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การวิจัยในครั้งนี้กําหนดวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจภูมิสังคม ปัญหาเดิมและปัญหาใหม่ในพื้นท่ี

ได้รับผลกระทบตลอดเส้นทางสายน้ํา 3 สาย ได้แก่ ลําห้วยหลวง ลําห้วยสงคราม ล้ําห้วยทวน และ 2 

นา ได้แก่ นาข้าวและนาเกลือ วิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ํา

ของนํ้าเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดํารงชีวิตของประชาชน รวมถึงเพื่อสร้างภาพในอนาคต รูปแบบและแนวทางการพัฒนาสังคมแห่ง

การดํารงชีวิตอย่างมีความสุขของการอยู่ร่วมกันของประชาชนผู้ทํานาข้าวและนาเกลือ โดยทําการเก็บ

ข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก 400 กลุ่มตัวอย่าง และทําการสัมภาษณ์นักพัฒนาชุมชน เกษตรอําเภอ

บ้านดุง ผู้ประกอบการนาเกลือ ผู้นําชุมชน และประชาชน จํานวน 30 คน พบว่า พื้นที่ของอําเภอ

บ้านดุงมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปีเทียบเคียงกับอารยธรรมบ้านเชียง ซ่ึงแต่เดิมเป็น

ป่าไม้ใหญ่ท่ีอุดมสมบูรณ์ทั้งต้นดุงใหญ่และยางใหญ่รวมถึงสัตว์ป่าหลากหลายชนิด โดยบ้านดุงใหญ่

เป็นพื้นท่ีตั้งบ้านเรือนแต่เร่ิมต้น จนได้มีการยกฐานะจาก 3 ตําบล คือ ตําบลบ้านดุง ตําบลบ้านจันทน์ 

และตําบลดงเย็น เป็น "ก่ิงอําเภอบ้านดุง" และเป็น "อําเภอบ้านดุง" เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 

2506 ทางราชการ ปัจจุบันในพื้นท่ีมีการทํานาเกลืออยู่ 4 ตําบล คือ ตําบลบ้านดุง ตําบลโพนสูง 

ตําบลศรีสุทโธ และตําบลบ้านชัยที่ส่งผลกระทบต่อตําบลนาคําอย่างมาก กําเนิดเป็นเมือง 3 นํ้า คือ 

น้ําเค็ม นํ้ากร่อยและน้ําจืดบนท่ีราบสูง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธอย่างม่ันคง ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม เป็นชาวนา ชาวไร่ อยู่ร่วมกันมาไม่น้อยกว่า 21 ข้ึนไป มีรายได้และรายจ่ายต่อ

เดือนไม่เกิน 5,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 80 เป็นเจ้าของที่ดินมีธุรกิจหรือการประกอบอาชีพใน

ชุมชน และเป็นสมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชนเมืองมากท่ีสุด พร้อมกันนั้นผู้คนมีเพื่อนบ้านที่สนิท

สนมคุ้นเคยกันภายในชุมชนและพบปะพูดคุยกันตลอดเวลา ซ่ึงกิจกรรมทางสังคมและศาสนาท่ี

ประชาชนเข้าร่วมประจํา คือ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันออกพรรษา วันแม่วันพ่อ 

วันวิสาขบูชา พัฒนาชุมชน และงานประเพณีของทางวัดประจําชุมชน ทําให้ผู้คนมีความผูกพันต่อ
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ชุมชนที่อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบันมาก ท้ังเรื่องความผูกพันในสถานที่ มีความรู้สึกว่าเป็นบ้าน และ

ความรู้สึกรักชุมชนซ่ึงสามารถสร้างความกลมเกลียวเหนี่ยวแน่นของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ครั้น

เม่ือต้องการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ ประชาชนให้ความร่วมมือดี

มีส่วนร่วมมาก โดยเฉพาะด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ ด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น แต่ขาด

การลงมือทํา การร่วมดําเนินการอยู่เพียงในระดับปานกลางหย่อนลงมาในระดับน้อย ส่วนการปฏิบัติ

ในกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นระดับบุคคลและครัวเรือนอยู่ในระดับมาก 

โดยเฉพาะด้านการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกัน ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตอยู่ในระดับมาก

เช่นกันโดยเฉพาะด้านจิตใจ และการตระหนักในคําว่า “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึง

พอใจในชีวิตท่ีพอเพียง แต่ถึงอย่างไรปัญหาเชิงพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากการทํานาเกลือยังคงอยู่

ดังน้ันประชาชนต้องปรับตัวตามสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมกับต้องปรับตัวที่จะต้องค้นหา

นวัตกรรม หรือผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สําหรับการนําเกลือมาสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องเกิดข้ึน

จากความต้องการของประชาชนทั้งที่เป็นผู้ประกอบการและผู้อยู่ในพื้นท่ีผลกระทบ และแนวทางท่ี

สําคัญที่สุดแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่ียั่งยืน คือ การสร้างมูลค่าแก่แผ่นดินของทุกองคาพยพ

ต้องมีส่วนร่วมกันให้เกิดการสร้างแผ่นดินนาเกลือให้เป็นพื้นท่ีบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ในการชี้แนะของ

นักวิจัย คือ พื้นที่บ่งชี้ความสุขทางภูมิศาสตร์ นําไปสู่การสร้างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แบบมีส่วนร่วมให้

เกิดความยั่งยืนได้ และอาจผลักดันให้เกิด GI Bandung Model ต่อไปในอนาคต นอกจากน้ีต้อง

ค้นหากลไกสําคัญในการขับเคลื่อนรูปแบบ 3 ประสาน 4 เสา 9 บูรณาการ 1 ฐานราก:เง่ือนไขภายใต้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เดินหน้าไปสู่การเป็นชุมชนประชารัฐที่มีความสุขอย่างยั่งยืน 
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This research aims to investigate the geosocial of old and new problems in the 

area affected by three waterways which consist of Lum Huai Luang, Lum Huai Somg 

Kram, and Lum Huai Tuan, and also affected by two types of fields which include rice 

and salt fields. The study also analyzes the public participation in resolving the problem 

of salt-water intrusion due to the rock salt field production, and applies the sufficiency 

economy philosophy for everyday living in order to create the image, pattern, and social 

development approach for peaceful co-existence between the rice field and salt field 

entrepreneurs in the future. This research collected data by using questionnaires 

surveying 400 samples and interviewing 30 people who were community developers, 

farmers in Ban Dung District, salt field entrepreneurs, and community and local leaders. 

According to the research results, Ban Dung District area has a long history going back 

4,000 years same as the Ban Chiang civilization. Formerly, it was an enormous forest with 

rubber trees, coconut trees, and many kinds of wild animals. At the beginning, the Ban 

Dung Yai was a habitation area, then it was promoted by three districts consisting of Ban 

Dung District, Ban Chan District, and Dong Yen District, to be “Ban Dung Minor District” 

and to officially be “Ban Dung District” on 16 July 1063. Nowadays, there are salt fields 

in four districts consisting of Ban Dung District, Phon Sung District, Sri Sut Tho District, and 

Ban Chai District; the salt fields impacted Na Kham District which is the “three waters” 
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town (salt water, brackish water, and freshwater). Most of the local people are farmers 

believing in Buddhism, living together for not less than 21 years, earning income and 

having expenditures not more than 5,000 baht per month; more than 80% of them are 

landowners who have businesses or work in the community. Most of them are the 

members of the community funds and urban community. Moreover, they have closely 

acquainted  neighbors who always meet up and have a chat within the community. 

The social and religious activities that people always participated are Songkran festival, 

Buddhist Lent Day, Makabucha Day, End of Buddhist Lent Day, Mother’s Day, Father’s 

Day, Visakabucha Day, community development activities, and traditional events of the 

community temples. This encouraged the local people to become intimate with the 

community they currently live in. The bond with the location, the sense of home, and 

the love towards the community united the local people in the community effectively. 

Therefore, when they needed to solve the problem of salt-water intrusion from rock salt 

field production, people actively participated and cooperated, especially in terms of 

acknowledgement, understanding, brainstorming, and sharing their opinions; however, 

they did not take any action. The operational participation is rated at medium-to-low 

level. The personal and household operations in the activities based on the theory of 

sufficiency economy are rated at high level. The generosity, mutual assistance, natural 

resources and environmental usage and conservation, and application of the theory of 

sufficiency economy for living are rated at high level, particularly in terms of morality 

and acknowledgement of the term “sufficiency” that taught them to improve 

themselves, not exploit, and be satisfied in the sufficient way of life. Nonetheless, the 

area-based problem which affected by salt fields still existed. Hence, the local people 

must adapt themselves to the change of the circumstances all the time. In addition, 

they must discover new innovation or products to add more value to salt, but this 

should be demanded by the entrepreneurs and the local people who live in the 

affected area. The most important approach to reach sustainable and happy 
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cohabitation is to add value to every inch of land and participate in creating the lands of 

salt that are geographically significant; a study suggested that geographically happy lands 

can transform participation into sustainability, and may conform to the GI Bandung 

Model in the future. Furthermore, they should find a major mechanism to mobilize “3 

collaborations, 4 pillars, 9 integrations, and 1 foundation” model which is the condition 

under the theory of sufficiency economy for moving onto the sustainably happy civil 

state community. 
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และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนงบประมาณท่ีเป็น
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คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทีมงานนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านดุง หัวหน้าสํานักงาน

เทศบาลเมืองบ้านดุงและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านดุง เกษตรอําเภอบ้านดุง พัฒนาชุมชนอําเภอ

บ้านดุงอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ผู้ประกอบการนาเกลือ กํานันตําบลนาคํา กํานันตําบลโพนสูง 

ผู้ใหญ่บ้านและประธานชุมชน 

ส่วนคณะผู้ช่วยนักวิจัยที่ได้ลงพื้นท่ีขอขอบคุณทางครูนิรัญญา จันทจร ครูภัทรจิตติ บุรีเพีย 

และครูรตินันท์ บุดดา เป็นครูผู้ประสานงานพร้อมกับนักเรียนจํานวน 22 คนจากโรงเรียนบ้านดุง

วิทยา จังหวัดอุดรธานีท่ีได้ให้การสนับสนุนในการเก็บข้อมูลอย่างดียิ่งด้วยความอดทน  

ท้ายสุดน้ี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ และขอมอบความสําเร็จท้ังหมดจากการทํางานวิจัยในคร้ังน้ี

แด่สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ พร้อมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงสนับสนุน

งบประมาณ สถานท่ี และกระบวนการทํางานจนประสบผลสําเร็จด้วยความสมบูรณ์ รวมถึงส่งมอบ

ความสําเร็จทั้งหมดจากการทํางานวิจัยแด่คุณแม่สมร ขันติกุล คุณน้อย จันสะหมอนและคุณภูพลอย

ฟ้า ภูคําชะโนด ผู้ซึ่งเป็นกําลังใจและคอยเสริมสร้างกําลังขวัญในการทํางานวิจัยให้กับผู้วิจัยอย่างดียิ่ง
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย 

 

“การมีส่วนร่วมของประชาชน”เป็นเครื่องมือและวิธีหนึ่งท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศไทย

ให้มีความยั่งยืนและเป็นกระบวนวิธีหนึ่งท่ีเป็นเป้าหมายท่ีสําคัญอยู่ท่ีการพัฒนาคนเพราะถือว่าคนเป็น

ผู้ขับเคลื่อนสําคัญในการพัฒนาประเทศและคนต้องมีเครื่องมือท่ีมีคุณภาพในการเป็นส่วนหนึ่งท่ี

จะต้องนําไปพัฒนาประเทศ ยิ่งคนมีคุณภาพรวมตัวกันอย่างมีส่วนร่วมในการทําหน้าท่ีหนึ่งใด ยิ่งหวัง

ผลความสําเร็จท่ีมีคุณภาพเช่นเดียวกัน ซ่ึงการพัฒนา “คนคุณภาพ” ได้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 จึงจําเป็นต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในพันธกิจท่ี 2 ว่า พัฒนา

คุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะและการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง

วัยสถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 8) นั่นหมายความว่า 

เป้าหมายสําคัญอยู่ “คน” คนอยู่ใน“ท้องถ่ิน” คนคุณภาพย่อมสร้างท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็ง และ

ยั่งยืนอยู่ในทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยให้ความสําคัญกับการนําทุนทางสังคม เกิดจากการรวมตัว

ร่วมคิดร่วมทําบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจสายใยผูกพันและวัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคมไทยผ่าน

ระบบความสัมพันธ์ท่ีมีการสะสมในลักษณะเครือข่ายขององค์ประกอบหลักได้แก่คนสถาบันวัฒนธรรม

และองค์ความรู้ซ่ึงจะเกิดเป็นพลังในชุมชนและสังคม (สุวรรณี คําม่ันและคณะ, 2551: 5) ทุนทาง

สังคมมีจํานวนมากเท่าใดก็ย่อมส่งผลให้ชุมชนและสังคมมีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา นอกจากนี้

ยังต้องให้ความสําคัญกับคํา ว่า “ภูมิสังคม” ด้วยเพราะมีความสําคัญในการเสริมสร้างพลังการ

รวมกลุ่มของคนในชุมชนในการพัฒนาได้อย่างดี ซ่ึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีต้องคํานึงถึงการพัฒนาท้องถ่ิน 

เนื่องจากการพัฒนาใดๆต้องคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไรและสังคมวิทยา

เก่ียวกับลักษณะนิสัยใจคอของคนตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถ่ินท่ีมีความแตกต่างกันดัง

พระราชดํารัสความตอนหนึ่งว่า (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2551) “...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ใน

สังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้เราต้องแนะนําเราเข้าไปช่วย
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โดยท่ีจะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบาย

ให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...” ดังนั้นทุนทางสังคมจึงเป็นส่วน

หนึ่งในการดํารงชีวิตของคน ท่ีผูกเชื่อมโยงด้วยการดํารงชีพแบบพอเพียง ซ่ึงเป็นรากเหง้าสําคัญของ

สังคมไทย เป็นการสร้างพลังภายในให้กับประชาชนต้องการพัฒนาท้องถ่ินท้ังทางสังคม เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมมีความสมดุลด้วยทุนท่ีมีอยู่ การรวมกลุ่มของประชาชนในการสร้างกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

จึงมักจะประสบความสําเร็จอย่างเพราะการพัฒนาเป็นไปตามภูมิสังคมท่ีท้องถ่ินมีอยู่ และการพัฒนา

จะต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในท้องถ่ินเพราะกระบวนการการมีส่วนร่วม

เป็นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมแสดงออกถึงความคิด ริเริ่ม พิจารณาการตัดสินใจรวมถึง

การรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องต่างๆ ท่ีส่งผลต่อตนเองและส่วนรวมเพ่ือการดําเนินการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีต้องการโดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพ่ือให้บรรลุถึง

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 

 ปัญหาของประชาชนอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีหากย้อนไปเม่ือทศวรรษท่ีผ่านมาเคยมี

การติดตามปัญหาและการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทํานาเกลือสินเธาว์ โดย

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ซ่ึงสมพงษ์ บุญเฟรือง นักวิชการสิ่งแวดล้อม 6 ว. ได้สรุปปัญหาว่า 

พ้ืนท่ีนาเกลือส่วนใหญ่อยู่ติดกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เดิมเคยเป็นพ้ืนท่ีปลูกข้าวมาก่อน จึงเกิดการ

ร้องเรียนการลักลอบปล่อยน้ําเสียลงสู่นาข้าว กระบวนการผลิตเกลือตากมีผลต่อการซึมลอดออกจาก

พ้ืนท่ีไปสู่พ้ืนท่ีข้างเคียง ไหลลงลําห้วย คูคลองธรรมชาติ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท้ังระยะสั้นและ

ระยะยาวต่อไป นอกจากนี้บทบาทขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการในพ้ืนท่ี

