริเริ่ม Dairy Development Programme (DDP) ซึ่งเป็นโปรแกรมควำมช่วยหลือกำรท ำ
ธุรกิจฟำร์มโคนมของท้องถิ่นในประเทศแถบเอเชียและแอฟริกำ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกำร
พัฒนำด้ำนคุณภำพและประสิทธิภำพในกระบวนกำรผลิต  

 ริเริ่ม South-east Asia and Africa ซึ่ งเป็นโปรแกรมที่ทำงสหกรณ์จะช่วยสนั บสนุน
เศรษฐกิจของชุมชนหรือเกษตรกรท้องถิ่นของประเทศแถบ South-east Asia and Africa 
โดยกำรรับน้ ำนมดิบ (ท่ีผ่ำนมำตรฐำน) จำกเกษตรกรท้องถิ่น เพ่ือกระจำยรำยได้แก่ชุมชน 

 
รูปที่ 5.36 กำรสร้ำง Supply Chain ในภูมิภำคต่ำงๆ 
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8) การปรับกลยุทธ์และองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

สหกรณ์แห่งนี้ ได้ เริ่มก่อตั้งขึ้นในช่วงปี  1870s จำกกลุ่มเกษตรกรโคนมในชุมชนของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ จุดประสงค์เพ่ือ “ป้องกันกำรขำยของน้ ำนมดิบ” และ “สร้ำงอ ำนำจในกำรต่อรองในตลำด” 
ต่อมำได้เพ่ิมศักยภำพในกำรด ำเนินงำน และขยำยอ ำนำจต่อรอง โดยวิธีกำรควบรวมและเข้ำซื้อกิจกำร 
(Merger & Acquisition) ของสหกรณ์ชุมชน, ท้องถื่น, และสหกรณ์โคนมของประเทศข้ำงเคียง (เบลเยียม 
และ เยอรมัน) จนท ำให้เกิดเป็น FrieslandsCampina Cooperative ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนำดใหญ่ที่สำมำรถ
รักษำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน สร้ำงควำมควำมยั่งยืนให้แก่สมำชิกได้  

 
รูปที่ 5.37 สหกรณ์ข้ำมชำติ 

สหกรณ์แห่งนี้ มีกลไกในกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมที่ส ำคัญต่อกำรด ำเนิน
ภำรกิจองค์กรอย่ำงเป็นระบบ อำทิ  

 แนวโน้มกำรเติบโตของประชำกรโลก (the growing world poppulation) กำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคกลุ่มต่ำงๆ กำรรักษำควำมปลอดภัยและ
คุณภำพของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงควำมเชื่อม่ันของผู้บริโภค 

 กำรเข้ำสู่ยุคสูงอำยุของเกษตรกร (aging farmers) กำรเติมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้ำมำทดแทน
เกษตรกรรุ่นเก่ำ กำรสร้ำงโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้และควำมม่ันคงให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่ง
ต้องมำกพอที่จะท ำให้เขำเหล่ำนั้นตัดสินใจเข้ำมำรับช่วงต่อจำกรุ่นพ่อแม่ 
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 ควำมขำดแคลนทรัพยำกรธรรมชำติ (scarcity of natural raw materials) ซ่ึงจ ำเป็นต้องใช้
พ้ืนที่ น้ ำ และทรัพยำกรธรรมชำติต่ำงๆ ให้คุ้มค่ำมำกยิ่งขึ้น รวมไปถึงควำมจ ำเป็นในกำรใช้
พลังงำนทดแทนมำกขึ้นในอนำคต 

 สหกรณ์ได้น ำบทวิเครำะห์เกี่ยวกับปัจจัยดังกล่ำวมำประกอบกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์เพ่ือเตรียมควำม
พร้อมขององค์กรให้สำมำรถตอบรับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ได้อย่ำงยั่งยืน  

 

 
รูปที่ 5.38 แผนกลยุทธ์ 2020 ของ FrieslandsCampina Cooperative 

 

5.2.2 ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) 

5.2.2.1 ที่มาและความส าคัญ 

ธุรกิจเพ่ือสังคม (social enterprise) เป็นรูปแบบกำรด ำเนินงำนที่มีลักษณะกำรด ำเนินภำรกิจ
ระหว่ำงองค์กรธุรกิจ (traditional business) และองค์กรสำธำรณกุศล (traditional charity) โดยน ำจุดเด่น
ขององค์กรทั้งสองประเภทมำเป็นหลักในกำรด ำเนินธุรกิจ กล่ำวคือ ธุรกิจเพ่ือสังคมมีกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือ
แสวงหำรำยได้คล้ำยกับองค์กรธุรกิจ ต่ำงกันตรงที่ในกำรท ำธุรกิจขององค์กรธุรกิจเพ่ือสังคมนั้นไม่ได้มุ่งสร้ำง
ก ำไรสูงสุด ในทำงตรงกันข้ำม กำรท ำธุรกิจมุ่งหมำยให้เกิดกำรแบ่งปันรำยได้ไปยังชุมชนและสนับสนุนกำรดูแล
สิ่งแวดล้อม พร้อมๆ กับกำรมีเงินทุนสะสมที่เพียงพอส ำหรับกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนกำร
ใหม่ และองค์ควำมรู้ใหม่ อันจะสำมำรถท ำให้องค์กรด ำเนินภำรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว  
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รูปที่ 5.39 ธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 

ส ำนักงำนสร้ำงเสริมกิจกำรเพ่ือสังคมแห่งชำติ (Thai Social Enterprise Office) ได้ให้ควำมหมำย
ของธุรกิจเพ่ือสังคมไว้ ดังนี้  กิจการที่มีเป้าหมายหลักเพ่ือการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ผ่านกลไกการค้าหรือการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน านวัตกรรมใหม่ๆ อันหลากหลายเพ่ือน ามาใช้
ในการตอบสนองความท้าทายที่มีอยู่ หรือก าลังจะเกิดขึ้นของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยหวังให้เกิดการส่งผล
การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน   

คุณลักษณะส ำคัญของธุรกิจเพ่ือสังคม 5 ประกำร คือ (1) กำรมีเป้ำหมำยทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ไม่ใช่ผลก ำไรสูงสุด (2) มีรูปแบบกำรด ำเนินกิจกำรที่มีควำมยั่งยืนทำงกำรเงิน (3) เป็นมิตรต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (4) ผลก ำไรคืนสู่สังคมและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ และ (5) ด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส 

5.2.2.2 ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมที่ประสบความส าเร็จ 

ส ำนักงำนสร้ำงเสริมกิจกำรเพ่ือสังคมแห่งชำติ  ได้รวบรวมตัวอย่ำงธุรกิจเพ่ือสังคมทั้งในและ
ต่ำงประเทศไว้ เพ่ือเป็นกำรให้ควำมรู้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ Runa Foundation ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 
2009 โดยนักศึกษำที่เคยมำท่องเที่ยวในป่ำอเมซอนก่อนหน้ำนี้ แล้วหลงใหลในรสชำติของใบ Guayusa ซึ่งใช้
ส ำหรับกำรชงดื่มเหมือนใบชำ พวกเขำกลับไปเรียนต่อและได้จัดท ำแผนธุรกิจส ำหรับธุรกิจเครื่องดื่มใบ 
Guayusa ซึ่งได้รับรำงวัลในหลำยเวที เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำพวกเขำจึงกลับมำที่ประเทศเอกวำดอร์นี้อีกครั้ง 
แล้วลงมือท ำงำนร่วมกับชุมชน Kichwa เพ่ือปลูกชำ Guayusa ให้เป็นระบบมำกยิ่งขึ้น และพัฒนำผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มจำกชำ Guayusa โดยมุ่งให้ควำมส ำคัญกับวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น กำรสนับสนุนเกษตรกรในชุมชน และ
รักษำเอกลักษณ์ของป่ำอเมซอน ปัจจุบัน Runa ซื้อใบชำจำกครอบครัวเกษตรกรกว่ำ 2,300 ครอบครัว และ
ผลิตเครื่องดึ่ม Runa ส่งไปขำยยังสหรัฐอเมริกำ 

ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรได้จัดตั้ง 2 องค์กรขึ้นมำเพ่ือแบ่งบทบำทให้ชัดเจน และประสำนงำนร่วมกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ประกอบด้วย Runa Foundation และ Runa LLC โดย Runa Foundation นั้นเป็นมูลนิธิไม่
แสวงหำก ำไร มีพันธกิจในกำรส่งเสริมให้ใช้พลังจำกสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นมิตรในกำรท ำเกษตรกรรม เพ่ือสร้ำง
และสนับสนุนควำมเป็นอยู่อย่ำงยั่งยืน ส ำหรับเกษตรกรในอเมซอน มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ กำร
จัดกำรระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม กำรตลำดอย่ำงเป็นธรรม และกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
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ส่วน Runa LLC ถูกจัดตั้งในรูปบริษัท ด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ มีพันธกิจในกำรปรับปรุงชีวิตควำม
เป็นอยู่ของเกษตรกรพ้ืนเมืองในป่ำอเมซอน โดยเชื่อว่ำทุกคนจะได้ประโยชน์จำกควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำโดย
ไม่ต้องท ำลำยมัน โดยมีกิจกรรมหลักในเชิงพำณิชย์ คือ กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำเครื่องดื่มชำ
จำกชุมชนที่ Runa Foundation เข้ำไปให้กำรสนับสนุน 

 
รูปที่ 5.40 Runa Foundation และ Runa LLC 

Runa LLC มีผลงำนเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับรำงวัลคุณภำพด้ำนผลิตภัณฑ์และรำงวัลด้ำนแผนธุรกิจ 
นอกจำกนี้ ผลิตภัณฑ์ของ Runa LLC ยังได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกผู้บริโภคในตลำดใหญ่อย่ำง
สหรัฐอเมริกำ  

 

รูปที่ 5.41 รำงวัลด้ำนผลิตภัณฑ์ที่ Runa LLC ได้รับ 

Runa Foundation Runa LLC

• แยกองค์กรที่เป็นมูลนิธิ (Runa Foundation) วิจัยและพัฒนาร่วมกับชุมชน

• และบริษัท (Runa LLC) ผลิตสินค้าเครื่องดื่มชา

โดยท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

Runa LLC และรำงวัลด้ำนผลิตภัณฑ์
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รูปที่ 5.42 รำงวัลด้ำนแผนธุรกิจที่ Runa LLC ได้รับ 

 

รูปที่ 5.43 ควำมครอบคลุมของตลำดในสหรัฐอเมริกำของ Runa LLC  

 

Runa LLC และรำงวัลด้ำนแผนธุรกิจ

Runa LLC และตลำดในต่ำงประเทศ
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กำรบริหำรจัดกำรของ Runa Foundation มีจุดเด่นหลำยประกำร ได้แก่ 

 กำรพัฒนำเทคนิคกำรเพำะปลูกและกำรสร้ำงรำยได้ 
 กำรใช้ประโยชน์และดูแลป่ำ 
 ยกระดับควำมรู้เกษตรกร 
 ควำมร่วมมือของวิสำหกิจชุมชนและมูลนิธิ 
 ปัจจัยกำรผลิต โครงสร้ำงพื้นฐำนชุมชน และกองทุน 
 บริหำรงำนร่วมกันอย่ำงมีธรรมำภิบำล  
 เครือข่ำยงำนวิจัยและพัฒนำ 

