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การวิจัยเรื่อง ชุมชนพึ่งตนเองกับการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงศึกษากรณี : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด 
อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ( Interview) ในรูปแบบการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาเกี่ยวกับชุมชนพึ่งตนเองกับการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษากรณี : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวัง  
น้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และเกษตรกร รวมท้ังสิ้น 
7 คน ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

1. ชุมชนในการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษากรณี :
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์   

                                                           
1บทความเรียงความจากการศึกษาอิสระเรื่อง “ชุมชนพึ่งตนเองกับการท าเกษตรอินทรยี์ตามกรอบ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษากรณี : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี     
จังหวัดนครสวรรค”์ ซึ่งได้ผา่นการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารยท์ี่ปรึกษา คือ ดร.สุชาติ ศรียารัณย 

2นักศึกษาปริญญาโทโครงการหลักสูตรมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
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มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับการพัฒนาจากภาครัฐ จากเรื่องราคาของและปุ๋ยแพงแต่พอ
ได้เรียนรู้กับประสบการณ์ในการท านาด้วยเคมีขาดทุน จากประสบการณ์การต่อสู้กับการ
พัฒนาจากภาครัฐ ท าให้คนมีปัญหาทางด้านหนี้สินจากการท านาแบบเคมีจากการใช้ปุ๋ย 
แต่พอหันมาท าอินทรีย์ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะท าให้ใช้ต้นทุนน้อยลง มีความ
สมัครสมานสามัคคีภายในชุมชน โดยวัดได้จากเมื่อมีการประชุมทุกครั้งสมาชิกก็จะเข้ารับ
ฟังทุกครั้งและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีผู้น าท่ีมีความรู้ความสามารถ เสียสละ และ
กระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและความเอื้ออาทรต่อกัน โดยการฝึกให้ผู้น าและผู้
อยู่ในกลุ่มเป็นผู้เสียสละซึ่งกันและกัน รู้จักช่วยเหลือกันโดยไม่ใช้ฐานะทางการเงินเป็น
ท่ีตั้งและมีการบริหารจัดการทรัพยากรภายในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
ก าหนดระเบียบและข้อบังคับของกลุ่ม  

2. การพึ่งตนเองของชุมชนในการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงศึกษากรณี : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร พันธุ์พืช ปุ๋ย 
เช่น มีเครื่องหยอดข้าวแบบลดต้นทุน มีเครื่องตรวจเมล็ดแดง และมีเครื่องวัดความชื้น
ของข้าว ในการด ารงอาชีพเกษตรอินทรีย์มีเงินเหลือเก็บออม โดยมีการก าหนดให้สมาชิก
ฝากเงินทุกปีและไม่ให้ถอน จนกว่าจะมีความจ าเป็นหรือลาออกจากกลุ่ม หลังจากท า
เกษตรอินทรีย์แล้วมีการปลูกปุาสี่อย่าง ได้แก่ ไม้ยืนต้นเอาไว้ปลูกบ้าน ไม้ผลส าหรับกิน
ผล พืชใช้ใบ และพืชล้มลุกส าหรับกินหัวกินยอด  

3. การด ารงชีพในการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษา
กรณี : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ ในการด ารงชีพเกษตรอินทรีย์ท าให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง 
ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เกิดความพอเพียงหรือความ
พอประมาณในการด ารงชีวิต เช่น การปลูกผักกินเอง การท าปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง มีการคิด
อย่างรอบคอบ และตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล โดยการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนเอง สร้างรายได้
และอาชีพเสริมให้แก่ตนเองและครอบครัว เกิดภูมิคุ้มกันกับผลกระทบท่ีมาจากภายนอก 
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เช่น ความผันผวนของตลาด ท าให้กลุ่มรับรู้ถึงต้นทุน ก าไร ช่องทางการขาย และรู้จักตัว
สินค้าโดยไม่ค้าก าไรเกินควร  
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่า  ประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรมโดยพื้นฐานและเป็นอาชีพหลักของประชาชน ส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี
ชนบทจึงได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน คือ แนวพระราชด าริ
“เศรษฐกิจพอเพียง” เน้นการพัฒนาให้ประชาชนและชุมชนในชนบท มีความเป็นอยู่ท่ีดี
และสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง การน้อม
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งหวังให้เกิด
ภูมิคุ้มกันแก่ตัวเอง ครอบครัว องค์กร สังคมและประเทศ การน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ในด้าน
การเกษตรท่ีเป็นรูปธรรมท่ีน าไปสู่ความพออยู่พอกิน  มีความมั่นคงและปลอดภัย        
ด้านอาหาร ลดรายจ่าย พึ่งตนเองได้และแก้ปัญหาความยากจน ภาคครัวเรือนและชุมชน 