ประกอบการนาเกลือไม่ชัดเจนว่ามีอํานาจหน้าท่ีใดกํากับดูแล พ้ืนท่ีนาเกลือเก่ียวข้องกับหลายพ้ืนท่ี

การปกครอง เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอเพราะพ้ืนท่ีกว้างขวาง ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการดูแล

สิ่งแวดล้อม ท้ังนี้สละ พรหมเดชบุญ ได้สรุปมุมมองของผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตําบลกว่า 300 

คน ของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย ท่ี

กระทรวงมหาดไทยจัดอบรมข้ึนโดยได้ระบุปัญหาหนึ่งท่ีเป็นปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหา

น้ําเค็ม จากการทํานาเกลือไลนท่วมท่ีนา ทําให้นาข้าวเสียหาย และพบปัญหาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนท่ีว่า ประชาชนขาดจิตสํานึก ท้ิงขยะไม่เป็นท่ี ขาดการคัดแยกขยะ ท้ิงขยะนอกเขต

รับผิดชอบ ท้ิงขยะข้างถนน เป็นต้น (ธวัช ปทุมพงษ์,บรรณาธิการ, 2548: 1-7) และ ณ ปัจจุบันนี้ 

พ้ืนท่ีอําเภอบ้านดุงใน 4 ตําบลท่ีได้รับผลกระทบกําลังขยายไปในอีกหลายตําบล และส่งผลต่อพ้ืนที

การเกษตร พืชและต้นชะโนด ซ่ึงเป็นต้นไม้สําคัญของอําเภอบ้านดุงด้วย ภายหลังการลงพ้ืนท่ี

เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีเขตบริการทางวิชาการศูนย์ให้การศึกษาอุดรธานี จากการสํารวจความต้องการและ
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ประเด็นปัญหาต่าง ๆ สิ่งท่ีเร่งด่วนท่ีสุดคือ แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีจะทําให้คนในพ้ืนท่ีระหว่าง

ผู้ประกอบการการทํานาเกลือสินเธาว์และผู้ทําเกษตรกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขจะทํา

อย่างไร การสร้างปมความขัดแย้งในพ้ืนท่ีนั้นเกิดจากการรุกล้ําของน้ําเค็มท่ีไหลหลากไปสู่ลําทวน (ลํา

ธาร) ท่ีประชาชนส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้ํามาใช้ในภาคเกษตรตลอดท้ังปี การแก้ไขปัญหามีบ้างจาก

หน่วยงานภาครัฐ ร่วมแก้ไขกันเองระหว่างผู้ประกอบการและประชาชน แต่ปัญหาขยายผลกว้างขวาง

เพราะลําธารมีความยาวมากและประชาชนได้รับผลกระทบในหลายจุด การทรุดตัวของแผ่นดินมีให้

เห็นในหลายจุด เช่นบ้านดุงน้อย บ้านนาโฮง บ้านทุ่ง บ้านโน้นสะแบง บ้านหนอกวัง บ้านจําปาดง 

และบ้านกุดเรือคํา พบท้ังท่ีห่างจากหมู่บ้านและใกล้ชุมชน ป่าไม้ลดลง ปลานําห้วยตาย ไม่ขยายพันธุ์ 

(ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ และเศกสรรค์ ยงวณิชย์, 2545: 84-85) ท้ังนี้พ้ืนท่ีอําเภอบ้านดุงมีเนื้อท่ีท้ังหมด 

923.768 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้  

ทิศเหนือติดกับอําเภอโพนพิสัยและอําเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย  

ทิศใต้ติดกับอําเภอทุ่งฝนและอําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี  

ทิศตะวันออกติดกับอําเภอบ้านม่วง และอําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  

และทิศตะวันตกติดกับอําเภอเพ็ญและอําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี มี 13 ตําบล 140 

หมู่บ้าน 34 ชุมชน ประชากร ณ เดือนธันวาคม 2553 มีท้ังสิ้น 123,227 คน ครัวเรือน 32,135 

ครัวเรือน (สํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558: ออนไลน์) มี

ผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์ จํานวน 180 ราย สภาพเขตพ้ืนท่ีดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม สภาพ

ดินปนทราย ลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีอาชีพข้าว อ้อย ยางพารา มันสําปะลัง เป็นหลักมีแผนท่ีเขตแดน

แสดงไว้ในภาพต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 1.1 แผนท่ี13 ตําบลอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

ท่ีมา: สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียนตําบลนาคํา (กศน.). (2558: ออนไลน์) 

 

 อําเภอบ้านดุงมีสายน้ําและแหล่งน้ําท่ีสําคัญเพียง 3 สาย ได้แก่ ลําห้วยหลวง ลํา

ห้วยสงคราม และล้ําห้วยทวน ท่ีเปรียบเสมือนสายเลือดใหญ่ท่ีคอยหล่อเลี้ยงภาคเกษตรของ

ประชาชนกําลังได้รับผลกระทบและถูกคุกคามจากน้ําเค็มของการทํานาเกลือสินเธาว์ และยังไม่มี

หน่วยงานรัฐใดท่ีจะเข้าไปช่วยเหลืออย่างจริงจัง ดําเนินการไปตามทางภาครัฐท่ีกําหนดขอบเขต ขาด

การบูรณาการแก้ปัญหาในเชิงวิชาการ ขาดการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องในท้องถ่ิน ขาดแผน

ยุทธศาสตร์ในการดูแลและแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มได้ แต่มีประชาชนบางกลุ่มท่ีศึกษาแนวคิด

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีนําพืชและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดําเนิน

ชีวิตเพ่ือปรับดุลยวิถีของประชาชนเองให้อยู่ได้อย่างมีสุข แต่ปัญหาก็ยังคงมีอยู่ หากไม่แก้ไขให้ดี หรือ

มีวิธีการป้องกันให้รุดกุมผลกระทบก็ย่อมเป็นวงกว้างข้ึนเช่นกัน ถ้าหากไม่ดําเนการวิจัยหรือศึกษา
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ข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไว้จะบ่มเพาะความขัดแย้งและการเกลียดชังกันเพ่ิมมากข้ึน

ระหว่างคนในพ้ืนท่ีเอง และอาจก่อปัญหาท่ีซับซ้อนมากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ จนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

ทันท่วงทีได้ การละเลยการศึกษาวิจัยในเชิงวิชาการเพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหายิ่งจะเป็นบ่อนทําลาย

ความสุขของคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกคนรุ่นหนึ่งได้ ทําลายการสร้างความปรองดองของการอยู่ร่วมกันได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยเชื่อม่ันในผลการวิจัยจะเกิดข้ึนนี้เป็นการค้นหาแนวทางท่ีเป็นจริงตามทุนทางสังคมและ

บริบทของประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง เป็นการคิดจากฐานรากของการแก้ไขปัญหาจริง ๆ และ

ม่ันใจว่าผลการวิจัยจะนําไปสู่การกําหนดทิศทางท่ีดีของหน่วยงานรัฐในพ้ืนท่ีจะนําไปใช้ในการวาง

แผนการสร้างพัฒนาคน พัฒนาพ้ืนท่ี พัฒนาวิถีประชาท่ีดีต่อกัน และการปรับตัวของประชาชนด้วย

อาศัยการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนทําให้ประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีผลกระทบและ

เกิดความขัดแย้งจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานของการดํารงชีวิตอย่างพอเพียงตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างยั่งยืน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บนพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อําเภอบ้านดุง จังหวัด

อุดรธานี ผู้วิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้ 

1) เพ่ือสํารวจภูมิสังคมปัญหาเดิมและปัญหาใหม่ในพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบตลอดเส้นทาง

สายน้ํา 3 สาย ได้แก่ ลําห้วยหลวง ลําห้วยสงคราม ล้ําห้วยทวน และ 2 นา ได้แก่ นาข้าวและนาเกลือ 

2) เพ่ือการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

3) เพ่ือการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชน 

4) เพ่ือสร้างภาพในอนาคต รูปแบบและแนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการดํารงชีวิต

อย่างมีความสุขของการอยู่ร่วมกันของประชาชนผู้ทํานาข้าวและนาเกลือ 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 

ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. ด้านเนื้อหา เป็นการรวบรวมแนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเรื่อง

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) เกลือสินเธาว์ (Rock Salt) เกษตรกรรม 

(Agriculture) ความสุข (Happiness) ภูมิสังคม (Socio-geographical conditions) ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) และการศึกษาความต้องการ ปัญหา

สําคัญของชุมชนและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 

research) ระหว่างการศึกษาเอกสาร (Documentary research) และศึกษาข้อมูลในเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) และ การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

2. ด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูล  

2.1 ด้านพ้ืนท่ี ได้แก่เขตการปกครองของเขตอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

ซ่ึงมีเนื้อท่ีท้ังหมด 923.768 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 13 ตําบล 140 หมู่บ้าน 34 

ชุมชน พ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการผลิตเกลือสินเธาว์ ได้แก่ ทุ่งนาโฮง บ้านนาโฮง ทุ่งกุดสิม ทุ่ง

หนองแห้ว ทุ่งเสาธง หวยกุดแก แหล่งหนองดุง บ้านดุงน้อย หนองพะเมีย แหล่งทุ่งนาเอียด กุด

สะแบง ทุ่นนางกลาง บ้านทุ่ง แหล่งดอนข้ีเหล็ก ทุ่งหนองใน หนองแซง บ้านโพนสูงได้ แต่มีการ

เยียวยาบ้าง เลิกทําปล่อยพ้ืนท่ีร้างบ้างและบางส่วนดํารงอยู่ได้ด้วยการแก้ปัญหาให้พอรับกันได้อยู่กัน

ได้ นาข้าวเปลี่ยนเป็นนาเกลือ นาเกลือขยายพ้ืนท่ีมากข้ึนผลกระทบมีมากข้ึนด้วย แต่ ณ ปัจจุบัน 

(พ.ศ. 2559) ผู้วิจัยได้คัดกรองพ้ืนท่ีท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุด 4 พ้ืนท่ีใน 4 ตําบล อําเภอบ้านดุง จังหวัด

อุดรธานี ได้แก่ 1) บ้านฝาง หมู่ 9 ตําบลโพนสูง 2) บ้านโนนงาม หมู่ 11 ตําบลนาคํา 3) บ้านดุงใหญ่ 

หมู่ 1 ตําบลบ้านดุง และ 4) บ้านประดู่ หมู่ 6 ตําบลศรีสุทโธ 

2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มีจํานวนประชากร 4 ตําบล ได้แก่ ตําบล

บ้านดุง มีจํานวนประชากร 11,832 คน ครัวเรือน 2,622 ครัวเรือน ตําบลศรีสุทโธ มีจํานวนประชากร 

13,116 คน ครัวเรือน 2,865 ครัวเรือน ตําบลโพนสูง มีจํานวนประชากร 8,877 คน ครัวเรือน 1,796 

ครัวเรือน และตําบลนาคํา มีจํานวนประชากร 8,813 คน ครัวเรือน 1,869 ครัวเรือน รวมท้ังสิ้นมี

จํานวนประชากร 42,638 คน และมีครัวเรือน 9,152 ครัวเรือน (ข้อมูลชุมชนและประชากรเม่ือเดือน

กรกฎาคม 2559) ได้กลุ่มตัวอย่างด้วยการคํานวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973: 125) 

ท้ังสิ้น 400 กลุ่มตัวอย่างสําหรับเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยกําหนดเก็บตําบลละ 100 กลุ่ม

ตัวอย่าง 
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2.3 เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์สัมภาษณ์ผู้รู้และผู้บริหารหน่วยงานใน

พ้ืนท่ีทํานาเกลือด้วยการสัมภาษณ์ ได้แก่ พัฒนาการอําเภอบ้านดุง เกษตรอําเภอบ้านดุง นายก

องค์การบริหารเทศบาลบ้านดุง กลุ่มผู้นํา 4 ตําบลท่ีเป็นกํานันหรือผู้ใหญ่หรือตัวแทน เช่น สมาชิก

สภาเทศบาลบ้านดุง) และผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์ เกษตรกรนาเกลืออําเภอบ้านดุง ผู้ท่ีประชาชน

เคารพนับถือและประชาชนท่ีทํานาข้าวท่ีได้รับผลโดยตรงท่ีเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงหรือได้รับผลกระทบจริง ๆ รวม 30 คน เพ่ือค้นหารูปแบบการมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ และการสร้างภาพในอนาคต 

รูปแบบและแนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขของการอยู่ร่วมกันของ

ประชาชนผู้ทํานาข้าวและนาเกลือ 

3. ดําเนินการทําวิจัยปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560) รวม 1 

ปีงบประมาณ 

 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง พฤติกรรมแห่งการทํางาน

ร่วมกันของคน(ประชาชน) ในพ้ืนท่ีผลกระทบหรือในชุมชนรอบพ้ืนท่ีผลกระทบของนาเกลือ โดยการท่ี

ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้ามามีบทบาทในการกระทําบางสิ่งบางอย่างร่วมกับผู้นําของพ้ืนท่ี เช่น นายอําเภอ 

นายกเทศบาล กํานัน ผู้ใหญ่ ประธานชุมชน ผู้ขับเคลื่อนอ่ืน ๆ ท้ังในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น

ในการดําเนินงาน การค้นหาสาเหตุปัญหา การร่วมกันวางแผน การดําเนินงาน การรับผลประโยชน์ 

การติดตามประเมินผล และการร่วมรับผิดชอบซ่ึงการกระทําทุกอย่างมักสะท้อนเป้าหมายสําคัญคือ

ความต้องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความสันติข้ึนในพ้ืนท่ีผลกระทบและในชุมชนรอบบริเวณ

ผลกระทบ ซ่ึงในท่ีนี้หมายความถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ี

และการดํารงอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการนาเกลือและชาวนาท่ีใช้พ้ืนท่ีใกล้กัน ท้ังด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเป็นแหล่งน้ํา ผลิตทางการเกษตร จําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศัยผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทสําคัญในการร่วมมือกันแก้ไข

ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีจนเกิดการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตามภูมิสังคมและวิถีชีวิตพอเพียง 

เกลือสินเธาว์ (Rock Salt) หมายถึง เกลือท่ีได้จากดินเค็ม หรือเกลือหิน โดยการปล่อยน้ําลง

ไปละลายหินเกลือท่ีอยู่ใต้ดินแล้วจึงสูบน้ํากลับข้ึนมาตากหรือต้มให้น้ําระเหยไป แล้วนําไปสู่การ
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พาณิชน์และการดํารงชีพใช้ปรุงอาหาร ซ่ึงท้ังนี้หมายเอาเกลือท่ีถูกสูบน้ําเกลือข้ึนมาจากใต้ดินผลิตใน

พ้ืนท่ีอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

เกษตรกรรม (Agriculture) หมายถึง การทําการเกษตร เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ทําสวน ทําไร่ 

ทํานา เป็นการดําเนินชีวิตอยู่กับสิ่งท่ีเป็นธรรมชาติมากท่ีสุดใช้ประโยชน์จากท่ีดินด้วยการไม่ทําลาย

ดิน น้ํา อากาศ และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเป็นการสร้างปัจจัยการผลิต ซ่ึงท้ังนี้หมายเอาพ้ืนท่ีทํา

นาข้าวท่ีได้รับผลกระทบจากการประกอบการผลิตเกลือสินเธาว์ 

ความสุข (Happiness) หมายถึง การเข้าถึงคําว่า “พอเพียง” และ “พอใจ” เป็นการถึง

พร้อมด้วยความสมบูรณ์ทางกาย และทางจิตใจ ซ่ึงจะเริ่มต้นท่ีมีความสุขทางกาย เช่นการอยู่ดีกินดี 

การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การมีสิ่งแวดล้อมในการดํารงชีวิตท่ี

ดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีการศึกษา หรือรวมเรียกว่าความสุขในการดํารงชีวิตนั้นเอง และเม่ือพร้อมกับ

ความสุขทางกายแล้วจะต้องพัฒนาสู่ความสุขทางใจด้วย เช่น การรักษาศีลครบถ้วนบริบูรณ์ การ

เคารพศรัทธาในศาสนา การปฏิบัติตามหลักธรรม คําสอนท่ีดีงามของศาสนา การทําสมาธิภาวนา เป็น

ต้น ทําท้ังสองสุขนี้ให้บริบูรณ์ถึงจะเรียกว่า “ความสุข” ท่ีแท้จริง (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 59)  

ภูมิสังคม (Socio-geographical conditions) หมายถึง การพัฒนาใดๆ ต้องคํานึงถึงสภาพ

ภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเก่ียวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจน

วัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถ่ินท่ีมีความแตกต่างกัน ดังพระราชดํารัส ความตอนหนึ่งว่า“...การ

พัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา 

คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เราต้องแนะนํา เราเข้าไปช่วยโดยท่ีจะ

คิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขา

เข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 16-17) 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) หมายถึง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” ได้ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมท้ังพระราชดํารัสอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดย

ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นําไปเผยแพร่ เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเป็น

แนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยท่ัวไป ดังมีใจความว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญา

ชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 

จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา

เศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
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เหตุผล รวมถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในภายนอก ท้ังนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบครอบและความ

ระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกข้ันตอน และ

ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และ

นักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม 

ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อ

การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2544: ก-ข, 2550: 7-9, มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 7 อ้างถึงในภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2558: 50) 

 

1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยคาดผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจริงในผลการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

ด้านสังคมและชุมชน 

1. เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนใน

ระยะสั้น และระยะยาวด้วยการเจรจาหาทางออกอย่างปรองดองและสันติร่วมกันในกรแก้ไขการรุกล้ํา

ของน้ําเค็มเวลาน้ําท่วม ระว่าง 4 ภาคส่วน ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานรัฐ

ในท้องถ่ิน 

ด้านนโยบาย 

2. ภาครัฐและชุมชนได้นําผลการวิจัยไปสู่การกําหนดนโยบายของชุมชนท้องถ่ินและ

หน่วยงานภาครัฐได้ 

3. การนําวิธีการ หรือ แนวทาง หรือ รูปแบบการอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขของประชาชน

ท่ีจะหาทางออกอย่างสันติร่วมกันในพ้ืนท่ีขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการและเกษตรกร  

ด้านการเผยแพร่ 

4. นําผลการวิจัยนี้ไปตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

5. ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นองค์ความรู้ท่ีสําคัญในการพัฒนานักศึกษาด้านการน้อม

นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันเพราะสอดคล้องกับรายวิชาท่ีผู้วิจัยได้ทํา

การสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ เศรษฐกิจ สังคมตามแนวพระราชดําริ ในชั้นปีท่ี 2 
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และรายวิชากระบวนทัศน์การพัฒนาสังคมพ้ืนฐาน ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ภาคสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  



 

 

 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยน้ีได้ค้นคว้า รวบรวมแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ี

สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิ

สังคม ความสุข เกษตรกรรมและเกลือสินเธาว์ ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการ

วิจัยการพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นท่ีผลกระทบนาข้าว

และนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยผู้วิจัยนําเสนอตาม

ประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 

 2. แนวคิดเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency 

Economy) 

 3. แนวคิดเก่ียวกับภูมิสังคม (Socio-geographical conditions) 

 4. แนวคิดเก่ียวกับความสุข (Happiness) 

 5. แนวคิดเก่ียวกับเกษตรกรรม (Agriculture) 

6. แนวคิดเก่ียวกับเกลือสินเธาว์ (Rock Salt) 

7. การศึกษาความต้องการ ปัญหาสําคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 
  

2.1.1 ความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

“การมีส่วนร่วม (Participation)” เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทั้งในระดับท้องถ่ิน

และระดับชาติ ถือเป็นเงื่อนไขที่สําคัญอันเป็นตัวจักรของการขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วจะเห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนยิ่งสูง เช่นเดียวกับใน

ประเทศไทยจะเห็นว่ารัฐให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ยิ่งเห็นได้ชัดเจนนั่นคือการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กําหนดไว้ในมาตรา 
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87 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้ (ราชกิจจา

นุเบกษา, 2550: 28) 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง 

การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจ

รัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 

4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้ง

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้ง

สนับสนุนการดําเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถ

แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นท่ี 

5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการ

ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้

สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตราน้ีต้องคํานึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน 

นอกจากนี้ยังพบว่ารัฐธรรมนูญได้ให้ความสําคัญกับสิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการดูแลสิ่งที่มีอยู่

ในชุมชนด้วยตนเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยได้ตราไว้ในมาตรา 66 

และมาตรา 67 กล่าวคือ มาตรา 66 บุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถ่ิน หรือชุมชนท้องถ่ิน

ดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน

และของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ส่วน

มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษาและการได้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมท่ีจะไม่ก่อให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความ

เหมาะสม การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง

ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา และ

ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
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กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมท้ังได้ให้องค์การอิสระซ่ึง

ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ

ดําเนินการดังกล่าว สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน

ท้องถ่ิน หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความ

คุ้มครอง (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 18-19) คําว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” มีความสําคัญ

อย่างมากอย่างท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญของไทย และการมีส่วนร่วมเป็นคําที่สะท้อนความเป็น

ประชาธิปไตยมากท่ีสุด และมักสะท้อนความสําเร็จในการพัฒนามิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

สิ่งแวดล้อม จึงทําให้นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาและนิยามการมีส่วนร่วมไว้อย่างหลากหลายดังนี้ 

 

2.1.2 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

“การมีส่วนร่วม” ถือว่าเป็นแนวคิดท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อการพัฒนาไม่ว่าระดับชาติ 

หรือระดับท้องถ่ิน ถือว่าการมีส่วนร่วมถูกกําหนดให้มีผลต่อการพัฒนาของพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่าง

สมบูรณ์แบบ รวมถึงยังนับว่าเป็นแนวคิดที่เปิดกว้างในการศึกษาไว้อย่างมากมาย ท้ังการมีส่วนร่วม

เป็นกระบวนการท่ีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการดําเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 

แก้ปัญหาของตัวเอง เน้นการมีส่วนเก่ียวข้องอย่างแข็งขันกับประชาชน ใช้ความคิดสร้างสรรค์และ

ความชํานาญของประชาชนแก้ไขร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ

ปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้อง (Erwin William, 1976: 138) ยังคงสะท้อนถึงการมี

ส่วนร่วมในการพบปะสังสรรค์ทางสังคม ซ่ึงรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วม

ของกลุ่ม (Reeder, 1974: 39) ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในชุมชนที่เข้ามามี

บทบาทในการดําเนินการพัฒนาเพื่อเป็นการร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมลงทุนลงแรง (อรพินท์ สพ

โชคชัย, 2538: 2) ยังต้องพิจารณาถึงการมีส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจของประชาชนต่อโครงการใด

โครงการหนึ่ง ซ่ึงเป็นโครงการสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงจะเกิดให้เกิดการที่ประชาชนจะมีท้ังสิทธิและ

หน้าท่ีที่จะเข้าร่วมในการแก้ปัญหาทางสุขภาพของเขา มีความรับผิดชอบมากข้ึนที่จะสํารวจตรวจสอบ

ความจําเป็นเรื่องสุขภาพอนามัย การระดมทรัพยากรท้องถ่ิน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขใหม่ ๆ 

(นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 2533: 19-20) นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายท่านที่ร่วมสะท้อนความหมาย

ของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงว่าจะต้องเป็นการมีส่วนร่วมชนิดท่ีประชาชนเป็น

ตัวตั้งคือเจ้าของโครงการ ส่วนบุคคลภายนอกเป็นฝ่ายสนับสนุน ชาวบ้านเป็นผู้วางแผนดําเนินตาม

รูปแบบ และวิธีการท่ีชาวบ้านคุ้นเคย ตัดสินใจเม่ือต้องการทางเลือกแบบต่างๆ ในการแก้ปัญหา ภูมิรู้ 
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ภูมิปัญญา และภูมิธรรมรวมทั้งด้านตัวบุคคลในการระดมความคิดในการแก้ปัญหา ต้องมาจากชุมชน

เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งเป็นผู้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือความขัดแย้งอันอาจจะเกิดข้ันตามวิธีการของตัวเอง

ด้วย(กาญจนา แก้วเทพ, 2538: 99) และสิ่งสําคัญที่สุดควรเป็นกระบวนการท่ีรัฐส่งเสริม ชักนํา

สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชน ท้ังในรูปส่วนบุคคล กลุ่มชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และ

องค์กรอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง หรือหลาย

เรื่องร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว้ (พีระพล ไชยพงศ์, 2539: 

8) รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วม

ปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ อันมีผลกระทบทั้งตัวประชาชนเอง (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, 2536: 

20) โดยที่กระบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระทําการออกมาในลักษณะของการทํางานร่วมกันท่ีจะ

แสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วมมีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หรือดําเนินงานร่วมกันเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอํานาจมติชน ไม่ว่าจะ

เป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือการดําเนินงานกันเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอํานาจทางการเมือง 

เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน (ดิเรก ฤกษ์หร่าย, 2524: 71) นอกจากนี้ยัง

ต้องคํานึงถึงการทํางานร่วมของชุมชนโดยการท่ีประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการกระทําบาง

สิ่งบางอย่างร่วมกับคณะกรรมการของชุมชนท้ังในเร่ืองของการแสดงความคิดเห็นในการดําเนินงาน 

การค้นหาสาเหตุปัญหา การร่วมกันวางแผน การดําเนินงาน การรับผลประโยชน์ การติดตาม

ประเมินผล และการร่วมรับผิดชอบซ่ึงการกระทําทุกอย่ามักสะท้อนเป้าหมายสําคัญคือความต้องการ

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความสันติข้ึนในชุมชน (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2552: 11) สิ่งสําคัญที่สุด

เม่ือกล่าวถึงคําว่าการมีส่วนร่วม จึงกล่าวถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นกระบวนการเชื่อมต่อกิจกรรมที่สอด

ประสานกันอย่างลงตัวของตัวกิจกรรม ของประชาชน ของชุมชน โดยเร่ิมแต่กระบวนการร่วมรับรู้ 

เข้าใจ ร่วมคิดวิเคราะห์ สังคมเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจหาทางแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง ร่วม

ลงมือทําปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดข้ึนจากการทํางานร่วมมือ ร่วมใจ 

ร่วมทํา จนก่อให้เกิดความเข้มแข็ง หรือการเปลี่ยนแปลงทางหนึ่งทางใดได้ ซ่ึงการมีส่วนร่วมน้ันเป็น

พลังบางอย่างท่ีทําให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้ให้สําเร็จสมบูรณ์ (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2559: 10) 

นอกจากนี้ในมิติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินได้ถูกอธิบายไว้โดย อรทัย ก๊กผล 

(2552: 17-19) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมใน

การกําหนดกฎเกรฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของท้องถ่ินเพื่อผลประโยชน์ของ

ประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบสิ้น กล่าวคือเริ่ตั้งแต่การเกิดจิตสํานึกใน

ตนเอง ร่วมคิดด้วยกัน ร่วมกันวางแผนดําเนินงาน ร่วมดําเนินงาน ร่วมกันติดตามประเมินผล และร่วม
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รับผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขความเต็มใจและความตั้งใจ ความเสมอภาคและขีดความสามารถของ

แต่ละบุคคล และเสรีภาพในการตัดสินใจ 

ดังน้ันในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บนพื้นที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อําเภอบ้านดุง จังหวัด

อุดรธานี” ผู้วิจัยจึงสรุปนิยามจากนักวิชาการ นักวิจัยทั้งในและนอกประเทศ พบว่า การมีส่วนร่วม

หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นคําเดียวกันท่ีมีความหมายถึง พฤติการณ์ของบุคคลในการรวมตัว

กันกระทํากิจกรรมท่ีมีเป้าหมายร่วมกันทําจึงสําเร็จโดยเร่ิมตั้งแต่กระบวนการเชื่อมต่อกิจกรรมท่ีเกิด

การร่วมรับรู้ เข้าใจ ร่วมคิดวิเคราะห์ สังคมเคราะห์ ร่วมวางแผน ออกแบบแนวทางกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ร่วมตัดสินใจหาทางแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง ร่วมลงมือทําปฏิบัติ ลงทุนทั้งเวลา สถานท่ี 

บุคคล ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดข้ึนจากการทํางานร่วมมือ นอกจากน้ีต้อง

ร่วมมือ ร่วมแรง รวมใจกันทําเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกคนท่ีมาร่วมต่างมีบทบาทหน้าที่ทํางานให้

เกิดความต่อเน่ืองจนเป็นพลังกลุ่ม พลังชุมชน พลังประชาชนบางอย่างก่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้

ให้สําเร็จสมบูรณ์ 

 

2.1.3 กระบวนการวิเคราะหก์ารมีส่วนร่วม 

กระบวนการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งท่ีต้องรู้และเข้าใจให้

ถ่องแท้เพื่อผลลัพธ์ในการวิเคราะห์เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยกระบวนการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมมี

โครงสร้างพื้นฐานจําแนกเป็น 3 มิติได้แก่ (Cohen and Uphoff, 1977: 7-26)  

มิติท่ี 1 การมีส่วนร่วมเก่ียวกับเรื่องอะไร (What participation are we concerned 

with?) หรือท่ีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ลักษณะของการมีส่วนร่วม (kinds of participation) ซ่ึงท้ังสอง

กล่าวว่ามี 4 ลักษณะ ได้แก่ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (participation in decision making) 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (participation in implementation) 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (participation in benefits) 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (participation in evaluation) 

มิติท่ี 2 การมีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับใคร (Whose participation are we concerned 

with?) ซ่ึงคําที่ใช้นี้มีความหมายกว้างคําหนึ่ง คือ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” (popular 

participation) และยังได้จําแนกเป็นกลุ่มบุคคลที่ชัดเจนยิ่งข้ึน โดยจําแนกออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 

1. ผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถ่ิน (local residents or local people) 
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2. ผู้นําท้องถ่ิน (local leaders) 

3. เจ้าหน้าท่ีของรัฐ (government personnel) 

4. คนต่างชาติ (foreign personnel) 

คุณลักษณะของบุคคลทั้ง 4 กลุ่ม ท่ีควรพิจารณาอย่างชัดเจน คือ เพศ, อายุ, สถานภาพของ

ครอบครัว, การศึกษา, การแบ่งกลุ่มในสังคม ได้แก่ กลุ่มชนชาติ เผ่า เชื้อชาติ ศาสนาที่นับถือ ชั้น

วรรณะ ภาษาท่ีใช้ แหล่งกําเนิด และอ่ืน ๆ อาชีพ, รายได้, ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน, ระยะทาง

ของท่ีพักกับที่ตั้งของโครงการความร่วมมือ, สถานภาพของการถือครองที่ดิน, สถานภาพของการได้รับ

จ้างงาน (เช่น ทํางานเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา) 

มิติท่ี 3 การมีส่วนร่วมเกิดข้ึนได้อย่างไร (How is participation occurring within the 

project?) ในมิตินี้มีประเด็นที่ควรพิจารณาที่สาํคัญอยู่ 4 ประเด็นดังนี้ 

1. พื้นฐานของการมีส่วนร่วมพิจารณาเก่ียวกับแรงท่ีกระทําให้เกิดการมีส่วนร่วมมาจากเบื้อง

บนหรือเบ้ืองล่าง และแรงที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมมาจากท่ีใด 