1) การพัฒนาเทคนิคการเพาะปลูกและการสร้างรายได้ 

Runa Foundation และ Runa LLC ด ำเนินภำรกิจคนละหน้ำที่ แต่มีควำมเชื่อมโยงกัน โดย Runa 
Foundation จะมุ่งเน้นกำรสนับสนุนควำมรู้และเทคนิคกำรเพำะปลูกแก่เกษตรกรท้องถิ่น เพ่ือให้คุณภำพ
ทำงกำรเพำะปลูกของเกษตรกรมีประสิทธิภำพ  ในขณะที่  Runa LLC ให้กำรสนับสนุนกำรสร้ำงงำน
เกษตรกรรม คือ กำรส่งเสริมกำรเพำะปลูกและรับซื้อใบ Guayusa ของชุมชนพ้ืนเมืองในประเทศเอกวำดอร์
มำกกว่ำ 2,000 ครัวเรือน โดยกำรรับซื้อใบ Guayusa ในรำคำท่ีเป็นธรรม สร้ำงเม็ดเงินหมุนเวียนในบรรดำชน
พ้ืนเมือง ปลูกชำไปกว่ำ 150,000 ต้นต่อปี สร้ำงกำรซื้อขำยกว่ำ 120,000 ดอลล่ำร์ต่อปี 

 
 

รูปที่ 5.44 กำรพัฒนำเทคนิคกำรเพำะปลูกและกำรสร้ำงรำยได้ 
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2) การใช้ประโยชน์และดูแลป า 
Runa Foundation สนับสนุนเกษตรกรในกำรเพำะปลูกใบ Guayusa และขำยส่งให้แก่ Runa LLC 

ในรำคำที่เป็นธรรมแก่คนในชุมชน จึงเป็นกำรส่งเสริมกำรเพำะปลูกพืชท้องถิ่นให้แก่คนในชุมชน (ปลูกชำไป
กว่ำ 150,000 ต้นต่อปี) 

นอกจำกนี้  ยังสนับสนุนให้เกิดกำรอนุรักษ์และปลูกป่ำ โดยกำรบริจำคต้น Guayura ทั้งหมด 
115,000 ต้น และป่ำไม้ กว่ำ 550 เฮคเตอร์ พร้อมทั้งยังมีกำรกันพ้ืนที่ของกำรเพำะปลูกไว้ส ำหรับป่ำไม้ กว่ำ 
15,000 เฮคเตอร์ 

 

รูปที่ 5.45 กำรใช้ประโยชน์จำกป่ำ (ใบ Guavusa) 

3) ยกระดับความรู้เกษตรกร 
Runa Foundation มีศูนย์กำรวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรต่ำงๆ ที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำร

พัฒนำกำรเพำะปลูกพืชในแถบป่ำไม้ Amazon และได้มีกำรสนับสนุนช่วยเหลือกำรให้ควำมรู้ที่มีประโยชน์แก่
เกษตรกรในชุมชน ผ่ำนงำน workshop ต่ำงๆ 
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รูปที่ 5.46 กำรยกระดับควำมเกษตรกร 

4) ความร่วมมือของวิสาหกิจชุมชนและมูลนิธิ 
Runa LLC สร้ำงและสนับสนุนควำมเป็นอยู่อย่ำงยั่งยืนให้แก่เกษตรกรท้องถิ่น โดยกำรสนับสนุนให้

เกิดกำรจ้ำงงำน จำกกำรปลูกใบ Guayusa และยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและควำมเป็นอยู่ดั้งเดิม โดยที่ Runa 
Foundation สนับสนุนควำมรู้และเทคนิคกำรเพำะปลูกแก่เกษตรกรท้องถิ่น 
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รูปที่ 5.47 ควำมร่วมมือของวิสำหกิจชุมชนและมูลนิธิ 

5) ปัจจัยการผลิต โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน และกองทุน 

Runa Foundation สนับสนุนกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรท้องถิ่น ช่วยสร้ำงอ ำนำจในกำรต่อรอง 
ส่งเสริมกำรตลำดอย่ำงเป็นธรรม รวมไปถึงกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับเกษตรกรท้องถิ่นต่ำงๆ ในกำรพัฒนำและ
วำงแผนโครงสร้ำงธุรกิจเพ่ือผลักดันให้เกิดเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน (Community Enterprise) 

Runa Foundation มีกำรสนับสนุนเงินทองประมำน $70,000 ส ำหรับ Social Premium Fund 
หรือเงินทุนให้กำรช่วยสนับสนุนโครงกำรพัฒนำชุมชนต่ำงๆ นอกจำกนี้ ยังมีกำรให้ควำมรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับ
กำรสนับสนุนและวำงแผนโครงสร้ำงพ้ืนที่ว่ำส่วนใดควรเพำะปลูกเก็บเกี่ยว และส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ส ำหรับป่ำ
ไม ้(Land Management Planning) 
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รูปที่ 5.48 ปัจจัยกำรผลิต โครงสร้ำงพื้นฐำนชุมชน และกองทุน 

6) บริหารงานร่วมกันอย่างมีธรรมาภิบาล  
Runa Foundation ให้ควำมส ำคัญกับ Stakeholder Engagement โดยจะมีกำรจัดประชุมกับ

เกษตรกร, องค์กร Non-Profits, บริษัท Runa LLC, และส่วนของภำครัฐ ในประเด็นที่ส ำคัญ ช่องทำงและ
โอกำสในกำรพัฒนำ เกษตรกรรมของเกษตรกรชุมชนท้องถิ่น ในทุก 3 เดือน 

ในระดับของกำรบริหำรก็ได้มีกำรจัดโครงสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิภำพ โดย Board of 
Director ของ Runa Foundation และ Runa LLC นั้ น  ประกอบไปด้วยกรรมกำรที่ เชี่ ยวชำญด้ำน
เกษตรกรรม และกรรมกำรที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรท ำธุรกิจ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 312 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
 

รูปที่ 5.49 กำรบริหำรงำนร่วมกันอย่ำงมีธรรมำภิบำล  

 
7) เครือขา่ยงานวิจัยและพัฒนา 

Runa Foundation ได้บูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรวิจัยและพัฒนำกับเครือข่ำยต่ำงๆ ผ่ำนโครงกำร
ที่หลำกหลำย อำท ิ

 Agroforestry Research: เป็นกำรร่วมมือกันของ Runa Foundation และ the Yale School 
of Forestry, Universidad San Francisco de Quito, CUNY – Lehman College, and the 
Virginia Botanical Gardens ในร่วมมือกันท ำงำนวิจัยและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร Forest 
Garden ที่เป็นลักษณะป่ำไม้ท้องถิ่นของชุมชนพื้นเมืองของประเทศเอกวำดอร์ 

 Research: Runa Foundation ได้มีกำรจัดตั้งศูนย์กำรวิจัยในกำรท ำงำนวิจัยและศึกษำเกี่ยวกับ
ลักษณะป่ำไม้ Amazon, กำรวิจัยและพัฒนำสินค้ำใหม่ และกำรจัดงำน Workshop เพ่ือกำร
กระจำยควำมรู้ที่ได้จำกงำนวิจัยต่ำงๆ ออกสู่เกษตรกรในชุมชน 

 NAKU: องค์กรได้มีกำรร่วมมือกันท ำงำนกับกลุ่มชุมชนพื้นเมือง Sapara ได้กำรช่วยกันบันทึกและ
เก็บข้อมูลพืชท้องถิ่นท่ีหำยำกและสูญพันธ์ไป เพ่ือใช้ส ำหรับงำนวิจัย 

 Rios Nete: เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร หมอยำดั้งเดิมแบบ Shipibo (หมอท้องถิ่น) และ
แพทย์แผนปัจจุบันในกำรวิจัยและพัฒนำยำสมุนไพรที่มีมำตรฐำน 
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รูปที่ 5.50 เครือข่ำยงำนวิจัยและพัฒนำ 

 

 

 

************** 
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6 การพัฒนาคู่มือ 

 

6.1 สรุปแนวปฏิบัติ/ปัจจัยสู่ความส าเร็จและข้อควรระวัง/ปัจจัยเสี่ยง 

คณะที่ปรึกษำได้ศึกษำองค์ประกอบและปัจจัยของกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ รวมทั้งกลไก 
กำรด ำเนินงำน กำรบูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรบริหำรจัดกำรให้เชื่อมโยงกัน ตลอดจน ปัจจัยสู่
ควำมส ำเร็จและปัจจัยเสี่ยงจำกกำรพัฒนำพ้ืนที่ ตำม Practical Framework โดยน ำผลกำรศึกษำดังกล่ำวมำ
วิเครำะห์เพ่ือหำแนวทำงปฏิบัติและข้อควรระวัง เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำคู่มือรองรับกำรพัฒนำโครงกำรตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

6.1.1 ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 ครัวเรือนพ่ึงตนเองเป็นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินและน้ ำ ตลอดจนจัดกำร
ผลิตด้ำนกำรเกษตรภำยในครัวเรือน อันเป็นกำรผลิตเพ่ือพออยู่พอกินและพ่ึงตนเอง โดยแบ่งเป็น (1) บริหำร
จัดกำรน้ ำ (2) ท ำกิจกรรมกำรเกษตรพออยู่พอกินและ (3) บริหำรจัดกำรที่ดินขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6.1.1.1 บริหารจัดการน้ าและป าให้ได้ประโยชน์ตลอดป  

ขั้นที่ 1.1 บริหำรจัดกำรน้ ำและป่ำให้ได้ประโยชน์ตลอดปี ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 5 ประกำรและข้อ
ควรระวัง/ปัจจัยเสี่ยง 3 ประกำรในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและป่ำ ซึ่งก่อให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืน
ในกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในแต่ละข้ัน ดังรูปที่  6.1   

 
 

รูปที่ 6.1 แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง: บริหำรจัดกำรน้ ำและป่ำให้ได้ประโยชน์ตลอดปี 
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1.3 บริหารจัดการท่ีดินขนาดเลก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.2 ท ากิจกรรมการเกษตรพออยู่พอกิน

1.1 บริหารจัดการน้ าและป าให้ไดป้ระโยชน์ตลอดป 

1.1.S1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็น
ระบบตามหลักเกณ ์พึง่พาธรรมชาติ

1.1.S2 จัดสรรทรัพยากรอย่างสมดลุและ
ใช้ประโยชน์เต็มประสิทธิภาพตามความ
ต้องการของชุมชน

1.1.S4 สร้างอาสาสมัครซ่ึงเป็นคนในพื้นที่
ซ่ืงมีความเข้าใจในหลักการและวิธีการ 
ตลอดจนชาวบ้านมีความเชื่อมั่น

1.1.S5 จังหวัดและท้องถ่ินร่วมคิดร่วมท า
และสนับสนุนให้ชุมชนดูแลและรบัผิดชอบ
โดยชุมชน

1.1.S3 ดูแลรักษาแหล่งน้ า ป าไม้ และ
โครงสร้างพื้นฐานอย่างถูกต้องโดยชุมชน 
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

