
 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนจังหวดัเชียงใหม่  ให้มีศักยภาพ 
การแข่งขนัในอาเซียน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อ
วิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นการส่งเสริมการ
ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียนอย่าง
สร้างสรรค ์บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวิจยัไดร้วบรวมวรรณกรรมในส่วนของ
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างกรอบการวิจยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 
2.1 เอกสารท่ีเกีย่วข้อง 

2.1.1 แนวคิดเกษตรอินทรีย ์
 แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรียค์ือ การบริหารจดัการการผลิตทางการเกษตร

แบบองคร์วม ซ่ึงแตกต่างอยา่งชดัเจนจากการเกษตรแผนใหม่ท่ีมุ่งเนน้การเพิ่มผลผลิตชนิดใดชนิด
หน่ึงสูงสุด โดยการพฒันาเทคนิคต่างๆ เก่ียวกบัการใหธ้าตุอาหารพืชและป้องกนัก าจดัส่ิงมีชีวิตอ่ืน
ท่ีอาจมีผลในการท าให้พืชท่ีปลูกมีผลผลิตลดลง แนวคิดเช่นน้ีเป็นแนวคิดแบบแยกส่วน เพราะ
แนวคิดน้ีตั้ งอยู่บนฐานการมองว่า การเพาะปลูกไม่ได้สัมพนัธ์กับส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ 
ดงันั้นการเลือกชนิดและวิธีการใชปั้จจยัการผลิตต่างๆ มุ่งเฉพาะแต่การประเมินประสิทธิผลต่อพืช
หลกัท่ีปลูก โดยไม่ได้ค  านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตร ส าหรับ
เกษตรอินทรียซ่ึ์งเป็นการเกษตรแบบองคร์วม จะให้ความส าคญักบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การรักษาแหล่ง
น ้ าให้สะอาด และการฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของฟาร์ม ทั้งน้ีเพราะแนวทางเกษตร
อินทรียอ์าศยักลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการท าการผลิต ดังนั้นเกษตรอินทรียจ์ะ
ประสบความส าเร็จได้ เกษตรกรจ าเป็นต้องเรียนรู้กลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ  
(Thai Organic land, 2553) 
   หลกัการเกษตรอินทรีย ์
   หลกัการส าคญั 4 ขอ้ของเกษตรอินทรีย ์คือ สุขภาพ นิเวศวิทยา ความเป็นธรรม และ 
การดูแลเอาใจใส่ (health, ecology, fairness and care) 
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   (ก) มิติด้านสุขภาพ เกษตรอินทรียค์วรจะต้องส่งเสริมและสร้างความยัง่ยืนให้กับ
สุขภาพอยา่งเป็นองคร์วมของดิน พืช สัตว ์มนุษย ์และโลก 
   สุขภาวะของส่ิงมีชีวิตแต่ละปัจเจกและของชุมชน เป็นหน่ึงเดียวกนักบัสุขภาวะของ
ระบบนิเวศ การท่ีผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์จะท าให้พืชพรรณต่างๆ แข็งแรง มีสุขภาวะท่ีดี ส่งผล
ต่อสัตวเ์ล้ียงและมนุษยท่ี์อาศยัพืชพรรณเหล่านั้นเป็นอาหาร 
   สุขภาวะเป็นองค์รวมและเป็นปัจจยัท่ีส าคญัของส่ิงมีชีวิต การมีสุขภาวะท่ีดีไม่ใช่ 
การปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ แต่รวมถึงภาวะแห่งความเป็นอยู่ท่ีดีของกายภาพ จิตใจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมโดยรวม ความแข็งแรง ภูมิต้านทาน และความสามารถในการฟ้ืนตัวเองจาก 
ความเส่ือมถอยเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของสุขภาวะท่ีดี 
   บทบาทของเกษตรอินทรีย ์ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในไร่นา การแปรรูป การกระจาย
ผลผลิต หรือการบริโภค ต่างก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีของระบบนิเวศและส่ิงมีชีวิต
ทั้งปวง ตั้งแต่ส่ิงมีชีวิตท่ีมีขนาดเล็กสุดในดินจนถึงตวัมนุษยเ์ราเอง เกษตรอินทรียจึ์งมุ่งท่ีจะผลิต
อาหารท่ีมีคุณภาพสูง และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสนบัสนุนใหม้นุษยไ์ดมี้สุขภาวะท่ีดีขึ้น ดว้ย
เหตุน้ี เกษตรอินทรียจึ์งเลือกท่ีจะปฏิเสธการใช้ปุ๋ ยเคมี สารเคมีก าจดัศตัรูพืช เวชภณัฑ์สัตว ์และ
สารปรุงแต่งอาหาร ท่ีอาจมีอนัตรายต่อสุขภาพ 
   (ข) มิติด้านนิเวศวิทยา เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องตั้ งอยู่บนรากฐานของระบบ
นิเวศวิทยาและวฏัจกัรแห่งธรรมชาติ การผลิตการเกษตรจะตอ้งสอดคลอ้งกับวิถีแห่งธรรมชาติ 
และช่วยท าใหร้ะบบและวฏัจกัรธรรมชาติเพิ่มพูนและยัง่ยนืมากขึ้น 
   หลกัการเกษตรอินทรียใ์นเร่ืองน้ี ตั้งอยูบ่นกระบวนทศัน์ท่ีมองเกษตรอินทรียใ์นฐานะ
องค์ประกอบหน่ึงของระบบนิเวศท่ี มีชีวิต  ดังนั้ นการผลิตการเกษตรจึงต้องพึ่ งพาอาศัย
กระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของธรรมชาติ โดยการเรียนรู้และสร้างระบบนิเวศส าหรับให้
เหมาะสมกับการผลิตแต่ละชนิด ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของการปลูกพืช เกษตรกรจะต้อง
ปรับปรุงดินใหมี้ชีวิต หรือในการเล้ียงสัตว ์เกษตรกรจะตอ้งใส่ใจกบัระบบนิเวศโดยรวมของฟาร์ม 
หรือในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า เกษตรกรตอ้งใส่ใจกบัระบบนิเวศของบ่อเล้ียง 
   การเพาะปลูก เล้ียงสัตว ์หรือแมแ้ต่การเก็บเก่ียวผลผลิตจากป่า จะตอ้งสอดคลอ้งกบั 
วฏัจกัรและสมดุลทางธรรมชาติ แมว้่าวฏัจกัรธรรมชาติจะเป็นสากล แต่อาจจะมีลกัษณะเฉพาะ
ท้องถ่ินนิเวศได้ ดังนั้ นการจัดการเกษตรอินทรีย์จึงจ าเป็นต้องสอดคล้องกับเง่ือนไขท้องถ่ิน  
ภูมินิเวศ วฒันธรรม และเหมาะสมกบัขนาดของฟาร์ม เกษตรกรควรใชปั้จจยัการผลิตและพลงังาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เนน้การใชซ้ ้ า การหมุนเวียน เพื่อท่ีจะอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มให้มี
ความยัง่ยนื 
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   ฟาร์มเกษตรอินทรียค์วรสร้างสมดุลของนิเวศการเกษตร โดยการออกแบบระบบการ
ท าฟาร์มท่ีเหมาะสม การฟ้ืนฟูระบบนิเวศทอ้งถ่ิน และการสร้างความหลากหลายทั้งทางพนัธุกรรม
และกิจกรรมทางการเกษตร ผูค้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การแปรรูป การคา้ และการบริโภค
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ควรช่วยกันในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ทั้ งในแง่ของภูมินิเวศ สภาพ
บรรยากาศ นิเวศทอ้งถ่ิน ความหลากหลายทางชีวภาพ อากาศ และน ้า 
   (ค) มิติดา้นความเป็นธรรม เกษตรอินทรียค์วรจะตั้งอยู่บนความสัมพนัธ์ท่ีมีความเป็น
ธรรมระหว่างส่ิงแวดลอ้มโดยรวมและส่ิงมีชีวิต ความเป็นธรรมน้ีรวมถึงความเท่าเทียม การเคารพ 
ความยุติธรรม และการมีส่วนในการปกปักพิทักษ์โลกท่ีเราอาศยัอยู่ ทั้ งในระหว่างมนุษยด์้วย
กนัเอง และระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ 
   ในหลกัการด้านน้ี ความสัมพนัธ์ของผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการผลิตและการ
จดัการผลผลิตเกษตรอินทรียใ์นทุกระดับควรมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรม ทั้ งเกษตรกร 
คนงาน ผูแ้ปรรูป ผูจ้ดัจ าหน่าย ผูค้า้ และผูบ้ริโภค ทุกคนควรไดรั้บโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
และมีส่วนช่วยในการรักษาอธิปไตยทางอาหาร และช่วยแกไ้ขปัญหาความยากจน เกษตรอินทรีย์
ควรมีเป้าหมายในการผลิตอาหารและผลผลิตการเกษตรอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอ และมีคุณภาพท่ีดี 
   ในหลกัการขอ้น้ีหมายรวมถึงการปฏิบติัต่อสัตวเ์ล้ียงอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่การจดัสภาพการเล้ียงให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะและความตอ้งการทางธรรมชาติของสัตว ์รวมทั้ง
ดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยูข่องสัตวอ์ยา่งเหมาะสม 
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีน ามาใชใ้นการผลิตและการบริโภคควรจะตอ้ง
ด าเนินการอยา่งเป็นธรรม ทั้งทางสังคมและทางนิเวศวิทยา รวมทั้งตอ้งมีการอนุรักษป์กป้องให้กบั
อนุชนรุ่นหลงั ความเป็นธรรมน้ีจะรวมถึงวา่ ระบบการผลิต การจ าหน่าย และการคา้ผลผลิตเกษตร
อินทรียจ์ะตอ้งโปร่งใส มีความเป็นธรรม และมีการน าตน้ทุนทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มมาพิจารณา
เป็นตน้ทุนการผลิตดว้ย 
   (ง) มิติดา้นการดูแลเอาใจใส่ การบริหารจดัการเกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งด าเนินการ
อย่างระมดัระวงัและรับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผูค้นทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต รวมทั้งพิทกัษป์กป้องสภาพแวดลอ้มโดยรวมดว้ย 
   เกษตรอินทรียเ์ป็นระบบท่ีมีพลวตัและมีชีวิตในตวัเอง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้น
ไดท้ั้งจากปัจจยัภายในและภายนอก ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเกษตรอินทรียค์วรด าเนินกิจการต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตในการผลิต แต่ในขณะเดียวกนัจะตอ้งระมดัระวงัอย่าให้เกิดความ
เส่ียงต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ จะตอ้งมีการประเมินผลกระทบ
อย่างจริงจงั และแมแ้ต่เทคโนโลยีท่ีมีการใชอ้ยู่แลว้ ก็ควรจะตอ้งมีการทบทวนและประเมินผลกนั
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อยู่เนืองๆ ทั้ งน้ีเพราะมนุษย์เรายงัไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีพอ เก่ียวกับระบบนิเวศ
การเกษตรท่ีมีความสลบัซบัซอ้น ดงันั้นเราจึงตอ้งด าเนินการต่างๆ ดว้ยความระมดัระวงัเอาใจใส่ 

ในหลกัการน้ี การด าเนินการอย่างระมดัระวงัและรับผิดชอบเป็นหัวใจส าคญัของ 
การบริหารจดัการ การพฒันา และการคดัเลือกเทคโนโลยีท่ีจะน ามาใช้ในเกษตรอินทรีย ์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อสร้างหลกัประกนัความมัน่ใจวา่ เกษตรอินทรียน์ั้นปลอดภยัและ
เหมาะกับส่ิงแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ 
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ และภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสะสมถ่ายทอดกันมาก็อาจมีบทบาทใน 
การแก้ปัญหาต่างๆ ได้เช่นกัน เกษตรกรและผูป้ระกอบการควรมีการประเมินความเส่ียง และ
เตรียมการป้องกนัจากน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช ้และควรปฏิเสธเทคโนโลยีท่ีมีความแปรปรวนมาก 
เช่น เทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรม การตดัสินใจเลือกเทคโนโลยีต่างๆ จะตอ้งพิจารณาถึงความจ าเป็น
และระบบคุณค่ าของผู ้ ท่ี เก่ี ยวข้อง โดย เฉพาะผู ้ ท่ี อาจได้ รับผลกระทบ  และจะต้องมี  
การปรึกษาหารืออยา่งโปร่งใสและมีส่วนร่วม (Thai Organic land, 2553) 
 2.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพ 