2. รูปแบบของการมีส่วนร่วมพิจารณาเก่ียวกับรูปแบบขององค์กร และการมีส่วนร่วมโดยตรง

หรือโดยอ้อม 

3. ขอบเขตของการมีส่วนร่วม พิจารณาเก่ียวกับระยะเวลาที่เข้ามามีส่วนร่วม และช่วงของ

กิจกรรม 

4. ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมพิจารณาเก่ียวกับการให้อํานาจแก่ผู้เข้ามามีส่วนร่วมและ

ปฏิสัมพันธ์ของคุณลักษณะต่าง ๆ ของส่ิงที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 

นอกจาก 3 มิติ ของการมีส่วนร่วมนี้แล้วยังต้องมีการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมถึงความเป็นจริง

ของเง่ือนไขต่างๆ ซ่ึงจําแนกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ (Cohen and Uphoff, 1977: 122-138, 144-

158) 

1. คุณลักษณะของโครงการท่ีกระทบต่อการมีส่วนร่วม (effects of project 

characteristics on participation) ได้แก่ ผลกระทบของสิ่งนําเข้าสู่โครงการ (entry effects) ได้แก่ 

ความซับซ้อนของเทคโนโลยีท่ีใช้ในโครงการ และทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เป็นต้น 

1.2 ผลกระทบที่เป็นประโยชน์จากโครงการ (benefits effects) ได้แก่ 

ผลประโยชน์ที่สามารถสัมผัสได้หรือผลประโยชน์ที่มีตัวตนให้สัมผัสได้ (tangibility), ความเป็นไปได้

ของผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ (probability), ผลประโยชน์ที่ได้รับทันที (immediacy), การกระจาย

ผลประโยชน์ (distribution) 
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1.3 ผลกระทบของการออกแบบ (design effects) ได้แก่ การเชื่อมโยงโครงการ 

(programme linkages), ความยืดหยุ่นของโครงการ (programme flexibility), ความสามารถใน

การเข้าถึงได้ในแง่บริหาร (administrative accessibility) และความครอบคลุมในแง่บริหาร 

(administrative coverage) 

2. ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วม (task environment) ได้แก่ ปัจจัย

ด้านกายภาพและชีวภาพ (physical and biological factors) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (economic 

factors) ปัจจัยด้านการเมือง (political factors) ปัจจัยด้านสังคม (social factors) ปัจจัยด้าน

วัฒนธรรม (cultural factors) และปัจจัยด้านประวัติความเป็นมา (historical factors) 

 นอกจากน้ีมิติท้ัง 3 ประการดังกล่าวข้างยังพบว่าการมีส่วนร่วมจะต้องมีลักษณะ 5 ลักษณะ

ด้วยกัน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในข้ันริเริ่มการพัฒนา การมีส่วนร่วมในข้ันการวางแผนการพัฒนา การมี

ส่วนร่วมในข้ันการดําเนินงานการพัฒนา การมีส่วนร่วมในข้ันรับผลประโยชน์จากการพัฒนา และการ

มีส่วนร่วมในข้ันประเมินผล (ทศพล กฤตยพิสิฐ, 2538: 13) จากข้อมูลกระบวนการวิเคราะห์การมี

ส่วนร่วมดังกล่าวมา ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2559: 12-13) ได้สรุปไว้ว่า กระบวนการวิเคราะห์การมีส่วน

ร่วม หากพิจารณาจากสิ่งที่จะเกิดข้ึน กระบวนการการมีส่วนร่วม ได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ได้แก่  

1) การมีส่วนร่วมเชิงรุก หมายความถึง การมีส่วนร่วมท่ีผู้ประสงค์ต้องการสิ่งหนึ่งใดให้

เกิดข้ึนจากความสําเร็จ จึงต้องรุกเข้าหากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมเกิดข้ึน ภายใต้เงื่อนไข 

เรื่องอะไร วิธีการอย่างไร ใครผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการมีส่วนร่วมครั้งนี้ และผลจะเกิดข้ึนกับใครบ้าง 

ส่วนมากจะเป็นหน่วยงานเอกชน ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ  

2) การมีส่วนร่วมเชิงรับแบบรอคอย หมายความถึง การมีส่วนร่วมที่รอให้กลุ่มเป้าหมาย

มากใช้บริการหรือเข้ามามีส่วนร่วม ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาท่ีช้าและไม่เกิดข้ึนจากความต้องการท่ีเป็น

จริงแต่เกิดจากความจํายอมและจําเป็นของกลุ่มเป้าหมายท่ีมามีส่วนร่วม เช่น ต้องเป็นไปตาม

กฎหมาย ต้องการอํานาจทางราชการช่วยเหลือในชีวิตประจําวัน ส่วนมากจะเป็นหน่วยงานราชการท่ี

มักทํางานแบบเช้าชามเย็นชาม 

ชี้ให้เห็นว่าการวิเคราะห์กระบวนการการมีส่วนร่วม จึงต้องเร่ิมท่ี การมีความต้องการ(เร่ือง)ท่ี

ตรงกัน กําหนดบทบาทโครงสร้างหน้าท่ีที่ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ (ประชาพิจารณ์) สอดคล้องกับ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลโดยตรง มีกระบวนการร่วมมือ ร่วมทํา ร่วมใจกัน ร่วมรับสิ่งที่จะเกิดข้ึนทั้งดี

และไม่ดีร่วมกัน และร่วมกันผ่าทางทันร่วมกัน 

ดังน้ันในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บนพื้นที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อําเภอบ้านดุง จังหวัด
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อุดรธานี” ผู้วิจัยจึงสรุปกระบวนการมีส่วนร่วมไว้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมเกิดจากการได้รับ

ผลกระทบท่ีเกิดกับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมประเทศทั้งทางดีและไม่ดี จนต้องการเข้ามีบทบาท

ร่วมในการพัฒนาสิ่งดีให้ดีข้ึน และสิ่งไม่ดีให้แก้ปัญหาไป การมีส่วนร่วมจึงเป็นบทบาทหน้าที่ของทุก

ฝ่ายท่ีได้รับผลกระทบนั้น ๆ หมายความถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหา

นั่นเองซ่ึงหากปัญหาวงกว้างต้องเป็นภาคประชาชน เอกชน และรัฐ จะขาดภาคหนึ่งใดมิได้ 

 

2.1.4 รูปแบบและระดับการมีส่วนร่วม 

คําว่า “รูปแบบและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน” มีนักวิชาการได้ให้ลักษณะที่สําคัญไว้

แตกต่างกันแต่มีอยู่ 6 ระดับ ท่ีน่าสนใจ ดังนี้ (สุนีย์  มัลลิกะมาลย์, 2545: 57-62)  

1) ระดับท่ี  1 ร่วมรับรู้ หมายถึง  รัฐได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม

แก่ประชาชน  เม่ือรัฐมีความคิดริเริ่มหรือมีนโยบายที่จะให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ แล้วเปิด

โอกาสให้ประชาชนได้รับรู้โดยการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  หรือให้สิทธิแก่ประชาชนในการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมอบให้แก่ประชาชนน้ัน  นับว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการให้ประชาชน

ได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมด้วย  เนื่องจากข้อมูลข่าวสารจะบอกถึงโครงการหรือกิจกรรมท่ีกําลังจะ

เกิดข้ึน  ความจําเป็นและความสําคัญที่จะต้องให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้น  รวมถึงการดําเนินการ

และมาตรการต่าง ๆ ที่จะนํามาใช้เพี่อการป้องกัน  แก้ไขปัญหาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม

จากโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ซ่ึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารน้ีถือว่าเป็นสิทธิประการหน่ึงของ

ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) ระดับที่ 2 ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น หมายถึง เม่ือประชาชนได้ร่วมรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารจากรัฐแล้วประชาชนก็จะร่วมค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ความจําเป็นและความต้องการ

ที่ต้องให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้นพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อหน่วยงานเจ้าของโครงหรือ

กิจกรรม หรือหน่วยงาน หรือผู้มีอํานาจตัดสินใจนําไปใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป 

3) ระดับที่ 3 ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ หมายถึง ร่วมพิจารณาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ

โครงการหรือกิจกรรม การเลือกพื้นท่ีตั้งโครงการ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีที่จะตั้งโครงการ

ควรจะมีส่วนร่วมพิจารณารับหรือปฏิเสธไม่ให้โครงการตั้งในพื้นท่ีหากเห็นว่ามาตรการท่ีจะใช้ในการ

ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบไม่ชัดเจนและไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมตรวจสอบด้วย 

4) ระดับท่ี  4 ร่วมดําเนินการ  หมายถึง  ร่วมในการลงทุน  ร่วมในการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน

หรือร่วมปฏิบัติงานเอง   ในระดับการมีส่วนร่วมนี้อาจจะทําไม่ได้ในทุกประเภทของโครงการเช่น  
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หากเป็นโครงการที่จําเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้เฉพาะด้านผู้ชํานาญการหรือเทคโนโลยีชั้นสูงแล้ว  บางครั้ง

เป็นความยุ่งยากที่จะให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมปฏิบัติงานได้แต่หากเป็นโครงการหรือกิจกรรมระดับ

ท้องถ่ิน เช่น การจัดการป่า ลุ่มน้ําหรือทรัพยากรอ่ืนที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านได้   ชาวบ้านหรือ

ประชาชนในท้องถ่ินก็เข้าร่วมดําเนินการได้  หรือเป็นการร่วมดําเนินการด้วยการลงทุนถือหุ้นก็ย่อม

ถือว่ามีการร่วมดําเนินการได้ 

ระดับที่ 5  ร่วมติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล หมายถึง การร่วมตรวจสอบ และติดตาม

การดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วได้นํามาตรการลด

ผลกระทบมาใช้หรือไม่ มีการใช้ระบบการติดตามตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาเกิดข้ึนหรือไม่การมีส่วน

ร่วมของประชาชนในระดับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรม- ชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างมาก เพราะประชาชนจะทําหน้าท่ีคอยเฝ้าระวังและเตือนภัย (Watch dog) การ

ดําเนินงานโครงการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนท่ีจะมีผลร้ายเกิดข้ึน และเม่ือมีการ

ดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมแล้ว ก็ต้องมีการประเมินผลว่าการดําเนินการนั้น ๆ บรรลุตาม

เป้าหมายและวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด มีการนํามาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมา

ใช้หรือไม่ และผลของการดําเนินการเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพิจารณานําเอา

มาตรการที่เหมาะสมมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) ระดับท่ี 6 ร่วมรับผล หมายถึง การดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินไปแล้ว ย่อม

ได้มาซ่ึงผลประโยชน์และผลกระทบทั้งท่ีเป็นผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบทั้งต่อ

ประชาชนและต่อสิ่งแวดล้อม โดยท่ีประชาชนหลีกเลี่ยงไม่พ้นท่ีจะต้องรับเอาผลท่ีเกิดข้ึนมานั้น 

นอกจากนี้ตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมท่ีน่าสนใจเก่ียวข้องกับประชาชนและท้องถ่ิน คือ ตัว

แบบข้ันบันไดการมีส่วนร่วมของพลเมืองของ Arnstein (1969: 216-224 อ้างถึงใน อรทัย ก๊กผล, 

2552: 20) ได้อธิบายตัวแบบไว้ 8 ข้ันบันได ได้แก่ 1) ข้ันการควบคุม (Manipulation) 2) ข้ันการ

รักษา (Therapy) 3) ข้ันการให้ข้อมูล (Informing) 4) ข้ันการรับฟังความคิดเห็น (Consultation) 5) 

ข้ันการปรึกษาหารือ (Placation) 6) ข้ันการเป็นหุ้นส่วน (Partnership) 7) ข้ันมอบหมายอํานาจ 

(Delegated Power) และ8) ข้ันอํานาจพลเมือง (Citizen Control) ดังภาพท่ี 2.1  
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8 ข้ันอํานาจพลเมือง (Citizen Control)  
   

7 ข้ันมอบหมายอํานาจ (Delegated Power)  
   

6 ข้ันการเป็นหุ้นส่วน (Partnership)  
   

5 ข้ันการปรึกษาหารือ (Placation)  
   

4 ข้ันการรับฟังความคิดเห็น (Consultation)  
   

3 ข้ันการให้ข้อมูล (Informing)  
   

2 ข้ันการรักษา (Therapy)  
   

1 ข้ันการควบคุม (Manipulation)  
   

ภาพที่ 2.1 ข้ันบันไดการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Ladder of Citizen Participation) ตามตัวแบบ 
Arnstein (1969) 

ที่มา: Arnstein (1969: 216-224 อ้างถึงใน อรทัย ก๊กผล, 2552: 21) 

 

 ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2559: 14-15) ได้สรุปได้ว่า รูปแบบและระดับการมีส่วนร่วม ในความ

เป็นจริงรูปแบบการมีส่วนร่วม ก็คือ ทุกคนในพื้นที่เป้าหมายท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต้องร่วมมือร่วมใจ สอด

ประสานหรือเช่ือมต่องานกันและกัน ส่วนระดับการมีส่วนร่วม หากพูดถึงความสําคัญที่สุด คือ การลง

มือทํา สําคัญที่สุด คร้ันให้ระบุถึงระดับนั้นกําหนดได้เป็น 7 ระดับ ได้แก่  

ระดับที่ 1 ร่วมรับรู้ เข้าใจ  

ระดับที่ 2 ร่วมค้นหา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  

ระดับที่ 3 ร่วมวางแผน ตัดสินใจ  

ระดับที่ 4 ร่วมปฏิบัติ ลงมือทํา  

ระดับที่ 5 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ไข  

ระดับที่ 6 ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน  

และระดับท่ี 7 ร่วมรับผิดชอบร่วมกัน ซ่ึงมีรูปแบบของการสอดประสานการทํางานที่แยก

ออกจากกันไม่ได้ ดังภาพท่ี 2.2 

Citizen Power 

Tokenism 

Nonparticipation 
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ภาพที่ 2.2 การเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2559: 15) 

 

 ดังน้ันในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บนพื้นที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อําเภอบ้านดุง จังหวัด

อุดรธานี” ผู้วิจัยจึงสรุปว่า รูปแบบหรือระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนท้ัง 7 ระดับไม่สามารถแยก

จากกันได้โดยเด่นขาดทุกระดับต้องมีจุดเชื่อมต่อที่เป็นความตั้งใจเดียวกันหรืออุดมการณ์เดียวกันจึง

จะสามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ระยะทางของเวลาในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนา

จะเป็นตัวแปรสําคัญในการทําลายทุกข้ันตอน ดังนั้นความต่อเนื่องและการบูรณาการทุกองคาพยพผู้ท่ี

ได้รับผลกระทบจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้การมีส่วนร่วมเป็นความหวังเดียวที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ

ในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีได้จนนําไปสู่แนวทางการพัฒนาสังคมอย่างมีความสุขท่ีสมดุลย์ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงสรุปไว้

เป็นภาพที่ 2.3 ความสมดุลย์ในการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งความสุข 

 

 

 

 

ร่วมรับรู้ เข้าใจ

ร่วมค้นหา คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์

ร่วมวางแผน 
ตัดสินใจ

ร่วมปฏิบัติ ลงมือทํา
ร่วมติดตาม 
ตรวจสอบ 

ประเมินผล และแก้ไข

ร่วมรับผลประโยชน์
ร่วมกัน

ร่วมรับผิดชอบ
ร่วมกัน
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ภาพที่ 2.3 ความสมดุลย์ในการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งความสุข 

 

2.1.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 

 ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสําคัญอันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของ รีดเดอร์ ได้

กําหนดไว้ 11 ประการ ดังนี้ (Reeder, 1963: 2) 

1. การปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามความเชื่อถือพื้นฐาน บุคคลและกลุ่มบุคคลดู

เหมือนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเชื่อพื้นฐานของตัวเอง 

2. มาตรฐานคุณค่า บุคคลและกลุ่มบุคคลจะปฏิบัติในลักษณะท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณค่าของตัวเอง 