1.1.R2 ทรัพยากรไม่เพียงพอตลอดป  
 ขาดแคลน และไม่คงเส้นคงวา

1.1.R1 การจัดสรรทรพัยากรลงตัว ไม่
สมดุล และเกิดแก่งแย่งกัน

1.1.R3 ชุมชนขาดความพร้อมในการดูแล
ขั้นต้น ต้องได้รับการช่วยเหลือจากจังหวัด
และท้องถ่ิน

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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แนวปฏิบัติ  
1.1.S1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอย่ำงเป็นระบบตำมหลักเกณฑ์พ่ึงพำธรรมชำติ  
1.1.S2 จัดสรรทรัพยำกรอย่ำงสมดุลและใช้ประโยชน์เต็มประสิทธิภำพตำมควำมต้องกำรของชุมชน  
1.1.S3 ดูแลรักษำแหล่งน้ ำ ป่ำไม้ และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอย่ำงถูกต้องโดยชุมชน เพ่ือกำรใช้ประโยชน์

อย่ำงยั่งยืน  
1.1.S4 สร้ำงอำสำสมัครซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่ซื่งมีควำมเข้ำใจในหลักกำรและวิธีกำร ตลอดจนชำวบ้ำนมี

ควำมเชื่อมั่น  
1.1.S5 จังหวัดและท้องถิ่นร่วมคิดร่วมท ำและสนับสนุนให้ชุมชนดูแลและรับผิดชอบโดยชุมชน  

ข้อควรระวัง/ปัจจัยเสี่ยง  
1.1.R1 กำรจัดสรรทรัพยำกรลงตัว ไม่สมดุล และเกิดแก่งแย่งกัน 
1.1.R2 ทรัพยำกรไม่เพียงพอตลอดปี ขำดแคลน และไม่คงเส้นคงวำ 

1.1.R3 ชุมชนขำดควำมพร้อมในกำรดูแลขั้นต้น ต้องได้รับกำรช่วยเหลือจำกจังหวัดและท้องถิ่น 

6.1.1.2 ท ากิจกรรมการเกษตรพออยู่พอกิน 

ขั้น 1.2 ท ำกิจกรรมกำรเกษตรพออยู่พอกิน ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 6 ประกำรและข้อควรระวัง/
ปัจจัยเสี่ยง 3 ประกำรในกำรเพำะปลูก กำรปศุสัตว์และประมง และหัตถกรรม/แปรรูป ซึ่งก่อให้เกิดกำร
ยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในแต่ละขั้น ดังรูปที่  6.2 

 

รูปที่ 6.2 แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง: ท ำกิจกรรมกำรเกษตรพออยู่พอกิน 
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1.3 บริหารจัดการท่ีดินขนาดเลก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.2 ท ากิจกรรมการเกษตรพออยู่พอกิน

1.1 บริหารจัดการน้ าและป าให้ไดป้ระโยชน์ตลอดป 

1.2.S6 ส่งเสริมการสร้างอาชีพนอกภาค
เกษตร ตามลักษณะการเกษตรของแต่ละ
พื้นที่ และเพื่อเป็นรายได้พิเศษ

1.2.R2 รายได้ไม่มั่นคงตลอดป  
ไม่พอเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

1.2.R1 ขาดการวางแผนระยะยาว ส่วน
ใหญ่เป็นการวางแผนเฉพาะหน้า  เป็นป   
ไป 

1.2.R3 ขาดผู้สืบทอดอาชีพ ไม่มีการขยาย
ผลความรู้จากรุ่นสู่รุ่นในชุมชน

1.2.S1 คัดเลือกพืช ศก   ผลผลิตคุณค่า
สูง  เป็นพืชปลอดภัยที่เหมาะสมกับพื้นที่
ขายง่าย และราคาสูง

1.2.S2 เพาะปลูกและดแูลพืช ในแต่ละ
ขั้นตอน  เกษตรอินทรี  อย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนสามารถคิดต้นทุนการผลิตได้

1.2.S3 คัดเลือกพันธุสัตว์ ศก   ผลผลิต
คุณค่าสงู  เป็นพันธ์ดหีรือพันธ์ผสมที่
เหมาะสมกับพื้นที่ เลี้ยงง่าย ให้ผลผลิตสูง 
และราคาสูง

1.2.S4 เลี้ยงสตัว์ในแต่ละขั้นตอน  เกษตร
อินทรี  อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสามารถ
คิดต้นทุนการผลติได้

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

1.2.S5 ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการท าเกษตร
อินทรีย์ในทุกขั้นตอน  ปลูกอะไร/ที่ไหน/
อย่างไร/ราคาดี  และการพัฒนา
ประสิทธิภาพเกษตรอินทรี
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แนวปฏิบัติ  
1.2.S1 คัดเลือกพืชเศรษฐกิจ (ผลผลิตคุณค่ำสูง) เป็นพืชปลอดภัยที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ ขำยง่ำย และ

รำคำสูง 
1.2.S2 เพำะปลูกและดูแลพืช ในแต่ละขั้นตอน (เกษตรอินทรี) อย่ำงเป็นระบบ ตลอดจนสำมำรถคิด

ต้นทุนกำรผลิตได้ 
1.2.S3 คัดเลือกพันธุสัตว์เศรษฐกิจ (ผลผลิตคุณค่ำสูง) เป็นพันธ์ดีหรือพันธ์ผสมที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ 

เลี้ยงง่ำย ให้ผลผลิตสูง และรำคำสูง 
1.2.S4 เลี้ยงสัตว์ในแต่ละข้ันตอน (เกษตรอินทรี) อย่ำงเป็นระบบ ตลอดจนสำมำรถคิดต้นทุนกำรผลิตได้ 
1.2.S5 ให้ควำมรู้ที่ถูกต้องในกำรท ำเกษตรอินทรีย์ในทุกขั้นตอน (ปลูกอะไร/ที่ไหน/อย่ำงไร/รำคำดี) 

และกำรพัฒนำประสิทธิภำพเกษตรอินทรี 
1.2.S6 ส่งเสริมกำรสร้ำงอำชีพนอกภำคเกษตร ตำมลักษณะกำรเกษตรของแต่ละพ้ืนที่ และเพ่ือเป็น

รำยได้พิเศษ 

ข้อควรระวัง/ปัจจัยเสี่ยง  
1.2.R1 ขำดกำรวำงแผนระยะยำว ส่วนใหญ่เป็นกำรวำงแผนเฉพำะหน้ำ (เป็นปีๆ ไป) 
1.2.R2 รำยได้ไม่ม่ันคงตลอดปี ไม่พอเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

1.2.R3 ขำดผู้สืบทอดอำชีพ ไม่มีกำรขยำยผลควำมรู้จำกรุ่นสู่รุ่นในชุมชน 

6.1.1.3 บริหารจัดการที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ขั้นที่ 1.3 บริหำรจัดกำรที่ดินขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 6 ประกำรและ
ข้อควรระวัง/ปัจจัยเสี่ยง 3 ประกำร ซึ่งก่อให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในแต่ละข้ัน ดังรูปที่  6.3 
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รูปที่ 6.3 แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง: บริหำรจัดกำรที่ดินขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แนวปฏิบัติ  
1.3.S1 จัดสรรที่ดินเพ่ือกระจำยควำมเสี่ยง ตลอดจนปรับปรุงและบ ำรุงคุณภำพดินอย่ำงถำวร/

ต่อเนื่อง 
1.3.S2 วำงแผนปลูกพืชเศรษฐกิจตำมควำมต้องกำรของตลำด (รำคำดี/ขำยคล่อง/ขำยได้ตลอดปี) 

โดยต้องสอดคล้องกับปัจจัยกำรผลิตที่มี 
1.3.S3 วำงแผนเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตำมควำมต้องกำรของตลำด (รำคำดี/ขำยคล่อง/ขำยได้ตลอดปี) 

โดยต้องสอดคล้องกับปัจจัยกำรผลิตที่มี 
1.3.S4 ควบคุมกำรผลิตให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของตลำดเป้ำหมำย (หรือมำตรฐำนที่สหกรณ์

ก ำหนด) และควบคุมต้นทุนได้ 
1.3.S5 คนในพ้ืนที่มีควำมรู้ ออกแรงคิดเพ่ือแก้ปัญหำโดยร่วมกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในพ้ืนที่ และเพ่ือ

พัฒนำต่อยอดควำมรู้ 
1.1.S6 บันทึกและท ำบัญชีต้นทุน เพ่ือให้รู้ก ำไรขำดทุน  

ข้อควรระวัง/ปัจจัยเสี่ยง  
1.3.R1 กำรวำงแผนกำรผลิตเกินศักยภำพและเกินปัจจัยกำรผลิตที่มี 
1.3.R2 ต้นทุนกำรผลิตควบคุมไม่ได้และไม่คงที่ 
1.3.R3 สถำนภำพของครัวเรือนยังขำดทุนและเป็นหนี้สะสม 
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1.3 บริหารจัดการท่ีดินขนาดเลก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.2 ท ากิจกรรมการเกษตรพออยู่พอกิน
1.1.S6 บันทึกและท าบญัชีต้นทุน เพื่อให้รู้
ก าไรขาดทุน

1.3.R1 การวางแผนการผลิตเกินศักยภาพ
และเกินปัจจัยการผลิตที่มี 

1.3.R2 ต้นทุนการผลิตควบคุมไม่ได้และไม่
คงที่

1.3.R3 สถานภาพของครัวเรือนยังขาดทุน
และเป็นหน้ีสะสม1.3.S1 จัดสรรที่ดินเพื่อกระจายความเสี่ยง 

ตลอดจนปรับปรงุและบ ารุงคุณภาพดิน
อย่างถาวร/ต่อเน่ือง
1.3.S2 วางแผนปลูกพืช ศก  ตามความ
ต้องการของตลาด  ราคาดี/ขายคล่อง/
ขายได้ตลอดป   โดยต้องสอดคล้องกับ
ปัจจัยการผลิตที่มี

1.3.S3 วางแผนเลี้ยงสัตว์ ศก  ตามความ
ต้องการของตลาด  ราคาดี/ขายคล่อง/
ขายได้ตลอดป   โดยต้องสอดคล้องกับ
ปัจจัยการผลิตที่มี

1.3.S4 ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของตลาดเป้าหมาย  หรือ
มาตรฐานที่สหกรณ์ก าหนด  และควบคุม
ต้นทุนได้

1.3.S5 คนในพื้นที่มีความรู้ ออกแรงคิด 
เพื่อแก้ปัญหาโดยร่วมกับภาคส่วนต่าง   
ในพื้นที่ และเพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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6.1.2 ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 ชุมชนรวมกลุ่ม พ่ึงตนเองได้ เป็นกำรรวมพลังกันภำยในชุมชนในรูปกลุ่มหรือ
สหกรณ์เพ่ือร่วมแรงด ำเนินงำนในเรื่องต่ำง ๆ ทั้งในด้ำนกำรผลิต กำรตลำด ควำมเป็นอยู่ สวัสดิกำร กำรศึกษำ 
สังคมและศำสนำโดยแบ่งเป็น (1) รวมกลุ่มและดูแลควำมเป็นอยู่สมำชิก (2) พัฒนำกำรผลิตให้สอดคล้องกับ
กำรตลำดและ (3) ส่งเสริมกำรเกษตรสมำชิก 

