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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเร่ือง ชุมชนพึ่ งตนเองกับการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงศึกษากรณี : กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้ าลดั 
อ  าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค ์รูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ช้เคร่ืองมือในการวิจยัโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ( Interview) ในรูปแบบการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาเก่ียวกบัชุมชนพึ่งตนเองกบัการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษากรณี : กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงั  
น ้ าลดั อ  าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค์ โดยใชว้ิธีสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
ไดแ้ก่ หัวหน้ากลุ่มแม่บา้นเกษตรกร สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร และเกษตรกร รวม
ทั้งส้ิน 7 คน ผลการวจิยัสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ชุมชนในการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษากรณี 
:กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้าลดั อ  าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค์

                                                           
1บทความเรียงความจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน

กรณีศึกษา : โครงการควบคมุโรคพิษสุนัขบ้า ของชุมชนเทศบาลต าบลไพรบึง อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ”   
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กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้ าลดั อ  าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค ์ 
มีประสบการณ์ในการต่อสู้กบัการพฒันาจากภาครัฐ จากเร่ืองราคาของและปุ๋ยแพงแต่
พอไดเ้รียนรู้กบัประสบการณ์ในการท านาดว้ยเคมีขาดทุน จากประสบการณ์การต่อสู้
กบัการพฒันาจากภาครัฐ ท าให้คนมีปัญหาทางดา้นหน้ีสินจากการท านาแบบเคมีจาก
การใช้ปุ๋ย แต่พอหันมาท าอินทรียก์็สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะท าให้ใช้ต้นทุน
นอ้ยลง มีความสมคัรสมานสามคัคีภายในชุมชน โดยวดัไดจ้ากเม่ือมีการประชุมทุกคร้ัง
สมาชิกก็จะเข้ารับฟังทุกคร้ังและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีผู ้น า ท่ีมีความรู้
ความสามารถ เสียสละ และกระตุน้ใหค้นในชุมชนเกิดความเช่ือมัน่และความเอ้ืออาทร
ต่อกนั โดยการฝึกใหผู้น้  าและผูอ้ยูใ่นกลุ่มเป็นผูเ้สียสละซ่ึงกนัและกนั รู้จกัช่วยเหลือกนั
โดยไม่ใช้ฐานะทางการเงินเป็นท่ีตั้ งและมีการบริหารจดัการทรัพยากรภายในชุมชน
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดระเบียบและขอ้บงัคบัของกลุ่ม  

2. การพึ่งตนเองของชุมชนในการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงศึกษากรณี : กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้าลดั อ  าเภอไพศาลี 
จงัหวดันครสวรรค ์กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้ าลดั อ  าเภอไพศาลี 
จงัหวดันครสวรรค ์ไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีใหม่ เช่น เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร พนัธุ์พืช 
ปุ๋ย เช่น มีเคร่ืองหยอดข้าวแบบลดต้นทุน มีเคร่ืองตรวจเมล็ดแดง และมีเคร่ืองวดั
ความช้ืนของข้าว ในการด ารงอาชีพเกษตรอินทรีย์มีเงินเหลือเก็บออม โดยมีการ
ก าหนดใหส้มาชิกฝากเงินทุกปีและไม่ใหถ้อน จนกว่าจะมีความจ าเป็นหรือลาออกจาก
กลุ่ม หลงัจากท าเกษตรอินทรียแ์ลว้มีการปลูกป่าส่ีอยา่ง ไดแ้ก่ ไมย้นืตน้เอาไวป้ลูกบา้น 
ไมผ้ลส าหรับกินผล พืชใชใ้บ และพืชลม้ลุกส าหรับกินหวักินยอด  