การด าเนินการท าการเกษตรอินทรีย์ เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่งเป็น
แนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมการเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการยอมรับในการท าการเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกรมากขึ้น การจะท าให้เกษตรอินทรีย์ได้ถูกเผยแพร่ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมหรือชุมชน โดยต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร การเสริมสร้างความรู้
ความสามารถให้แก่ชุมชน การขับเคลื่อนชุมชนและการเสริมสร้างพลังชุมชน เพื่อให้
สมาชิกของชุมชนหรือเกษตรกรนั้น ยอมรับและน าเอาแนวคิดการท าการเกษตรอินทรีย์
ไปใช้วิบูลย์เข็มเฉลิม (2549) กล่าวถึงแนวคิดการเรียนรู้การท าการเกษตรว่าเป็น
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน คือ การได้คิดและ
ท าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เราพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได้ การสร้างแนวทางในการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนต่างๆ เพื่อให้คนและชุมชนสามารถพึ่งตนเอง อยู่ได้อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจท่ีพอเพียง สังคมเข้มแข็งและสิ่งแวดล้อม
ท่ีสมดุลกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และการเรียนรู้ต้องเกิดขึ้นตลอดชีวิตไม่ใช่
แค่ครั้งเดียว ไม่เพียงแค่การฝึกอบรมแล้วจบการฝึกอบรม เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
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กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้นี้ท าให้เราค้นพบพลังเป็นฐานพลัง ท่ีเกิดขึ้นมาจากข้างใน
ซึ่งมีในทุกคนแต่ไม่เคยเอามาใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง 

บ้านเขาหินกลิ้ง อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เดิมประกอบอาชีพท านาเป็น
หลัก ซึ่งประสบปัญหาสภาวะการผลิต/ราคาผลผลิตตกต่ า ต้องเผชิญปัญหากับการพัฒนา
แบบกระแสหลักของรัฐบาล ท่ีพยายามส่งเสริมท้ังการปลูกพืชเชิงเดี่ยว พืชเศรษฐกิจ 
พร้อมท้ังการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืช เพื่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นหลัก จึงได้มีการรวมกลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้านจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านเขาหินกลิ้ง เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2535 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เสริมนอกจาก
การท านา โดยประสานกับทางส่วนราชการเข้ามาส่งเสริมการสร้างอาชีพและจัดอบรมให้
สมาชิกในกลุ่มได้มีความรู้ในการผลิตไข่เค็ม ไม้กวาด น้ าพริกแกง จนกระท่ังปี 2557 มี
วิกฤตการณ์ราคาข้าวตกต่ าทางกลุ่มจึงได้ปรึกษาหารือกัน เพื่อแก้วิกฤตและมีการตกลง
กันว่าควรสร้างมูลค่าเพิ่มทางผลผลิต โดยการผลิตข้าวปลอดภัย ปลูกข้าวแบบปลอด
สารพิษ ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการมาอบรมให้
ความรู้ด้านการผลิตข้าวปลอดสารพิษ การท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ การท าสารไล่แมลง
แบบชีวภาพรวมถึงแปรรูปข้าวปลอดสารพิษ เพื่อจ าหน่ายให้ผู้บริโภค ในปัจจุบัน“กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง” มีผลการผลิตสินค้าของทางกลุ่ม
ออกจ าหน่ายเป็นรายได้ถึง 5 ผลิตภัณฑ์ คือ ข้าวปลอดภัย น้ าพริก ไข่เค็ม ไม้กวาดดอก
หญ้า ตะกร้าเชือกฟางและพรมเช็ดเท้า ดังนั้นบ้านเขาหินกลิ้ง จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยง
สังคมท่ีด าเนินชีวิตไปตามบริโภคนิยม เงินจึงเป็นส่วนส าคัญในการด ารงชีวิต ถ้าขาดปัจจัย 
4 จะอยู่ไม่ได้แต่จากการท าเกษตรเคมีนั้น ท าให้พบกับความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพดินพังทลาย มีผลเสียต่อสุขภาพท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค การเป็น
หนี้เป็นสินจากการลงทุนเรื่องปุ๋ยและสารเคมี รวมถึงความผันผวนจากราคาเกษตรท่ี
ขึ้นกับกลไกตลาดด้วย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาชุมชนพึ่งตนเองกับการท าเกษตรอินทรีย์ตาม
กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษากรณี : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบล
วังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้เห็นถึงชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ใน
การท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลท่ีได้จะเป็นองค์ความรู้
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ใหม่ท่ีน าไปสู่การวางแผนปรับปรุง การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาชุมชนในการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง  ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี  จังหวัด
นครสวรรค์  