 ความหมายของค าว่ า  “ศักยภาพ ” ตรงกับภาษ าอังกฤษคื อ  Potentiality  
โดย วิวฒัน์ชยั บุญยภกัด์ิ (2536) ไดก้ล่าวว่าศกัยภาพ คือ ความสามารถหรือความพร้อมในตวัของ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาการปรับปรุง การจัดการ หรือการเข้ามาท าให้เกิด 
การเปล่ียนแปลงใดๆ นั้น ส าหรับการพฒันาศกัยภาพดงังานวิจยัของดรุณ ไคร้ศรี (2554) ระบุวา่คือ
การน าความรู้ความสามารถท่ีอยูภ่ายใตต้วับุคคลใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อบุคคลและองคก์ร 
น าศกัยภาพเหล่านั้นมาใช้อย่างมีกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวฒัน์ท่ีทุกส่ิงมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ท าให้
การพฒันาศกัยภาพของบุคคลในองคก์รมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะเม่ือศกัยภาพท่ีอยู่ในบุคคลแต่
ละคนไดรั้บการพฒันา และผลลพัธ์ท่ีตามมาคือความส าเร็จขององคก์าร วิธีการน าแนวคิดเก่ียวกบั
ศักยภาพไปใช้ โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการอธิบายศักยภาพของชุมชนในประเด็นต่ างๆ เช่น 
ศกัยภาพในการรวมกลุ่ม ศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียว ศกัยภาพของการบริหารจดัการ
ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพของบุคคลในชุมชนเก่ียวกบัการท่องเท่ียว เช่นเดียวกบังานวิจยัของ  
เกษราพร ทิราวงศ ์และอ านวยพร ใหญ่ยิง่ (2554) ไดท้ าการศึกษาการพฒันาศกัยภาพชุมชนบา้นแม่
แรม ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ดว้ยการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนอย่างย ัง่ยืน มีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจและก าหนดทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวฒันธรรมท่ี
ส าคญั ท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนแม่แรม เพื่อพฒันาศกัยภาพชุมชน
ดา้นการท่องเท่ียว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมชุมชนเป็นฐานในการพฒันา ซ่ึงผล
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การศึกษาพบว่าไดมี้การพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นบุคลากรการท่องเท่ียว โดยชุมชนไดจ้ดัตั้งกลุ่ม
ทางการท่องเท่ียวเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการพฒันาศกัยภาพของชุมชน 
 2.1.3 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนให้
ด าเนินไปในทางสายกลางของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึง
ระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันา การบริหารประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อให้
กา้วทนัโลกในยุคโลกาภิวฒัน์ เพื่อน ามาซ่ึงความเจริญเป็นส่ิงท่ีทุกสังคมปรารถนา และพยายามหา
หนทางไปสู่เป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆ ตามระบบความคิด ความเช่ือ และก าหนดอุดมการณ์ 
เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์การพฒันาท่ีมีผลสืบเน่ืองไปถึงวิถีการด ารงชีวิตต่างๆ ของคนใน
สังคม (พรชยั เจดามาน, 2556) 
                 แนวคิดเร่ือง วาทกรรมการพัฒนา (Discourse of Development) เป็นแนวคิดท่ี
พยายามอธิบายให้เห็นถึงการเกิดขึ้น การด ารงอยู่  การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ เพื่อเช่ือมไปถึง
สาเหตุและทางออกของปัญหาการพฒันา เพื่ออธิบายว่าส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้ เร่ิมจากผูมี้อิทธิพล
ใชอ้ านาจท่ีมีอยูว่างระบบกฎเกณฑ์ รูปแบบต่างๆ เช่น ความรู้ ความจริง หรือตวัตนท่ีเกิดขึ้น ต่อมา
จึงใชภ้าษา จารีตปฏิบติั ความคิด ความเช่ือ คุณค่า รวมทั้งสถาบนัต่างๆ ในสังคม เป็นเคร่ืองมือใน
การสร้าง หรือให้ความหมายต่อส่ิงนั้นตามตอ้งการ เพราะฉะนั้นการพฒันาจึงเป็นเร่ืองของอ านาจ 
ท่ีถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรส่ิงมีคุณค่าทางสังคม จุดเปล่ียนสังคมไทยเม่ือยอ้นไปมองใน
อดีตจะพบวา่ สังคมดั้งเดิมเป็นสังคมท่ีมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย มีเศรษฐกิจแบบพื้นฐานเป็นการผลิต
เพื่อยงัชีพส าหรับบริโภคใชส้อยในครัวเรือนและในชุมชน มิใช่เพื่อการแลกเปล่ียนวตัถุดิบในการ
ผลิตส าหรับการยงัชีพ แต่ไดม้าจากสภาพธรรมชาติท่ีอยู่รอบตวั ปัจจยัเหล่าน้ีท าให้ชาวชนบทมี
ความใกลชิ้ด ผูกพนั และตระหนกัในส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแสดงออกในรูปความเช่ือและพิธีกรรมท่ียก
ย่องต่อการรักษาสมดุลของธรรมชาติ  นอกจากนั้นความความสัมพนัธ์ในระบบเครือญาติและ
ความสัมพนัธ์ทางสายเลือด จึงสอดคลอ้งต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกนัทั้งการแบ่งปันผลผลิต การ
พึ่งพาอาศยัในด้านต่างๆ ลกัษณะทั้งหมดน้ีจึงท าให้สังคมไทยในอดีตด ารงอยู่อย่างสงบ พึ่งพา
ตนเองได ้และมีความพอเพียงต่ออตัภาพ โดยสามารถสืบทอดเอกลกัษณ์ดงักล่าวต่อเน่ืองอย่างไม่
ขาดสายตลอดมาเป็นเวลาหลายร้อยปี การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของสังคมเกิดขึ้น เม่ือสังคมไทย
เขา้สู่กระบวนการพฒันาไปสู่ความทนัสมยั ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง ปรากฏการณ์
ดงักล่าว เร่ิมตน้เม่ือประเทศมหาอ านาจใชอ้ านาจ ทั้งในรูปแบบความรู้ทางวิชาการ โครงการความ
ช่วยเหลือต่างๆ เข้ามาครอบง า การก าหนดวาทกรรม เพื่อสร้างความหมายใหม่ของส่ิงท่ี 
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เป็ น คู่ ต รงข้ ามกั บ ค าว่ า  เศ รษ ฐ กิ จพ อ เพี ยง  คื อค าว่ า  พั ฒ น า  (Development) และด้ อ ย
พฒันา  (Underdevelopment) ออกเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ และประเทศท่ียงัดอ้ยพฒันา ต่อมาได้
แพร่ขยายความหมายสู่กลุ่มประเทศในเอเชีย ละตินอเมริกา แอฟริกา รวมทั้งประเทศไทย ซ่ึงถูกให้
ความหมายวา่เป็นประเทศดอ้ยพฒันาประเทศหน่ึง ท าใหเ้กิดกระแสความตอ้งการพฒันาไปสู่ความ
ทนัสมยัตามแบบประเทศตะวนัตก จนในท่ีสุดได้ผลกัดันให้เกิดการพฒันาอย่างชดัเจนเป็นคร้ัง
แรกคือ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  1 พุทธศักราช 2504 ฉะนั้นจึงมีการให้
ความหมายสังคมท่ีพฒันาว่า เป็นสังคมท่ีมีความทันสมัยตามแบบสังคมตะวนัตก ซ่ึงสามารถ
กระท าไดด้ว้ยวิธีการมุ่งพฒันาเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างสังคมต่างๆ ไม่วา่จะเป็นทางดา้น
การเมือง การศึกษา ความเช่ือ ให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของความทนัสมยั  (Westernization) อย่าง
เตม็ท่ี เหตุผลดงักล่าวจึงมีผลท าใหเ้ป้าหมายและแนวทางการพฒันาประเทศในอดีต มุ่งไปสู่การท า
ให้สังคมไทยทันสมยัตามแบบสังคมตะวนัตก ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกิจใน
ลักษณะของวิถีการผลิตแบบทุนนิยม โดยการส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมและ
การค้า  การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยพร้อมๆ กับการปฏิรูปการเมือง การศึกษา ศาสนา เพื่อให้
โครงสร้างสังคมมีการแบ่งแยกหน้าท่ีเฉพาะด้าน  มีผลท าให้เกิดความช านาญ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้ น และเอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวยอ่มท าใหว้ิถีชีวิต โลกทศัน์ ระบบความเช่ือ และคุณค่าต่างๆ ของคนในสังคม ไม่วา่จะเป็น
สังคมเมืองหรือสังคมในชนบทผนัแปรไปจากเดิม 
  ผลของการพฒันาในดา้นบวก ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  ความเจริญทางวตัถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบส่ือสารท่ีทันสมยั หรือการขยาย
ปริมาณและการกระจายการศึกษาอย่างทัว่ถึง แต่ผลบวกเหล่าน้ีก็ยงัคงกระจายไปสู่คนในสังคม
ชนบทหรือด้อยโอกาสได้น้อย ซ่ึงส่วนมากจะเป็นการกระจุกอยู่ในเมืองหลวงหรือตวัจงัหวดัท่ี
ส าคญั ในขณะท่ีผลลบก็คือ  เกิดการขยายตวัของอุตสาหกรรม  การส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่ 
เพื่อการค้าและส่งออก และจากการขยายตัวของภาครัฐไปสู่ชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิด 
การอ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการตอ้งพึ่งพิงของตลาดและพ่อคา้คนกลาง โดยเฉพาะความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และ 
การรวมกลุ่มกนัตามประเพณี เพื่อการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่แตกสลายลง รวมทั้งภูมิปัญญาท่ีเคย
สั่งสมกันมาเร่ิมถูกลืมเลือนสูญหายไป วิกฤติเศรษฐกิจเม่ือปีพุทธศกัราช 2540 ท่ีเกิดจากปัญหา
เศรษฐกิจขยายตัวแบบฟองสบู่ และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาสังคมอ่ืนๆ  
ท่ีเกิดขึ้นลว้นแลว้แต่เป็นขอ้พิสูจน์และยืนยนัปรากฏการณ์น้ีไดเ้ป็นอย่างดี ผลท่ีเกิดขึ้นก่อให้เกิด
ค าถามและขอ้สงสัยต่อแนวทางการพฒันาไปสู่ความทันสมยัตามแบบตะวนัตก (Development 
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through Westernization) ท่ีมีความเช่ือกันก่อนหน้าว่าถูกตอ้งและเหมาะสมนั้น จะเหมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทยต่อไปอีกหรือไม่ จึงเกิดแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาท่ีโต้แยง้