3. การด ารงชีพในการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษากรณี : กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้ าลดั อ  าเภอไพศาลี จงัหวดั
นครสวรรค ์ในการด ารงชีพเกษตรอินทรียท์  าใหก้ลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง 
ต าบลวังน ้ าลัด อ  าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เกิดความพอเพียงหรือความ
พอประมาณในการด ารงชีวิต เช่น การปลูกผกักินเอง การท าปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้อง มีการคิด
อย่างรอบคอบ และตดัสินใจอย่างมีเหตุมีผล โดยการสร้างภูมิคุม้กนัแก่ตนเอง สร้าง
รายไดแ้ละอาชีพเสริมให้แก่ตนเองและครอบครัว เกิดภูมิคุม้กนักบัผลกระทบท่ีมาจาก
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ภายนอก เช่น ความผนัผวนของตลาด ท าให้กลุ่มรับรู้ถึงตน้ทุน ก าไร ช่องทางการขาย 
และรู้จกัตวัสินคา้โดยไม่คา้ก าไรเกินควร  
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่า ประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรมโดยพื้นฐานและเป็นอาชีพหลกัของประชาชน ส่วนใหญ่ท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี
ชนบทจึงไดพ้ระราชทานแนวทางการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน คือ แนวพระราชด าริ
“เศรษฐกิจพอเพียง” เนน้การพฒันาใหป้ระชาชนและชุมชนในชนบท มีความเป็นอยูท่ี่ดี
และสามารถพึ่งตนเองได ้ซ่ึงเป็นแนวทางการพฒันาสู่ความยัง่ยืนไดอ้ย่างแทจ้ริง การ
นอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การปฏิบติัของทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งหวงัให้
เกิดภูมิคุ ้มกันแก่ตัวเอง ครอบครัว องค์กร สังคมและประเทศ การน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นทุกระดบัอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงเป็นการประยุกตใ์ชใ้น
ดา้นการเกษตรท่ีเป็นรูปธรรมท่ีน าไปสู่ความพออยู่พอกิน มีความมัน่คงและปลอดภยั        
ดา้นอาหาร ลดรายจ่าย พึ่งตนเองไดแ้ละแกปั้ญหาความยากจน ภาคครัวเรือนและชุมชน 

การด าเนินการท าการเกษตรอินทรีย ์เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ซ่ึงเป็น
แนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมการเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการยอมรับในการท า
การเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรมากข้ึน การจะท าให้เกษตรอินทรียไ์ดถู้กเผยแพร่ให้
เป็นส่วนหน่ึงของสังคมหรือชุมชน โดยตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของเกษตรกร การ
เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่ชุมชน การขบัเคล่ือนชุมชนและการเสริมสร้าง
พลงัชุมชน เพื่อใหส้มาชิกของชุมชนหรือเกษตรกรนั้น ยอมรับและน าเอาแนวคิดการท า
การเกษตรอินทรียไ์ปใช้วิบูลยเ์ข็มเฉลิม (2549) กล่าวถึงแนวคิดการเรียนรู้การท า
การเกษตรว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน 
คือ การไดคิ้ดและท าอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง เพื่อใหเ้ราพึ่งตนเองและพึ่งกนัเองได ้การ
สร้างแนวทางในการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนกับคนในชุมชนต่างๆ เพื่อให้คนและชุมชน
สามารถพึ่ งตนเอง อยู่ได้อย่างเข้มแข็งและยัง่ยืนบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจท่ี
พอเพียง สังคมเขม้แข็งและส่ิงแวดลอ้มท่ีสมดุลกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง 
และการเรียนรู้ตอ้งเกิดข้ึนตลอดชีวิตไม่ใช่แค่คร้ังเดียว ไม่เพียงแค่การฝึกอบรมแลว้จบ
การฝึกอบรม เป็นเพียงส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้น้ีท าให้เราคน้พบ



4 

 

พลงัเป็นฐานพลงั ท่ีเกิดข้ึนมาจากขา้งในซ่ึงมีในทุกคนแต่ไม่เคยเอามาใชก้ระบวนการ
เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง 