2. เพื่อศึกษาการพึ่งตนเองของชุมชนในการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค์  

3. เพื่อศึกษาการด ารงชีพในการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี  จังหวัด
นครสวรรค ์

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2540, หน้า 99-107) ได้ให้องค์ประกอบท่ีส าคัญในการ

พึ่งตนเอง ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. การพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี (Technology self-reliance: T) มีหลักการ

ส าคัญคือ การใช้ การจัดการ และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โดยพยายามใช้
แนวคิดทรัพยากรและการกระท าจากภายในชุมชนให้มากท่ีสุด มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดก่อประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบในทางลบให้น้อยท่ีสุด เทคโนโลยีใน
ความหมายนี้ รวมถึงความสมัยใหม่และของดั้งเดิมในท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านด้วย 
ปัจจัยหลักของการวัดความสามารถในการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี 

2. การพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ (Economic self-reliance: E) คือ การมุ่งสร้าง
ระบบเศรษฐกิจชนบทให้เกิดภาวะสมดุล ระหว่างความต้องการทางเศรษฐกิจกับขีด
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการนั้น โดยการพัฒนาองค์กรชาวบ้านเพื่อเป็น
หลักในการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าว ระบบเศรษฐกิจเพื่อพึ่งตนเองของชุมชน
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ประกอบด้วยการพึ่งตนเองในระบบการผลิต และระบบจ าแนกแจกจ่ายหรือระบบ
การตลาด  

3. การพึ่งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources self-reliance: 
R) โดยค านึงถึงขีดความสามารถของทรัพยากรธรรมชาติ ในการรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมระยะยาว ปัจจัยหลักท่ีวัดความสามารถในการพึ่งตนเอง 

4. การพึ่งตนเองได้ทางด้านจิตใจ (Mental self-reliance: M) ชุมชนหรือองค์กร
ท่ีสามารถพัฒนาตนเองได้สูง จะต้องเริ่มจากคนท่ีมีจิตส านึกเป็นตัวปลุกเร้าและกระตุ้นให้
บุคคลคิดแสวงหาหลักการและแนวทาง เพื่อน ามาเป็นแกนส าคัญในการสร้างตนเองและ
สังคมการพัฒนาสังคมจะต้องเริ่มด้วยการพัฒนาจิตใจเป็นล าดับแรกก่อนจะน าไปสู่การ
พัฒนาเพื่อการกินดีอยู่ดีของประชาชน  