3. เป้าหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะส่งเสริมป้องกัน และรักษาเป้าหมายของ

ตนเอง 

4. ประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลบางคร้ังมี

รากฐานมาจากประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา 

5. ความคาดหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบที่ตนคาดหมายว่า

จะต้องประพฤติในสถนการณ์เช่นน้ัน ทั้งยังชอบปฏิบัติต่อผู้อ่ืนในลักษณะท่ีคาดหวังจากผู้อ่ืนเช่นกัน 

 

 

พ้ืนท่ี
ปัญหา/การ

พัฒนา 

ผู้มีส่วนร่วม/ส่วนได้/ส่วนเสีย 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

7 ระดับการมีส่วนร่วม 

การทําร่วมกันอย่างต่อเน่ือง/ครบทุกองคาพยพ 

อยู่ร่วมกันอย่างมีสุขด้วยการร่วมแรง ร่วมใจ  

คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
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6. การมองแต่ตัวเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทําสิ่งต่าง ๆ ท่ีคิดว่าตัวเองควร

กระทําเช่นนั้น  

7. การบีบบังคับ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทําสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรู้สึกว่าตนถูก

บังคับให้ทํา 

8. นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทําสิ่งต่าง ๆ ซ่ึงเรามีนิสัยชอบ

กระทําเม่ืออยู่ในสถานการณ์น้ัน ๆ  

9. โอกาส บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบัติของ

สังคม โดยเฉพาะในทางท่ีเก่ียวข้องกับจํานวนและชนิดของโอกาส ซ่ึงโครงการของสังคมเอ้ืออํานวย

เข้ามามีส่วนร่วมกันในการกระทําเช่นน้ันเท่าที่พวกเขาได้รับรู้มา 

10. ความสามารถ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมกันในกิจกรรม

บางอย่างท่ีตนเองเห็นว่าสามารถทําในสิ่งท่ีต้องการให้ทําในสถานการณ์เช่นนั้น 

11. การสนับสนุน บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเร่ิมปฏิบัติเม่ือรู้สึกว่าตัวเองได้รับการ

สนับสนุนที่ดีพอในการกระทําเช่นนั้น 

  ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2559: 16) ได้อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจึงมี

ความสําคัญอย่างยิ่งยวดในการขับเคลื่อนการพัฒนาของท้องถ่ิน ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 

และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนั้นงานวิจัยใด ๆ หากเป็นการวิจัยที่เชื่อมโยงกับท้องถ่ินต้องใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถ่ินจึงจะประสบความสําเร็จได้ เช่นเดียวกันงานวิจัยนี้ต้องอาศัยผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นภาคประชาชนในท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทสําคัญในการร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิด

การท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีเป็นภูมิสังคมของชุมชนไว้จึงจะสําเร็จได้เช่นเดียวกัน  

สรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้รายจ่าย 

การอบรมเลี้ยงดู(ครอบครัว) ภาวะจิตใจ ระดับคุณธรรมความดี ทัศนคติ การเก้ือกูล(ทําบุญ) จิตสํานึก 

รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ 

2) ปัจจัยแวดล้อมสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี เช่น การอาศัย

อยู่ในชุมชน บทบาทหน้าท่ีในชุมชน ฐานะตําแหน่งหน้าท่ีการงาน อุดมการณ์การเมือง ภาวะ

เศรษฐกิจ การติดตามข่าวสาร การใช้เทคโนโลยี การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ดังน้ันในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บนพื้นที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อําเภอบ้านดุง จังหวัด

อุดรธานี” ผู้วิจัยจึงสรุปว่าปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีจะทําให้กิจกรรมหน่ึงใด
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สําเร็จได้ต้องประกอบด้วยหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานบุคคล ปัจจัยทางอารมณ์และจิตใจ ปัจจัย

ทางการศึกษา ปัจจัยเศรษฐกิจ ปัจจัยสังคมวัฒนธรรม ปัจจัยการเมือง ปัจจัยเทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม แต่ปัจจัยหลักท่ีส่งผลโดยตรงทั้งหมดคือ การต้องด้ินรนทํามาหากินหรือไม่ว่างที่จะเข้ามา

ร่วมมือ ร่วมแรง รวมใจกันทํางาน 

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(Philosophy of Sufficiency Economy) 
  

2.2.1 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกิดข้ึนเน่ืองมาจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศ

ไปสู่ความทันสมัย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงมีกระบวนการสลับซับซ้อนเชื่อมโยงกัน

และกันยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ ซ่ึงมีทั้งทางบวกและลบ โดยทางบวก ได้แก่ การ

เพิ่มข้ึนของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ส่วนทาง

ลบ เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายได้ท่ีต้องพึ่งพิง

ตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ

ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณี ภูมิความรู้ท่ีเคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสม

ปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเร่ิมสูญหายไป (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 2) ทั้งนี้เม่ือจะกล่าวถึงจุดท่ี

น่าสนใจก่อนเกิดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น มีจุดเริ่มต้นที่การ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีเป็นจริงจังมีมาท่ีไปคือการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับแรกเป็นต้นมา โดยท่ีประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีสูงของประเทศไทยตั้งแต่

ปี 2502-2516 เฉลี่ยร้อยละ 8.1 ต่อปี พร้อมกับเปิดรับการค้าลงทุนจากต่างชาติสูงข้ึน ตรงกันข้าม

ที่ว่าเศรษฐกิจมีเสถียรภาพสูงแต่ยังขาดความไม่สมดุลในหลายด้าน เช่น เกิดความแตกต่างรายได้

ระหว่างคนรวยกับคนจนมากข้ึน ความไม่สมดุลของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการ

เจริญเติบโต ทําให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดการพึ่งพาการ

ผลิตด้วยเทคโนโลยีจากต่างประเทศทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สังคมมีการเปล่ียนแปลงท่ี

รวดเร็วท้ังจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การหล่ังไหลของข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมต่างชาติ 

การเคลื่อนย้ายประชากรท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ การใช้จ่ายท่ีเกินตัวทั้งภาคครัวเรือนและ

ภาคธุรกิจทําให้เศรษฐกิจมหาภาคไม่สมดุล นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางจริยธรรม มีการทุจริตในการ
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ดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะสถาบันการเงิน มีการเปลี่ยนสินเชื่อให้กับกลุ่มผลประโยชน์ รวมถึงขาดการคํ้า

ประกันในการปล่อยสินเชื่อ ภาครัฐขาดความรู้ท่ีเพียงพอต่อการบริหารการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง

ประเทศ ความเปราะบางทางเศรษฐกิจไทย ทําให้ขาดความเชื่อม่ันในระบบเศรษฐกิจ ประเทศไทยจึง

เข้าสู่วิกฤติในท่ีสุด สถาบันการเงินและธุรกิจจํานวนมากอยู่ในฐานะล้มละลาย เศรษฐกิจของประเทศ

เข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างรุนแรง จนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยํากุ้งในปี 2540 (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, 2550: 

3-6) เม่ือเกิดปัญหาข้ึนเราต้องหันกลับมาวิเคราะห์ตัวเราว่าอะไรคือปัจจัยสําคัญหนึ่งที่ต้องนํามา

วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาทุกอย่างคือ ตัวประชาชนไทยเองที่ยังคงมีความโลภ บริโภคอย่าง

ฟุ่มเฟือย ตกอยู่ในภาวะหนี้สินอย่างถอนตัวไม่ออก พึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศโดยไม่จําเป็น และ

ขาดหลักพื้นฐานในการดํารงชีวิตได้อย่างม่ันคง ทําให้ถูกนําไปสู่การกระทําท่ีเบียดเบียนกันได้ง่ายมาก

ข้ึน ประชาชนขาดคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพเพิ่มมากข้ึน ครอบครัวและชุมชนแตกแยก 

เกิดการเอา รัดเอาเปรียบกันต่อสู้ ด้ินรนและแสวงหาเกินความจํา เป็น รวมถึงการแย่งชิ ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประชาชนและชุมชนมากข้ึน สาเหตุที่เกิดจากปัจจัยทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศมีความสัมพันธ์กันได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อยแก่

ประเทศชาติและชุมชนข้างต้น  

 ด้วยผลลัพธ์ของการพัฒนาประเทศไทยส่งผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้

ส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยเฉพาะเชิงลบส่งผลเสียหายอย่างยิ่งต่อระดับสังคม และระบบ

เศรษฐกิจไทย ซ่ึงการพัฒนาประเทศมักจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้เพียงกลุ่มคนเพียงบางกลุ่ม

เท่านั้นท่ีมีศักยภาพการเข้าถึงอํานาจรัฐ และทรัพยากรของภาครัฐ ฉกฉวยโอกาสที่มือใครยาวสาวได้

สาวเอา จนกระทั่งเกิดการกระจุกทางเศรษฐกิจมากกว่ากระจาย จึงทําให้สภาวการณ์ทางรายได้ของ

ประชาชนเกิดความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจน เกิดความเหล่ือมล้ําทางรายได้ระหว่างคนเมือง 

กับคนชนบท คนท่ีรวยก็รวยมากเหลือเฟือ คนที่จนก็แทบจะไม่มีกิน ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ 

มากมาย หลายคร้ังปัญหาเหล่านี้ได้หลอมรวมเป็นอย่างเดียวกับสถานการณ์ทางการเมือง จนหลายคน

ต้องจบชีวิตลงในหลาย ๆ เหตุการณ์ทางการเมือง (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 7) จนคําว่า “ความ

พอมีพอกิน” หรือที่เรียกกันว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ได้ปรากฏอย่างเป็นทางการคร้ังแรกเม่ือวัน

พฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2517 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ 

หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังมีใจความพระบรมราโชวาท ดังน้ี (ภูมิพลอดุลยเดช, 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2552: 125) 

“...การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับข้ัน ต้องสร้างพื้นฐานคือ 

ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองต้นก่อน โดยใช้วิธีการและ
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ใช้อุปกรณ์ท่ีประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานม่ันคงพร้อมพอควร

และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจข้ันท่ีสูงข้ึน

โดยลําดับต่อไปหากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจข้ึนให้รวดเร็วแต่

ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของ

ประชาชนโดยสอดคล้องกันด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเร่ืองต่าง ๆ ข้ึน ซ่ึงอาจ

กลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในท่ีสุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศ

กําลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้...” 

 ดังน้ันความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเกิดข้ึนจากความไม่พอดีของนโยบายของภาครัฐ 

เกิดเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี มีการทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การ

พัฒนาท่ีไม่คํานึงถึงวัฒนธรรมไทย รากเหง้าของความเป็นสังคมไทย และที่สําคัญท่ีสุดเกิดจากตัว

ประชาชนท่ีขาดความรู้ ขาดคุณธรรม มีการต่อสู้แก่งแย่ง กอบโกย โลภในกิจกรรมการดํารงชีวิต ซ่ึง

ทั้งรัฐและประชาชนต่างคนต่างสุดโต่งในการกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองจน

ไม่รู้จักคําว่า “พอดี” หรือ “ค่อยเป็นค่อยไปตามลําดับข้ันตอน” หรือ “พอเพียง” นั่นเอง (ภูสิทธ์ ภูคํา

ชะโนด, 2555: 9) ชี้ให้เห็นว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดข้ึนเพราะปัญหาของสังคม 

ประชาชนทั้งประเทศได้รับผลกระทบในเชิงลบ พอปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขให้เกิดผลที่ดีในประเทศ 

จึงเกิดการเหลื่อมล้ําของคนข้ึนในทุกมิติ ภาครัฐและเอกชนเอ้ือต่อกันในการพัฒนาจนลืมรากเหง้าที่ดี

งาม ลืมคนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีพื้นฐานชีวิต การศึกษา เศรษฐกิจ เป็นอย่างไร การบริหาร

ประเทศมองจากบนลงล่าง ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง จึงนําไปสู่การแก้ไขแบบ

เฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว ขาดความต่อเนื่องในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ข้อมูลกับความเป็น

จริงไม่ตรงกันในการพัฒนาประเทศ 

 
2.2.2 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

 คําว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” หรือภาษาอังกฤษว่า “Sufficiency Economy” ซ่ึงคําว่า 

“เศรษฐกิจพอเพียง” ได้ถูกประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชดํารัสอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นําไปเผยแพร่ เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 

2542 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป ดังมีใจความว่า “เศรษฐกิจ

พอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสาย
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กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร 

ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ 

ความรอบครอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการ

ดําเนินการ ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และ

ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 

เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544: ก-ข, 2550: 7-9, มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 7) น่ันหมายความว่า 

แนวทางการพัฒนาประเทศควรต้องมีฐานคติสําคัญคือการยึดม่ันแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีต้อง

ประยุกต์ใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการบริหารประเทศของภาครัฐ เอกชนและประชาชนร่วมกันโดย

ตั้งอยู่บนทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมของความเป็นไทย ซ่ึงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงมี

พระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ไว้ว่า (ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหา, 2552: 4) 

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความม่ันคงของ

แผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง 

สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ท่ีเสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืม

เสาเข็มเสียด้วยซํ้าไป...” 

 ทั้งนี้เม่ือวันศุกร์ ท่ี 4 ธันวาคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชดํารัส

พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมลคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไว้ดังนี้ (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหา, 2552: 9-26) 

 “...คําว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหน่ึง มีความหมายกว้าง

ออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสําหรับใช้เองเท่านั้นแต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน 

พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ท่ีนี้ในศาลานี้ เม่ือเท่าไหร่ 20 24 ปี เม่ือปี 2517 2517 

ถึง 2541 น้ีก็ 24 ปีใช่ไหม วันนั้นได้พูดว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน 

พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้า

ทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยเวลานั้น ก็เร่ิมจะไม่พอมีพอกิน บาง
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คนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน จึง

ต้องมีนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อท่ีจะให้ทุกคนมีพอเพียงได้ ให้พอเพียง

นี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่าง

อาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้าทําให้มีความสุขถ้าทําได้ก็สมควรท่ีจะทําสมควรที่จะปฏิบัติ 

อันน้ีก็หมายความอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง...  

...อันน้ีก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง เมื่อปีที่แล้ว 

ตอนที่พูดพอเพียง แปลในใจ แล้วก็ได้พูดออกมาด้วย ว่าจะแปลเป็น Self-

sufficiency (พึ่งตนเอง) ถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตนเอง แต่ความจริง เศรษฐกิจ

พอเพียงน้ีกว้างขวางกว่า Self-sufficiency คือ Self-sufficiency น้ันหมายความว่า 

ผลิตอะไร มีพอท่ีจะใช้ ไม่ต้องไปขอซ้ือคนอ่ืน อยู่ได้ด้วยตนเอง (พึ่งตนเอง)...  

...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็

เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่า 

ทําอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเรา

ก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไป

เบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็

พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...” 

ทรงย้ําเตือนอีกคร้ังเม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2544 ณ พระตําหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ทรงมีพระราชดํารัส ไว้ดังน้ี (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550: 13) 

“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ทําอะไรให้เหมาะสมกับฐานะ

ของตัวเอง คือทําจากรายได้ 200-300 บาท ข้ึนไปเป็นสองหมื่น สามหม่ืนบาท คน

ชอบเอาคําพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือ

ทําเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่ความหมายไม่ใช่แบบที่ฉันคิด ท่ีฉันคิดคือเป็น 

Self-Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไป

จํากัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดู เขาต้องการดู เพื่อความสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกล ๆ ท่ีฉันไป 

เขามีทีวีดูแต่ใช้แบตเตอร่ี เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุ่มเฟือย 

เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัดสูทใส่ และยังใส่เนคไทเวอร์ชาเช่ อันน้ีก็เกินไป...” 