6.1.2.1 รวมกลุ่มและดูแลความเป็นอยู่สมาชิก 

ขั้นที่ 2.1 รวมกลุ่มและดูแลควำมเป็นอยู่สมำชิก ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 4 ประกำรและข้อควร
ระวัง/ปัจจัยเสี่ยง 4 ประกำรในกำรรวมกลุ่มและดูแลควำมเป็นอยู่ของสมำชิกสหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน  
ซึ่งก่อให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ในแต่ละ
ขั้น ดังรูปที่  6.4 

 
รูปที่ 6.4 แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง: รวมกลุ่มและดูแลควำมเป็นอยู่สมำชิก 

แนวปฏิบัติ  
2.2.S1 รวมกลุ่มอำชีพจำกกลุ่ม/สมำชิกท่ีประสบควำมส ำเร็จ มีศักยภำพ และมีก ำไร 
2.1.S2 รวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนโดยธรรมชำติ และสมำชิกสำมำรถบริหำรจัดกำรกองทุนให้มีเงิน

หมุนเวียนต่อยอด และเพียงพอในกำรดูแลสมำชิก 
2.1.S3 จัดกำรระบบสหกรณ์ตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือให้เป็นที่พ่ึงในระยำวให้กับสมำชิกทุกคน 

(สร้ำงรำยได้ ลดรำยจ่ำย) 
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2.2 พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับการตลาด

2.1 รวมกลุ่ม
และดแูลความ
เป็นอยู่สมาชิก 2.3 ส่งเสริมการเกษตรสมาชิก

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

2.1.R1 กฎระเบียบกองทุนขาด
ธรรมาภิบาล

2.1.S3 จัดการระบบสหกรณ์ตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นทีพ่ึ่งใน
ระยาวให้กับสมาชิกทุกคน  สร้าง
รายได้ ลดรายจ่าย 

2.1.S2 รวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนโดย
ธรรมชาติ และสมาชิกสามารถ
บริหารจัดการกองทุนให้มีเงิน
หมุนเวียนต่อยอด และเพียงพอใน
การดูแลสมาชิก

2.1.S4 สร้างอาชีพทางเลือกให้กับ
ลูกหลานในชุนชน และส่งสริมการ
พัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพ

2.1.R 4 ขาดการถ่ายทอดความรู้
การพัฒนาสู่วงกว้าง/รุ่นหลัง

2.1.R3 ไม่สามารถยกระดับ
มาตรฐานการด าเนินงานให้
เทียบเคียงกับสหกรณ์ทีป่ระสบ
ความส าเร็จในระดับสากล

2.1.R2 ขาดวินัยของกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์

2.1.S1 รวมกลุ่มอาชีพจากกลุ่ม/
สมาชิกที่ประสบความส าเร็จ มี
ศักยภาพ และมีก าไร
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2.1.S4 สร้ำงอำชีพทำงเลือกให้กับลูกหลำนในชุนชน และส่งสริมกำรพัฒนำควำมรู้ในกำรประกอบ
อำชีพ  

ข้อควรระวัง/ปัจจัยเสี่ยง  
2.1.R1 กฎระเบียบกองทุนขำดธรรมำภิบำล 
2.1.R2 ขำดวินัยของกลุ่มสมำชิกสหกรณ์ 
2.1.R3 ไม่สำมำรถยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนให้เทียบเคียงกับสหกรณ์ท่ีประสบควำมส ำเร็จใน

ระดับสำกล 
2.1.R4 ขำดกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรพัฒนำสู่วงกว้ำง/รุ่นหลัง 

6.1.2.2 พัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับการตลาด 

ขั้นที่ 2.2 พัฒนำกำรผลิตให้สอดคล้องกับกำรตลำด ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 4 ประกำรและข้อควร
ระวัง/ปัจจัยเสี่ยง 4 ประกำรในกำรสร้ำงรำยได้ให้ชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำร
พัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในแต่ละขั้น ดังรูปที่ 6.5 

 
รูปที่ 6.5 แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง: พัฒนำกำรผลิตให้สอดคล้องกับกำรตลำด 

แนวปฏิบัติ  
2.2.S1 เข้ำใจในสถำนกำรณ์กำรตลำดและมีกลไก/เครื่องมือทำงกำรตลำดรองรับ 
2.2.S2 วำงแผนกำรผลิต ควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนผลผลิตให้ได้ตำมควำมต้องกำรของตลำด 
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2.2.S3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นการ
สร้างรายได้ ความรูแ้ละการดแูล
สมาชิก/ชุมชน

2.2 พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับการตลาด

2.1 รวมกลุ่ม
และดแูลความ
เป็นอยู่สมาชิก 2.3 ส่งเสริมการเกษตรสมาชิก

2.2.R1 ขาดความเป็นเจ้าของ
ของคนในพื้นที่ และเกิดความ
แตกแยกของสมาชิกในรูปแบบ
ต่าง    ไม่เคารพกติกา/ผดิกฏ 

2.2.R2 พึ่งพาหน่วยงานภายนอกใน
การบริหารสหกรณ์มากเกินไป

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

2.2.R3 ขาดแผนการผลิตของชุมชน
หรือขาดการมีส่วนร่วมกับชุมชนใน
การวางแผนการผลิต

2.2.S1 เข้าใจในสถานการณ์
การตลาดและมีกลไก/เครื่องมือทาง
การตลาดรองรบั

2.2.S2 วางแผนการผลิต ควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานผลผลิตให้ได้
ตามความต้องการของตลาด

2.2.S4 พัฒนาผลผลติ/ผลิตภัณ ์
ใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด

2.2.R4 ผลผลิตมีคณุภาพไม่ตรง
ความต้องการของตลาด ไม่
สม่ าเสมอ และไม่เป็นไปตามเวลาที่
ต้องการ
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2.2.S3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสหกรณ์ให้ได้มำตรฐำน โดยเน้นกำรสร้ำงรำยได้ ควำมรู้และ 
กำรดูแลสมำชิก/ชุมชน 

2.2.S4 พัฒนำผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  

ข้อควรระวัง/ปัจจัยเสี่ยง  
2.2.R1 ขำดควำมเป็นเจ้ำของของคนในพ้ืนที่ และเกิดควำมแตกแยกของสมำชิกในรูปแบบต่ำง ๆ 

(ไม่เคำรพกติกำ/ผิดกฏ) 
2.2.R2 พ่ึงพำหน่วยงำนภำยนอกในกำรบริหำรสหกรณ์มำกเกินไป  
2.2.R3 ขำดแผนกำรผลิตของชุมชนหรือขำดกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนในกำรวำงแผนกำรผลิต 
2.2.R4 ผลผลิตมีคุณภำพไม่ตรงควำมต้องกำรของตลำด ไม่สม่ ำเสมอ และไม่ เป็นไปตำมเวลำที่

ต้องกำร 

6.1.2.3 ส่งเสริมการเกษตรสมาชิก 

ขั้นที่ 2.3 ส่งเสริมกำรเกษตรสมำชิก ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 4 ประกำรและข้อควรระวัง/ปัจจัยเสี่ยง 
1 ประกำรในกำรส่งเสริมสมำชิกสหกรณ์ ซึ่งก่อให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในแต่ละข้ัน ดังรูปที่ 6.6 

 

 

รูปที่ 6.6 แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง: ส่งเสริมกำรเกษตรสมำชิก 
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2.2 พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับการตลาด

2.1 รวมกลุ่ม
และดแูลความ
เป็นอยู่สมาชิก 2.3 ส่งเสริมการเกษตรสมาชิก

2.3.S1 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสมและเพียงพอ สนับสนุนการ
แปรรปู/เก็บรักษาผลผลิตของ
สมาชิก

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

2.3.S2 สร้างเครือข่ายด้านวิชาการ
เพื่อจัดการความรู้ในการสนับสนุน
การเกษตรของชุมชน

2.3.S3 สนับสนุนการควบคุม
คุณภาพและปัจจัยการผลิตทีส่มาชิก
ยังท าเองไม่ได้ดี ตลอดจนมีระบบให้
ความช่วยเหลือในยามวิกฤติ

2.3.S4 มีข้อมูลความต้องการสินค้า
เกษตรประเภทต่าง  และสร้าง
ช่องทางกับตลาดขายส่งขนาดใหญ่

2.3.R1 การช่วยเหลือแบบไม่จ ากัด 
ชุมชนไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วย
ตัวเอง
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แนวปฏิบัติ  
2.3.S1 สร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสมและเพียงพอ สนับสนุนกำรแปรรูป/เก็บรักษำผลผลิตของ

สมำชิก 
2.3.S2 สร้ำงเครือข่ำยด้ำนวิชำกำรเพ่ือจัดกำรควำมรู้ในกำรสนับสนุนกำรเกษตรของชุมชน 
2.3.S3 สนับสนุนกำรควบคุมคุณภำพและปัจจัยกำรผลิตที่สมำชิกยังท ำเองไม่ได้ดี ตลอดจนมีระบบให้

ควำมช่วยเหลือในยำมวิกฤติ 
2.3.S4 มีข้อมูลควำมต้องกำรสินค้ำเกษตรประเภทต่ำงๆ และสร้ำงช่องทำงกับตลำดขำยส่งขนำดใหญ่  

ข้อควรระวัง/ปัจจัยเสี่ยง  
2.3.R1 กำรช่วยเหลือแบบไม่จ ำกัด ชุมชนไม่สำมำรถอยู่รอดได้ด้วยตัวเอง 

6.1.3 ขั้นที่ 3: การเชื่อมโยงสู่ภายนอก 

6.1.3.1 เชื่อมโยงแหล่งทุน เพื่อพัฒนา/ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน 

ขั้นที่ 3.1 เชื่อมโยงแหล่งทุน เพ่ือพัฒนำ/ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนชุมชน ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 4 
ประกำรและข้อควรระวัง/ปัจจัยเสี่ยง 1 ประกำร  ซึ่งก่อให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำตำม
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในแต่ละข้ัน ดังรูปที่  6.7 

 

 

รูปที่ 6.7 แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง: เชื่อมโยงแหล่งทุน เพ่ือพัฒนำ/ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนชุมชน 
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3.1 เช่ือมโยงตลาด แหล่งทุน
องค์ความรู้ และเทคโนโลยี

ขั้นที่ 3: ออกสู่ภายนอก 

3.1.S4 เชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอกที่น่าเชื่อถือ  Best 
practices) เพื่อเพิ่มแหล่ง
ทุน/เทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่
ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้
จริง

3.1.S3 สร้างศักยภาพ
บุคลากรทางด้านการตลาด
และเทคโนโลยีทันสมัยจาก
รุ่นสู่รุน่

3.1.S2 สร้างกลไกทาง
การตลาดที่มีความเช่ียวชาญ
และท าตลาดได้จริง

3.1.S1 ก าหนดต าแหน่ง
ทางการตลาดให้เป็นสินค้าที่มี
เอกลักษณ์คุณภาพสูงโดยเน้น
การตลาดระดับบน