5. การพึ่งตนเองได้ทางสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural self-reliance: S) 
ชุมชนจะต้องมีจิตส านึกในการพึ่งตนเอง มีทัศนคติท่ีมั่นใจและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ชุมชนของตนเอง มีการด าเนินการพัฒนาบนพื้นฐานความตระหนักรู้และความสามารถใน
การเรียนรู้ร่วมกันในกระบวนการพัฒนาเช่นนี้ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนจึงได้รับการ
พิจารณาในฐานะท่ีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองโดยนัยยะเช่นนี้ภูมิปัญญา
และการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน 

แนวคิดเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย ์
แนวคิดเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ มีนักวิชาการหลายคน ได้กล่าวถึง ดังนี้ 
กรมวิชาการเกษตร (2543, หน้า1) ได้ให้ความหมายของเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า

หมายถึง ระบบการผลิตท่ีค านึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาท่ีคล้ายคลึงกับธรรมชาติและ
หลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ ท่ีอาจก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อมรวมถึงการน าภูมิ
ปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ด้วย 

อัจฉรา สุขสมบูรณ์ (2544, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า
หมายถึง การท าการเกษตรท่ีไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่ว่าสารพิษดังกล่าวจะมาจากทางดิน
ทางน้ า ทางอากาศ หรือแม้แต่จากการตัดต่อพันธุกรรม เพื่อให้ท้ังผู้ผลิตผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากสารพิษ เป็นการช่วยรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและลด
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ต้นทุนการผลิตแล้วหันมาใช้สารอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืช หรือใช้สารสกัด
ชีวภาพบ ารุงพืชแทน โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินจนถึงการเก็บเกี่ยว 

สุดใจ จงวรกิจวัฒนา (2545, หน้า 6) ได้ให้ความหมายของเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า
หมายถึง ระบบเกษตรทางเลือกระบบหนึ่งท่ีใช้พื้นฐานของหลักการทางนิเวศวิทยามา
ประยุกต์กับการท าเกษตร โดยมีจุดประสงค์หลักในการท าเกษตรแบบยั่งยืนให้ผลผลิตท่ี
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยใช้หลักการสร้างความ
หลากหลายทางชีวภาพ ก่อให้เกิดการผลิตท่ีเน้นการผสมผสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ค านิยามความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อมๆกัน ดังนี้ ความ

พอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล
หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดย
พิจารณาจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท า
นั้นๆอย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆท่ีเกิดขึ้น  โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไขการตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้อง
อาศัยท้ังความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยความรู้
เกี่ยวกับวิชาการต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง อย่างรอบด้านความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมา
พิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรมท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 
วิธีด าเนินการศึกษา 

รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่าง 
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ประชากรกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง คือ หัวหน้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวน  
1คน สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวน 3 คน และเกษตรกร จ านวน 3 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ชุมชนในการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ประกอบด้วย ทุนทางประวัติศาสตร์ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากร
มนุษย์ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 

2. การพึ่งตนเองของชุมชนในการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ ประกอบด้วย การพึ่งตนเองทางด้านเทคโนโลยี การพึ่งตนเองทางด้าน
เศรษฐกิจ การพึ่งตนเองทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ 
และการพึ่งตนเองทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

3. การด ารงชีพในการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  
ประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผลมีภูมิคุ้ มกันใช้ความรู้ (ความรอบรู้ 
รอบคอบ ระมัดระวัง) และความมีคุณธรรม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้

แบบสัมภาษณ์ (Interview) ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาชุมชนพึ่งตนเองกับ
การท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี
ส่วนประกอบท้ังหมด 4 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 ชุมชนในการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
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ตอนท่ี 3 การพึ่งตนเองของชุมชนในการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค ์

ตอนท่ี 4 การด ารงชีพในการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์โดยลงพื้นท่ีด้วยตนเองด าเนินการสัมภาษณ์แบบ

เฉพาะเจาะจง จดบันทึก และบันทึกเสียง ตลอดจนการสังเกตจากกลุ่มตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็นน าไปสู่การวิเคราะห์