บา้นเขาหินกล้ิง อ าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค ์เดิมประกอบอาชีพท านาเป็น
หลกั ซ่ึงประสบปัญหาสภาวะการผลิต /ราคาผลผลิตตกต ่า ตอ้งเผชิญปัญหากบัการ
พฒันาแบบกระแสหลักของรัฐบาล ท่ีพยายามส่งเสริมทั้ งการปลูกพืชเชิงเด่ียว พืช
เศรษฐกิจ พร้อมทั้ งการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืช เพื่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลกั จึงไดมี้การรวมกลุ่มแม่บา้นในหมู่บา้นจดัตั้งเป็น
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2535 เพื่อส่งเสริมให้
สมาชิกมีรายไดเ้สริมนอกจากการท านา โดยประสานกบัทางส่วนราชการเขา้มาส่งเสริม
การสร้างอาชีพและจดัอบรมใหส้มาชิกในกลุ่มไดมี้ความรู้ในการผลิตไข่เค็ม ไมก้วาด 
น ้ าพริกแกง จนกระทัง่ปี 2557 มีวิกฤตการณ์ราคาขา้วตกต ่าทางกลุ่มจึงไดป้รึกษาหารือ
กนั เพื่อแกว้ิกฤตและมีการตกลงกนัว่าควรสร้างมูลค่าเพิ่มทางผลผลิต โดยการผลิตขา้ว
ปลอดภัย ปลูกข้าวแบบปลอดสารพิษ ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย ์ซ่ึงได้รับความ
ร่วมมือจากส่วนราชการมาอบรมให้ความรู้ดา้นการผลิตขา้วปลอดสารพิษ การท าปุ๋ย
หมกั น ้ าหมกัชีวภาพ การท าสารไล่แมลงแบบชีวภาพรวมถึงแปรรูปขา้วปลอดสารพิษ 
เพื่อจ  าหน่ายใหผู้บ้ริโภค ในปัจจุบนั“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขา
หินกล้ิง” มีผลการผลิตสินคา้ของทางกลุ่มออกจ าหน่ายเป็นรายไดถึ้ง 5 ผลิตภณัฑ ์คือ 
ขา้วปลอดภยั น ้าพริก ไข่เคม็ ไมก้วาดดอกหญา้ ตะกร้าเชือกฟางและพรมเช็ดเทา้ ดงันั้น
บา้นเขาหินกล้ิง จึงไม่สามารถหลีกเล่ียงสังคมท่ีด าเนินชีวิตไปตามบริโภคนิยม เงินจึง
เป็นส่วนส าคญัในการด ารงชีวิต ถา้ขาดปัจจยั 4 จะอยูไ่ม่ไดแ้ต่จากการท าเกษตรเคมีนั้น 
ท าให้พบกบัความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ สภาพดินพงัทลาย มีผลเสียต่อ
สุขภาพทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค การเป็นหน้ีเป็นสินจากการลงทุนเร่ืองปุ๋ยและสารเคมี 
รวมถึงความผนัผวนจากราคาเกษตรท่ีข้ึนกบักลไกตลาดดว้ย 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาชุมชนพึ่งตนเองกบัการท าเกษตรอินทรียต์าม
กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษากรณี : กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง 
ต าบลวงัน ้าลดั อ  าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค ์เพื่อใหเ้ห็นถึงชุมชนสามารถพึ่งตนเอง
ไดใ้นการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นองค์
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ความรู้ใหม่ท่ีน าไปสู่การวางแผนปรับปรุง การพฒันาชุมชนพึ่งตนเองตามกรอบปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาชุมชนในการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกล้ิง ต าบลวังน ้ าลัด อ  าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค ์ 

2. เพื่อศึกษาการพึ่งตนเองของชุมชนในการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้ าลดั อ  าเภอไพศา
ลี จงัหวดันครสวรรค ์ 

3. เพื่อศึกษาการด ารงชีพในการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้ าลดั อ  าเภอไพศาลี จงัหวดั
นครสวรรค ์

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิเกีย่วกบัการพึง่ตนเอง 
สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2540, หนา้ 99-107) ไดใ้ห้องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการ

พึ่งตนเอง ซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. การพึ่งตนเองไดท้างเทคโนโลยี (Technology self-reliance: T) มีหลกัการ

ส าคญัคือ การใช ้การจดัการ และการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี โดยพยายามใช้
แนวคิดทรัพยากรและการกระท าจากภายในชุมชนใหม้ากท่ีสุด มีการใชท้รัพยากรอยา่ง
ประหยดัก่อประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบในทางลบให้นอ้ยท่ีสุด เทคโนโลยีใน
ความหมายน้ี รวมถึงความสมยัใหม่และของดั้งเดิมในทอ้งถ่ินหรือภูมิปัญญาชาวบา้น
ดว้ย ปัจจยัหลกัของการวดัความสามารถในการพึ่งตนเองทางเทคโนโลย ี