 สรุปสั้น ๆ ของคําว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” คือ การดํารงชีพด้วยความพอมีพอกิน ไม่สุดโต่ง 

ไม่เกินกําลังของตนเอง รู้จักวิถีความพอดีและรู้จักเอ้ือเฟื้อเม่ือมีเกินไป หรือให้รู้จักศักยภาพของตนเอง

ที่อยู่ได้ด้วยตนเอง (พึ่งตนเอง) หรือต้องเป็น “Self-Sufficiency of Economy” นั่นเอง หาก
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ประชาชนคนไทยทุกคนได้ดํารงตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ถือได้ว่า “เราได้เดินทางตาม

รอยพ่อ ตามคําพ่อสอนแล้ว” 

นอกจากนี้คําว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ยังหมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ 

หรือภูมิภาคหน่ึง ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมน้ัน ๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพา

ปัจจัยต่าง ๆ ที่คนไม่ได้เป็นเจ้าของ รวมถึงเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือความสามารถใน

การดํารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะตามอัตภาพ และท่ี

สําคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด โดยสรุป

คือหันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการดํารงชีวิต ซ่ึงการพึ่งตนเองยึดหลักสําคัญ 5 ประการ คือ 

(สุเมธ ตันติเวชกุล, 2541: 16) 

 1. ด้านจิตใจ ทําตนให้เป็นที่พึ่งตนเอง มีจิตสํานึกท่ีดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวมมี

จิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง 

 2. ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเก้ือกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง 

เป็นอิสระ 

 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อมท้ังหาทาง

เพิ่มพูนทําให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน 

 4. ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามาใหม่ท้ังดีและ

ไม่ดี จึงต้องแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้านและเลือกใช้เฉพาะท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการและสภาพแวดล้อม และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง 

 5. ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งท่ีการเพิ่มรายได้ และไม่มีการมุ่งที่การลดรายจ่ายใน

เวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือจะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นสําคัญ และยึดหลักพออยู่พอกิน 

พอใช้ 

  ส่วนในคํานิยามของ วรเดช จันทรศร (2554: 16) ได้กล่าวถึง การดํารงชีวิตอยู่บนทางสาย

กลางตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า ซ่ึงสอนให้รู้จักมองให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง มีความพึง

พอใจในตนเอง ในสถานภาพท่ีเป็นอยู่อย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสังคม ไม่

เบียดเบียนธรรมชาติ คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใช้ความรู้

อย่างรอบคอบ ใช้คุณธรรมในการวางแผนดําเนินชีวิต การตัดสินใจ และการกระทํา ส่วนราษฎร

อาวุโสท่านได้อธิบายไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้แปลว่าไม่เก่ียวข้องกับใคร ไม่ค้าขาย ไม่ส่งออก ไม่

ผลิตเพื่อคนอ่ืน ไม่ทําเศรษฐกิจมหภาค สิ่งเหล่านี้หลายคนอาจคิดเอาเอง พูดเอาเอง และกลัวไปเอง
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ทั้งน้ัน ซ่ึงคําว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึงพอเพียงในอย่างน้อย 7 ประการด้วยกัน ได้แก่ 

(ประเวศ วะสี, 2550: 4-6) 

1. พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน  

2. จิตใจพอเพียงทําให้รักและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได้คนที่ไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็นและทําลายมาก 

3. สิ่งแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อมทําให้ยังชีพและทํามาหากิน

ได้ เช่น การเกษตรผสมผสาน ซ่ึงได้ท้ังอาหารได้ท้ังสิ่งแวดล้อม และได้ท้ังเงิน 

4. ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งจะทําให้สามารถแก้ปัญหา

ต่าง ๆ ได้ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาส่ิงแวดล้อม 

5. ปัญญาพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ และปรับตัวได้อย่างต่อเน่ือง 

6. อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนท่ีสัมพันธ์อยู่กับ

สิ่งแวดล้อมท่ีหลากหลาย ดังนั้นเศรษฐกิจจึงควรสัมพันธ์และเติบโตข้ึนจากฐานทางวัฒนธรรม จึงจะ

ม่ันคง เช่น เศรษฐกิจของจังหวัดตราด ขณะน้ีไม่กระทบกระเทือนจากฟองสบู่แตก ไม่มีคนตก

งาน เพราะอยู่บนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีเอ้ือต่ออาชีพการทําสวนผลไม้ ทํา

การประมง และการท่องเที่ยว 

7. มีความม่ันคงพอเพียง ไม่ใช่วูบวาบ เดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยแบบกะทันหัน เดี๋ยวตกงานไม่มีกินไม่

มีใช้  ถ้า เ ป็นแบบน้ันประสาทมนุษย์คงทนไม่ไหวต่อความผันผวนที่ เร็ว เ กิน จึงสุขภาพจิต

เสีย เครียด เพี้ยน รุนแรง ฆ่าตัวตาย ติดยา เศรษฐกิจพอเพียงที่ม่ันคงจึงทําให้สุขภาพจิตดี  

เม่ือทุกอย่างพอเพียงก็เกิดความสมดุล ความสมดุลคือความเป็นปกติ และยั่งยืน ซ่ึงเราอาจ

เรียกเศรษฐกิจพอเพียงในช่ืออ่ืน ๆ เช่น เศรษฐกิจพื้นฐาน เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณาการ หรือ

เศรษฐกิจศีลธรรม นอกจากนี้อําพน กิตติอําพน (2550: 15) ได้อธิบายถึงความพอเพียง ไว้ว่าเป็น

ความพอประมาณที่มีเหตุผลและระบบภูมิคุ้มกัน อย่างในครอบครัวของเรา ก็ต้องดูว่า ความ

พอประมาณในครอบครัวของเราคืออะไร และในตัวอย่างหนึ่งท่ีพระองค์ทรงได้ทรงเน้นก็คือ การให้

เกษตรกรทําบัญชีฟาร์มในครัวเรือนของตน ซ่ึงชี้ให้เห็นถึงแนวทางข้ันพื้นฐานของความพอประมาณ

ของเกษตรกร คือให้พิจารณาถึงรายได้ และรายจ่ายว่าเป็นอย่างไร ควรจะให้จ่ายในระดับไหน ควรจะ

หารายได้อย่างไร ซ่ึงบางครั้งการลดรายจ่ายก็จะกลับมาเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ในทางทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ เวลาเราคิดต้นทุนต่าง ๆ เราก็จะคิด Cost หรือต้นทุน และจะคิดถึงผลกําไรหรือรายได้ 

(Income) เพราะฉะนั้นความพอประมาณ ก็คือความสมดุลน่ันเอง นอกจากมิติความพอเพียงมีนัยถึง

ความสมดุลแล้วยังพบว่า จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาและปรียานุช พิบูลสราวุธ (2554: 11) ได้อธิบาย 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือหลักพอเพียงว่า เป็นหลักการดําเนินชีวิตตามแนวทางสาย
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กลาง ที่ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหน่ึง เป็นวิธีการท่ีเน้นการรักษาความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ 

บนพื้นฐานของความเป็นจริง ความถูกต้องอย่างเป็นเหตุเป็นผล และไม่ประมาท ไม่เสี่ยงเป็นหลักการ

ที่สอดคล้องกับ วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ซ่ึงมีพื้นฐานตั้งอยู่บนคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา อัน

เป็นคําสอนท่ีเป็นสากล ทันสมัยตลอดเวลา เพราะเป็นคําสอนให้มนุษย์สามารถนําไปปฏิบัติ เพื่อให้

เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ และนําไปประยุกต์ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย แม้ในยุคปัจจุบันในการปฏิบัติตนในทุกมิติ

ชีวิต ทุกภาคส่วน และทุกด้านของการพัฒนาเพื่อสังคมส่วนร่วมจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และ

เจริญก้าวหน้าไปอย่างม่ันคงและยั่งยืน ทั้งนี้เกษม วัฒนชัยและจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555: 5-

6) ซ่ึงศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ท่านได้กล่าวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ 

หลักคิด เพื่อจะให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะในพระบรมราโชวาท

ที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนคือ “การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับข้ัน สร้างพื้นฐาน คือ ความพอ

มี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองต้นก่อน ใช้วิธีและอุปกรณ์ที่ประหยัด ถูกต้องตาม

หลักวิชา...” ขีดเส้นใต้ คําว่า ประหยัด และถูกต้องตามหลักวิชา “...เม่ือได้พื้นฐานม่ันคง จึงค่อยสร้าง

ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจข้ันสูงข้ึนไป...” 

 ส่วนความหมายในมิติด้านการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยังหมายรวมถึง 

แนวทางการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานท่ีบุคคล และ/หรือ หน่วยงานนํามาใช้ในการเปลี่ยนแปลง 

พัฒนา หรือสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างม่ันคง และยั่งยืนให้แก่ประชาชน ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ ยังถือว่าการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางหรือมรรควิธี 

(means) ที่นําไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุด (ultimate goal) คือ ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็น

เป็นสุขอย่างม่ันคงและยั่งยืน โดยแนวทาง หรือมรรควิธีดังกล่าวน้ีประกอบด้วยหลายข้ันตอน เช่น    

3 ข้ันตอน ได้แก่ การคิด (thinking) การลงมือปฏิบัติงานจริง (acting) และการประเมินผล 

(evaluating) ทั้งน้ีได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางท่ีคํานึงถึงหลักการสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันรวมตลอดถึงการใช้ความรู้และคุณธรรมในการ

ปฏิบัติงานด้วย (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 46-47) ซ่ึงการบริหารจัดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เก่ียวข้องกับชุมชนอย่างแยกออกจากกันไม่ออก เห็นได้จาก (หน่ึง) เก่ียวข้องกับชุมชนทุกระดับ ไม่ว่า

จะเป็นระดับ (1) บุคคล ครอบครัว (2) หมู่บ้าน ชุมชน สังคม (3) ประเทศหรือรัฐ และ (4) ประชาคม

โลก เป็นต้น (สอง) มุ่งพัฒนาหรือส่งเสริมชุมชนหรือประชาชนในชุมชนให้เป็นจุดศูนย์กลางของการ

พัฒนา (สาม) ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน (สี่) ให้ความสําคัญกับการ

พึ่งตนเองของประชาชนในชุมชน ชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาพึ่งพิงคนอ่ืนหรือชุมชนอ่ืน (ห้า) 

เน้นเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน (หก) เน้นเศรษฐกิจท่ีมุ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อให้มีชุมชนท่ี
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เข้มแข็งเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจ (เจ็ด) เน้นการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ

เกษตรผสมผสาน กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มธุรกิจชุมชน และกลุ่มกองทุนชุมชน (แปด) 

ดําเนินการในรูปของเครือข่ายชุมชนทุกระดับอย่างเป็นระบบ โดยประสานงานและร่วมมือกับภาค

ธุรกิจ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน และภาครัฐในด้านเงินทุน การตลาด การผลิต การบริหารจัดการ 

และข้อมูลข่าวสาร (เก้า) ให้ความสําคัญกับการผสมผสานหรือบูรณาการความเข้มแข็งของชุมชน

พร้อมทุกด้าน ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรม 

(สิบ) เป็นการบริหารจัดการของชุมชนหรือประชาชนในชุมชนเอง (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 48)  

 อภิชัย พันธเสน (2555: 8-9) ได้อธิบายไว้ว่า การพัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเน้น

พื้นฐานการพึ่งตัวเองเป็นสําคัญ โดยพยายามนําทรัพยากรในท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ขณะเดียวกันก็จะต้องไม่เป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อม และถ้าหากเป็นไปได้ต้อง

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึนด้วย หรือเป็นการพัฒนาท่ีเพิ่มพูนทุนทุกประเภท ไม่

ว่าทุนมนุษย์ ซ่ึงประกอบด้วยความเพียร ความสามารถ สติปัญญา และการพัฒนาจิต ทุนทางสังคม 

คือ การช่วยเหลือ เผื่อแผ่ ความซ่ือสัตย์สุจริต ที่ก่อให้เกิดการร่วมมือกันทําส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่

ตนเองและส่วนรวม ทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้ว ตาม

ธรรมชาติท่ีเอ้ือต่อการผลิต และการดํารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะต้องได้รับ การ

บํารุงรักษา รวมท่ังการฟื้นฟูเพื่อความยั่งยืนต่อไปในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั่งหลาย ในอนาคต 

ทุนทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และเทคโนโลยีต่าง ๆ ควรจะมีเพิ่มพูนมาก

ข้ึนหรืออย่างน้อยก็ไม่ควรจะมีน้อยไปกว่าเดิม สถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดข้ึนได้มนุษย์แต่ละคนจะต้อง

ปราศจากซ่ึงความโลภหรือความเห็นแก่ตัวมากจนเกินไป ซ่ึงจะทําให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยรู้จัก

พอ คือ พอมีพอกิน หรือพอมีพอใช้ และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ซ่ึงก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี 

สําหรับการพัฒนาประเทศโดยรวมจะต้องมีการพัฒนาเป็นข้ึน เป็นตอน โดยใช้หลักวิชาการหรือ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแก่แต่ละข้ันของการพัฒนา ท่ังน้ีคําจํากัดความดังกล่าวแสดงในรูปแบบของการ

วิเคราะห์เชิงระบบ (Systemic Analysis) ดังนี้ 
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การวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ 
(A Systems Analysis of Sufficiency Economy) 

Input Process Output Outcome Impact 
เงื่อนไขที่พอเพียง (Sufficient) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขที่จําเป็น (Necessary) 
 

 
วิถีชีวิต (Way of Living) 
ความมีเหตุผล (Reasonableness) 
ความพอประมาณ (Moderation) 

วิธีคิด (Way of Thinking) 
 

 
 
 
(แก่นกลางของ Process) 
 

วิธีการ (Way of Doing) 
การมีภูมิคุ้มกัน (immunization) 
 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
สําหรับสิ่งมีชีวิตทั้งมวล 

 

ภาพที่ 2.4 การวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ 
ที่มา: อภิชัย พันธเสนและคณะ (2555: 9) 

คุณธรรม (Ethical Integrity) 
- ซื่อสัตย์ สุจริต 
- อดทน 
- ขยัน (ความเพียร) 
- แบ่งปัน (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตากรุณา) 

ความรู้ (Knowledge) 
รอบรู้ – (ปัญญา) 
รอบคอบ – (สติ) 
ระมัดระวัง – (สติ) 
หรือปัญญาที่ถูกควบคุมโดยสติ 

ทางสายกลาง 

- การพึ่งตนเอง (Self-reliance) 
- ความสามารถในการปรับตัวเมื่อ
เกิดวิกฤติ (Resilience) 

 ทุนมนุษย์ ยั่งยืน 
  (Sustainable) 
เศรษฐกิจ ทุนทางสังคม สมดุล 
 (และวัฒนธรรม) (Balance) 
สังคม ทุนสิ่งแวดล้อม มั่นคง 
วัฒนธรรม (และทรัพยากรธรรมชาติ) (Stable) 
สิ่งแวดล้อม ทุนทางกายภาพ 

ประโยชน ์

ชีวิตที่มีความสุข 

ครอบครัวที่มีความสุข 

ชุมชนที่มีความสุข 

องค์กรที่มีความสุข 

สังคมที่มีความสุข 

ประเทศชาติที่มีความสุข 

โลกที่มีความสุข 
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ส่วนคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ได้อธิบายถึงเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดําเนิน

ชีวิตแบบปกติธรรมดา โดยการทําความดี สร้างความรู้ความสามารถ การพัฒนาสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดียิ่งข้ึน

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อคนอ่ืน ต่อส่วนรวมและไม่ต้องเร่งรีบมาก เพื่อจะได้ดูแลตนเองได้ ไม่ใช่ว่า

จะต้องคิดอะไรให้ยิ่งใหญ่เอาไปข่มคนอ่ืน ไปเอาประโยชน์จากคนอ่ืน การคิดทําอะไรท่ีดีข้ึน พัฒนาข้ึน 