เนื้อหาสาระ (Content Analysis) โดยการสังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง โดยเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ชุมชนในการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษากรณี :
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
พบว่า 1) ทุนทางประวัติศาสตร์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง มีประสบการณ์ใน
การต่อสู้กับการพัฒนาจากภาครัฐจากเรื่องราคาของและปุ๋ยแพง แต่พอได้เรียนรู้กับ
ประสบการณ์ในการท านาด้วยเคมีขาดทุน จากประสบการณ์การต่อสู้กับการพัฒนาจาก
ภาครัฐท าให้คนในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง เกิดการเรียนรู้หรือส านึกรู้ต่อ
ปัญหาร่วมกันจึงหันมาใช้เกษตรอินทรีย์ โดยแก้ไขปัญหาด้วยการท านาลดต้นทุนและ
รวมกลุ่มกัน 2) ทุนทางเศรษฐกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง มีปัญหาทางด้าน
หนี้สินจากการท านาแบบเคมีจากการใช้ปุ๋ย แต่พอหันมาท าอินทรีย์ก็สามารถแก้ไขปัญหา
ได้เพราะท าให้ใช้ต้นทุนน้อยลง 3) ทุนทางสังคมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง     
มีความสมัครสมานสามัคคีภายในชุมชน โดยวัดได้จากเมื่อมีการประชุมทุกครั้ง สมาชิกก็
จะเข้ารับฟังทุกครั้งและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  4) ทุนทางทรัพยากรมนุษย์กลุ่ม
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แม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง มีผู้น าท่ีมีความรู้ความสามารถ เสียสละ และกระตุ้นให้
คนในชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและความเอื้ออาทรต่อกัน โดยการฝึกให้ผู้น าและผู้อยู่ในกลุ่ม
เป็นผู้เสียสละซึ่งกันและกัน รู้จักช่วยเหลือกัน 5) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง มีการบริหารจัดการทรัพยากรภายในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการก าหนดระเบียบและข้อบังคับของกลุ่ม หากมีผู้ไม่ให้ความร่วมมือก็จะให้ออก
จากกลุ่มซึ่งเป็นการรักษาระเบียบ กติกา และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

2. การพึ่งตนเองของชุมชนในการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงศึกษากรณี : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า 1) การพึ่งตนเองทางด้านเทคโนโลยี ในการด ารงอาชีพเกษตร
อินทรีย์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ได้มีการพัฒนา เทคโนโลยีใหม่ เช่น 
เครื่องมือ เครื่องจักร พันธุ์พืช ปุ๋ย เช่น มีเครื่องหยอดข้าวแบบลดต้นทุน มีเครื่องตรวจ
เมล็ดแดง และมีเครื่องวัดความชื้นของข้าว ในการด ารงอาชีพเกษตรอินทรีย์ 2) การ
พึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจ ในการด ารงอาชีพเกษตรอินทรีย์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
เขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด มีเงินเหลือเก็บออม โดยมีการก าหนดให้สมาชิกฝากเงินทุกปี
และไม่ให้ถอนจนกว่าจะมีความจ าเป็นหรือลาออกจากกลุ่ม 3) การพึ่งตนเองทางด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การท าเกษตรอินทรีย์ท าให้เกิดการฟื้นฟูทรัพยากรภายในกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง โดยมีการปลูกปุาสี่อย่าง ได้แก่ ไม้ยืนต้นเอาไว้ปลูกบ้าน 
ไม้ผลส าหรับกินผล พืชใช้ใบ และพืชล้มลุกส าหรับกินหัวกินยอด 4) การพึ่งตนเอง
ทางด้านจิตใจ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง คิดว่าการท าเกษตรอินทรีย์ท าให้มี
ความเข้มแข็ง มีจิตใจท่ีมั่นคง ไม่มีความกังวลใจ เนื่องจากเป็นการอยู่อย่างพอเพียงไม่โลภ
มากใช้ในสิ่งของท่ีตนเองมี 5) การพึ่งตนเองทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ในการด ารง
อาชีพเกษตรอินทรีย์ท าให้เกิดความสามัคคีของคนในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหิน
กลิ้ง โดยการรวมตัวกันจนเป็นท่ีรู้จักกันทุกคนมีการปฏิบัติโดยร่วมคิดร่วมรับรู้ รู้จัก
เสียสละ รู้อภัยกันและช่วยเหลือซึ่งกัน 