ทฤษฏีความทันสมัย เช่น ทฤษฏีพึ่งพิง (Dependency Theory) แนวคิดการพฒันาการแบบยัง่ยืน 
หรือแนวคิดวฒันธรรมชุมชน เป็นตน้  
  1) ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   เป็นความตอ้งการของมนุษย ์โดยภาพรวม มี 2 ระดบั คือ 
   1.1) ความต้องการทางกายภาพ  เป็นความต้องการพื้นฐานของชีวิต  
เป็นความตอ้งการเพื่อให้ชีวิตด ารงอยู่ตามควรแก่เอกตัภาพ หากพิจารณาในทางพุทธศาสนา คือ  
ความตอ้งการปัจจยัเพื่อความมีอยู่ เป็นอยู่ ไดแ้ก่ ปัจจยั 4 คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั และ 
ยารักษาโรค เป็นความตอ้งการอนัมีขอบเขตจ ากดัต่อคุณภาพชีวิต 
                  1.2) ความตอ้งการทางจิตภาพ เป็นความตอ้งการทางจิตใจในวิถีสังคม 
เพื่อตอบสนองส่ิงท่ีนอกเหนือจากกายภาพ มีทั้ ง ภาวตัณหา คือ ความอยากมี อยากเป็น และ 
วิภาวตัณหา ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น เช่น ความต้องการด้านความรัก ความสุขท่ีตนเอง
คาดหวงั การมีช่ือเสียงเกียรติยศ เพื่อให้สังคมยอมรับ เป็นความตอ้งการเสพส่ิงปรนเปรอท่ีไม่มี
ขอบเขตหรือไม่จ ากัด ตลอดจนการปฏิเสธส่ิงท่ีตนเองไม่ต้องการ เช่น ไม่ต้องการอยู่อย่าง 
โดดเด่ียว ไม่ตอ้งการความลม้เหลวในชีวิต ไม่ตอ้งการใหใ้ครมาดูถูกดูหม่ิน เป็นตน้ 
                 ประเทศไทยและสังคมไทยท่ีผ่านมาจนปัจจุบนั นบัวา่มีความโชคดีอยา่ง
มหาศาล ท่ีมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วทรงเป็นปราชญ์ท่ีมีอัจฉริยภาพ ในหลายๆ ด้าน  
รัชกาลท่ี 9 ทรงเป็นพระอจัฉริยภาพกษตัริยใ์นทุกๆ ดา้น  โดยเฉพาะทางดา้นการเกษตร เศรษฐกิจ 
และสังคม พระองคท์รงเลง็เห็นระบบทุนนิยมท่ีจะเขา้ท าลายสังคมโลกและสังคมไทย สุดท่ีเยยีวยา
ในเร็ววนั กอปรดว้ยพระองค์ไดเ้สด็จพระราชด าเนินเยี่ยมเยียนพสกนิกรในท่ีต่างๆ โดยเฉพาะใน
ชนบทตลอดมา การเสด็จของพระองค์นอกจากเพื่อเป็นม่ิงขวญัแก่เหล่าอาณาประชาราษฎร์แลว้ 
พระองคย์งัไดท้รงศึกษาปัญหาดา้นต่างๆ จนทรงเขา้พระทยัอย่างถ่องแท ้แลว้หาวิธีแกไ้ขไดอ้ย่าง
เหมาะสม ตามขอ้เท็จจริงและสภาพสังคมอย่างดียิ่ง ด้วยพระอจัฉริยภาพในการวิเคราะห์ปัญหา
อย่างลึกซ้ึงและถ่องแท ้พระองคจึ์งทรงก าหนดยุทธศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของไทย
เป็น 2 ลกัษณะส าคญั คือ ยุทธศาสตร์การสร้างแบบจ าลอง เป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยู่ ความเป็นจริง ตามศกัยภาพของเมืองไทยและสังคมไทย โดยการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ น าไปแก้ไขปัญหาและยุทธศาสตร์แบบโครงการ เป็นยุทธศาสตร์ท่ี
สะทอ้นออกมาในลกัษณะศึกษาคน้ควา้ ทดลอง วิจยั จนเกิดเป็นโครงการตามแนวพระราชด าริ
มากมายนบัพนัโครงการ 
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   ยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ระบบดงักล่าว ต่างเอ้ือซ่ึงกันและกนั แต่พระองค์ทรง
ให้ความส าคัญในยุทธศาสตร์แบบจ าลองเป็นหลักพื้นฐาน เพราะผู ้สร้าง ผู ้รักษา ผู ้ใช้ คือ 
ประชาชนทุกคน จากท่ีทรงเล็งเห็นความส าคญัแห่งยุทธศาสตร์แบบจ าลองน้ีเอง พระองคไ์ดท้รง
พยายามอธิบายและใชแ้นวพระราชด าริน้ีพฒันาเร่ือยมาในลกัษณะ “ทฤษฎีใหม่” หรือ “โครงการ
พฒันาพื้นท่ีเกษตรน ้ าฝนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ” มีสาระส าคญัเก่ียวกบัการท าไร่นาสวนผสม 
อนัเกิดจากทรงคิดขึ้นมาจากภูมิปัญญาชาวบา้น ซ่ึงจะช่วยให้ชาวชนบทมีความเขม้แข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองได ้โดยใชศ้กัยภาพและทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดและคุม้ค่า ทั้งทางดา้น
การพฒันาการเกษตร เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ชุมชน ความมัน่คง  วิทยาศาสตร์  ธรรมชาติ การปกครอง 
ครอบครัว และจิตส านึก 
   ทฤษฎีใหม่ ท่ีพระองค์ทรงคิดคน้ ได้รับความสนใจทั้งจากรัฐบาลและ
ประชาชนในระดบัหน่ึง แต่ก็ยงัไม่แพร่หลายและจริงจงัจากทุกส่วนฝ่ายมากนัก แต่พระองค์ทรง
เลง็เห็นวา่น่ีคือทางไปสู่ความมัน่คง เขม้แขง็ และยัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 
   ในปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ภาษา
ชาวบา้นเรียกขานกนัว่า “ฟองสบู่แตก” กล่าวคือ ดูภายนอกแลว้เศรษฐกิจไทยเดินไปอยา่งสวยงาม 
น่าท่ึง แต่ขาดพื้นฐานยึดเกาะใดๆ เม่ือถูกกระแทกจากภาวะภายนอก ฟองสบู่ท่ีดูสวยงามก็แตก
สลายอยา่งส้ินเชิง เพราะไร้รากฐานท่ีเขม้แขง็พอ 
   การพฒันาประเทศจ าเป็นตอ้งท าตามล าดบัขั้นตอน ตอ้งสร้างพื้นฐานคือ
ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองตน้ก่อน เม่ือได้พื้นฐานมัน่คงพร้อม
พอควรและปฏิบติัไดแ้ลว้ จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจชั้นท่ีสูงขึ้นโดย
ล าดบัต่อไป 
   เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เทคนิค แต่มีความหมายกวา้งมากเพราะตอ้งรวม
เอา   
   1)  อุดมการณ์บางอยา่ง  
   2)  โลกทศัน์บางอยา่ง    
   3)  ความสัมพนัธ์บางอยา่ง  
    4)  ค่านิยมบางอยา่ง 
   จึงจะนบัไดว้่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแทจ้ริง ทั้ง 4 ประการท่ีจะกล่าวถึง
น้ี คือ ส่วนท่ีเรารู้จกักนัวา่ วฒันธรรม นัน่เอง 
   ถา้ไม่เขา้ใจเศรษฐกิจพอเพียงตามความหมายเช่นน้ี เศรษฐกิจพอเพียงจะ
มีความเป็นไปไดแ้ก่คนจ านวนนอ้ยเท่านั้น คือ เกษตรกรท่ีมีท่ีดินของตนเอง ในปริมาณเพียงพอจะ
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ผลิตเพื่อพอบริโภค หรือท ารายไดพ้อส าหรับครัวเรือนเท่านั้น ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงนิยามกนั
ไวเ้พียงว่า เศรษฐกิจพอเพียงคือวฒันธรรม ไม่ใช่เทคนิคการเพาะปลูก ศีลธรรม ความไม่ละโมบและ
การประหยดัเท่านั้น แมว้่าเป็นส่วนท่ีขาดไม่ไดข้องเศรษฐกิจพอเพียงก็ตาม เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
พอเพียงในอยา่งนอ้ย 7 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ พอเพียงส าหรับทุกคนทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจ
แบบทอดทิ้งกนั จิตใจพอเพียง ท าให้รักกนัและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได ้คนท่ีไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็น
และท าลายมาก ส่ิงแวดลอ้มพอเพียง การอนุรักษ์และเพิ่มพูนส่ิงแวดลอ้มท าให้ยงัชีพและท ามาหา
กินได้ เช่น การท าเกษตรผสมผสาน ซ่ึงได้ทั้ งอาหาร ได้ทั้ งส่ิงแวดล้อม และได้ทั้ งเงินชุมชน
เข้มแข็งพอเพี ยง  การรวมตัวกัน เป็นชุมชนท่ี เข้มแข็ง จะท าให้สามารถแก้ปัญหาต่า งๆ  
ได้ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาส่ิงแวดล้อม ปัญหาพอเพียง มีการเรียนรู้
ร่วมกันในการปฏิบติั และปรับตวัไดอ้ย่างต่อเน่ือง อยู่บนพื้นฐานวฒันธรรมเพียงพอ วฒันธรรม 
หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนท่ีสัมพนัธ์อยู่กับส่ิงแวดลอ้มท่ีหลากหลาย ดังนั้น เศรษฐกิจจึงควร
สัมพนัธ์อยู่และเติบโตขึ้นจากฐานทางวฒันธรรม จึงจะมั่นคง เช่น เศรษฐกิจของจงัหวดัตราด 
ขณะน้ีไม่กระทบกระเทือนจากฟองสบู่แตก ไม่มีคนตกงาน เพราะอยู่บนพื้นฐานของส่ิงแวดลอ้ม
และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ท่ีเอ้ือต่ออาชีพการท าสวนผลไม ้ท าการประมง และการท่องเท่ียวมีความ
มัน่คงพอเพียง ไม่ใช่วูบวาบ เด๋ียวจนเด๋ียวรวยแบบกะทนัหัน เด๋ียวตกงานไม่มีกินไม่มีใช้ ถา้เป็น
แบบนั้นประสาทมนุษยค์งทนไม่ไหวต่อความผนัผวนท่ีเร็วเกิน จึงสุขภาพจิตเสีย เครียด เพี้ ยน 
รุนแรง ฆ่าตวัตาย ติดยา เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมัน่คงจึงท าใหสุ้ขภาพจิตดี 
   เม่ือทุกอย่างพอเพียงก็เกิดความสมดุล ความสมดุล คือ ความเป็นปกติ 
และยัง่ยนื ซ่ึงเราอาจเรียกเศรษฐกิจพอเพียงในช่ืออ่ืนๆ เช่น 
   - เศรษฐกิจพื้นฐาน 
   - เศรษฐกิจสมดุล 
   - เศรษฐกิจบูรณาการ 
   - เศรษฐกิจศีลธรรม 
   และ น่ี แหละ  คื อ เศ รษฐ กิ จท างส ายกล าง  ห รือ เศ รษฐ กิ จแบบ
มัชฌิมาปฏิปทา เพราะเช่ือมโยงทุกเร่ืองเข้าด้วยกัน ทั้ งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดลอ้มความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง อาจมองไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ มองอย่างวตัถุวิสัยและ
มองแบบจิตวิสัย มองอย่างวตัถุวิสัย มองภายนอกคือ ตอ้งมีกิน มีใช้ มีปัจจยัส่ีเพียงพอ ท่ีเราพูดว่า
พอสมควรกบัอตัภาพ ซ่ึงใกลเ้คียงกบัค าว่าพึ่งตนเองได้ในทุกเศรษฐกิจ ส่วนความหมายดา้นจิต
วิสัย หรือด้านจิตใจภายใน คือ คนจะมีความรู้สึกเพียงพอไม่เท่ากัน บางคนมีเป็นล้านก็ ไม่พอ  
บางคนมีนิดเดียวก็พอ เป็นการเพียงพอทางจิต 
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                    2) หลกัพิจารณาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตน
ในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ด้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพน้
จากภยัและวิกฤต เพื่อความมัน่คงและความยัง่ยืนของการพฒันาคุณลกัษณะเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบติัตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบติับนทางสายกลาง 
และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 