2. การพึ่งตนเองไดท้างเศรษฐกิจ (Economic self-reliance: E) คือ การมุ่งสร้าง
ระบบเศรษฐกิจชนบทให้เกิดภาวะสมดุล ระหว่างความตอ้งการทางเศรษฐกิจกบัขีด
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการนั้น โดยการพฒันาองค์กรชาวบา้นเพื่อ
เป็นหลกัในการด าเนินการตามกระบวนการดงักล่าว ระบบเศรษฐกิจเพื่อพึ่งตนเองของ
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ชุมชนประกอบด้วยการพึ่งตนเองในระบบการผลิต และระบบจ าแนกแจกจ่ายหรือ
ระบบการตลาด  

3. การพึ่งตนเองไดท้างทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources self-reliance: 
R) โดยค านึงถึงขีดความสามารถของทรัพยากรธรรมชาติ ในการรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมระยะยาว ปัจจยัหลกัท่ีวดัความสามารถในการพึ่งตนเอง 

4. การพึ่งตนเองไดท้างดา้นจิตใจ (Mental self-reliance: M) ชุมชนหรือองคก์รท่ี
สามารถพฒันาตนเองไดสู้ง จะตอ้งเร่ิมจากคนท่ีมีจิตส านึกเป็นตวัปลุกเร้าและกระตุน้
ใหบุ้คคลคิดแสวงหาหลกัการและแนวทาง เพื่อน ามาเป็นแกนส าคญัในการสร้างตนเอง
และสังคมการพฒันาสังคมจะตอ้งเร่ิมดว้ยการพฒันาจิตใจเป็นล าดบัแรกก่อนจะน าไปสู่
การพฒันาเพื่อการกินดีอยูดี่ของประชาชน  

5. การพึ่งตนเองไดท้างสังคมและวฒันธรรม (Social-cultural self-reliance: S) 
ชุมชนจะตอ้งมีจิตส านึกในการพึ่งตนเอง มีทศันคติท่ีมัน่ใจและภาคภูมิใจในวฒันธรรม
ชุมชนของตนเอง มีการด าเนินการพฒันาบนพื้นฐานความตระหนกัรู้และความสามารถ
ในการเรียนรู้ร่วมกนัในกระบวนการพฒันาเช่นน้ี สังคมและวฒันธรรมชุมชนจึงไดรั้บ
การพิจารณาในฐานะท่ีเป็นพื้นฐานของการพฒันาเพื่อการพึ่งตนเองโดยนยัยะเช่นน้ีภูมิ
ปัญญาและการมีส่วนร่วมของชาวบา้น 

แนวคดิเกีย่วกบัเกษตรอนิทรีย์ 
แนวคิดเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์มีนกัวชิาการหลายคน ไดก้ล่าวถึง ดงัน้ี 
กรมวิชาการเกษตร (2543, หนา้1) ไดใ้ห้ความหมายของเกษตรอินทรียไ์วว้่า

หมายถึง ระบบการผลิตท่ีค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจดัการนิเวศวิทยาท่ีคลา้ยคลึงกบัธรรมชาติและ
หลีกเล่ียงการใชส้ารสังเคราะห์ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดมลพิษในสภาพแวดลอ้มรวมถึงการน า
ภูมิปัญญาชาวบา้นมาใชป้ระโยชนด์ว้ย 

อจัฉรา สุขสมบูรณ์ (2544, หนา้ 8) ไดใ้หค้วามหมายของเกษตรอินทรียไ์วว้่า
หมายถึง การท าการเกษตรท่ีไม่มีสารพิษตกคา้ง ไม่ว่าสารพิษดงักล่าวจะมาจากทางดิน
ทางน ้ า ทางอากาศ หรือแมแ้ต่จากการตดัต่อพนัธุกรรม เพื่อให้ทั้งผูผ้ลิตผูบ้ริโภคและ
ส่ิงแวดลอ้มปลอดภยัจากสารพิษ เป็นการช่วยรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและลด
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ตน้ทุนการผลิตแลว้หนัมาใชส้ารอินทรีย ์เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืช หรือใชส้ารสกดั
ชีวภาพบ ารุงพืชแทน โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินจนถึงการเกบ็เก่ียว 