3.1.R1 ขาดการบูรณาการ
การพัฒนาของทกุภาคส่วนใน
ภาพรวม  ต่างคน/ต่างท า 
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แนวปฏิบัติ  

3.1.S1 ก ำหนดต ำแหน่งทำงกำรตลำดให้เป็นสินค้ำที่มีเอกลักษณ์คุณภำพสูงโดยเน้นกำรตลำด
ระดับบน 

3.1.S2 สร้ำงกลไกทำงกำรตลำดที่มีควำมเชี่ยวชำญและท ำตลำดได้จริง 
3.1.S3 สร้ำงศักยภำพบุคลำกรทำงด้ำนกำรตลำดและเทคโนโลยีทันสมัยจำกรุ่นสู่รุ่น 
3.1.S4 เชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำยนอกที่น่ำเชื่อถือ (Best practices) เพ่ือเพ่ิมแหล่งทุน/เทคโนโลยี/

องค์ควำมรู้ที่ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้จริง  

ข้อควรระวัง/ปัจจัยเสี่ยง  
3.1.R1 ขำดกำรบูรณำกำรกำรพัฒนำของทุกภำคส่วนในภำพรวม (ต่ำงคน/ต่ำงท ำ) 
 

6.2 การพัฒนคู่มือ 

คณะที่ปรึกษำได้น ำข้อสรุปแนวปฏิบัติ/ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จและข้อควรระวัง/ปัจจัยเสี่ยง มำวิเครำะห์
และพัฒนำรูปแบบและแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพ้ืนที่ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้อง
กับโครงสร้ำง องค์ประกอบและปัจจัยที่ระบุไว้ใน Practical Framework และค ำนึงถึงกำรบูรณำกำรระหว่ำง
หน่วยงำนและภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งนี้ ได้พัฒนำคู่มือเพ่ือเป็นแนวทำงกำรพัฒนำโครงกำรตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้ 

1) คู่มือกำรจัดกำรองค์ควำมรู้พระรำชด ำรัสด้ำนกำรพัฒนำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

2) คู่มือแนวปฏิบัติในกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

6.2.1 คู่มือการจัดการองค์ความรู้พระราชด ารัสด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

คู่มือกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ฯ มีขอบเขตครอบคลุมพระรำชด ำรัส/พระรำชด ำริด้ำนกำรพัฒนำของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ซึ่งได้รวมรวมและจัดโครงสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือแสดงควำมเข้ำใจถึงที่มำ  
ต้นก ำเนิดและเนื้อควำมด้ำนกำรพัฒนำที่พระองค์ท่ำนพระรำชทำนด้ำนกำรพัฒนำไว้ โดยถอดองค์ควำมรู้ตำม
กรอบกำรพัฒนำ ดังนี้  

(1) กรอบ Practical Framework ซึ่งเป็นกำรพัฒนำอย่ำงเป็นล ำดับขั้นใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับพื้นท่ี/ภูมิภำค 

(2) องค์ประกอบกำรพัฒนำใน 5 เรื่องหลัก ได้แก่ ทรัพยำกรธรรมชำติ เกษตรพ่ึงพำธรรมชำติ รำยได้
นอกภำคเกษตร สหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน และ กำรเชื่อมโยงสู่ภำยนอก  

คู่มือกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ฯ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ โดยเป็นพ้ืนฐำนของกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำน
กำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักพัฒนำ สำมำรถสืบค้นได้ง่ำยและ
สำมำรถใช้งำนในด้ำนต่ำงๆ ได้ทันที 
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รูปที่ 6.8 ขอบเขตองค์ประกอบกำรพัฒนำ 

 

 
รูปที่ 6.9 โครงสร้ำงคู่มือกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดสรร
ท่ีดิน

การใช้
ประโยชน์

ท่ีดิน

การ
ปรับปรุง 
บ ารุงดิน

ระบบ
ชลประทาน

การใช้
ประโยชน์

การ
บ ารุงรักษา

ดิน น้ า

การจัดสรร
พ้ืนท่ีป า

การใช้
ประโยชน์

การปลกู
ทดแทน

ป า

เกษตรพึ่งพาธรรมชาติ

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เพาะปลูก

เทคโนโลยี
การใช้น้ า

การขาย

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร ยา

การขาย

การ
เพาะปลูก ปศุสัตว์

วิจัย 
จัดหาพันธุ์

แรงงาน

เทคนิคการ
เลี้ยง

อาหาร ยา

การขาย

ประมง

รายได้นอกภาคเกษตร

ใช้วัตถุดบิ
ในพ้ืนท่ี

การ
ออกแบบ

การตลาด

ราคา 
ต้นทุน

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลติ

กระบวน
การแปร

รูป

ราคา 
ต้นทุน

หัตถกรรม แปรรูป

สหกรณ ์
วิสาหกิจชุมชน

การตลาด

เทคนิคการ
ผลิต

องค์ประกอบการพัฒนา

กระบวน
การบริหาร

จัดการ

บุคลากร

เป็นแหล่ง
ขาย

วัตถุดิบ

การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณ ์

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
การผลติ

สร้าง
รายได้

ส่งเสริม
การเกษตร
สมาชิก

เงินกู้ 
กองทุน 

 พันธุ ์ยา 

ให้ความรู้
การเกษตร

ร้านค้า
สวัสดิการ

ดูแลความ
เป็นอยู่
สมาชิก

เงินกู้ 
กองทุน 

 การศึกษา 
ทั่วไป 

อบรม
อาชีพเสริม

การกู้ยืม 
เงินทุน
สหกรณ์

อบรมการ
จัดท าบัญชี
ครัวเรือน

ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม

การเชี่อมโยงสู่ภายนอก

แหล่งทุน

เทคโนโลยี

การเพ่ิม
มูลค่า

ผลิตภณั ์

เครือข่าย
ทุน

องคค์วามรู้

2. ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทั้งดนิ น้ าและป า

3. เกษตรพึ่งพาธรรมชาติ ในด้านการ
เพาะปลกู ปศสุัตว์และประมง

4. รายได้นอกภาคเกษตร จากหัตถกรรมและ
การแปรรูป

5. สหกรณ ์วิสาหกจิชุมชน ในเรือ่งการสร้าง
รายได้ การสง่เสริมเกษตรสมาชิก และการ

ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิก

6. การเช่ือมโยงสู่ภายนอก 

1. บทน า: พระราชด ารัสด้านการพฒันาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การจดัการองค์ความรู้
พระราชด ารัสด้าน
การพัฒนาของ

พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

พระราชด ารัส

ประเด็นส าคัญ
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6.2.2 คู่มือแนวปฏิบัติในการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

คู่มือแนวปฏิบัติฯ มีขอบเขตครอบคลุมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพ้ืนที่จำกโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริเป็นไปอย่ำงเป็นระบบ จึงจัดท ำแนวปฏิบัติในกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎี
ใหม่ในแตล่ะข้ันตำมกรอบรูปแบบโมเดลกำรปฏิบัติ (Practical Model) ในแต่ละข้ัน ดังนี้  

 ขั้นที่ 1 ครัวเรือนพึ่งตนเอง: เป็นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินและน้ ำ และจัดกำรผลิตด้ำน
กำรเกษตรภำยในครัวเรือน อันเป็นกำรผลิตเพื่อพออยู่พอกินและพ่ึงตนเอง  

 ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้: เป็นกำรรวมพลังกันภำยในชุมชนในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์เพ่ือ
ร่วมแรงด ำเนินงำนในเรื่องต่ำง ๆ ทั้งในด้ำนกำรผลิต กำรตลำด ควำมเป็นอยู่ สวัสดิกำร กำรศึกษำ 
สังคมและศำสนำ  

 ขั้นที่ 3: การเชื่อมโยงสู่ภายนอก: เป็นกำรเชื่อมโยงติดต่อประสำนกับชุมชนภำยนอก เช่น ธนำคำร 
บริษัท ห้ำงร้ำนเอกชน เพ่ือจัดหำแหล่งทุนหรือแหล่งเงินมำช่วยในกำรลงทุนพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ และ
พัฒนำคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นสำมำรถพ่ึงพำตนเอง  

 คู่มือแนวปฏิบัติฯ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ โดยเป็นแนวปฏิบัติในกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว เพ่ือให้ เกิดกำรพัฒนำอย่ำงเป็นขั้นตอน เป็นระบบ และยั่ งยืน  
ตลอดจนให้ข้อควรระวัง/ปัจจัยเสี่ยง เพ่ือป้องกันหรือลดโอกำสที่จะเกิดควำมผิดพลำดหรือควำมล้มเหลวใน
กำรพัฒนำ 

 
รูปที่ 6.10 โครงสร้ำงคู่มือแนวปฏิบัติฯ 

 

  

ข้ันที่    ครัวเรอืน
พึ่งตนเอง

ข้ันที่    ชุมชน
รวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้

ข้ันที่    การเช่ือมโยง
สู่ภายนอก

1. บทน า

แนวปฏิบัติในการพฒันาตาม
แนวพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

1.1 บริหำรจัดกำรน้ ำและป่ำให้ได้
ประโยชน์ตลอดปี

1.  ท ำกิจกรรมกำรเกษตรพออยู่
พอกิน

1.  บริหำรจัดกำรท่ีดินขนำดเล็กให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

 .1รวมกลุ่มและดูแลควำมเป็นอยู่
สมำชิก

 . พัฒนำกำรผลิตให้สอดคล้องกับ
กำรตลำด

 . ส่งเสริมกำรเกษตรสมำชิก

 .1 เช่ือมโยงแหล่งทุน เพื่อพัฒนำ 
ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนชุมชน

สาระส าคัญ

แนวปฏิบัติ

ข้อควรระวัง ปัจจัยเส่ียง
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7 ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูป 

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้ประชำชนมีกำรผลิตและบริโภคตำมศักยภำพของพ้ืนที่ เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลงจำกภำยนอก ทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยอยู่บนหลักของควำม
พอประมำณ ควำมมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไขของควำมรู้และคุณธรรม นอกจำกนี้ ทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นหนึ่ง
ตัวอย่ำงของกำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรปฏิบัติ ได้จ ำแนกกำรพัฒนำออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
ควำมพอเพียงในระดับครัวเรือน ควำมพอเพียงในระดับชุมชน และควำมพอเพียงในระดับพ้ืนที่  ทั้งนี้ เพ่ือให้
กำรพัฒนำของเกษตรกรสำมำรถด ำเนินไปอย่ำงเป็นล ำดับขั้น ไม่เร่งรีบจนเกินไป มีภูมคุ้มกันเพียงพอและมี
ควำมพร้อมก่อนที่จะก้ำวไปสู่กำรพัฒนำในขั้นถัดไป อันจะก่อให้เกิดควำมยั่งยืนของกำรพัฒนำในที่สุด 

กำรจำกศึกษำและวิเครำะห์สำมำรถพัฒนำกรอบ Practical Framework เพ่ือแสดงถึงกรอบยึดโยงใน
กำรพัฒนำในแต่ละขั้นตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ดังแสดงในรูปที่ 7.1-7.2 