ค านิยาม  ความพอเพียง จะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อมๆ กนั ดงัน้ี 
   - ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไป และไม่มาก
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
   - ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนั้น 
จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อยา่งรอบคอบ 
   - การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ 
และการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ  
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
  เง่ือนไข การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น 
ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
   - เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้ นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน  
เพื่อประกอบการวางแผน และมีความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
   - เง่ือนไขท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ยมีความตระหนกัในคุณธรรม 
มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความอดทน มีความเพียรใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
   แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น 
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้ และเทคโนโลย ีดงันั้น ค าวา่ เศรษฐกิจพอเพียง โดยนยั 
คือวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และสมดุลระหว่างคนกบัคน และคนกบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางกายภาพและจิต
ภาพ โดยมิติผูกพนัในส่วนของบุคคล พอเพียงทางเศรษฐกิจ คือพอกินพอใจอย่างมั่นคง และ
พอเพียงทางจิตพิสัยทั้ งอุดมการณ์ โลกทัศน์ ค่านิยม และต่อสังคมมิติ ในส่วนของสังคม คือ 



23 

 

พื้นฐานทางสังคมท่ีพอเพียงสมดุลเขม้แข็งของชุมชน ทั้งทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม การบูรณาการ
และวฒันธรรม 
  3) การปรับตวัของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตก้ารปรับเปล่ียนของสังคมไทย 
   ปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นเร่ืองท่ีซับซ้อนและเช่ือมโยงกันในหลายๆ 
มิติ การจะบูรณาการมโนทศัน์ต่างๆ เพื่อท าความเขา้ใจปรากฏการณ์สังคมจึงเป็นส่ิงส าคญั เพื่อ
วิเคราะห์ถึงโครงสร้างวฒันธรรมซ่ึงเป็นวิถีชีวิตทั้ งหมดของมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องพิจารณา  
3 องคป์ระกอบไปพร้อมกนั คือ 
   3.1) ระบบการผลิตหรือระบบการท ามาหากิน การต่อสู้เพื่อให้ชีวิตอยู่
รอดของมนุษยท์ าให้เกิดระบบการผลิต เกิดการคิดคน้และพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ ซ่ึงในสังคม
ดั้งเดิมของมนุษย์อาศัยพึ่ งพาธรรมชาติเป็นหลัก ท าให้คนรู้จักจัดการระบบความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติโดยสร้างความเช่ือต่างๆ ขึ้นจนท าให้เกิดเป็นระบบคุณค่า เกิดการนับถือศาสนาและ
พิธีกรรมต่างๆ นอกจากนั้นการท่ีมนุษยไ์ดอ้ยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม จึงจ าเป็นตอ้งจดัระบบความสัมพนัธ์
ในการอยู่ร่วมกนัน้ีให้เหมาะสม ท าให้เกิดจารีตประเพณี ระบบกฎเกณฑ์ และพิธีกรรมต่างๆ เป็น
แนวทางและบรรทัดฐานให้สมาชิกของชุมชนทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปได้ถือปฏิบัติ ระบบ
กฎเกณฑแ์ละประเพณีต่างๆ จะถูกถ่ายทอดโดยมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
สภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  จึงท าให้บางส่วนท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มใหม่ 
ตอ้งยกเลิกไปไม่มีถือปฏิบติักนัอีก 
   3.2) ระบบการอยู่ร่วมสัมพนัธ์กนั เช่น ครอบครัว เครือญาติ และชุมชน
รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชน แนวคิดดังกล่าวแสดงความเก่ียวพนัและเช่ือมโยงระหว่าง
ระบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ ระบบคุณค่าและโลกทศัน์ กบัความสัมพนัธ์ทางสังคมต่างๆ   
วา่การเปล่ียนแปลงประเทศไปสู่ความทนัสมยัตามแบบทุนนิยมการคา้ ท่ีเนน้ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจพร้อมๆ กบัการจดัระเบียบสังคมใหม่ เพื่อให้เอ้ือต่อความทนัสมยันั้น แมว้่าผลท่ีเกิดขึ้น 
คือ ความทนัสมยัท าให้คุณภาพชีวิตส่วนหน่ึงของคนดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกนัในอีกดา้นหน่ึงกลบั
พบว่า การพฒันาด้านวตัถุและการจดัระเบียบความสัมพนัธ์ทางสังคมแบบใหม่น้ี ได้ท าลายสาย
สัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมดั้ งเดิม ซ่ึงเป็นรากฐานของความสุข ความมั่นคง และ 
ความเขม้แข็งของชุมชนลง ผลกระทบส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ ศกัยภาพในการรักษาอ านาจเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง รวมทั้งการรักษาสมดุลระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ มนุษยก์บั
มนุษย ์และกายกบัจิตของมนุษย ์อนัเป็นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ท่ีจะท าใหเ้กิดความพอเพียงตอ้ง
ถูกกระทบกระเทือน จึงมีผลท าให้แต่ละชุมชนตอ้งพยายามหาหนทางเพื่อปรับตวัให้สามารถด ารง
อยู่ได้ แต่ด้วยความท่ีแตกต่างกัน อาทิ  ลักษณะกายภาพ สภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรของแต่ละ
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ชุมชน ท าให้เกิดการแสวงหาทางออกเพื่อรักษาความพอเพียง  ซ่ึงเป็นทางรอดของแต่ละชุมชน  
มีระดับลักษณะและรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป  เช่น บางชุมชนรักษาความพอเพียงไวด้้วย 
การสร้างระบบความสัมพนัธ์ท่ีไม่พยายามพึ่งพิงผูอ่ื้น โดยท าการผลิตเพื่อผูบ้ริโภคของตนเอง และ
ใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุด ไม่เน้นการผลิตแบบการคา้ หรือหากจะตอ้งมีบา้งก็สามารถสร้าง
ระบบการจดัการท่ีเอ้ือให้เกิดการบูรณาการแลกเปล่ียนสินคา้ รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ  
ให้ด ารงอยู่ในบริบทเดียวกนั หรือในบางชุมชนก็เลือกวิธีการอยู่รอด โดยการผนวกตนเองเขา้ไป
กบัระบบเศรษฐกิจทุนนิยมการคา้ ดว้ยการสร้างกระบวนการจดัระเบียบสังคมใหม่ ท่ีเอ้ือให้เกิด
ความเป็นประชาสังคม (Civil Society) เพื่อรักษาความเป็นศกัยภาพแห่งความพอเพียง และอ านาจ
ต่อรองกบัเศรษฐกิจภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม ท่ีอยู่บนพื้นฐานของ
ความไวว้างใจต่อกัน ซ่ึงถือว่าเป็นทุนทางสังคมท่ีส าคญั สามารถช่วยให้ชุมชนรวมกลุ่มกันเพื่อ 
การจดัการปัญหาต่างๆ รวมทั้งก าหนดแนวทางการพฒันาของตนเอง อนัเป็นเง่ือนไขส าคญัของ
การด ารงอยูข่องเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.3) ระบบความเช่ือ อันประกอบด้วย ระบบคุณค่าทางวฒันธรรม   
ความไวว้างใจทางสังคมน้ีเกิดขึ้นไดโ้ดยเง่ือนไขส าคญั 2 ประการ คือ ประการแรก ดว้ยการสร้าง
บรรทดัฐานแบบพึ่งพาอาศยักนั ท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานและกฎเกณฑ์กติกาของความสัมพนัธ์แบบเท่า
เทียมกันขึ้นมา พร้อมทั้งพฒันากระบวนการบงัคบัทางสังคมและการขดัเกลาทางสังคม เพื่อให้
บรรทดัฐานดงักล่าวเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางและยัง่ยืน ประการท่ีสอง การสร้างเครือข่ายท่ีท า
ให้บุคคลมาสัมพันธ์กันในเร่ืองเก่ียวกับชุมชน เช่น การพัฒนาความสัมพันธ์แบบวิสาสะ 
(Association)  และความสัมพนัธ์แบบแนวราบ   (Cooperation)  เพื่อให้สมาชิกได้สร้างนิสัยของ
ความร่วมมือกัน ท าให้สามารถผนึกก าลังกันด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ รวมทั้ งปลูกฝังให้เกิด
จิตส านึกสาธารณะและความไว้วางใจกัน จนในท่ีสุดสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นชุมชน  
แบบประชาสังคม (Civil Community) ซ่ึงมีศกัยภาพตอบสนองความตอ้งการของตนเองได้เป็น
อย่างดี และท าให้สามารถสร้างระบบการจดัการในการรักษาความพอเพียงของตนเองไวไ้ด ้ไม่ว่า
จะเป็นการเปล่ียนบริบทแวดลอ้มไปอย่างไร ท าให้เกิดเป็นคุณค่าทางความเช่ือร่วมกนั จนน าไปสู่
ระบบคุณค่าทางวฒันธรรมอ่ืนๆ ตามมา องคป์ระกอบทั้งสามส่วนมีความสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด 
เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นในระบบใดระบบหน่ึง ก็จะส่งผลต่อเน่ืองท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ขึ้นในระบบอ่ืนๆ ดว้ย ซ่ึงในท่ีสุดก็จะท าให้โครงสร้างสังคมหรือวฒันธรรมทั้งหมดเปล่ียนแปลง
เป็นพลวตั และมีความหลากหลายไม่คงท่ี 
   สรุปไดว้่า เง่ือนไขส าคญัของการด ารงอยู่ของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้
บริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป สู่ความทนัสมยัและความสัมพนัธ์ทางการผลิตแบบทุนนิยมการคา้ ก็คือ 
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ศกัยภาพของชุมชนในการจดัระเบียบทางสังคมใหม่ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงโลกทศัน์ ระบบ
คุณค่า และบรรทดัฐาน ท่ีท าให้ชุมชนสามารถสร้างศกัยภาพในการปรับตวัอย่างมีอ านาจต่อรอง
และด ารงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเองไว้ได้ ท่ามกลางบริบทท่ี
เปล่ียนแปลงไปนัน่เอง 
   เศรษฐกิจพอเพียงทั้งส่วนบุคคลและสังคม สามารถน ามารวมประสาน
ให้เกิดความเข้มแข็งเป็นรูปธรรม จากการปรับวิถีทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในลักษณะภูมิปัญญา  
ทั้งทางกายภาพด้านวตัถุพิสัย และจิตภาพด้านจิตพิสัยให้เกิดความเหมาะสม เพื่อให้บุคคลและ
สังคมด ารงอยูอ่ยา่งสันติสุข ตามเอกกตับุคคลและสังคมอยา่งมัน่คง รวมขึ้นเป็นวฒันธรรมพอเพียง 
เป็นชีวิตท่ีพอเพียง โดยมีแนวคิดดงัน้ี 
   (1) ชีวิตท่ีพอเพียง หมายถึง ชีวิตท่ีเพียงพอแลว้ โดยสามารถใชพ้ลงัแห่ง
ความทะเยอทะยานน าพา โดยไม่เกินขีดความสามารถท่ีจะไปถึง มิฉะนั้นจะพบความหายนะ 
   (2) ชีวิตท่ีพอเพียง ไม่ใช่ชีวิตท่ีสันโดษ ไร้ความฝัน แต่คือใฝ่ฝันตาม
ศกัยภาพ ไม่ใช่เพอ้ฝัน โดยการกา้วไปอยา่งมีสติ 
   (3) ชีวิตท่ีพอเพียง จะเป็นตวัก าหนดวิถีชีวิตและวิถีสังคม ให้อยู่อย่าง 
สง่างาม 
   (4) ชีวิตท่ีพอเพียง คือ ชีวิตท่ีพอประมาณ มีเหตุมีผล ในการสร้าง
ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัเอง การใชค้วามรู้อยา่งรอบคอบ และมีคุณธรรม ในการด าเนินงานทุกขั้นตอน 
   (5) ชีวิตท่ีพอเพียง คือ ชีวิตท่ีส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร
พยายาม มีสติปัญญา ความรอบรู้ และรอบคอบ ให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมทั้งทาง 
ดา้นวตัถุและจิตใจ 
   (6) ชีวิตท่ีพอเพียง จะไม่ก่อให้เกิดการละเมิดบรรทดัฐาน จารีตประเพณี
และวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 
   (7) ชีวิตท่ีพอเพียง จะไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบต่อกนั
ในสังคมใหเ้กิดความเดือดร้อน 
   (8) ชีวิตท่ีพอเพียง จะมีความพอเพียงทั้ งทางกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม 
   (9) โลกวุ่นวายหนอ ขัดแยง้หนอ เพราะคนไม่มีคติบนความพอเพียง 
หากรู้จกัพอเพียง จะพบหนทางแห่งความสุขสงบ 
   จากแนวคิดดา้นเศรษฐกิจพอเพียงดงักล่าว เป็นแนวคิดท่ียดึทางสายกลาง
หรือความพอดีในการพึ่งพาตนเอง 2 ระดบั คือ 
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   (1) ระดบับุคคล คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตไดอ้ย่างไม่เดือดร้อน 
มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอตัภาพ และท่ีส าคญัไม่หลงใหลไปตามกระแสของ
วตัถุนิยม มีอิสระเสรีภาพไม่พนัธนาการอยูก่บัส่ิงใด 
   (2) ระดบัสังคม คือ ความสามารถของชุมชน สังคม ประเทศ ในการผลิต 
และบริการ เพื่อใหส้ังคมอยูร่อดอยูไ่ดโ้ดยการพึ่งตนเอง 
  4) ขอบเขตเศรษฐกิจพอเพียง 
   ทางสายกลางหรือความพอดีหรือความพอเพียง อนัจะน าไปสู่เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีระดบับุคคลและสังคม มีขอบเขตหลกัในการปฏิบติัให้สามารถพึ่งตนเองได ้5 ประการ 
คือ 
   4.1) ดา้นจิตใจ 
                   (1)  มีจิตใจเขม้แขง็ สามารถพึ่งตนเองได ้
                   (2)  มีจิตส านึกท่ีดี 
                   (3)  มีความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ก่ตนเองและสังคม 
                   (4)  มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม 
                   (5)  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
   4.2) ดา้นสังคม 
                   (1) มีความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
                   (2) มีความสามคัคี 
                   (3) มีความเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ 
                   (4) มีความเป็นอิสระในการคิด การด าเนินการ 
                  4.3) ดา้นเศรษฐกิจ 
                   (1) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้
                   (2) ยดึหลกัพออยู ่พอกิน พอใช ้
                   (3) มีการวางแผนอยา่งรอบคอบในดา้นการใชจ่้าย 
                   (4) มีความรู้ความสามารถในการจดัการทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่ 
                   (5) มีภูมิคุม้กนัในความเส่ียง 
                   (6) มีแผนส ารองเป็นทางเลือก 
   4.4) ดา้นเทคโนโลย ี
                   (1) มีภูมิปัญญาพื้นฐานในการแยกแยะสังคมท่ีดีไม่ดี ควร 
                                                      ไม่ควร 
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                   (2) รู้จกัเลือกใชใ้นส่ิงท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
                   (3) รู้จกัปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและความเป็น                
                                                      จริง 
                   (4) มีการพฒันาภูมิปัญญาของตนเองใหก้า้วหนา้ 
   4.5) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                   (1) รู้จกัใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด สอดคลอ้งกบับริบททาง 
                                                      ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                   (2) พยายามหาวิชาการในการเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท่ีมีอยู ่
                   (3) สามารถอยูใ่นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีความสุข 
                   (4) รู้จกัรักษาพฒันาและใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสม คุม้ค่า  
                                                      กบัคนหมู่มาก 
                   (5) ยดึหลกัความเขม้แขง็และยัง่ยนื 
  5) จุดมุ่งหมายของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
   เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  มีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 
   - สามารถพึ่งตนเองได ้
   - ใหพ้น้จากความยากจน 
   - ใหพ้อมีพอกิน และมีสัมมาอาชีพ 
   - ใหมี้ชีวิตท่ีเรียบง่าย ประหยดั ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่ มเฟือย 
   - ใหย้ดึถือทางสายกลาง รู้จกัพอ พอดี และพอใจ 
  6) ฐานความคิดการพฒันาเพื่อความพอเพียง 
   ฐานความคิดการพัฒนาเพื่อความพอเพียงควรมีหลักการดังน้ี  ยึดแนว
พระราชด าริในการพัฒนา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม่” สร้าง “พลังงานทาง
สังคม” โดยการประสาน “พลังสร้างสรรค์” ของทุกฝ่าย ในลักษณะ “พหุภาคี” อาทิ ภาครัฐ องค์กร
พฒันาเอกชน นักวิชาการ ธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน ฯลฯ เพื่อใช้ขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาธุรกิจ
ชุมชน ยึด “พื้นท่ี” เป็นหลัก และใช้ “องค์กรชุมชน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส่วนภาคี อ่ืนๆ  
ท าหน้ าท่ี ช่วยกระตุ้น  อ านวยความสะดวก ส่ งเสริม สนับสนุน ใช้  “กิจกรรม” ของชุมชน
เป็น “เคร่ืองมือ” สร้าง “การเรียนรู้ และ“การจดัการ” ร่วมกนั พร้อมทั้งพฒันา “อาชีพท่ีหลากหลาย” เพื่อ
เป็น “ทางเลือก” ของคนในชุมชน ซ่ึงมีความแตกต่างทั้งดา้นเพศ วยั การศึกษา ความถนดั ฐานะเศรษฐกิจ 
ฯลฯ ส่ งเสริม  “การรวมกลุ่ม” และ“การสร้างเครือข่ าย” องค์กรชุมชนเพื่ อสร้าง “คุณธรรม
จริ ยธรรม ” และ  “การเรี ยน รู้ ท่ี มี คุ ณ ภาพ ” อย่ างรอบด้ านอาทิ  การศึ กษ า  สาธารณ สุ ข  
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การฟ้ืนฟูวฒันธรรม การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ วิจยัและพฒันา “ธุรกิจชุมชนครบวงจร” (ผลิต-แปรรูป- 
ขาย-บริโภค) โดยให้ความส าคัญต่อ “การมีส่วนร่วม” ของคนในชุมชน และ “ฐานทรัพยากรของ
ท้องถ่ิน” ควรเร่ิมพัฒนาจากวงจรธุรกิจขนาดเล็กในระดับท้องถ่ินไปสู่วงจรธุรกิจท่ีใหญ่ขึ้ น
ระดบัประเทศ และระดบัต่างประเทศพฒันาเศรษฐกิจชุมชนท่ีมี “ศกัยภาพสูง” ของแต่ละเครือข่ายให้
เป็น “ศูนยก์ารเรียนรู้ธุรกิจชุมชน” ท่ีมีขอ้มูลข่าวสารธุรกิจนั้นๆ อยา่งครบวงจร พร้อมทั้งใชเ้ป็นสถานท่ี
ส าหรับศึกษา ดูงาน และฝึกอบรม 

7) การประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจพอเพียงต่อการด าเนินชีวิต 
   การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพื่อน าไปสู่
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได ้สามารถอยู่ในสังคมอยา่งมีความสุขตามอตัภาพ ควรพิจารณา
ดงัน้ี โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเอง เป็นหลกั ท าอะไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ ระมดัระวงั
พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร การสร้างสามคัคีใหเ้กิดขึ้นบนพื้นฐานของความสมดุลใน
แต่ละสัดส่วนแต่ละระดบั ครอบคลุมทั้งทางดา้นจิตใจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงเศรษฐกิจ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และการกลบัไปใชห้รือสร้างวาทกรรมแบบใหม่
ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานั้น ทางออกส าคญัเพื่อแก้ปัญหา จะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการตดัวงจรแห่งการ
พึ่งพิงท่ีเกิดจากความไม่เสมอภาคกัน โดยการสร้างอ านาจต่อรองให้เพิ่มขึ้น เพราะตราบเท่าท่ี
สังคมไทยยงัคงมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะการพึ่งพิงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพิงต่อสังคมโลก หรือ
การพึ่งพิงของชนบทท่ีมีต่อภาคสังคมเมือง  อ านาจต่อรองจะไม่เกิดขึ้น และยิ่งมีโอกาสเป็นไปได้
นอ้ยท่ีประชาชนเหล่าน้ีจะก าหนดทางเลือกการพฒันาดว้ยตนเอง แมแ้ต่ประเทศไทยในภาพรวมก็
ตาม ท่ีผา่นมาการกา้วเขา้สู่สังคมทนัสมยัไปพร้อมกบัการปรับตวัในโลกยุคโลกาภิวฒัน์ มีผลท าให้
การพึ่งพิงกระจายลงไปสู่ทุกภาคส่วน อาทิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างแน่นแฟ้นนั้น
คือ ประชาชนพึ่ งพิงรัฐ ขณะท่ี รัฐในฐานะสังคมส่วนหน่ึงของโลก ก็จ าต้องพึ่ งพิงตลาด
เทคโนโลยี องค์ความรู้ และอิทธิพลของประเทศท่ีเหนือกว่าอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ส่ิงเหล่าน้ีคือ
ค าอธิบายว่า เพราะเหตุใดสังคมไทยซ่ึงดูเหมือนว่ามีความทนัสมยัอย่างเต็มท่ี แต่ในขณะเดียวกนัก็
กลับสูญเสียอ านาจและอิสระในการตัดสินใจก าหนดทางเลือกการพัฒนา  สูญเสียอ านาจใน 
การด าเนินชีวิตรวมทั้งสูญเสียความสามารถ ในการสนองตอบต่อความตอ้งการ และ การแกไ้ข
ปัญหาของตนเองตลอดเวลาท่ีผา่นมา (พรชยั เจดามาน, 2556) 

2.1.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
   SWOT  เป็นค าย่อมาจากค าว่า Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats 
โดย Strength  คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก ซ่ึง
องค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเนินงาน
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ภายในท่ีองค์กรท าไดดี้ ในขณะท่ี Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรท่ี
เป็นผลลบและดอ้ยความสามารถ ซ่ึงองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่ อ
บรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในท่ีองค์กรท าได้ไม่ดี  Opportunities คือ 
โอกาสหมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การท างานขององค์กรบรรลุ
วตัถุประสงค ์หรือหมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององคก์ร 
และ Threats คือ อุปสรรค หมายถึงปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีไดว้างการท างานขององคก์ร
ไม่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร บางคร้ัง 
การจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก  เพราะทั้งสองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนกลบัซ่ึงกนั
และกนัเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าใหส้ถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาส
กลับกลายเป็นอุปสรรคได้ และในทางกลับกัน  อุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้เช่นกัน  
ด้วยเห ตุ น้ีองค์กรมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องป รับ เป ล่ียนกลยุทธ์ของตน ให้ทันต่อ 
การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม (นนัทิยา หุตานุวตัร, 2546) 
 2.1.5 การวิเคราะห์ระบบงาน 

 ค าว่า วิเคราะห์ มาจากค าว่า พิเคราะห์ ซ่ึงเป็นการเปล่ียน พ เป็น ว ในภาษาไทย
ซ่ึงแปลความหมายได้ว่า  การพินิจพิ เคราะห์  การพิจารณา การใคร่ครวญ  การไต่สวนความ 
ห รือ เร่ือ งราว  ส่ วน ใน ภ าษ าอังกฤษ ก็ ได้ ให้ ค ว ามห ม าย ใก ล้ เคี ย งกัน คื อ  Determine, 
Examine แ ล ะ  Investigate ซ่ึ ง ค า ว่ า วิ เค ร าะ ห์ น้ี ส าม ารถ น า ไ ป ใช้ กั บ วิ ช าก าร ต่ า งๆ   
ได้มากมาย เช่น การวิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ   
การวิเคราะห์ปัญหา เป็นตน้ (สุณิษา แยม้กล่ินหอม, มปป.) 

 ค าว่า   “วิเคราะห์” ท่ี ใช้กับการวิเคราะห์ระบบนั้ น  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
“Analysis” ซ่ึงแปลว่า การแยกส่ิงท่ีประกอบกนัออกเป็นส่วนๆ เช่น การแยกระบบใหญ่ออกเป็น
ส่วนย่อยๆ  คือ เป็นการแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆ  เพื่อสะดวกในการพิจารณาหรือตัดสินใจ   
จากความหมายของค าว่าวิเคราะห์ดงักล่าวน้ี จะเห็นว่าการวิเคราะห์ระบบงานไม่ใช่เร่ืองท่ียุ่งยาก
หรือเร่ืองท่ีสลบัซบัซอ้นแต่ประการใด 

 การพิ จารณาใค ร่ครวญในปัญหาต่ างๆ  ของคน เรานั้ น  มีวิ ธีการใหญ่ๆ   
อยูด่ว้ยกนั 2 วิธี คือ 

 1) วิธีธรรมดา (Natural Determination) เป็นวิธีท่ีคนส่วนมากใช้กันเป็นปกติธรรมดา 
โดยอาศัยประสบการณ์ และสามัญส านึ กของแต่ละบุ คคลเป็นหลัก  คนท่ี มี วิจารณญาณ 
สูง ๆ อาจจะสามารถพิจารณาตดัสินใจในปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็วไม่แพน้ักวิชาการ
ทางดา้นวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามการพิจารณาใคร่ครวญและตดัสินใจดว้ยวิธีการน้ีโอกาสท่ีจะผิดพลาด
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ย่อมมีสูง ซ่ึ งเป็นเหตุให้ เกิดการสูญเสียแก่ธุรกิจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน ดังนั้ นถ้าเป็นงาน
ส าคญัๆ ทางธุรกิจแลว้ไม่ควรใชวิ้ธีน้ีเป็นอยา่งยิง่ 

 2) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Methodology  Determination หรือ System  Analysis) เป็น
วิธีการพิจารณาใคร่ครวญและตดัสินใจโดยอาศยัระบบทางวิทยาศาสตร์ เช่น สถิติ และการค านวณ เป็น
ตน้ วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีใช้หลกัวิชาการแขนงต่างๆ ท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน จึงได้มี
การจดัใหส้อนในสถาบนัการศึกษาต่างๆ ขึ้น 

 นอกจากน้ียงัมีค าท่ีใกลเ้คียงกนัหรือคลา้ยคลึงกนักบัค าวา่ “วิเคราะห”์ ท่ีควรจะท า
ความเขา้ใจเพื่อป้องกนัการสับสนในการใช้ เช่นค าว่า การวิจยั การคน้ควา้ การคน้คิด เป็นตน้ ซ่ึง
ความจริงแลว้การวิเคราะห์กบัการวิจยัเป็นคนละเร่ือง คนละความมุ่งหมายกนั แต่มีความใกลเ้คียง
กันมาก  การวิจัยนั้ นมุ่ งในการค้นหาข้อเท็จจริง หรือความถูกต้องท่ี สุดของปัญหา  เช่น   
การวิจยัภาวะของผูมี้รายได้น้อย  คือ การค้นหาสภาพของผูมี้รายได้น้อย  เป็นการหาสาเหตุว่า  
เป็นเพราะอะไรท่ีท าให้คนเหล่าน้ีมีรายได้น้อย และเขาเหล่าน้ีมีความเป็นอยู่กันอย่างไร มีความ
เดือดร้อนในเร่ืองอะไรบา้ง เหล่าน้ีเป็นตน้ ส่วนการวิเคราะห์นั้นจะเป็นการมุ่งหาสาเหตุเพื่อท า 
การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นให้ดีท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ การแก้ปัญหาท่ีได้จาก 
การวิเคราะห์ระบบนั้นอาจไม่ใช่ทางท่ีถูกตอ้งท่ีสุด แต่เป็นทางท่ีดีท่ีสุดท่ีควรจะกระท าเท่านั้น ทั้งน้ี
เพราะการแกไ้ขปัญหาของนักวิเคราะห์ระบบเป็นการประนีประนอมกบับุคคลในหลายๆ ฝ่ายท่ี
จะตอ้งท างานร่วมกนัเพื่อใหก้ารท างานของระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนัน่เอง 

 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) หมายถึง วิธีการวิเคราะห์ระบบใดระบบ
หน่ึง โดยมีการคาดหมายและจุดมุ่งหมายท่ีจะมีการปรับปรุงและแกไ้ขระบบนั้น การวิเคราะห์นั้น
จะตอ้งท าการแยกแยะปัญหาออกมาให้ได้ แล้วก าหนดปัญหาเป็นหัวขอ้เพื่อท าการศึกษา  และ 
หาวิธีแกไ้ขในท่ีสุด 
  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) หมายถึง วิธีการ
ท่ีใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้ นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง หรือในระบบย่อยของ
ธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แลว้ การวิเคราะห์ระบบจะช่วยในการแกไ้ขระบบ
ส ารสน เท ศ เดิ ม ท่ี มี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ ดี ขึ้ น ด้ วยก็ ได้  การวิ เค ราะห์ ระบบ  คื อ  การห าความ
ต้องการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร  หรือต้องการเพิ่ มเติมอะไรเข้ามา 
ในระบบ (สุณิษา แยม้กล่ินหอม, มปป.) 
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2.2 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
วีระศักดิ์ สมยานะ (2551)  การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ

ภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ของเพื่อที่จะใช้กระบวนการของ
การจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน เร่ิมจากการพฒันาน ักวิจยัของ
โครงการเพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกนักบันักวิจยัทอ้งถิ่น ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบตัิงานในทอ้งถิ่น
นั้นๆ รวมถึงการจดัการเรียนรู้ร่วมกนักบัทรัพยากรมนุษยห์รือคนในชุมชนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย
กบัการเรียนรู้คร้ังน้ี โดยการพฒันาการเรียนรู้ทุกกระบวนการ เร่ิมจาก 1) การไม่รู้ พฒันาไปสู่ 
2) การรับรู้ และเป็น 3) การเลียนรู้ จนกระทัง่พฒันาไปเป็น 4) การเรียนรู้ นั่นเอง ทุกขั้นตอน
ของการเรียนรู้จะอาศยัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม  เพื ่อให้ทุกภาคส่วนไดป้ฏิบตัิการเรียนรู้
ร่วมกนัผ่านโครงการบูรณาการการจดัการการเรียนรู้ดา้นการส่ือสาร ให้การเรียนรู้เหล่านั้นเกิด
การพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเห็นผลสัมฤทธ์ิที่ชดัเจน อีกทั้งยงัตอ้งท าการประเมินการพฒันา
โครงการท่ีมีผลต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินนั้นๆ ดว้ยการวดัมูลค่าเพิ่มจาก
การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถิ่น ในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้บงัเกิด
เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ชดัเจนจากการด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีนั ่นเอง ผลการวิจยัพบว่า
สามารถพฒันานักวิจยัของทอ้งถ่ินไดท้ั้งส้ิน 42 คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาย
และแผนของชุมชน สามารถพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ได ้42 ชุมชน กบั
การจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันาชุมชนของทอ้งถิ่นไดท้ั้งส้ิน 4 ดา้น คือ แผนพฒันา
ชุมชนดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 17 แผน แผนพฒันาดา้นสังคมจ านวน 14 แผน แผนพฒันาดา้น
การศึกษาจ านวน 6 แผน และแผนพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มจ านวน 5 แผน แผนพฒันา
เหล่าน้ีไดถู้กน าไปปฏิบติัจริงกบัชุมชนในทอ้งถิ่น โดยผ่านการประเมินผลการด าเนินงานดว้ย
ตวัชี้ ว ดัความมัน่คงของมนุษย  ์(Human Security Indicators : HSI) อนัจะท าให ้ทราบถ ึง
มูลค่าเพิ่มของโครงการต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถิ่นนั้นๆ ซ่ึงผลการประเมิน
พบว่าทุกภาคส่วนทั้งผูน้ าองค์กร ผูป้ฏิบติังาน รวมถึงผูรั้บนโยบาย หรือชุมชน สามารถบูรณา
การร่วมกนัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพฒันา
ท่ีเร่ิมตน้จากชุมชนและเพื่อชุมชนอย่างแทจ้ริง เปรียบเสมือนการพฒันาจากรากหญา้สู่รากแกว้
ที ่แข ็งแกร่ง นอกจากน้ีแผนพฒันาชุมชนที่ไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ไดถ้ ูกน าไปผลิตสื่อ
สารสนเทศ เพื ่อการประชาสัมพนัธ์แผนชุมชนโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมกบัยุวชนน ัก
ประชาสัมพนัธ์ทอ้งถิ่น ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์วิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย (สทท.) จงัหวดั
เชียงใหม่ ให้ทุกภาคส่วนไดท้ราบถึงทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถิ่นของ
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ตนเอง และเกิดการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบัแนวทางการพฒันาชุมชนให้เขม้แข็งและ
ยัง่ยืนต่อไป 

วีระศักดิ์ สมยานะ (2551) ไดว้ิจยัการจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันานกัวิจยั ต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อสร้างและ
พฒันานักวิจยัท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยวิธีการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: 
LM) และเพิ่มศกัยภาพของนักวิจยัทอ้งถ่ิน ให้สามารถพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของ
ตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม วิธีการศึกษาใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  และการ
วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กบักลุ่มเป้าหมายคือ นกัวิจยัทอ้งถ่ินประจ าต าบล จ านวน 
42 ต าบล 18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ กบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเป็นนักวิจยัทอ้งถ่ิน ท่ีมี
ศกัยภาพในการพฒันาชุมชนของตนเอง ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 4 ดา้นคือ 
ด้านเศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเท่ียว ด้านสังคม ด้านการศึกษา  และด้านอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม ผลการวิจัย พบว่า นักวิจัยสามารถจัดการเรียนรู้โดยการสร้างและพัฒนานักวิจัย
ท้องถ่ินประจ าต าบลของจังหวดัเชียงใหม่ได้ 18 อ าเภอ จ านวน 42 คน โดยส่วนใหญ่นักวิจัย
ทอ้งถ่ินเหล่าน้ีด ารงต าแหน่งเจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้เสนองานวิจยัทอ้งถ่ินใน
ประเด็นของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเอง ไดอ้ย่างเหมาะสมตามบริบท
ของชุมชนนั้นๆ กล่าวคือ ในดา้นเศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเท่ียว นักวิจยัทอ้งถ่ินสามารถ
เสนองานวิจยัได้ทั้งส้ิน 17 เร่ือง ส าหรับในด้านสังคมและวฒันธรรม สามารถเสนองานวิจยัได ้ 
14 เร่ือง และด้านการศึกษา มีงานวิจยัท้องถ่ินจ านวน 6 เร่ือง ส่วนด้านอนามัยและส่ิงแวดลอ้ม 
นักวิจยัท้องถ่ินได้เสนองานวิจยัจ านวน 5 เร่ือง ซ่ึงงานวิจยัเหล่าน้ีล้วนแลว้แต่น าไปปฏิบัติจริง 
ในทอ้งถ่ินได้อย่างถูกตอ้ง ตามหลกัของทฤษฏีงานวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน  
อนัเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของนักวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิท ธิผล โดยนักวิจัยท้ องถ่ิน เหล่ า น้ี จะน าเอาต้นแบบของการเรียน รู้เก่ี ยวกับ
กระบวนการวิจยัคร้ังน้ี ไปเป็นแบบอย่างกับการพฒันาทอ้งถ่ินด้วยงานวิจยัในด้านอ่ืนๆ ต่อไป  
นับไดว้่าเป็นการเรียนรู้เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยงานวิจยักบัการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ินอย่าง
แทจ้ริง 

วีระศักดิ์ สมยานะ (2553)  ไดศ้ึกษา[การจดัการการเรียนรู้เพื ่อพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่] และวีระศกัด์ิ สมยานะ (2552) ได้
ศึกษา[การจดัการการเรียนรู้เพื ่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่] มีวตัถุประสงค์ เพื่อใช้กระบวนการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management : 
LM) ในการบูรณาการงานวิจัยด้วยกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม กับองค์การปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ินและกลุ่มชุมชน (PAR) โดยเร่ิมจากการสร้างและพฒันานักวิจยัทอ้งถ่ินให้มีศกัยภาพ ใน
การด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ท่ีเหมาะสมกบั
บริบทของชุมชน พร้อมทั้งเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์(กลุ่มบุคคลในชุมชน) ในการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื ผา่นกระบวนการพฒันาการจดัการการเรียนรู้ 4 ล าดบัขั้น โดยเร่ิมจาก 1) การไม่
รู้ พฒันาไปสู่ 2) การรับรู้ และเป็น 3) การเลียนแบบหรือการเลียนรู้ จนกระทั่งพฒันาไปเป็น 4) 
การเรียนรู้ ซ่ึงทุกกระบวนการของการจดัการการเรียนรู้ (LM) ไดอ้าศยัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 
และบูรณาการการส่ือสารในทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค ์จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานท่ี
แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของชุมชน ในการสร้างมูลค่าของการจดัการทรัพยากรชุมชน (สินทรัพย์
ชุมชน) ดว้ยชุมชน ผลการวิจยัสามารถสร้างและพฒันาศกัยภาพของนักวิจยัทอ้งถ่ินได ้ทั้งส้ิน 58 
คน พร้อมทั้งเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์(กลุ่มคนในชุมชน) ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน ดว้ยการจดัการการเรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันาชุมชนของทอ้งถ่ิน ทั้งส้ิน 2 ดา้น 
คือ แผนพฒันาชุมชนด้านเศรษฐกิจ จ านวน 32 แผน และแผนพฒันาด้านสังคม จ านวน 26 แผน 
โดยแผนชุมชนดงักล่าวไดถู้กน าไปปรับใชจ้ริงกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการวิจยั
ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรม ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มของการจดัการ
การเรียนรู้สินทรัพยชุ์มชนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 52 และ  
61 ตามล าดบั ผลของการพฒันาชุมชนไดถู้กน าไปผลิตเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีความสร้างสรรค ์
และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ิน ดว้ยการจดัการการเรียนรู้ร่วมกบัคนใน
ท้องถ่ินอย่างแท้จริง จึงเป็นการสะท้อนให้ชุมชนอ่ืนได้เห็นต้นแบบของการพัฒนาจากส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ของการวิจยั และการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบัแนวทางการพฒันาชุมชน
ใหเ้กิดความเขม้แขง็และยัง่ยนือยา่งแทจ้ริงต่อไป 

วีระศักดิ์ สมยานะ (2554) ไดว้ิจยัเพื่อพฒันาตน้แบบการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินให้ไดต้น้แบบการพฒันา
ทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยัการประเมินผล
เชิงระบบ (System Analysis) ซ่ึงประกอบดว้ย การประเมินปัจจยัน าเขา้ การประเมินกระบวนการ 
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาทั้ ง 3 ด้านได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
ของทอ้งถ่ินทั้ง 10 แห่งในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัท าให้ทราบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ของจงัหวดัเชียงใหม่ ไดใ้หค้วามส าคญักบัปัจจยัน าเขา้ในส่วนของการใชง้บประมาณในการพฒันา
ดา้นสังคมเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ การพฒันาทางดา้นการเมือง และดา้นเศรษฐกิจ ตามล าดบั 
ส่วนปัจจยัทางดา้นกระบวนการพฒันานั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอยา่ง
มากทั้ งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง โดยน าเอาคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาประยกุตใ์ชก้บัการบริหารจดัการองคก์รร่วมกบัหลกัธรรมาภิบาล จนส่งผล
ให้เกิดการพฒันาดา้นการเมืองของทอ้งถ่ินอย่างเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด ทั้งน้ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินสามารถพฒันาการบริหารจดัการ จนเป็นตน้แบบของการพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจ คือ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม ส่วนตน้แบบการพฒันาดา้นสังคมและ
ด้านการเมือง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง บทสรุปของ 
การวิจยัพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีได้น าเอาคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติังานในระดบั “มาก” แลว้จะท าให้ผลสัมฤทธ์ิของการพฒันา
ทางด้านเศรษฐกิจ สั งคม และการเมืองของท้องถ่ินนั้ นพัฒนาในระดับ “มากท่ี สุด” เช่นกัน  
ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ทอ้งถ่ินของไทยควรจะน าเอาหลกัคุณธรรมไปใชก้บัการบริหารจดัการองคก์ร 
ร่วมกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ไดต้น้แบบท่ีดีของการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน ท่ีส่งผลต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองต่อไป 

ธนสิทธิ์  เหล่าประเสริฐ (2558) ไดน้ าเสนอบทความเร่ือง “เล่าสองขา้งทาง/ดนัมาตรฐาน
เกษตรอินทรียไ์ทย ไต่ระดบัสู่ตลาดโลก” สรุปใจความส าคญัไดด้งัน้ี กระแสความตอ้งการบริโภค
สินคา้เกษตรและอาหารท่ีมีความปลอดภยัต่อสุขภาพ และใส่ใจการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ส่งผลให้ตลาดสินคา้เกษตรอินทรีย ์หรือ “ออร์แกนิค” (Organic) ทั้งในประเทศไทยและทัว่โลก
เติบโตมากขึ้น และมีมูลค่าการค้าสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา เยอรมนี 
องักฤษ ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่ น ส าหรับสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์มีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มขึ้นในอนาคต 
ไดแ้ก่ ผลไมเ้มืองร้อนทั้งสดและตากแห้ง ผกั สมุนไพร ธญัพืช สินคา้เกษตรแปรรูป และขนมขบ
เคี้ยว เป็นตน้ “มาตรฐานเกษตรอินทรีย”์ และ “ระบบการตรวจสอบรับรอง” ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ท าให้ตลาด และผูบ้ริโภคยอมรับในตวัสินคา้เกษตรอินทรียม์ากขึ้น ดงันั้นประเทศไทยจ าเป็นตอ้ง
เร่งยกระดับหรือเทียบเคียงระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรียข์องไทย  
ให้เทียบเท่าในระดับระหว่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นกลไกช่วยผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย  
โกอินเตอร์เพิ่มสูงขึ้น คุณศกัด์ิชยั ศรีบุญซ่ือ เลขาธิการส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า ไทยเป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์มีศกัยภาพและมีโอกาสท่ีจะ
ขยายตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีสินคา้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มพืชอินทรีย ์ไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิ 
ขา้วโพดฝักอ่อน หน่อไมฝ้ร่ัง กระเจ๊ียบเขียว ขิง สมุนไพร เคร่ืองเทศ ชา กลว้ยไข่ กลว้ยหอม ล าไย 
และสับปะรด เป็นตน้ กลุ่มสัตวน์ ้ าอินทรีย ์ไดแ้ก่ กุง้กุลาด า ปลาสลิด กลุ่มปศุสัตวอิ์นทรีย ์ไดแ้ก่ 
สุกร ไข่ไก่ นมอินทรีย ์และกลุ่มอ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้าผ้ึง  