สุดใจ จงวรกิจวฒันา (2545, หนา้ 6) ไดใ้หค้วามหมายของเกษตรอินทรียไ์วว้่า
หมายถึง ระบบเกษตรทางเลือกระบบหน่ึงท่ีใชพ้ื้นฐานของหลกัการทางนิเวศวิทยามา
ประยกุตก์บัการท าเกษตร โดยมีจุดประสงคห์ลกัในการท าเกษตรแบบยัง่ยนืใหผ้ลผลิตท่ี
ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ช่วยอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม โดยใชห้ลกัการสร้างความ
หลากหลายทางชีวภาพ ก่อใหเ้กิดการผลิตท่ีเนน้การผสมผสานเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 

แนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
ค านิยามความพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อมๆกนั ดงัน้ี ความ

พอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ ความมีเหตุผล
หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียง จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผลโดย
พิจารณาจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท า
นั้นๆอย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆท่ีเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้อง
สถานการณ์ต่างๆท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 

เง่ือนไขการตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงนั้น
ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย
ความรู้เก่ียวกบัวิชาการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างรอบดา้นความรอบคอบท่ีจะน าความรู้
เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัใน
ขั้นปฏิบัติเง่ือนไขคุณธรรมท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการ
ด าเนินชีวติ 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 

รูปแบบการวิจัย 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรกลุ่มตวัอย่างเฉพาะเจาะจง คือ หัวหนา้กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร จ านวน  

1คน สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร จ านวน 3 คน และเกษตรกร จ านวน 3 คน 
ตัวแปรทีศึ่กษา 
1. ชุมชนในการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม

แม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้ าลดั อ  าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค์
ประกอบดว้ย ทุนทางประวติัศาสตร์ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากร
มนุษย ์และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 

2. การพึ่งตนเองของชุมชนในการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้ าลดั อ  าเภอไพศาลี จงัหวดั
นครสวรรค์ ประกอบดว้ย การพึ่งตนเองทางด้านเทคโนโลยี การพึ่งตนเองทางด้าน
เศรษฐกิจ การพึ่งตนเองทางดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม การพึ่งตนเองทางดา้นจิตใจ 
และการพึ่งตนเองทางดา้นสังคมและวฒันธรรม 

3. การด ารงชีพในการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้ าลดั อ  าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค ์
ประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผลมีภูมิคุ ้มกันใช้ความรู้ (ความรอบรู้ 
รอบคอบ ระมดัระวงั) และความมีคุณธรรม 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยัและพฒันาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยั

ได้ใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาชุมชน
พึ่งตนเองกบัการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา : กลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้ าลดั อ  าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค ์โดย
มีส่วนประกอบทั้งหมด 4 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 ชุมชนในการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้าลดั อ  าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค ์



9 

 

ตอนท่ี 3 การพึ่งตนเองของชุมชนในการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้ าลดั อ  าเภอไพศา
ลี จงัหวดันครสวรรค ์

ตอนท่ี 4 การด ารงชีพในการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้ าลดั อ  าเภอไพศาลี จงัหวดั
นครสวรรค ์

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์โดยลงพื้นท่ีด้วยตนเองด าเนินการสัมภาษณ์แบบ

เฉพาะเจาะจง จดบนัทึก และบนัทึกเสียง ตลอดจนการสังเกตจากกลุ่มตวัอยา่ง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชว้ธีิการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปประเด็นน าไปสู่การวิเคราะห์