 
รูปที่ 7.1 Practical Framework 

กลไกสนับสนุน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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รูปที่ 7.2 Practical Framework และกำรพัฒนำ 3 ล ำดับขั้น 

กำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้ครัวเรือนและชุมชนพ่ึงตนเองได้ อย่ำงไรก็ตำม 
ถึงแม้จะให้ครัวเรือนและชุมชนเป็นหลักในกำรพัฒนำตนเอง แต่จ ำเป็นอย่ำงยิ่ งที่จะต้องได้รับกำรสนับสนุน
ส่งเสริมจำกภำคส่วนต่ำงๆ ทั้ งส่วนรำชกำร ท้องถิ่นท้องที่  ภำคเอกชน องค์กรไม่แสวงหำก ำไร  และ
สถำบันกำรศึกษำ เพ่ือให้มีองค์ควำมรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำในแต่ละล ำดับขั้น รวมทั้ง
ทรัพยำกรและเทคโนโลยีที่จะมำหนุนเสริมให้กำรพัฒนำของครัวเรือนและชุมชนสำมำรถตั้งหลักและพัฒนำไป
ได้อย่ำงเป็นขั้นตอน มีมำตรฐำน และต่อเนื่อง 

กำรปฏิรูปบทบำทหน้ำที่ของส่วนรำชกำรและผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นอีกหนึ่งภำรกิจส ำคัญที่ควรมีกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบและครอบคลุมทุกภำคส่วนส ำคัญที่เกี่ยวข้อง ในที่นี้ขอเสนอแนวทำงปฏิรูป 3 ระดับ 
ตำมกรอบ Practical Framework ได้แก่ ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพ่ึงตนเอง ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พ่ึงตนเองได้ 
และขั้นที่ 3: ออกสู่ภำยนอก 

 

7.1 การปฏิรูปขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง  

กำรพัฒนำระดับครัวเรือนให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้นั้น มุ่งหมำยให้ครัวเรือนสำมำรถท ำมำหำกินใน
พ้ืนที่ท ำกินของครอบครัว สำมำรถหมุนเวียนกำรเพำะปลูกเลี้ยงสัตว์และหำรำยได้เสริมพอเลี้ยงครอบครัวทั้งปี 
ไม่ต้องสร้ำงหนี้สินเพ่ิมเติมให้ล้นตัว ซึ่งปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำขั้นที่  1 นี้ ประกอบด้วย (1) กำรบริหำร
จัดกำรน้ ำและป่ำให้ได้ประโยชน์ตลอดปี (2) กำรท ำกิจกรรมกำรเกษตรพออยู่พอกิน และ (3) บริหำรจัดกำร
ที่ดินขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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(3)

ออกสู่ภายนอกเพื่อ
เชื่อมโยงแหล่งทุน 
องค์ความรู้ และ

เทคโนโลยี  

(2)

ชุมชนรวมกลุ่ม 
พึ่งตนเองได้  
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กำรพัฒนำที่ผ่ำนมำมีหลำยพื้นที่ที่ประสบควำมส ำเร็จ สำมำรถพัฒนำเกษตรกรให้เป็นครัวเรือนพึ่งพำ
ต้นเองได้ อย่ำงไรก็ตำม ในหลำยพ้ืนที่ยังพบว่ำมีปัญหำอยู่มำก เกษตรกรยังไม่สำมำรถพ่ึงตนเองได้อย่ำง
ต่อเนื่อง เพรำะมีปัญหำเกิดขึ้นในระหว่ำงกิจกรรมกำรพัฒนำ อำทิ  

 การกระจายน้ าไม่ทั่วถึงเป็นธรรม เกิดควำมขัดแย้งในพ้ืนที่เนื่องจำกน้ ำในแหล่งน้ ำไม่พอใช้ บำง
ช่วงน้ ำในแหล่งกักเก็บมีไม่เพียงพอ มีจัดสรรน้ ำไม่ท่ัวถึง ไม่เป็นธรรม 

 เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์ไม่ได้ผลเท่าที่ควร หลำยครั้งเกิดจำกกำรเพำปลูก/เลี้ยงสัตว์ที่ไม่เหมำะสม
กับพ้ืนที่ หรือ ที่เกษตรกรไม่ถนัด เกษตกรมีควำมรู้ไม่เพียงพอ/รู้ไม่ครบถ้วนไม่รอบด้ำนของ
กระบวนกำรทั้งหมด เช่น กำรเลือกประเภทพืช/สัตว์ กำรเลือกพันธุ์ กำรเตรียมดิน กำรใช้น้ ำ 
กำรบ ำรุงรักษำ กำรก ำจัดแมลงและป้องกันโรค และกำรเก็บเก่ียว เป็นต้น 

 ไม่สามารถจัดสรรที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด โดยสำเหตุส ำคัญเกิดจำกกำรที่เกษตรกรไม่รู้
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกระแสเงินสดที่เข้ำออกกับกระบวนกำรผลิต เช่น ไม่ได้คิดให้ชัดว่ำจะปลูก
อะไร ได้ผลผลิตเท่ำไหร่ เก็บกินเท่ำไหร่ ขำยได้เท่ำไหร่ ต้นทุนเป็นอย่ำงไร เป็นต้น ท ำให้ไม่ได้คิด
ต่อไปว่ำ ที่ท ำอยู่นั้นตกลงว่ำก ำไรหรือขำดทุน ปลูกอะไรต้นทุนต่ ำกว่ำและมีก ำไรสูงกว่ำ จึงไม่ได้
มีกำรปรับเปลี่ยนกำรใช้พื้นที่เพ่ือเพำะปลูกให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

กำรปฏิรูปขั้นที่ 1 เพ่ีอให้ครัวเรือนพ่ึงพำตนเองได้ จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำเรื้อรังข้ำงต้น 
โดยมีแนวทำงส ำคัญ 3 แนวทำงด้วยกัน ได้แก่ (1) ก ำหนดผังกำรใช้น้ ำและกำรกระจำยน้ ำ (2) ให้ควำมรู้ด้ำน
แผนและกำรเงิน (3) ก ำหนดโฉนดชุมชน 

(1) การก าหนดผังการใช้น้ าและการกระจายน้ า ควรเป็นสิ่งแรกที่จะต้องพูดคุยและสร้ำงควำม
เข้ำใจให้ตรงกันระหว่ำงครัวเรือนต่ำงๆ ในพ้ืนที่พัฒนำ ซึ่งผลกำรพูดคุยจะน ำไปนู่กำรก ำหนดผัง
กำรใช้น้ ำและกำรกระจำยน้ ำที่เป็นธรรมได้นั้น จ ำเป็นต้องปรับบทบำทหน้ำที่ของแต่ละฝ่ำยให้
ชัดเจนและเชื่อมโยงกำรท ำงำนกันให้เป็นเนื้อเดียวกัน ได้แก่ ส่วนรำชกำร (ในพ้ืนที่) พิจำรณำผัง
กำรใช้น้ ำและดูแลกำรกระจำยน้ ำในพ้ืนที่ (ภำพรวมก่อนกระจำยน้ ำสู่ชุมชน) อย่ำงทั่วถึงและ
เหมำะสม ท้องถิ่นรับผิดชอบผังกำรใช้น้ ำและดูแลกำรกระจำยน้ ำในท้องถิ่น/ในชุมชนอย่ำงทั่วถึง
และเหมำะสม รวมทั้ งท ำหน้ำที่ เป็นตัวกลำงที่ช่วยในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และกติกำ 
(Regulate) กำรใช้น้ ำของชุมชน โดยที่มีอำสำสมัครส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรใช้น้ ำในท้องถิ่น/
ชุมชน โดยร่วมตรวจสอบกับหน่วยงำนในพื้นท่ี 

(2) การให้ความรู้ด้านแผนและการเงิน เป็นสิ่งที่ต้องวำงรำกฐำนและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องให้แก่
เกษตรกร คือ ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจควำมรู้ด้ำนแผนและกำรเงิน และคอยติดตำมให้ค ำปรึกษำ 
จนเกิดควำมเข้ำใจที่แท้จริงและปฏิบัติได้อย่ำงเป็นปกตินิสัย ทั้งนี้ หน่วยงำนส ำคัญที่ควรปรับ
บทบำทหน้ำที่ในเรื่องนี้ คือ ส่วนรำชกำร (ในพ้ืนที่) และ/หรือทีมงำนด้ำนกำรเกษตร ไม่เพียงแต่
ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรเกษตำเท่ำนั้น แต่ควรจะให้ค ำแนะน ำในกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนธุรกิจ
ไปควบคู่กันด้วย โดยอำจประสำนกับสถำบันกำรเงิน (เช่น ธกส. หรือ ธ.ออมสิน เป็นต้น) และ
สถำบันกำรศึกษำที่มีศักยภำพให้ควำมรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรผลิตและกำร
วิเครำะห์ทำงกำรเงิน (รำยได้ รำยจ่ำย รำคำขำย และต้นทุน เป็นต้น)  

(3) การก าหนดโฉนดชุมชน เป็นสิ่งที่ควรหำรือกันให้ชัดเจน เนื่องจำกเมื่อเริ่มมีน้ ำมีป่ำและเกษตร
หลำยครัวเรือนได้รับประโยชน์ สำมำรถเพำะปลูกได้ดี เลี้ยงสัตว์ได้ดี ก็จะเริ่มมีควำมต้องกำรใน
กำรใช้ประโยชน์แหล่งน้ ำและผืนป่ำมำกขึ้น ดังนั้น ควรจะมีกำรก ำหนดโฉนดชุมชน โดยปรับ
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รูปแบบวิธีด ำเนินกำรใหม่ กล่ำวคือ ไม่ให้ส่วนรำชกำรเป็นผู้ด ำเนินกำร แต่ให้ชุมชนเป็นหลักใน
กำรจัดท ำโฉนดชุมชนเพ่ือแสดงถึงเจตนำร่วมกันกำรใช้พ้ืนที่ของชุมชน โดยมีส่วนรำชกำร (ใน
พ้ืนที่) ร่วมกับชุมชนพิจำรณำผังกำรใช้พ้ืนที่ของชุมชน 

 

 
รูปที่ 7.3 กำรปฏิรูปขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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ก าหนดผังการใช้น้ า
และการกระจายน้ า

ท้องถิ่นรับผิดชอบผังการใช้น้ าและดูแล
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ส่วนราชการ  ในพ้ืนที่  พิจารณาผังการใช้
น้ าและดูแลการกระจายน้ าในพ้ืนที่ 
 ภาพรวมก่อนกระจายน้ าสู่ชุมชน  อย่าง
ทั่วถึงและเหมาะสม 

ท้องถิ่นก าหนดหลักเกณ ์และกติกา 
 Regulate  การใช้น้ าของชุมชน

อาสาสมัครส ารวจข้อมูลความต้องการใช้
น้ าในท้องถิ่น/ชุมชน โดยร่วมตรวจสอบกับ
หน่วยงานในพ้ืนที่

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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ก าหนด
โฉนดชุมชน