ปัจจุบันมีสินค้าเกษตรอินทรีย ์2 ประเภท คือ 1) สินค้าเกษตรอินทรียท่ี์มาจากผูผ้ลิตท่ี
ปฏิบติัตามแนวทางของเกษตรอินทรียแ์ต่ไม่ไดข้อการรับรองตามมาตรฐาน ส่วนใหญ่เป็นการผลิต
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เพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในทอ้งถ่ิน 2) สินคา้เกษตรอินทรียเ์พื่อการคา้ในประเทศและส่งออก 
ซ่ึงตอ้งการระบบส่งเสริมตรวจสอบรับรองมาตรฐานตามประเทศผูน้ าเขา้หรือบางประเทศ ยอมรับ
มาตรฐานและเคร่ืองหมายรับรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย ปัจจุบนัการส่งออกสินคา้
เกษตรอินทรียข์องไทย บริษทัขนาดใหญ่ยงัคงมีบทบาทส าคญั ซ่ึงในทางการคา้ หากเกษตรกร
ตอ้งการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียเ์พื่อการส่งออก เกษตรกรตอ้งผลิตตามมาตรฐานของประเทศคู่คา้ 
เช่น เกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) มาตรฐาน NOP ของสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน JAS 
ของญ่ีปุ่ น และมาตรฐาน IFOAM ของสมาพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ เป็นตน้ ในส่วนมาตรฐาน
เกษตรอินทรียข์องไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศ โดยยึดหลักการท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้ว 7 ฉบับ กับ 1 แนวปฏิบัติหรือคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางให้กับ
เกษตรกรและผูป้ระกอบการสามารถผลิตสินคา้เกษตรอินทรียไ์ด้ตามมาตรฐาน เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคและประเทศผูน้ าเขา้ ซ่ึงไดแ้ก่ 1) การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจ าหน่าย
ผลิตผลและผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย ์2) ปศุสัตวอิ์นทรีย ์3) อาหารสัตวน์ ้ าอินทรีย ์4) ขา้วอินทรีย ์ 
5) ปลาสลิดอินทรีย ์6) ผ้ึงอินทรีย ์7) การเล้ียงกุ้งทะเลระบบอินทรีย ์และแนวปฏิบัติในการใช้
มาตรฐานสินคา้เกษตร เกษตรอินทรีย ์เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจ าหน่ายผลิตผล 
และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ส าหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไดรั้บเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตร เคร่ืองหมาย Q  
สีเขียว ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 แต่โดยส่วนใหญ่นิยมใช้เคร่ืองหมาย 
“Organic Thailand” ติดบนบรรจุภัณฑ์หรือติดบนตวัสินคา้ เน่ืองจากเป็นเคร่ืองหมายท่ีใช้อย่าง
กวา้งขวางมาเป็นเวลานานและง่ายต่อผูบ้ริโภคในการสังเกตวา่เป็นสินคา้เกษตรอินทรีย ์คุณศกัด์ิชยั 
กล่าวอีกว่าเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยให้เป็นท่ียอมรับของสากล 
รวมถึงประเทศท่ีมีศกัยภาพดา้นการตลาดเกษตรอินทรีย ์มกอช. ไดเ้ร่งจดัท าความเท่าเทียมกนัดา้น
เกษตรอินทรียเ์บ้ืองตน้ มกอช. ไดย้ืน่หนงัสือต่อคณะกรรมาธิการดา้นเกษตรและพฒันาชนบทแห่ง
สหภาพยุโรป (DG-AGRI) เพื่อสมัครขึ้ นทะเบียนรายช่ือประเทศท่ี 3 (Third country list) ทั้ งน้ี
สินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ส่งออกไปยงัสหภาพยโุรป มีสินคา้ 11 รายการ ไดแ้ก่ ขา้ว มงัคุด ทุเรียน เงาะ 
ชา กาแฟ พืชผกั ไก่ หมู กุ ้ง และปลา ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจ
ประเมินระบบการผลิตและตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย  จากคณะผูต้รวจ
ประเมินจากสหภาพยุโรป ขณะเดียวกัน มกอช. ยงัได้เตรียมแผนจดัท าความเท่าเทียมกันด้าน 
การรับรองระบบงานดา้นเกษตรอินทรียร์ะหว่างไทย-ญ่ีปุ่ น ระหว่างไทย-จีน และระหว่างไทย-
สหรัฐอเมริกา ส าหรับล าดบัความส าคญัในการจดัท าความเท่าเทียมฯ นั้น พิจารณาจากปัจจยัหลาย
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ดา้น อาทิ ปริมาณการส่งออกสินคา้เกษตรอินทรีย์ และความคืบหนา้ในการด าเนินงาน เป็นตน้ ซ่ึง
ระบบการตรวจสอบรับรองสินคา้เกษตรของประเทศไทยในปัจจุบนั ไดรั้บการยอมรับความเท่า
เทียมกนัดา้นการรับรองระบบงาน ขอบข่ายการรับรองผลิตภณัฑจ์ากองคก์รภูมิภาคแปซิฟิกวา่ดว้ย
การรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation : PAC) และองคก์ารระหว่างประเทศว่า
ด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum : IAF) ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคัญใน 
การจัดท าความเท่าเทียมกับประเทศคู่ค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากน้ี มกอช. ยงัมีส่วนร่วมใน 
การจัดท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของอาเซียน (ASEAN Standards for Organic Agriculture : 
ASOA) โดยพิจารณาจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศสมาชิกอาเซียน  ซ่ึงน าโดย
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ท าหน้าท่ีพิจารณาจดัท าร่าง รวมทั้งแผนงาน และโครงการท่ีจะสนับสนุน
และส่งเสริมการปฏิบติังานดงักล่าว ส าหรับมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องอาเซียนมีขอบข่ายเน้ือหา
ครอบคลุม ขอ้ก าหนดวิธีการผลิตพืชอินทรีย์ การเก็บเก่ียวผลิตผลจากธรรมชาติ การปฏิบติัหลงั
การเก็บเก่ียว การเก็บรักษา การขนส่ง การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ การแสดงฉลาก และการกล่าว
อา้งการตามสอบและบนัทึกขอ้มูล รวมถึงขอ้ก าหนดการอนุญาตให้ใช้สารอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ี
ระบุไวใ้นภาคผนวก และรายช่ือสารท่ีอนุญาตให้ใช้ส าหรับการผลิตเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องไทย (มกษ. 9000 เล่ม 1) เช่น ระยะปรับเปล่ียนเป็นเกษตรอินทรีย์
ส าหรับพืชลม้ลุกอยูท่ี่ 12 เดือน และ 18 เดือน ส าหรับพืชยนืตน้ ซ่ึงเกษตรกรไทยสามารถปฏิบติัได ้
คาดว่าจะเอ้ือประโยชน์และท าให้ไทยไดเ้ปรียบดา้นการผลิตและการคา้สินคา้เกษตรอินทรียใ์น
อนาคต “การส่งเสริมและผลักดันมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องไทยให้เป็นท่ียอมรับของสากล  
จะท าให้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Q และ Organic Thailand เป็นท่ีรู้จักของ
ประเทศผูน้ าเขา้สินค้าเกษตรอินทรียท์ั่วโลกเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับ
สินคา้เกษตรอินทรียข์องไทย พร้อมผลกัดนัปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้น คาดว่าจะท า
ให้พื้นท่ีการผลิตเกษตรอินทรียข์องไทยขยายตวัเพิ่มขึ้นในอนาคต” เลขาธิการ มกอช. กล่าวใน
ท่ีสุด 

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน (2559) ได้ศึกษา การพฒันารูปแบบการตลาดขา้วอินทรียส์ าหรับ
เกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานด้านการ ตลาดขา้วอินทรีย ์2) ส ารวจความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน
ดา้นการตลาดขา้วอินทรีย์ 3) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการด าเนินงานด้านการตลาดขา้ว
อินทรีย ์4) พฒันารูปแบบการตลาดขา้วอินทรียท่ี์เหมาะสมกบัเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน 
โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างเป็นเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วอินทรีย์
จ านวน 385 คน จากการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม 
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วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ 
ผลการวิจยั พบวา่ เกษตรกรมีความเห็นวา่ประสิทธิผลของการด าเนินงานดา้นการตลาดขา้วอินทรีย์ 
อยู่ในระดับมาก อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพเสริม ระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร การไดรั้บการอบรมเกษตรอินทรีย ์การไดรั้บการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์และ
การไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินงานดา้นการตลาดขา้วอินทรียท่ี์
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 การมีต าแหน่งในชุมชน และประสบการณ์ผลิตขา้วอินทรีย ์ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความผนัแปรของการด าเนินงาน
ด้านการตลาดข้าวอินทรีย์ได้ ร้อยละ 85.7 ส าหรับการพัฒนารูปแบบการตลาดข้าวอินทรีย์ท่ี
เหมาะสมกบัเกษตรกร ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดม้าจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
ไดแ้ก่ เกษตรกร ผูเ้ช่ียวชาญดา้นขา้วอินทรียแ์ละดา้นการตลาด รวม 39 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการตลาดข้าวอินทรีย์ท่ี
เหมาะสมกบัเกษตรกร เป็นรูปแบบการตลาดท่ียึดถือผูบ้ริโภคเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงมีองค์ประกอบ
ส าคญั 12 องค์ประกอบ มีแนวคิดการตลาดท่ีส าคญัคือ การสร้างความแตกต่าง การสร้างค่านิยม 
การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผูบ้ริโภค และการสร้างความสัมพันธ์ ส่วนกลยุทธ์การตลาดข้าว
อินทรีย ์แบ่งออกเป็นกลยุทธ์เก่ียวกบัเกษตรกร กลยทุธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์กลยุทธ์การส่ือสาร และ
กลยทุธ์เก่ียวกบัผูบ้ริโภค 

ยุพิน เถ่ือนศรี และนิชภา โมราถบ (2559) ไดศึ้กษา การพฒันาเครือข่ายเกษตรกรผูป้ลูก
ขา้วอินทรีย์ในจงัหวดัอุตรดิตถ์ : กรณีศึกษา ต าบลวงักะพี้  อ  าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสถานการณ์ดา้นการผลิตขา้วอินทรีย ์การพฒันาเครือข่ายเกษตรผูป้ลูกขา้ว
อินทรีย ์และสังเคราะห์องค์ความรู้และจดัการความรู้ของเครือข่ายเกษตรผู ้ปลูกขา้วอินทรีย ์ต าบล
วงักะพี้  อ  าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ ผลการวิจยัพบว่า สถานการณ์ของเครือข่ายผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
มีเกษตรกรท่ีผลิตข้าวอินทรีย์ในระยะปรับเปล่ียนจ านวน 30 คน ผลผลิตจะขายในรูปของ
ขา้วเปลือก สภาพปัญหาของเกษตร ไดแ้ก่ ขาดองคค์วามรู้และเทคโนโลยกีารเพิ่มผลผลิต ขาดแกน
น าของกลุ่มท่ีเป็นทางการ ผลลพัธ์ของงานวิจยั ไดแ้ก่ กลไกการบริหารจดัการเครือข่ายเกษตรกรผู ้
ปลูกขา้วอินทรีย ์และรูปแบบการพฒันาเครือข่ายเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลวงักะพี้  อ  าเภอ
เมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ เกิดศูนยก์ารเรียนรู้ เครือข่ายเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ต าบลวงักะพี้  เกิด
เครือข่ายดา้นการผลิตและการตลาดของเกษตรกรขา้วอินทรียท์ั้งภายในและภายนอกจงัหวดั และ
เกิดภาคีเครือข่ายสนบัสนุนกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีอยา่งเป็นรูปธรรม 

พมิพาพรรณ ชาญศิลปะ (2560) ไดร้ายงานสรุปเน้ือหาการประชุมการสัมมนาเชิงวิชาการ 
Organic Symposium 2017  วนัศุกร์ท่ี  28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Ballroom ศูนย์การประชุม
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แห่งชาติสิริกิต์ กระทรวงพาณิชยมี์ยุทธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2564 
ซ่ึงเป็นแผนยทุธศาสตร์ฉบบัท่ี 2 โดยมีวิสัยทศัน์ให้ “ประเทศไทยเป็นผูน้ าในระดบัภูมิภาคดา้นการ
ผลิต การบริโภค การคา้สินคา้ และการบริการเกษตรอินทรียท่ี์มี ความยัง่ยืนและเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากล” โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีเกษตรอินทรียใ์ห้เป็น 600,000 ไร่ ในปีพ.ศ. 2564 จาก
ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 200,000 ไร่ และมีเกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรียไ์ม่น้อยกว่า 30,000 ราย 
รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนตลาดในประเทศ ต่อตลาดส่งออกเป็น 40:60 และท่ีส าคัญคือ การมุ่งท่ีจะ 
ยกระดบักลุ่มเกษตรอินทรียว์ิถีพื้นบา้นเพิ่มขึ้น ซ่ึงนับเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีมีเป้าหมายให้เกิดการ
ขยายเกษตรอินทรียก์ว่าเท่าตวัในอีก 5 ปีขา้งหนา้ รัฐบาลจึงไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของเกษตร
อินทรีย ์เน่ืองจากเป็นกระบวนการผลิตท่ีช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศโดยรวม และมี
ความปลอดภยัต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค โดยค านึงถึงหลกัการส าคญัของการผลิตเกษตรอินทรีย ์4 
ดา้นท่ีทางสหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ หรือ International Federation of Organic Agriculture 
Movement (IFOAM) ได้ก าหนดไว้ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านนิเวศวิทยา ด้านความเป็นธรรม
ระหว่างผูผ้ลิต ผูค้า้ และผูบ้ริโภค และดา้นการดูแลเอาใจในเร่ืองการบริหารจดัการ นอกจากน้ียงั
ยดึหลกัหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาล
ท่ี 9 