เน้ือหาสาระ (Content Analysis) โดยการสังเคราะห์ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัและ
เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนา 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. ชุมชนในการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษากรณี 
:กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้าลดั อ  าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค์
พบว่า 1) ทุนทางประวติัศาสตร์กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง มีประสบการณ์
ในการต่อสู้กบัการพฒันาจากภาครัฐจากเร่ืองราคาของและปุ๋ยแพง แต่พอไดเ้รียนรู้กบั
ประสบการณ์ในการท านาดว้ยเคมีขาดทุน จากประสบการณ์การต่อสู้กบัการพฒันาจาก
ภาครัฐท าใหค้นในกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง เกิดการเรียนรู้หรือส านึกรู้ต่อ
ปัญหาร่วมกนัจึงหันมาใชเ้กษตรอินทรีย ์โดยแกไ้ขปัญหาดว้ยการท านาลดตน้ทุนและ
รวมกลุ่มกนั 2) ทุนทางเศรษฐกิจกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง มีปัญหาทางดา้น
หน้ีสินจากการท านาแบบเคมีจากการใช้ปุ๋ย แต่พอหันมาท าอินทรียก์็สามารถแกไ้ข
ปัญหาไดเ้พราะท าใหใ้ชต้น้ทุนนอ้ยลง 3) ทุนทางสังคมกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขา
หินกล้ิง     มีความสมคัรสมานสามคัคีภายในชุมชน โดยวดัไดจ้ากเม่ือมีการประชุมทุก
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คร้ัง สมาชิกก็จะเขา้รับฟังทุกคร้ังและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 4) ทุนทางทรัพยากร
มนุษยก์ลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง มีผูน้  าท่ีมีความรู้ความสามารถ เสียสละ 
และกระตุน้ให้คนในชุมชนเกิดความเช่ือมัน่และความเอ้ืออาทรต่อกนั โดยการฝึกให้
ผู ้น าและผู ้อยู่ในกลุ่มเป็นผู ้เสียสละซ่ึงกันและกัน รู้จักช่วยเหลือกัน 5) ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกล้ิง มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดระเบียบและขอ้บงัคบั
ของกลุ่ม หากมีผูไ้ม่ใหค้วามร่วมมือกจ็ะใหอ้อกจากกลุ่มซ่ึงเป็นการรักษาระเบียบ กติกา 
และความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

2. การพึ่งตนเองของชุมชนในการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงศึกษากรณี : กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้าลดั อ  าเภอไพศาลี 
จงัหวดันครสวรรค ์พบวา่ 1) การพึ่งตนเองทางดา้นเทคโนโลย ีในการด ารงอาชีพเกษตร
อินทรียก์ลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ได้มีการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ เช่น 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร พนัธุ์พืช ปุ๋ย เช่น มีเคร่ืองหยอดขา้วแบบลดตน้ทุน มีเคร่ืองตรวจ
เมล็ดแดง และมีเคร่ืองวดัความช้ืนของขา้ว ในการด ารงอาชีพเกษตรอินทรีย์ 2) การ
พึ่งตนเองทางดา้นเศรษฐกิจ ในการด ารงอาชีพเกษตรอินทรียก์ลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้น
เขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้าลดั มีเงินเหลือเกบ็ออม โดยมีการก าหนดใหส้มาชิกฝากเงินทุกปี
และไม่ให้ถอนจนกว่าจะมีความจ าเป็นหรือลาออกจากกลุ่ม 3) การพึ่งตนเองทางดา้น
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม การท าเกษตรอินทรียท์  าให้เกิดการฟ้ืนฟูทรัพยากรภายใน
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง โดยมีการปลูกป่าส่ีอย่าง ไดแ้ก่ ไมย้ืนตน้เอาไว้
ปลูกบา้น ไมผ้ลส าหรับกินผล พืชใช้ใบ และพืชลม้ลุกส าหรับกินหัวกินยอด 4) การ
พึ่งตนเองทางด้านจิตใจ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง คิดว่าการท าเกษตร
อินทรียท์  าให้มีความเขม้แข็ง มีจิตใจท่ีมัน่คง ไม่มีความกงัวลใจ เน่ืองจากเป็นการอยู่
อย่างพอเพียงไม่โลภมากใชใ้นส่ิงของท่ีตนเองมี 5) การพึ่งตนเองทางดา้นสังคมและ
วฒันธรรม ในการด ารงอาชีพเกษตรอินทรียท์  าให้เกิดความสามคัคีของคนในกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง โดยการรวมตวักนัจนเป็นท่ีรู้จกักนัทุกคนมีการปฏิบติั
โดยร่วมคิดร่วมรับรู้ รู้จกัเสียสละ รู้อภยักนัและช่วยเหลือซ่ึงกนั 
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3. การด ารงชีพในการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้ าลดั อ  าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค์
พบว่า 1) ความพอประมาณ ในการด ารงอาชีพเกษตรอินทรียท์  าให้กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง เกิดความพอเพียงหรือความพอประมาณในการด ารงชีวิต เช่น 
การปลูกผกักินเอง การท าปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้อง 2) ความมีเหตุผล ในการด ารงอาชีพเกษตร
อินทรียท์  าใหก้ลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง คิดอยา่งรอบคอบและตดัสินใจอยา่ง
มีเหตุมีผล โดยการสร้างภูมิคุ ้มกนัแก่ตนเอง สร้างรายไดแ้ละอาชีพเสริมให้แก่ตนเอง
และครอบครัว 3) มีภูมิคุ ้มกัน ในการด ารงอาชีพเกษตรอินทรียท์  าให้กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง เกิดภูมิคุม้กนักบัผลกระทบท่ีมาจากภายนอก เช่น ความผนั
ผวนของตลาด ท าใหก้ลุ่มรับรู้ถึงตน้ทุน ก าไร ช่องทางการขายและรู้จกัตวัสินคา้ โดยไม่
คา้ก าไรเกินควรให้เพียงพอด ารงชีวิตได ้4) ความมีคุณธรรม หลงัจากท่ีกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ไดด้ ารงอาชีพเกษตรอินทรียอิ์นทรียแ์ลว้ การตดัสินใจและ
การด าเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มอยู่บนพื้นฐานจิตส านึกในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์
สุจริต ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา โดยคดัสรรผูท่ี้เขา้ร่วมกลุ่ม
ตอ้งมีความเพียร อุตสาหะ อดทนต่อการอยูร่่วมกนัในกลุ่ม  
 