3. การด ารงชีพในการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
พบว่า 1) ความพอประมาณ ในการด ารงอาชีพเกษตรอินทรีย์ท าให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
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บ้านเขาหินกลิ้ง เกิดความพอเพียงหรือความพอประมาณในการด ารงชีวิต เช่น การปลูก
ผักกินเอง การท าปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง 2) ความมีเหตุผล ในการด ารงอาชีพเกษตรอินทรีย์ท า
ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง คิดอย่างรอบคอบและตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล 
โดยการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนเอง สร้างรายได้และอาชีพเสริมให้แก่ตนเองและครอบครัว 
3) มีภูมิคุ้มกัน ในการด ารงอาชีพเกษตรอินทรีย์ท าให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหิน
กลิ้ง เกิดภูมิคุ้มกันกับผลกระทบท่ีมาจากภายนอก เช่น ความผันผวนของตลาด ท าให้
กลุ่มรับรู้ถึงต้นทุน ก าไร ช่องทางการขายและรู้จักตัวสินค้า โดยไม่ค้าก าไรเกินควรให้
เพียงพอด ารงชีวิตได้ 4) ความมีคุณธรรม หลังจากที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง 
ได้ด ารงอาชีพเกษตรอินทรีย์อินทรีย์แล้ว การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆของ
กลุ่มอยู่บนพื้นฐานจิตส านึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติปัญญา โดยคัดสรรผู้ท่ีเข้าร่วมกลุ่มต้องมีความเพียร อุตสาหะ อดทนต่อ
การอยู่ร่วมกันในกลุ่ม  
 
การอภิปรายผล 

1. ชุมชนในการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษากรณี :
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค์ มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับการพัฒนาจากภาครัฐ จากเรื่องราคา
ของและปุ๋ยแพง แต่พอได้ เรียนรู้กับประสบการณ์ในการท านาด้วยเคมีขาดทุน           
จากประสบการณ์การต่อสู้กับการพัฒนาจากภาครัฐ ท าให้คนมีปัญหาทางด้านหนี้สินจาก
การท านาแบบเคมีจากการใช้ปุ๋ย แต่พอหันมาท าอินทรีย์ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะ
ท าให้ใช้ต้นทุนน้อยลง มีความสมัครสมานสามัคคีภายในชุมชน โดยวัดได้จากเมื่อมีการ
ประชุมทุกครั้งสมาชิกก็จะเข้ารับฟังทุกครั้งและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีผู้น าท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เสียสละ และกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและความเอื้อ
อาทรต่อกัน โดยการฝึกให้ผู้น าและผู้อยู่ในกลุ่มเป็นผู้เสียสละซึ่งกันและกัน รู้จักช่วยเหลือ
กันโดยไม่ใช้ฐานะทางการเงินเป็นท่ีตั้ง และมีการบริหารจัดการทรัพยากรภายในชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดระเบียบและข้อบังคับของกลุ่ม หากมีผู้ไม่ให้ความ
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ร่วมมือก็จะให้ออกจากกลุ่ม ซึ่งเป็นการรักษาระเบียบ กติกา และความไว้วางใจซึ่งกันและ
กันผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่ากระบวนการเสริมสร้างความสามารถของ
ชุมชนจะต้องเกิดจากความร่วมมือของทั้งสองฝุายท้ังหน่วยงานภายนอกและภายใน  

2. การพึ่งตนเองของชุมชนในการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงศึกษากรณี : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค์ จากการศึกษา พบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวัง
น้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น เครื่องมือ 
เครื่องจักร พันธุ์พืช ปุ๋ย เช่น มีเครื่องหยอดข้าวแบบลดต้นทุน มีเครื่องตรวจเมล็ดแดง 
และมีเครื่องวัดความชื้นของข้าว ในการด ารงอาชีพเกษตรอินทรีย์ มีเงินเหลือเก็บออม 
โดยมีการก าหนดให้สมาชิกฝากเงินทุกปีและไม่ให้ถอน จนกว่าจะมีความจ าเป็นหรือ
ลาออกจากกลุ่ม หลังจากท าเกษตรอินทรีย์แล้วมีการปลูกปุาสี่อย่าง ได้แก่ ไม้ยืนต้นเอาไว้
ปลูกบ้าน ไม้ผลส าหรับกินผล พืชใช้ใบ และพืชล้มลุกส าหรับกินหัวกินยอด คิดว่าการท า
เกษตรอินทรีย์ท าให้มีความเข้มแข็ง มีจิตใจท่ีมั่นคง ไม่มีความกังวลใจ เนื่องจาก เป็นการ
อยู่อย่างพอเพียงไม่โลภมากใช้ในสิ่งของท่ีตนเองมี และมีการรวมตัวกันจนเป็นท่ีรู้จักกัน
ทุกคน มีการปฏิบัติโดยร่วมคิด ร่วมรับรู้  รู้จักเสียสละ รู้อภัยกันและช่วยเหลือกัน 
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า แนวทางการพัฒนาแบบพึ่งตนเองว่าชุมชนนั้น
จะประสบความส าเร็จได้ต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ เช่น การพัฒนาจะต้องเป็นแบบ
กลุ่ม ชาวบ้านต้องอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เป็นหมู่บ้านไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ต้องมีจิตส านึก     
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พื้นฐานก็คือการพึ่งตนเองขึ้นอยู่กับจิตใจ 

3. การด ารงชีพในการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษา
กรณี : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ จากการศึกษา พบว่า ในการด ารงอาชีพเกษตรอินทรีย์ท าให้กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านเขาหินกลิ้ง ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เกิดความ
พอเพียงหรือความพอประมาณในการด ารงชีวิต เช่น การปลูกผักกินเอง การท าปุ๋ย
อินทรีย์ใช้เอง มีการคิดอย่างรอบคอบ และตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล โดยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่ตนเอง สร้างรายได้และอาชีพเสริมให้แก่ตนเองและครอบครัว เกิดภูมิคุ้มกัน
กับผลกระทบท่ีมาจากภายนอก เช่น ความผันผวนของตลาด ท าให้กลุ่มรับรู้ถึงต้นทุน 
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ก าไร ช่องทางการขาย และรู้จักตัวสินค้าโดยไม่ค้าก าไรเกินควร ให้เพียงพอด ารงชีวิตได้ 
และด ารงอาชีพเกษตรอินทรีย์แล้ว การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มอยู่
บนพื้นฐานจิตส านึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ จากการท าเกษตรอินทรีย์ตามกรอบ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้องอาศัยความร่วมมือกันของหลายๆภาคส่วน ท้ังภาครัฐบาล 
เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน เกษตรกร และผู้บริโภค ซึ่งทุกฝุายต้องมีความเข้าใจและให้
ความส าคัญกับการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่ งการสร้างความเข้าใจต้องอาศัย
ระยะเวลา 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับเกษตรกร ส าหรับตลาดท่ีเหมาะสมในการสินค้าเกษตร
อินทรีย์นั้นควรให้เกษตรกรจ าหน่ายในตลาดสด หรือในรูปแบบเช่นเดียวกันกับตลาดสด
เนื่องจากเป็นตลาดท่ีมีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาสถานท่ีใหม่ๆ ซึ่งคนท่ีเดินทางมาตลาดสดส่วน
ใหญ่มาเพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าอยู่แล้ว  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรขยายระยะเวลาในการศึกษาวิจัยให้มากกว่านี้ ท้ังนี้เพื่อความครอบคลุม 

ครบถ้วนในการวิเคราะห์เนื้อหา และแนวทางการพัฒนาได้มากกว่านี้ 
2. ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ท่ีมีผลในการท าเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกร

สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการท าเกษตรอินทรีย์ 
3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการท าเกษตรอินทรีย์ตาม

กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นว่าเป็น
อย่างไร 
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