อาจจะทีละเล็กละน้อยแต่ทําไปเร่ือย ๆ น่าจะดีกว่าการคิดอะไรแบบก้าวกระโดด จะเป็นภัย อาจจะฟู่

ฟ่า ตื่นเต้น แต่มักจะทําให้เกิดความเสียสมดุล เกิดความแตกร้าว เช่นคนกลุ่มหน่ึงประเทศกลุ่มหนึ่ง ท่ี

มีความเหนือคนหรือประเทศอีกกลุ่มหนึ่ง ก็เลยใช้ความเหนือกว่ากับคนหรือประเทศท่ีด้อยกว่า 

ก่อให้เกิดความตึงเครียด เป็นปฏิปักษ์ ซ่ึงในท่ีสุดก็ย้อนกลับมาทําลายผู้ท่ีมีกําลังมากท่ีไปเอาเปรียบ

เขา แต่การย้อนกลับมาอาจจะใช้เวลาหลายสิบปีหรือบางทีถึงร้อยปี (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550: 43) นอกจากนี้“เศรษฐกิจพอเพียง” ยังสามารถสรุป

ไว้หมายถึง การดํารงชีวิตอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบัน ไม่ประมาทไม่สุดโต่ง เดินบนทางสายกลางของ

ชีวิตตามหลักธรรมพุทธศาสนา ลดความอยากได้อยากมีที่ไม่สําคัญในชีวิตออกไป มุ่งม่ันพัฒนาอาชีพ

ของตนเองบนศักยภาพของตัวเอง และรู้จักการพึ่งตนเอง (อัตตา หิ อัตตโน นาโถ = ตนแลเป็นท่ีพึ่ง

แห่งตน) ทั้งนี้ความพอเพียงเฉพาะตนเองมิได้หมายเอาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา แต่ให้หมายรวมถึง

พอเพียงท่ีตนเองแล้วให้เผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืนด้วย จึงจะเป็นความพอเพียงท่ีแท้จริง (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 

2555: 18)  

 สรุปตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้นเก่ียวกับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า เศรษฐกิจ

พอเพียง หมายถึง การครองชีวิตให้อยู่บนหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ทางสายกลาง 

“มัชฌิมาปฏิปทา” ให้รู้ เข้าใจ เข้าถึงตัวเอง วิถีชีวิตของตนเอง รากเหง้าสังคม วัฒนธรรมของตนเอง 

รู้จักพึ่งตนเองเป็นลําดับแรก รู้จักเผื่อแผ่คนอ่ืนถ้ามีมากเกินไป และปรับตัวตามสภาพแวดล้อมท่ี

เปลี่ยนแปลงให้ดํารงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนคนอ่ืนนั่นเอง ให้รู้จักคําว่า “พอดี” ทุกครั้งที่คิด ทํา เท่านี้ก็

เข้าถึงความเป็นหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2559: 18) ชี้ให้เห็นว่า 

นิยามของคําว่า เศรษฐกิจพอเพียง หรือ ความพอเพียง เป็นปรัชญาชี้บอกถึงทฤษฎี และแนวปฏิบัติท่ี

นําคนให้พ้นจากความยากจน พออยู่ พอกิน อุ้มชูตนเองได้ ไม่เบียดเบียนใคร แก้ปัญหาท้ังเฉพาะได้ดี 

บ่งชี้ความม่ันคง ยั่งยืน มีความสันติสุขและดํารงชีวิตอยู่ดีมีสุขอย่างแท้จริง 
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2.2.3 สรุปภาพรวมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 การสรุปภาพรวมของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักสําคัญอยู่ 5 ส่วนดังนี้ (ลีลา

ภรณ์ บัวสาย, 2549: 10-11)  

 ส่วนท่ี 1 กรอบแนวคิด ท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมี

พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมอง

โลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤติ เพื่อความม่ันคง

และความยั่งยืนของการพัฒนา 

 ส่วนท่ี 2 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุก

ระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอน  

 ส่วนท่ี 3 คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กันดังน้ี (มูลนิธิ

ชัยพัฒนา, 2550: 8) 

  - ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 

  - ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะต้อง

เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

จากการกระทําน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ 

  - การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมกับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

 ส่วนท่ี 4 เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงน้ัน ต้อง

อาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

  - เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่าง

รอบด้าน ความรอบคอบ ที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน

และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

  - เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้ายมีความตระหนักในคุณธรรม มี

ความซ่ือสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหนี่ 

 ส่วนท่ี 5 แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากาการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ 

สังคม ส่ิงแวดล้อม คามรู้และเทคโนโลยี 
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 ทั้งนี้ในคํานิยามด้านความพอประมาณ (Moderation) ยังหมายถึง ความพอดี (Dynamic 

Optimum) ท่ีไม่มากหรือน้อยเกินไปในมิติต่าง ๆ ของการกระทํา 5 ประการ ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้าน

สังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วรเดช จันทรศร, 

2554: 17-18) นอกจากน้ียังมีการกล่าวถึงนัยสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 3 ประการ ดังนี้ (ปรีชา 

ช้างขวัญยืน, 2545: 4-96, วรเดช จันทรศร, 2554: 19-20, เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนว

พระราชดําริ, 2554: ออนไลน์, ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 37) 

 ประการแรก เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการท่ีว่า “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน”  

  ประการที่สอง เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่มของชาวบ้าน  

ประการที่สาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอ้ืออาทร

ต่อกัน และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้

บรรลุผลสําเร็จ รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป 

ถึงแม้จะมีการอธิบายไว้ 5 ลักษณะสําหรับบทสรุปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

ภาพรวม แต่ผู้วิจัยวิเคราะห์แล้วพบว่าตามกรอบมีอยู่เพียง 4 ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี 1 คือหลักคิดในการ

ดํารงชีวิตท่ีอยู่อย่างพอเพียง สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยตามหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือท่ีเรียกว่า 

“ทางสายกลาง” ส่วนที่ 2 คือ คุณลักษณะ 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี

ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย 2 เงื่อนไขพื้นฐานสําคัญ ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม ส่วนท่ี 

4 ผลท่ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบันและอนาคตเม่ือดําเนินการได้ครบ คือ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล ประชาชนมีความสุขร่มเย็น ครอบครัว 

ชุมชนสังคม ประเทศมีความม่ันคงและยั่งยืน จึงสรุปเป็นภาพได้ดังน้ี 
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        ทางสายกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขความรู้ 
(รอบรู้ รอบครอบ ระมัดระวัง) 

เง่ือนไขคุณธรรม 
(สติ ปัญญา ขยัน อดทน พากเพียร 

ซ่ือสัตย์ สุจริต แบ่งปัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (2550: 8) 

 
 นอกจากนี้ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2555: 38-39) ได้สรุปไว้ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายอยู่ที่ “คน” เม่ือคนได้ครองชีวิตด้วยหลักปรัชญานี้แล้วย่อมส่งผลดีต่อ คนรอบข้าง 

ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติด้วย นอกจากน้ีการนําไปใช้ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าหลัก

ปรัชญามีอยู่ 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตน 2 เงื่อนไข

หลัก ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม 1 เง่ือนไขเสริม ได้แก่เงื่อนไขชีวิต (ความอดทน ความเพียร ความ

พยายาม การออม ทัศนคติที่ดี การบริหารจัดการการใช้ชีวิตอย่างสมดุล) เพื่อพัฒนาสู่การดํารงชีวิต

อยู่เย็นเป็นสุข สร้างความสมดุล ยั่งยืน และม่ันคงให้กับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของ

 

พอประมาณ 

นําสู ่

เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม 
ก้าวหน้าอย่างสมดุล / ม่ันคง / ยั่งยืน 

 

มีเหตุผล 
 

มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวท่ีดี 
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ชาติต่อไป ซ่ึงผู้เขียนได้ประยุกต์และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสรุปใหม่ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไว้ดังภาพต่อไปน้ี 

 
 
ภาพที่ 2.6 การดํารงชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2555: 39) 

 
 ดังน้ันองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตดําเนินไป

ในทางสายกลางที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทยซ่ึงสามารถนํามา

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และ
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ระดับประเทศได้โดยมีคุณลักษณะที่สําคัญดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, 2550: 13-16, 2551: 8) 

  - ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจําเป็นและเหมาะสมกับฐานะของ

ตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมท้ังวัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ิน ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 

  - ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตาม

หลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม คิดถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง

อย่างถ้วนถ่ี โดยคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระทําน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ 

  - ภูมิ คุ้มกันในตัวท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้

อย่างทันท่วงที 

 เงื่อนไขสําคัญ เพื่อให้เกิดความพอเพียงการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องอาศัยทั้ง

เงื่อนไขคุณธรรม หลักวิชา และเงื่อนไขชีวิตเป็นพื้นฐาน 

  - เง่ือนไขคุณธรรม เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต รู้ 

รัก สามัคคี ไม่โลภ ไม่ตระหน่ี และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อ่ืน 

  - เง่ือนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนํา

วิชาการต่าง ๆ มาใช้วางแผนและดําเนินการทุกข้ันตอน 

  - เง่ือนไขชีวิต ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติ และปัญญา บริหาร

จัดการการใช้ชีวิต โดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพื้นฐาน 

เม่ือกล่าวโดยสรุปดังมีใจความสําคัญในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 4 ส่วนสําคัญ 

ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งเป็นหลักคิดของการดํารงชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียง เป็นไปตามวัฒนธรรมไทย ประเพณี

ที่ดีงามของสังคม ยึดม่ันคําสอนตามหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือท่ีเรียกว่า “ทางสายกลาง” ส่วนท่ี

สองเป็นคุณลักษณะ 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ส่วนท่ีสามเรียกว่า 2 เง่ือนไขพื้นฐานสําคัญ ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม หรืออาจปรับเป็น 3 เงื่อนไข

ได้เช่นกันคือ ความรู้ คุณธรรม และชีวิตพื้นฐาน รวมถึงส่วนที่สี่เป็นผลที่จะเกิดข้ึนในปัจจุบันและ

อนาคตเม่ือดําเนินการได้ครบ คือ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจะมีความ

เจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล ประชาชนมีความสุขร่มเย็น ครอบครัว ชุมชนสังคม ประเทศมีความม่ันคง

และยั่งยืน (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2559: 23) ชี้ให้เห็นว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม
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ทั้งหมดต้องคิด ทํา พัฒนา แก้ปัญหา รับผลที่เกิดข้ึน อยู่ภายใต้ความพอเพียง จนชีวิตดํารงอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุขที่ยั่งยืนมิใช่ฉาบฉวยหรือเฉพาะหน้าเท่าน้ัน 

 
2.2.4 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 

  2.2.4.1 เงื่อนไขการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551: 65-69) ได้

เรียบเรียงจากปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ที่ได้

บรรยายในการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหา

นาค เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2550 ไว้ว่า “เง่ือนไขการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มี 

3 เงื่อนไข ได้แก่ 1) เงื่อนไขหลักวิชา โดยจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความ

ระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน2) 

เงื่อนไขคุณธรรม ตั้งแต่การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว อบรมในโรงเรียน สั่งสอนศีลธรรมจากศาสนา

และการฝึกจิตของตนเอง และ 3) เง่ือนไขการดําเนินชีวิต ให้มีความรอบรู้ ดําเนินชีวิตด้วยความ

อดทน ความเพียร สติปัญญาและความรอบคอบเกิดข้ีเกียจข้ึนมาก็ไม่มีประโยชน์ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไม่เหมาะสําหรับผู้ ข้ีเกียจ เกียจคร้านไม่ได้วัน ๆ รอแต่จะเล่นหวย เพื่อจะรวยเร็ว ไม่ได้ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบอกว่า ต้องมีความอดทน ความเพียร มีสติ และปัญญา นอกจากน้ียังพบว่า

มีหลักการที่สําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหน่ึงที่ควรศึกษามี

อยู่ 8 ประการ ได้แก่ ประการท่ี 1 ความพอประมาณ ประการท่ี 2 ความมีเหตุผล ประการท่ี 3 การมี

ภูมิคุ้มกัน ประการท่ี 4 การพึ่งตนเอง ประการที่ 5 การเสริมสร้างคุณภาพคนให้มีทั้งความรู้และ

คุณธรรมควบคู่กัน ประการที่ 6 การรวมกลุ่ม ประการที่ 7 การสร้างเครือข่าย นับแต่ระดับ (1) บุคคล 

ครอบครัว (2) หมู่บ้าน ชุมชน สังคม (3) ประเทศหรือรัฐ และ (4) ประชาคมโลก รวมถึง ประการที่ 8 

ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 63-68)   

ทั้งน้ีการวิเคราะห์ของสมศักดิ์ ลาดี จากผลการศึกษาการดําเนินงานโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึง

การดํารงชีวิตในระดับที่อยู่รอดพออยู่ พอกิน และอยู่ดีนั้นบุคคลจําเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (อภิชัย 

พันธเสน, 2550: 243-244) 

1. รู้จักพึ่งตนเอง 

2. ดํารงชีวิตอย่างมีอิสรภาพ 

3. มีความสามารถในการบริหารจัดการ รู้จักคิด รู้จักระบบ 
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4. มีความขยัน อดทน ไม่ท้อถอย 

5. มีความสามัคคี มีการแสวงหาความร่วมมือ มีการรวมกลุ่มและมีความสามารถ

ในการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

6. มีการศึกษาข้อมูล ข้อความรู้ และนํามาปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

7. รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูล 

8. รู้จักพัฒนาตนเองข้ึนตามลําดับ 

9. สามารถนําความรู้ หลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้อย่าง

เหมาะสม 

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่า เงื่อนไขสําคัญท่ีประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 

3 ประการ คือ เงื่อนไขหลักวิชา ที่เก่ียวข้องกับความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวัง 

เงื่อนไขคุณธรรม เก่ียวข้องกับความซ่ือสัตย์สุจริต ความมีศีลธรรม จรรยาบรรณ การฝึกขอบใจตนเอง 

และเงื่อนไขการดําเนินชีวิต เก่ียวกับความอดทน ความเพียร สติปัญญาและความรอบคอบในการ

ดําเนินชีวิต นอกจากนี้คุณสมบัติท่ีจะสามารถให้การดํารงชีวิตของตนเองอยู่ในระดับพออยู่พอกิน ควร

รู้จักพึ่งตนเอง อดทน ขยัน เรียนรู้ตลอดเวลา รู้จักคิดอย่างมีระบบ รวมถึงต้องการพัฒนาอย่างมีลําดับ 

(ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2559: 27) ชี้ให้เห็นว่าเง่ือนไขของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้สําเร็จภายใต้ 3 เงื่อนไขท่ีกล่าวมา คือ การตัดสินใจคิด ออกแบบวางแผน ลงมือทํา ทํา

อย่างต่อเนื่อง ทําอย่างมีวินัย อดทน และทําด้วยศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  2.2.4.2 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550: 11-30) ได้อธิบายการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

และกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ระดับ หมายเอาบุคคลและครอบครัว ชุมชน ประเทศ ส่วนระดับกลุ่ม หมาย

เอาเกษตรกร นักธุรกิจ นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ครูและอาจารย์ 

 1) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว เร่ิมต้นจากการ

เสริมสร้างคนให้มีการเรียนรู้วิชาการและทักษะต่าง ๆ ที่จําเป็น เพื่อให้สามารถรู้เท่าทัน การ

เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของ

การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมและอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างสมดุล เพื่อจะได้ละเว้นการประพฤติมิ

ชอบ ไม่ตระหน่ี เป็นผู้ให้ เก้ือกูล แบ่งปัน มีสติยั้งคิดพิจารณาอย่างรอบครอบก่อนที่จะตัดสินใจหรือ