ทั้งน้ี ยุทธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติฉบบัปัจจุบนั จึงไดว้างยทุธศาสตร์หลกั 
4 ดา้น ประกอบดว้ย (1) ส่งเสริมการวิจยั การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวตักรรมเกษตร
อินทรีย ์(2) พฒันาการผลิตสินคา้และบริการเกษตรอินทรีย ์(3) พฒันาการตลาดสินคา้และบริการ 
และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์และ (4) การขบัเคล่ือนเกษตรอินทรีย ์“ยุทธศาสตร์ทั้ง  
4 ขอ้น้ียงัสอดรับกบันโยบายการพฒันาประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” 
ซ่ึงเป็นการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวตักรรม โดยมี
องค์ประกอบส าคญั คือ การเปล่ียนจากการผลิตสินคา้ “โภคภณัฑ์” ไปสู่สินคา้เชิง “นวตักรรม”  
เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลย ี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม และเปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินคา้ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น นางพิมพาพรรณกล่าวว่า ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ขอ้น้ี ลว้นแต่ตอบสนองแนวโน้มการ
บริโภคสินค้าอินทรียท่ี์เพิ่มขึ้นในตลาดโลก ศกัยภาพการขยายตลาดสินคา้อินทรียข์องไทยใน
ตลาดโลก สอดรับกับหลกัการส าคญัและแนวคิด ของ “Thailand 4.0” และแสดงถึงความมุ่งมัน่
และความพร้อมของกระทรวงพาณิชย์ในการผลกัดันและส่งเสริม การคา้และการตลาดสินค้า
อินทรียข์องไทย ทั้งในการเช่ือมโยงสินคา้จากแหล่งผลิตสู่ผูบ้ริโภคในตลาดภายในประเทศ ตลาด
ภูมิภาค และตลาดโลก ทั้งยงัเล็งเห็นความส าคญัในการส่งเสริมให้เกษตรกรและผูป้ระกอบการ
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ไทย ตระหนักถึงความตอ้งการหรืออุปสงคข์องตลาดโลก เพื่อจะไดผ้ลิตสินคา้อินทรียใ์ห้ตรงกบั 
ความตอ้งการของตลาด รวมทั้งเปิดรับการประยุกต์ใช้วิทยาการ เทคโนโลยี นวตักรรมต่างๆ กบั
สินคา้และบริการ อินทรียข์องไทยต่อไป  

วริพสัย์ เจียมปัญญารัช (2560) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความยัง่ยืนของเกษตรกรอินทรีย์
ของไทย : บทเรียนจากเกษตรกรรายยอ่ย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้น สังคม เศรษฐกิจ และ
ทศันคติท่ีส่งผลต่อความเป็นไปไดข้องเกษตรกรรายย่อย ท่ีจะปรับเปล่ียนจากการท าเกษตรระบบ
ปกติเป็นเกษตรระบบอินทรียโ์ดยการส ารวจตวัอย่างเกษตรกรรายย่อยใน 5 ภาคของประเทศไทย
ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคใต ้ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกต่อเกษตรกรแต่ละราย ค าถามประกอบดว้ย รายไดก้ระบวนการผลิต สัมภาษณ์เชิงลึกและ
ทัศนคติท่ีมีต่อระบบเกษตรอินทรีย์จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรรายย่อยมีพื้นท่ีในการท า
การเกษตรระหว่าง 5-10 ไร่ เกษตรกรมีการท าการเกษตรเชิงเด่ียวและการท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน จากการศึกษาพบว่า  เกษตรกรท่ีมีการท าการเกษตรแบบผสมผสานสนใจการท า 
การเกษตรระบบอินทรียม์ากกวา่เกษตรกรท่ีท า การเกษตรเชิงเด่ียว เกษตรกรระบบเกษตรปลอดภยั
ไม่สามารถปรับเปล่ียนเป็นการเกษตรระบบอินทรียไ์ด้  เน่ืองจากสภาพแวดล้อม เกษตรกรท่ีมี
ทศันคติท่ีดีต่อการท าการเกษตรระบบอินทรีย์ มีรายไดจ้ากแหล่งอ่ืน นอกจากการท าการเกษตร
เพียงอย่างเดียว เช่น เงินออม เงินบ านาญ เป็นตน้ และความค านึงถึงด้าน  สุขภาพของผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภคเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้เกษตรกรเปล่ียนเป็นเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นส่ิงท่ีทา้ทายต่อเกษตรกร ในด้านของตลาด ระดับราคา ของ
สินค้าอินทรียท่ี์สูง เป็นแรงจูงใจท่ีท าให้เกษตรกรสนใจในการท าเกษตรระบบอินทรีย์ ดังนั้ น
นโยบายจากรัฐในดา้นการให้ความรู้ในกระบวนการผลิต มาตรฐานสินคา้อินทรีย ์และตลาดของ
สินคา้เป็นปัจจยัส าคญัของเกษตรกรเพื่อความยัง่ยนื 

กรีนเนท (2561) ไดน้ าเสนอบทความเร่ือง เกษตรอินทรียไ์ทย 2560/61: กา้วกระโดด แต่
จะยืนไดม้ัน่คงหรือไม่ โดยเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยของปี 2560 ท่ีกรีนเนทรวบรวมได ้แสดง
ให้เห็นว่า มีการกา้วกระโดดของพื้นท่ีการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์มีการตรวจรับรองมาตรฐาน คือ มี
การขยายตัวเกือบ 266% จากในปีท่ีผ่านมา  โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์
รวมกนักวา่ 1.309 ลา้นไร่ โดยเป็นพื้นท่ีท าการเกษตร (ปลูกพืช เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เล้ียงสัตว)์ 0.574 
ลา้นไร่ และพื้นท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตจากธรรมชาติ 0.735 ลา้นไร่ การขยายตัวของพื้นท่ีเก็บเก่ียว
ผลผลิตจากธรรมชาตินั้ น (จากเดิมเพียงไม่ก่ีพันไร่) เกิดขึ้ นจากผูผ้ลิตเพียง 1 - 2 รายเท่านั้ น  
แต่พื้นท่ีการเก็บเก่ียวเป็นป่าธรรมชาติท่ีมีพื้นท่ีค่อนขา้งกวา้ง จึงท าให้จ านวนพื้นท่ีท่ีได้รับการ
รับรองมีขนาดใหญ่มาก  แต่ท่ีน่าสนใจจริงๆ ก็คือ การขยายตวัของพื้นท่ีการเกษตร (จากเดิมท่ีมี
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พื้นท่ีเพียง 0.361 ลา้นไร่) ท่ีขยายตวัมากถึง 59% โดยพืชท่ีมีการขยายตวัมากท่ีสุดก็คือ ขา้วเกษตร
อินทรีย ์ซ่ึงเกิดขึ้นจากโครงการของรัฐบาล ท่ีขยายตวัจากเพียงหม่ืนกว่าไร่เป็นกว่าสองแสนไร่ใน
ปีเดียวโครงการน้ีคือ โครงการของกรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีมีแผนท่ีจะขยาย
เพิ่มพื้นท่ีการท านาเกษตรอินทรียใ์หม่อีก 1,000,000 ไร่ ในเวลา 5 ปี ซ่ึงเรียกวา่ เป็นโครงการท่ี “ทา้
ทาย” มาก เพราะแม้แต่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรียข์องประเทศ (ของหน่วยงาน
ราชการทั้งหมด) ยงัวางเป้าในการขยายพื้นท่ีรวมกนัเพียง 3 แสนกว่าไร แต่กรมการขา้วเพียงกรม
เดียว มีแผนท่ีใหญ่/สูงกว่ารัฐบาลไทยโดยรวม  แน่นอนว่าการวางแผนโครงการขนาดยกัษ์เช่นน้ี 
ตอ้งมีงบประมาณสนบัสนุนจ านวนมาก แผนงบประมาณของกรมการขา้วจึงใหญ่กว่างบประมาณ
ดา้นเกษตรอินทรียข์องรัฐบาลไทยท่ีเตรียมจดัสรรใหห้น่วยงานราชการอ่ืนๆ ทั้งหมดรวมกนั (แผน
งบประมาณกรมการขา้วน่าจะตอ้งใช้งบประมาณรวมกันกว่า 14,000 ลา้นบาทในช่วง 5 ปีของ
โครงการ)  

โครงการน้ีได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากภาคเอกชนค่อนข้างมาก เน่ืองจากการจัดท า
โครงการไม่ไดมี้การปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งแมแ้ต่น้อย (ท่ีจริงไม่ได้ปรึกษาแมแ้ต่กับ
หน่วยงานราชการอ่ืนเองดว้ย) รวมทั้งแนวทางในการจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรโดยตรง (ตาม
จ านวนพื้นท่ีท่ีท านาเกษตรอินทรีย)์ ซ่ึงอาจท าให้เกิดการ “แย่งชิงเกษตรกร” ระหว่างกรมการขา้ว
กบัภาคเอกชน และการบงัคบัให้เกษตรกรตอ้งขอการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจ์าก
กรมการขา้วเท่านั้น (เป็นการผกูขาด และจ ากดัโอกาสในการส่งออกผลผลิตขา้วเกษตรอินทรียข์อง
เกษตรกร ท่ีจ าเป็นตอ้งตรวจรับรองตามมาตรฐานสากล)  แต่ท่ีน่าเป็นห่วงท่ีสุดน่าจะเป็นการท่ี
กรมการขา้วตอ้งกา้วกระโดดการพฒันาขีดความสามารถ ในการให้บริการตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียก์ว่า 66 เท่าตวัใน 5 ปี (จากเดิมท่ีกรมการขา้วเคยให้บริการตรวจรับรองเพียงหม่ืน
กวา่ไร่ต่อปี) ซ่ึงการตอ้งขยายการใหบ้ริการดงักล่าว น่าจะสร้างแรงกดดนัอย่างมากต่อประสิทธิผล
และความน่าเช่ือถือของระบบการตรวจรับรองของกรมการขา้วเอง อีกเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจของ
วงการเกษตรอินทรียไ์ทยก็คือ การเปล่ียนโฉมงานแสดงสินค้าออร์แกนิค จากเดิมท่ีกระทรวง
พาณิชย์ได้จัดงานแสดงสินค้าออ ร์แกนิคระดับ ประเทศ  “Organic and Natural Expo and 
Symposium” ในปี 2561 ทาง Nuremberg Messe บริษัทผู ้จัดงานแสดงสินค้าระดับโลก (จาก
เยอรมัน) ได้เข้ามาเป็นผูจ้ดังานน้ีแทน และเปล่ียนช่ืองานเป็น “BioFach Southeast Asia” และ
เปล่ียนขอบข่ายงานให้เป็นงานระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยทางกระทรวงพาณิชย์
ยงัคงเป็นสนับสนุนหลกัส าหรับผูป้ระกอบการไทยในการออกงานแสดงสินคา้น้ี  ซ่ึงการเกิดขึ้น
ของงานแสดงสินคา้ระดบัภูมิภาค ท าให้สมาคมผูป้ระกอบการเกษตรอินทรียใ์นภูมิภาคไดพ้บปะ
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กัน จนเกิดการรวมตวักันเป็น “สมาพนัธ์เกษตรอินทรียอ์าเซียน” (ASEAN Organic Federation) 
เพื่อกระชบัความร่วมมือระหวา่งผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการเกษตรอินทรียใ์นภูมิภาคน้ี 

ในช่วงปี 2560/61 มีกระแสการเติบโตของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม พีจีเอส 
(Participatory Guarantee System - PGS) ในวงการผู ้ผ ลิตและผู ้ประกอบเกษตรอินทรีย์ไทย 
โดยเฉพาะเม่ือแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติของรัฐบาล ไดใ้ห้การยอมรับและ
สนับสนุนระบบพีจีเอสน้ี  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงไดจ้ดัท าโครงการสนับสนุนพีจีเอส 
จ านวนมาก แต่ด้วยขอ้จ ากัดของความเขา้ใจและประสบการณ์ ท าให้เกษตรอินทรีย ์พีจีเอส ยงั
ขยายตวัไดค้่อนขา้งชา้  ท าใหห้น่วยงานต่างๆ ไดร้วมตวักนัจดัตั้ง “สมาพนัธ์เกษตรอินทรียไ์ทย พีจี
เอส” ขึ้นในช่่วงปลายปี 2560 เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และบทเรียน ตลอดจนร่วมกนัผลกัดนัให้เกิด
การขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์พีจีเอสให้กว้างขวางมากขึ้ น  และต่อมาในช่วงต้นปี 2561 ทาง
สมาพนัธ์ฯ ไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมกนั
ขบัเคล่ือนเกษตรอินทรียพ์ีจีเอสในระดบัประเทศดว้ย  

 
  

 
 
   
  
 
   
  