ชุมชนจัดท าโฉนดชุมชนเพ่ือแสดงถงึ
เจตนาร่วมกันการใช้พื้นที่ของชุมชน

ส่วนราชการ  ในพ้ืนที่  ร่วมกับชุมชน
พิจารณาผังการใช้พื้นที่ของชุมชน

ให้ความรู้ด้าน
แผนและการเงิน

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

สถาบันการเงิน  เช่น ธกส  หรือ ธ ออมสิน 
เป็นต้น  และสถาบันการศึกษาที่มศีักยภาพ
ให้ความรู้และ ึกอบรมเกี่ยวกับการวาง
แผนการผลิตและการวิเคราะห์ทางการเงิน 
 รายได้ รายจ่าย ราคาขาย และต้นทุน 
เป็นต้น  

ส่วนราชการ  ในพ้ืนที่  และ/หรือทีมงาน
ด้านการเกษตรให้ค าแนะน าในการ
วิเคราะห์และจัดท าแผนธุรกิจ
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7.2 การปฏิรูปขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้  

กำรพัฒนำระดับชุมชนให้สำมำรถรวมกลุ่มพ่ึงพำตนเองได้นั้น มุ่งหมำยให้ชุมชนสำมำรถรวมกลุ่มเพ่ือ
เสริมภูมิคุ้มกันให้กับระดับครัวเรือนและระดับชุมชนไปพร้อมกัน กล่ำวคือ กำรรวมกลุ่มจะช่วยให้ชุมชน
สำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้มำกขึ้น ได้แก่ ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำสินค้ำเกษตร ควำมเสี่ยงในรำคำ
และกำรพึ่งพำปัจจัยกำรผลิตสมัยใหม่จำกต่ำงประเทศ ควำมเสี่ยงด้ำนแผนกำรผลิต ควำมเสี่ยงด้ำนน้ ำ ฝนทิ้ง
ช่วง ฝนแล้งและ ภัยธรรมชำติอ่ืนๆ และโรคระบำด ซึ่งปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำขั้นที่ 2 นี้ ประกอบด้วย (1) 
กำรรวมกลุ่มและดูแลควำมเป็นอยู่สมำชิก (2) กำรพัฒนำกำรผลิตให้สอดคล้องกับกำรตลำด และ (3) ส่งเสริม
กำรเกษตรสมำชิก 

กำรพัฒนำให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องยังเป็นสิ่งที่ท้ำทำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพรำะมีปัญหำ
เกิดข้ึนในระหว่ำงกิจกรรมกำรพัฒนำอยู่หลำยประกำร อำทิ  

 สมาชิกชุมชนยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยสมำชิกแต่ละครัวเรือนยังไม่มีควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรเพ่ิมผลผลิตในแปลงของตนเอง กำรลดต้นทุนกำรผลิต และวิธีกำรเพ่ิมรำยได้ให้กับ
ครัวเรือน ดังนั้น จึงไม่เข้ำใจและเห็นประโยชน์ของกลไกกำรรวมกลุ่มเพ่ือลดควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่
จะมำกระทบกับผลผลิต ต้นทุน และรำยได้ของครัวเรือน 

 สมาชิกที่มีความรู้มากกว่าเอาเปรียบผู้ที่รู้น้อยกว่า โดยในบริบทที่สมำชิกขำดควำมรู้พ้ืนฐำน
เกี่ยวกับกำรรวมกลุ่ม กลไกและวิธีปฏิบัติของกลุ่ม ก็จะมีผู้ที่มีควำมรู้มำกกว่ำมำเอำเปรียบ เช่น 
น ำปุ ยรำคำแพงมำขำยให้สมำชิก กำรทุจริตในกองทุน เป็นต้น 
 

กำรปฏิรูปขั้นที่ 2 เพ่ีอให้ชุมชนพ่ึงพำตนเองได้ จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น 
โดยมีแนวทำงส ำคัญ 2 แนวทำงด้วยกัน ได้แก่ (1) รวมกลุ่ม/สร้ำงสถำบัน (Institution) และ (2) กำรยกระดับ
สหกรณ์และวิสำหกิจชุมชน 

(1) รวมกลุ่ม/สร้างสถาบัน  Institution) เป็นสิ่งที่ควรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจให้เกิดขึ้นใน
หมู่สมำชิก กล่ำวคือ สมำชิกต้องเข้ำใจวัตถุประสงค์ของกำรรวมกลุ่ม ว่ำรวมกันเพ่ืออะไร เช่น 
เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรผลิตสินค้ำ/บริกำรให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด เพ่ือลดตุ้นทุนกำร
ผลิต หรือ เพ่ือเป็นกลไกดูแลสมำชิกในยำมฉุกเฉิน เป็นต้น นอกจำกนี้ ควรให้ชุมชนมีกำร
รวมกลุ่มที่มีลักษณะของควำมเป็นสถำบัน คือ มีกำรก ำหนดกฎ กติกำ มำรยำท และ
กระบวนกำรท ำงำนที่เป็นระบบชัดเจน ทุกคนเข้ำใจตรงกันและปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะ
เกิดสิ่งเหล่ำนี้ขึ้นได้ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่หน่วยงำนสนับสนุนจะต้องยกระดับ หรือ ปรับบทบำทกำร
สนับสนุนในแนวทำงใหม่ อำทิ ปรับบทบำทของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ร่วมกลุ่ม (นอกเหนือจำกกำรตรวจบัญชีสหกรณ์) และให้ส่วนรำชกำรสนับสนุนงบประมำณหรือ
อุดหนุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรผลิตให้กับสหกรณ์ (ท่ีเข้มแข็ง) หรือจัดสรรให้กับชุมชนซึ่งรวมกลุ่ม
และมีแผนรองรับที่ชัดเจน เป็นต้น 

(2) การยกระดับสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน  โดยให้มีกลไกในระดับชำติ อำจเป็นในรูปของ
คณะกรรมกำร (ระดับชำติ) รับผิดชอบในกำรส่งเสริมและยกระดับสหกรณ์และวิสำหกิจชุมชน 
โดยก ำหนดนโยบำยร่วมกันกับสถำบันกำรเงิน ส่วนรำชกำร ท้องถิ่น และส่วนรำชกำร 
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รูปที่ 7.4 กำรปฏิรูปขั้นที่ 2: ชุมชนพ่ึงตนเอง 

 

7.3 การปฏิรูปขั้นที่ 3: ออกสู่ภายนอก  

กำรพัฒนำระดับชุมชน/พ้ืนที่ให้สำมำรถออกสู่ภำยนอกได้นั้น มุ่งหมำยให้ชุมชน/พ้ืนที่สำมำรถที่จะ
เชื่อมโยงกับเครือข่ำยสังคมใหญ่ที่เข้มแข็ง (ชุมชน องค์กร ธุรกิจ) เกิดกำรแบ่งปัน ช่วยเหลือกัน ถ่ำยทอดภูมิ
ปัญญำ เงินทุน/เทคโนโลยี เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม และอยู่ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน อย่ำงไรก็ตำม กำรออกสู่ภำยนอก
ของชุมชนจ ำนวนไม่น้อยไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร ทั้งๆ ที่มีภำคส่วนต่ำงๆ เข้ำมำสนับสนุน ทั้งส่วน
รำชกำร เอกชน และภำคประชำสังคม โดยมีสำเหตุส ำคัญจำกกำรขำดกำรบูรณำกำรกำรพัฒนำของทุกภำค
ส่วนในภำพรวม คือ ต่ำงคน/ต่ำงท ำ 

กำรปฏิรูปขั้นที่ 3 เพ่ีอให้ชุมชน/พ้ืนที่ให้สำมำรถออกสู่ภำยนอกได้ มีแนวทำงส ำคัญ 3 แนวทำง
ด้วยกัน ได้แก่ (1) กำรมุ่งสู่กำรจัดกำรในลักษณะองค์กร/บริษัท (Corporate) (2) กำรเชื่อมโยง Supply 
Chain ทั้งระบบ และ (3) กำรพัฒนำควำมรู้/สร้ำงคนในระยะยำว 

 

(1) การมุ่งสู่การจัดการในลักษณะองค์กร/บริษัท  Corporate) โดยส่งเสริมสนับสนุนกำรยกระดับ
สหกรณ์ (ที่ เข้มแข็ง/ประสบควำมส ำเร็จ) ไปสู่กำรบริหำรจัดกำรในลักษณะองค์กร/บริษัท 
(Corporate) เช่น กำรมีคณะกรรมกำรบริษัทที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำน
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Sustainable-
Minded Farmer

       
           

            
                        

         
          
Business 
Incubator

Supply Chain   
               

           
   

          
        

        
(Function)

        
(Area)

         
        

             
(Community / Area)

รวมกลุ่ม/
สร้างสถาบัน
 Institution  

ส่วนราชการสนับสนุนงบประมาณหรือ
อุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานการผลิตให้กบั
สหกรณ์  ที่เข้มแข็ง  หรือจัดสรรให้กับ
ชุมชนซึ่งรวมกลุ่มและมีแผนรองรับที่
ชัดเจน

สร้างความเข้าใจให้ชุมชนตระหนักถึง
ประโยชน์ของการรวมกลุ่มหรือการเข้า
สหกรณ์และดีขึ้นอย่างไร เช่น ลดต้นทุน 
เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมราคาสินค้า และเพิ่ม
อ านาจในการต่อรอง

ยกระดับสหกรณ์
และวิสาหกิจ

ชุมชน

ควรมีคณะกรรมการ  ระดับชาติ  
รับผิดชอบในการส่งเสริมและยกระดับ
สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน โดยก าหนด
นโยบายร่วมกันกับสถาบนัการเงิน 
ส่วนราชการ ท้องถิ่น และส่วนราชการ

ปรับบทบาทของกรมส่งเสริมสหกรณ์ใน
การให้ความรู้เกี่ยวกับการร่วมกลุ่ม 
 นอกเหนือจากการตรวจบัญชีสหกรณ ์

ชุมชนร่วมกลุ่มสร้างสถาบัน  Institution  
และร่วมก าหนดกฎและกติการ่วมกนัที่
ชัดเจน เพ่ือให้อยู่ร่วมกันโดยไม่แตกแยก

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 
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กำรผลิต กำรเศรษฐศำสตร์ กำรเงินกำรบัญชี กฎหมำย และเทคโนโลยี เป็นต้น กำรมีผู้บริหำร
มืออำชีพที่รู้จักเครื่องมือบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย เป็นต้น 

(2) เชื่อมโยง Supply Chain ทั้งระบบ โดยส่งเสริมกำรเชื่อมโยงกับภำคเอกชนตลอด Supply 
chain ตลอดจนกำรเชื่อมโยงไปสู่ Distribution Center ต่ำง ๆ 

(3) การพัฒนาความรู้/สร้างคนในระยะยาว สร้ำงบุคลำกรรุ่นใหม่ที่จะกลับมำท ำงำนในส่วนงำน 
โดยร่วมท ำแผนกำรพัฒนำคนในพ้ืนที่กับสถำบันกำรศึกษำ โดยให้โควต้ำ/ทุนแก่ลูกหลำนใน
ชุมชนในเรื่อง/สำขำท่ีจะกลับมำยกระดับวิสำหกิจชุมชน 

 

 
 

รูปที่ 7.5 กำรปฏิรูปขั้นที่ 3: ออกสู่ภำยนอก 

 

กำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นงำนพัฒนำที่ต้องด ำเนินกำรเป็นล ำดับขั้น นอกจำก
จะต้องมีกำรปฏิรูปกำรด ำเนินภำรกิจของส่วนรำชกำร ท้องถิ่นท้องที่ สถำบันกำรศึกษำ ชุมชน ภำคเอกชน 
และองค์กรไม่แสวงหำก ำไร ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ในภำพรวมทุกหน่วยงำนภำครัฐต้องมีควำมเข้ำใจกำรพัฒนำ
ตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และต้องร่วมกันปฏิรูปในระยะยำว  โดยมีกำรริเริ่ม
ด ำเนินกำรในลักษณะของโครงกำรน ำร่อง (Pilot Project) เพ่ือทดลองปฏิบัติ รวมไปถึงต้องมีกำรฝึกอบรม 
(Training) เพ่ือให้ทุกฝ่ำยมีควำมเข้ำใจที่ตรงกัน 
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Business 
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Supply Chain   
               

           
   

          
        

        
(Function)

        
(Area)

         
        

             
(Community / Area)

มุ่งสู่การจัดการใน
ลักษณะองค์กร/บริษัท 

 Corporate)

ร่วมท าแผนการพัฒนาคนในพื้นที่
กับสถาบันการศึกษา โดยให้
โควต้า/ทุนแก่ลูกหลานในชุมชน
ในเรื่อง/สาขาที่จะกลับมา
ยกระดับวิสาหกิจชุมชน

ขั้นที่ 3: ออกสู่ภายนอก 

ส่งเสริมการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนตลอด
Supply chain ตลอดจนการเชื่อมโยงไป
สู่ Distribution Center ต่าง   

ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับสหกรณ์
 ที่เข้มแข็ง/ประสบความส าเร็จ  ไปสู่การ
บริหารจัดการในลักษณะองค์กร/บริษัท 
 Corporate) 

พัฒนาความรู้/
สร้างคน

ในระยะยาว

เชื่อมโยง Supply 
Chain ทั้งระบบ
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รูปที่ 7.6 ภำพรวมกำรพัฒนำ 
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Minded Farmer

       
           

            
                        

         
          
Business 
Incubator

Supply Chain   
               

           
   

          
        

        
(Function)

        
(Area)

         
        

             
(Community / Area)

ภาพรวม
การพัฒนา

ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องมีความเข้าใจ
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

ต้องร่วมกันปฏิรูปในระยะยาว

ต้องมีการ ึกอบรม
(Training) เพื่อให้ทุก  าย

มีความเข้าใจที่ตรงกัน

ควรริเริ่มด าเนินการใน
ลักษณะของโครงการ

น าร่อง (Pilot Project) 
เพื่อทดลองปฏิบัติ

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ ขั้นที่ 3: ออกสู่ภายนอก 
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8 แผนการด าเนินงาน 

 

ตำรำงที่ 8.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและกำรน ำส่งมอบงำน 

รายละเอียด 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  เดือน  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1) ก าหนดกรอบแนวคิด และแผนการด าเนินโครงการ           
(1)กรอบแนวคิด            
(2) แผนกำรด ำเนินโครงกำร           

รายงานเบ้ืองต้น (จ ำนวน 20 ชุด)           
2) จัดท ารายงานความก้าวหน้า           
(1) ศึกษำว่ำแต่ละปัจจัยและระดบัของ Practical Framework มี

แนวพระรำชด ำริอะไร และมีกำรปฏิบัติตำมแนวพระรำชด ำริ
ดังกล่ำวอย่ำงไร 

          

(2) ค้นคว้ำต้นแบบโครงกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพยีง 
เพื่อหำปฏิสมัพันธ์ของปัจจัยในกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียงในแต่ละกลุม่ 

          

(3)วิเครำะห์เพื่อตรวจสอบ/ค้นหำปัจจัยและเง่ือนไขที่จะก่อให้เกิด
กำรยกระดับและควำมยัง่ยืนในกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกจิ
พอเพียง 

          

(4) ศึกษำรูปแบบที่ประสบควำมส ำเร็จในต่ำงประเทศ เพื่อท ำกำร
เปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนของกำรพัฒนำให้ เกิดกำร
ยกระดับและควำมยั่งยืน 

          

(5) ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสำนแนวพระรำชด ำริ ในกำร
คัดเลือกและลงพื้นที่โครงกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่ำ 3 กรณี 

          

รายงานความก้าวหน้า (จ ำนวน 20 ชุด)           
3) จัดท าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์           
(1)น ำผลที่ได้รับจำกกำรวิเครำะห์โครงกำรต้นแบบ มำใช้เป็นแนว

ทำงกำรวิเครำะห์และประเมินโครงกำรขยำยผล 
          

(2) ระบุร่ำงจุดแข็ง (ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ) และจุดอ่อน (ปัจจัยเสี่ยง) 
ของกำรขยำยผลกำรพัฒนำอันเนื่ องมำจำกพระรำชด ำริ 
โดยเฉพำะควำมส ำเร็จในกำรต่อยอด  

          

(3) จัดท ำร่ำงคู่มือกำรพัฒนำโครงกำรตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพยีง            
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (จ ำนวน 20 ชุด)           
4) จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์           
(1) จัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์           
รายงานฉบับสมบูรณ์ (จ ำนวน 50 ชุด)           
ให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของมูลนิธิ
ปิดทองหลังพระสืบสำนแนวพระรำชด ำริ 
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ตำรำงที่ 8.2 ผลงำนที่คณะที่ปรึกษำฯจะส่งมอบในแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน ผลงานที่จะส่งมอบ ระยะเวลา 

ขั้นตอนที่ 1 
รำยงำนเบื้องต้น 

1. กรอบแนวคิด 
2. แผนกำรด ำเนินโครงกำร 
 

1 เดือน 
นับถัดจำกวันลง
นำมในสัญญำ 

ขั้นตอนที่ 2 
รำยงำน

ควำมก้ำวหน้ำ 

1. แนวพระรำชด ำริและแนวปฏิบตัิในแต่ละปจัจัยและระดับของ Practical 
Framework 

2. บทวิเครำะห์ต้นแบบโครงกำรพฒันำตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพยีงไม่น้อยกว่ำ 3 
กรณี ท่ีอธิบำยถึงปฏิสมัพันธ์ของปัจจัยในกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียงในแต่ละระดับ (ครัวเรือน ชุมชน พ้ืนท่ี และประเทศ) 

3. ปัจจัยส ำคญัและเง่ือนไขท่ีจะกอ่ให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำ
ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

4 เดือน 
นับถัดจำกวันลง
นำมในสัญญำ 

ขั้นตอนที่ 3 
ร่ำงรำยงำนฉบับ

สมบูรณ ์

1. บทวิเครำะห์กำรขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ตำมองค์ควำมรู้ที่ได้
จำกกำรวิเครำะหโ์ครงกำรต้นแบบ 

2. ร่ำงจุดแข็ง (ปัจจัยสู่ควำมส ำเรจ็) และจุดอ่อน (ปัจจัยเสี่ยง) ของกำรขยำยผลกำร
พัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยเฉพำะควำมส ำเร็จในกำรต่อยอด 

3. ร่ำงคู่มือกำรพัฒนำโครงกำรตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

7 เดือน 
นับถัดจำกวันลง
นำมในสัญญำ 

ขั้นตอนที่ 4 
รำยงำนฉบับ

สมบูรณ ์

1. แนวพระรำชด ำริและแนวปฏิบตัิในแต่ละปจัจัยและระดับของ Practical 
Framework 

2. บทวิเครำะห์กรณีศึกษำ ประกอบด้วย 
 ต้นแบบโครงกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ที่อธิบำยถึงปฏิสัมพันธ์

ของปัจจัยในกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละระดบั 
(ครัวเรือน ชุมชน พ้ืนท่ี และประเทศ) 

 กำรขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ตำมองค์ควำมรู้ทีไ่ด้จำกกำร
วิเครำะหโ์ครงกำรต้นแบบ 

3. ปัจจัยส ำคญัและเง่ือนไขท่ีจะกอ่ให้เกิดกำรยกระดับและควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำ
ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

4. จุดแข็ง (ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ) และจุดอ่อน (ปัจจัยเสีย่ง) ของกำรขยำยผลกำร
พัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยเฉพำะควำมส ำเร็จในกำรต่อยอด 

5. คู่มือกำรพัฒนำโครงกำรตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

10 เดือน 
นับถัดจำกวันลง
นำมในสัญญำ 

 

 

************** 
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บรรณานุกรม 

 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสำนแนวพระรำชด ำริร่วมกับ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี , 2556. 
รำยงำนกำรศึกษำ โครงกำรศึกษำแนวทำงขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้จำกโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ, ระยะที่ 1 กำรศึกษำเชิงลึกถึงกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้อันเนื่องมำจำก
โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ. 

มูลนิธิชัยพัฒนำ, 2550. เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่. อัมรินท์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง: กรุงเทพฯ. 

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี, ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง, 2557.
แผนยุทธศำสตร์กำรบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 
2557 - 2560). 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2550. ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง. โรง
พิมพ์ 21 เซ็นจูรี่: กรุงเทพฯ. 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง, 2550. กำรประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง. 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2551. จำกปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง... สู่กำร
ปฏิบัติ. เพชรรุ่งเรืองกำรพิมพ์: กรุงเทพฯ. 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ, 2551. ทฤษฎีใหม่ 
หลักกำรพึ่งตนเองที่ยั่งยืน. 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ, 2555. หนังสือชุดจอม
ปรำชญ์แห่งกำรพัฒนำ เล่ม 7 “ทฤษฎีใหม่”. บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ำกัด (มหำชน): 
กรุงเทพฯ. 

 

 

 

************** 
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ภาคผนวก 

 

 



โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 337 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ภาพการลงพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จ.เพชรบุรี 

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558 
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โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 339 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ภาพการลงพื้นที่สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จ.ราชบุรี 

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 

   

  

  



โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 340 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

  

  

  



โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 341 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

  

  

  
 

 
  



โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 342 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ภาพการลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.สกลนคร 

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558 

  

  

  



โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 343 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

  

  

  

  
  



โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 344 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ภาพการลงพื้นที่โครงการหลวงและดอยค า 
พื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ 

วันที่ 23-24 กันยายน 2558 

  

  

  

  



โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 345 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

  

  

  

  
  



โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 346 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ภาพการลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน 

วันที่ 1-3 ตุลาคม 2558 

  

  

  

   



โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 347 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

  

  

  

  
  



โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 348 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ภาพการลงพื้นที่โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

จ.อุดรธานี วันที่ 6-7 ตุลาคม 2558 

  

  

  

    



โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 349 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

  

  

  

  
  



โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 350 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ภาพการลงพื้นที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางค า จ.สกลนคร 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 

  

   

  

   



โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 351 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ภาพการลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านปางจ าปี ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

วันที่ 25 กันยายน 2558 

  

  

  

  
  



โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 352 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ภาพการลงพื้นที่โครงการระบบสูบน้าด้วยแสงอาทิตย์ บ้านบางกลอยและบ้านโป่งลึก จ.เพชรบุรี 

วันที่ 22 กันยายน 2558 
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