การอภิปรายผล 

1. ชุมชนในการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษากรณี 
:กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้าลดั อ  าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค์
จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้ าลดั อ  าเภอไพศาลี 
จงัหวดันครสวรรค ์มีประสบการณ์ในการต่อสู้กบัการพฒันาจากภาครัฐ จากเร่ืองราคา
ของและปุ๋ยแพง แต่พอได้เรียนรู้กับประสบการณ์ในการท านาด้วยเคมีขาดทุน           
จากประสบการณ์การต่อสู้กบัการพฒันาจากภาครัฐ ท าให้คนมีปัญหาทางดา้นหน้ีสิน
จากการท านาแบบเคมีจากการใชปุ๋้ย แต่พอหันมาท าอินทรียก์็สามารถแกไ้ขปัญหาได ้
เพราะท าให้ใช้ตน้ทุนน้อยลง มีความสมคัรสมานสามคัคีภายในชุมชน โดยวดัไดจ้าก
เม่ือมีการประชุมทุกคร้ังสมาชิกกจ็ะเขา้รับฟังทุกคร้ังและใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างดี มี
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ผูน้  าท่ีมีความรู้ความสามารถ เสียสละ และกระตุน้ใหค้นในชุมชนเกิดความเช่ือมัน่และ
ความเอ้ืออาทรต่อกนั โดยการฝึกให้ผูน้  าและผูอ้ยู่ในกลุ่มเป็นผูเ้สียสละซ่ึงกนัและกนั 
รู้จกัช่วยเหลือกนัโดยไม่ใชฐ้านะทางการเงินเป็นท่ีตั้ง และมีการบริหารจดัการทรัพยากร
ภายในชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดระเบียบและขอ้บงัคบัของกลุ่ม หาก
มีผูไ้ม่ให้ความร่วมมือก็จะให้ออกจากกลุ่ม ซ่ึงเป็นการรักษาระเบียบ กติกา และความ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัผลการวจิยัปรากฏเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่ากระบวนการเสริมสร้าง
ความสามารถของชุมชนจะตอ้งเกิดจากความร่วมมือของทั้ งสองฝ่ายทั้ งหน่วยงาน
ภายนอกและภายใน  

2. การพึ่งตนเองของชุมชนในการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงศึกษากรณี : กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้าลดั อ  าเภอไพศาลี 
จงัหวดันครสวรรค ์จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงั
น ้ าลดั อ  าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค ์ไดมี้การพฒันาเทคโนโลยใีหม่ เช่น เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร พนัธุ์พืช ปุ๋ย เช่น มีเคร่ืองหยอดขา้วแบบลดตน้ทุน มีเคร่ืองตรวจเมล็ดแดง 
และมีเคร่ืองวดัความช้ืนของขา้ว ในการด ารงอาชีพเกษตรอินทรีย ์มีเงินเหลือเก็บออม 
โดยมีการก าหนดให้สมาชิกฝากเงินทุกปีและไม่ให้ถอน จนกว่าจะมีความจ าเป็นหรือ
ลาออกจากกลุ่ม หลงัจากท าเกษตรอินทรียแ์ลว้มีการปลูกป่าส่ีอย่าง ไดแ้ก่ ไมย้ืนตน้
เอาไวป้ลูกบา้น ไมผ้ลส าหรับกินผล พืชใชใ้บ และพืชลม้ลุกส าหรับกินหวักินยอด คิด
ว่าการท าเกษตรอินทรีย์ท าให้มีความเข้มแข็ง มีจิตใจท่ีมั่นคง ไม่มีความกังวลใจ 
เน่ืองจาก เป็นการอยูอ่ยา่งพอเพียงไม่โลภมากใชใ้นส่ิงของท่ีตนเองมี และมีการรวมตวั
กนัจนเป็นท่ีรู้จกักนัทุกคน มีการปฏิบติัโดยร่วมคิด ร่วมรับรู้ รู้จกัเสียสละ รู้อภยักนัและ
ช่วยเหลือกัน ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า แนวทางการพัฒนาแบบ
พึ่งตนเองว่าชุมชนนั้นจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งประกอบไปดว้ยส่ิงต่างๆ เช่น การ
พฒันาจะตอ้งเป็นแบบกลุ่ม ชาวบา้นตอ้งอยูร่่วมกนัเป็นชุมชน เป็นหมู่บา้นไม่ใช่ต่างคน
ต่างอยูต่อ้งมีจิตส านึก     มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั พื้นฐานกคื็อการพึ่งตนเองข้ึนอยู่
กบัจิตใจ 

3. การด ารงชีพในการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษากรณี : กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้ าลดั อ  าเภอไพศาลี จงัหวดั
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นครสวรรค์ จากการศึกษา พบว่า ในการด ารงอาชีพเกษตรอินทรียท์  าให้กลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบา้นเขาหินกล้ิง ต าบลวงัน ้ าลดั อ  าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค์ เกิดความ
พอเพียงหรือความพอประมาณในการด ารงชีวิต เช่น การปลูกผกักินเอง การท าปุ๋ย
อินทรียใ์ช้เอง มีการคิดอย่างรอบคอบ และตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล โดยการสร้าง
ภูมิคุ ้มกันแก่ตนเอง สร้างรายได้และอาชีพเสริมให้แก่ตนเองและครอบครัว เกิด
ภูมิคุม้กนักบัผลกระทบท่ีมาจากภายนอก เช่น ความผนัผวนของตลาด ท าใหก้ลุ่มรับรู้ถึง
ตน้ทุน ก าไร ช่องทางการขาย และรู้จกัตวัสินคา้โดยไม่คา้ก าไรเกินควร ให้เพียงพอ
ด ารงชีวิตได ้และด ารงอาชีพเกษตรอินทรียแ์ลว้ การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆของกลุ่มอยูบ่นพื้นฐานจิตส านึกในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษาวจิัย 
1. ขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ จากการท าเกษตรอินทรียต์ามกรอบ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัของหลายๆภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล 
เอกชน องคก์รพฒันาเอกชน เกษตรกร และผูบ้ริโภค ซ่ึงทุกฝ่ายตอ้งมีความเขา้ใจและ
ให้ความส าคญักบัการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรีย ์ซ่ึงการสร้างความเขา้ใจตอ้งอาศยั
ระยะเวลา 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับเกษตรกร ส าหรับตลาดท่ีเหมาะสมในการสินคา้เกษตร
อินทรียน์ั้นควรให้เกษตรกรจ าหน่ายในตลาดสด หรือในรูปแบบเช่นเดียวกนักบัตลาด
สดเน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีอยู่แลว้ไม่ตอ้งไปหาสถานท่ีใหม่ๆ ซ่ึงคนท่ีเดินทางมาตลาด
สดส่วนใหญ่มาเพื่อจบัจ่ายซ้ือสินคา้อยูแ่ลว้  

 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรขยายระยะเวลาในการศึกษาวิจยัให้มากกว่าน้ี ทั้งน้ีเพื่อความครอบคลุม 

ครบถว้นในการวเิคราะห์เน้ือหา และแนวทางการพฒันาไดม้ากกวา่น้ี 
2. ควรศึกษาถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีผลในการท าเกษตรอินทรีย ์เพื่อใหเ้กษตรกร

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการในการท าเกษตรอินทรีย ์
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3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการท าเกษตรอินทรียต์าม
กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนว่าเป็น
อยา่งไร 
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