กระทําการใด ๆ จนกระทั่งเกิดเป็นภูมิคุ้มกันท่ีดีในการดํารงชีวิต โดยสามารถคิดและกระทําบน
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พื้นฐานของความมีเหตุผล พอเหมาะพอประมาณกับสถานภาพ บทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคลใน

แต่ละสถานการณ์ แล้วเพียรฝึกปฏิบัติเช่นน้ีจนสามารถทําตนให้เป็นท่ีพึ่งของตนเองได้ และเป็นท่ีพึ่ง

ของผู้อ่ืนได้ในท่ีสุด 

2) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน ชุมชนพอเพียง ประกอบด้วย

บุคคลและครอบครัวต่าง ๆ ที่ใฝ่หาความก้าวหน้าบนพื้นฐานของปรัชญาแห่งความพอเพียง คือมี

ความรู้และคุณธรรมเป็นกรอบในการดําเนินชีวิตจนสามารถพึ่งตนเองได้บุคคลเหล่านี้มารวมกลุ่มทํา

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับสถานภาพ ภูมิสังคมของแต่ละชุมชน โดยพยายามใช้

ทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทํา และ

เปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลหลายสถานภาพในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์สุขของคนส่วนรวม และก้าวหน้าของ

ชุมชนอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยสติ ปัญญา ความสามารถของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และบนพื้นฐานของ

ความซ่ือสัตย์สุจริต อดกลั้นต่อการกระทบกระท่ัง ขยันหม่ันเพียร และมีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 

ช่วยเหลือแบ่งปันกันระหว่างสมาชิกชุมชน จนนําไปสู่ความสามัคคีของคนในชุมชน ซ่ึงเป็นภูมิคุ้มกันท่ี

ดีของชุมชน จนนําไปสู่การพัฒนาของชุมชนที่สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จนกระทั่ง

สามารถพัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่าง ๆ  

3) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ แผนการบริหารจัดการ

ประเทศ ส่งเสริมให้บุคคล/ชุมชนต่าง ๆ มีวิถีปฏิบัติ มีความร่วมมือ และการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ 

ตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดําเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างรอบคอบเป็น

ข้ันตอน เร่ิมจากการวางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียง โดยส่งเสริมให้ประชาชนส่วนใหญ่

สามารถอยู่อย่างพอมีพอกิน และพึ่งตนเองได้ด้วยมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิตอย่าง

เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมีคุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต ขยันหม่ันเพียรเอ้ือเฟื้อแบ่งปัน และ

ใช้สิตปัญญาในการตัดสินใจและดําเนินชีวิตพร้อมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคน 

ต่าง ๆ จากหลากหลายภูมิสังคมหลากหลายอาชีพ หลากหลายความคิด ประสบการณ์เพื่อสร้างความ

เข้าใจและรู้ความเป็นจริงระหว่างกันของคนในประเทศ จนนําไปสู่ความสามัคคี และจิตสํานึกที่จะร่วม

แรงร่วมใจกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างสอดคล้องสมดุลกับสถานภาพความเป็นจริงของ

คนในประเทศอย่างเป็นข้ันเป็นตอนเป็นลําดับ ๆ ต่อไป 

4) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกร เกษตรทฤษฎีใหม่ โดย

สรุปคือแนวพระราชดําริส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ และมีการรวมกลุ่มกัน และเชื่อมโยง

เครือข่ายในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าไปอย่างสมดุลกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถ่ิน ที่มี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นข้ันตอน โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา และทรัพยากรด้านต่างๆ 
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ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต ขยันหม่ันเพียร เอ้ือเฟื้อแบ่งปัน 

และใช้สติปัญญา ในการตัดสินใจและดําเนินชีวิต ข้ันตอนท่ี 1 เป็นแนวทางการจัดการพื้นท่ี

เกษตรกรรมในระดับครอบครัวท่ีสอดคล้องสมดุลกับระบบนิเวศ เพื่อให้พออยู่ พอกิน สมควรแก่

อัตภาพในระดับที่ประหยัดและเลี้ยงตนเอง/ครอบครัวได้ ส่วนข้ันตอนที่ 2 การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ 

ร่วมมือกันในการผลิต จัดการตลาดและพัฒนาสวัสดิการของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการสร้าง

ความสามัคคีภายในท้องถ่ิน และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกภายนอก และข้ันตอนที่ 3 ติดต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดหาทุน วิชาการความรู้เทคโนโลยีจากธุรกิจเอกชน เช่น 

ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน เอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ ต่าง ๆ มาช่วยในการลงทุนและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2549: 6) 

5) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มนักธุรกิจ นักธุรกิจพอเพียงจะ

คํานึงถึงความม่ันคงและยั่งยืนของการดําเนินธุรกิจมากกว่าการแสวงหาผลประโยชน์ระยะสั้น จึงต้อง

มีความรอบรู้ในธุรกิจที่ตนดําเนินการอยู่ และมีการศึกษาข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถ

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มีความรอบคอบในการตัดสินใจในแต่ละครั้งเพื่อป้องกัน

ข้อบกพร่องเสียหายต่าง ๆ ไม่ให้เกิดข้ึน และต้องมีคุณธรรม คือมีความซ่ือสัตย์สุจริตในการประกอบ

อาชีพ ไม่ผลิตหรือค้าขายสินค้าท่ีก่อโทษหรือสร้างปัญหาให้กับคนในสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความ

ขยันหม่ันเพียรอดทนในการพัฒนาธุรกิจไม่ให้มีความบกพร่องและก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงสินค้าและคุณภาพให้ทันกับความต้องการของตลาดและ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและในขณะเดียวกันต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบนิเวศใน

ทุกข้ันตอนของการดําเนินธุรกิจโดยการรักษาสมดุลในการแบ่งปันผลประโยชน์ของธุรกิจในระหว่างผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่ผู้บริโภค พนักงาน บริษัทคู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคมวงกว้าง 

และสิ่งแวดล้อม 

6) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจในกลุ่มนักการเมือง โดยนักการเมืองท่ีมีหลักคิด 

และหลักปฏิบัติบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเป็นตัวอย่างของผู้นําท่ีมีความเข้มแข็ง

ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมมีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทําความผิดแม้เพียงเล็กน้อย 

เนื่องจากการกระทําของผู้นําส่งผลกระทบในวงกว้างต่อชุมชน/สังคม และในขณะเดียวกัน

นักการเมืองในทุกระดับจะต้องรู้จักสังคม ชุมชน ที่แต่ละคนเป็นผู้แทนอย่างถ่องแท้มีความเข้าใจ

ระบบการปกครองและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม 

รอบรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมุ่งที่จะดําเนิน

วิถีทางการเมืองเพื่อให้ท้องถ่ิน/ประเทศชาติ มีความก้าวหน้าไปอย่างสมดุลในทุก ๆ ด้านและคนใน
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ท้องถ่ิน/ประเทศชาติ อยู่อย่างพอเพียงสมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน การกําหนดนโยบาย การออก

กฎหมายและข้อบัญญัติต่าง ๆ ต้องยึดม่ันอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง โดยบํารุงรักษาสิ่งที่ดีที่มีอยู่

แล้ว เช่น ค่านิยม องค์ความรู้ สิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ พร้อมทั้งปรับปรุง/แก้ไข/ยกเลิก ส่วนท่ีไม่ดีท่ี

เป็นเหตุให้เกิดความไม่สมดุล ไม่พอเพียงในสังคม ให้กลับมาสู่แนวทางปฏิบัติท่ีมุ่งสู่ความสมดุลและ

สนับสนุนให้เกิดส่ิงที่ดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่ยังขาดอยู่ เช่นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การ

พัฒนาฝีมืออาชีพต่าง ๆ ให้เกิดข้ึนอย่างสมดุลกับศักยภาพและระดับการพัฒนาของท้องถ่ิน/

ประเทศชาติ เพื่อนําไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองได้ของคน/ชุมชนในทุกระดับ 

7) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงเจ้าหน้าที่ของ

รัฐจะต้องเริ่มต้นสร้างความพอเพียงให้เกิดข้ึนในการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคลก่อนโดยตระหนักถึง

บทบาทหน้าที่ของตนในการเป็นผู้ให้บริการแก่สังคม และร่วมเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ

อยู่ร่วมกันของคนในสังคมและอยู่ร่วมกับระบบนิเวศได้อย่างสมดุล มีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์

สุจริต มีสติยั้งคิด ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของ

ความมีเหตุมีผล พอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์ และ

หม่ันเสริมสร้างความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การเตรียม

นโยบาย แผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นการ

พัฒนาที่สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้เกิดข้ึนพร้อม ๆ กับ

การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ โดยมุ่งให้ประชาชน/ชุมชน สามารถพึ่งตนเองและสามารถเป็นท่ี

พึ่งของสังคม/ประเทศชาติได้ในท่ีสุด เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ควรสั่งการหรือชี้นําประชาชน/ชุมชนมาก

เกินไป แต่ควรสนับสนุนให้ประชาชน/ชุมชนสามารถช่วยตนเอง กําหนดทิศทางการพัฒนาหรือ

แผนงาน กิจกรรมที่ยืนอยู่บนขาตนเองพึ่งพาตนเองได้ แล้วให้เจ้าท่ีของรัฐมาช่วยสนับสนุนให้แผนงาน 

กิจกรรมน้ีเป็นจริงข้ึนมาตามหลักการพัฒนา “ช่วยเหลือประชาชน/ชุมชนเพื่อให้เขาช่วยตัวเองได้” 

8) การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มครูและอาจารย์ สําคัญยิ่งท่ีครูและ

อาจารย์จะต้องทําตนให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนและนักศึกษา ในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงให้ได้

ก่อน จึงจะสามารถถ่ายทอด ปลูกฝังอบรม และทําตนให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนและนักศึกษา ให้

เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวันของแต่ละคน 

ผ่านการบูรณาการในสาระเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ตลอดจนสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ การ

ดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง ต้องเริ่มจากการตระหนักถึงความจําเป็นของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม 

และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศได้อย่างสมดุลและเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้จนเห็นว่าเป็น

หลักคิดและหลักปฏิบัติที่จะเสริมสร้างในสังคมเกิดสันติสุข มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุลและ
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ยั่งยืน และคนในสังคมมีความสามัคคีปรองดองกัน แล้วฝึกปฏิบัติตนให้มีสํานึกในคุณธรรม ความ

ซ่ือสัตย์สุจริต มีสติยั้งคิด ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าท่ีบน

พื้นฐานของความมีเหตุผล พอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพของแต่ละบุคคล ในแต่ละ

สถานการณ์และหม่ันเสริมสร้างความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงเพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกัน

ในตัวท่ีดี เนื่องจากความรู้และความมีเหตุมีผลมีความสําคัญยิ่ง ครูและอาจารย์จึงมีบทบาทสําคัญยิ่ง

ในเรื่องนี้ แต่อย่าลืมว่าต้องเป็นความรู้ท่ีรอบครอบระมัดระวัง และเหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมด้วย 

คร้ันเม่ือวันที่ 14 กันยายน 2549 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค โดยศาสตราจารย์

เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ปาฐกถาเรื่อง “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับชุมชนในลักษณะบูรณาการ” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2551: 57-58) ซ่ึงสรุปประเด็นที่สําคัญไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงจะให้ผลคือ เกิดความสมดุล พร้อมต่อ

การรองรับการเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอกที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้ง 4 ด้าน คือวัตถุ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงข้อสรุปของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ

แนวคิดทางสายกลาง องค์ประกอบ 3 ประการของความพอเพียง เงื่อนไข 3 ประการของความ

พอเพียง เงื่อน 3 ประการ นําไปสู่ความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ประโยชน์ท่ีได้รับน้ี

มหาศาล ประการแรก จะทําให้ชีวิต ธุรกิจ กิจกรรมต่าง ๆ ดําเนินรุดหน้าไปอย่างม่ันคงและยั่งยืน 

ประการท่ี 2 มีระบบภูมิคุ้มกันอย่างดี พร้อมรับผลกระทบท้ัง 4 ประการจากความเปลี่ยนแปลง ทั้ง

ภายในและภายนอก และประการท่ี 3 สามารถปรับสู่สมดุลได้เสมอท้ังในยามปกติและยามเผชิญ

วิกฤติ บางที่เราก็ต้องเผชิญวิกฤต แต่เม่ือเผชิญวิกฤตแล้วเราก็สามารถปรับสู่สมดุลได้ นอกจากน้ีแล้ว

การที่จะนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับชุมชนน้ีจะต้องรวมทั้งระดับบุคคลและ

ครอบครัว ระดับบุคคลคือทําให้ทุกคนในชุมชนเห็นประโยชน์จริง ๆ ในระดับตัวเขาและครอบครัวเขา 

ส่วนตัวอย่างของการนําปรัชญาฯ นี้ไปใช้ในชุมชนต่าง ๆ มีมาก ท้ังกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การผลิต

เอง และการรวมกลุ่มทํากิจกรรมร่วมกัน ซ่ึงมีทั่งการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรม นอกจากน้ีภาคธุรกิจเอกชนในชุมชนก็สามารถนําปรัชญาฯ ไปใช้ได้ สุดท้ายการบรรยาย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้พระราชดํารัสถวายพระพรต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ซ่ึงเป็นผู้แทนของประมุขและผู้แทน

พระองค์ 25 ประเทศ ในวโรกาสถวายเลี้ยงพระกระยาหารคํ่า ณ พระที่น่ังบรมราชสถิตมโหฬาร เม่ือ

คํ่าวันที่ 13 มิถุนายน 2549 มีใจความว่า “ฝ่าพระบาท ทรงอยู่เคียงข้างพสกนิกรของพระองค์ และ

ทรงร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับประชาชนชาวไทยตลอดมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวม

แห่งแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ หรือ
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แม้แต่การทรงเป็นแบบอย่างที่เรียบง่ายของการเป็นพ่อผู้มีแต่ความรักและเสียสละเพื่อลูก” น้ีเป็น

ผลสรุปท่ีสําคัญท่ีสุดว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับพสกนิกรเสมอมา” 

ทั้งนี้การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังมีแสดงในระดับการประยุกต์ 3 ระดับ ท่ี

น่าสนใจดังนี้ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2540: 2-4 อ้างถึงใน สุวัฒ ดวงแสนพุด, 2550: 26-27) 

 1. ระดับจิตสํานึก จะต้องมีความตระหนักในการใช้ชีวิตอย่างพอดีและรู้สึกพอเพียงโดยยึดม่ัน

หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) การใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง 2) การคิดพึ่งพาตนเองและพึ่งพา

กันและกันในการดําเนินกิจกรรมชุมชน 3) การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลดกิเลสและความต้องการของ

ตนเอง 

 2. ระดับปฏิบัติ จะต้องปฏิบัติใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ต้องพยายามพึ่งตนเองให้ได้ในระดับ

ครอบครัวก่อนโดยเฉพาะปัจจัยสี่ในการดํารงชีวิต 2) การอยู่ได้อย่างพอเพียง ดําเนินชีวิตโดยยึดหลัก

ทางสายกลาง 3) การอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร การแจกจ่ายและการแบ่งปันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่มี

ความอดทนต่อความเห็นแก่ตัว 4) การอยู่ดียิ่งข้ึนด้วยการเรียนรู้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินใช้คุณธรรมและวัฒนธรรมเป็นตัวนํา 

 3. ระดับปฏิเวธ ผลท่ีได้จากการปฏิบัติจะเกิดความพึงพอใจใน 3 ระดับ ได้แก่ 1) ความพึง

พอใจในระดับครอบครัว 2) ความพอเพียงในระดับชุมชน รวมกลุ่มกันทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม 3) 

ความพอเพียงในระดับสังคม เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญาร่วมกันระหว่าง

ชุมชน และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 คร้ันเม่ือกล่าวถึงการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ย่อมมีการประยุกต์ใช้ใน

กิจกรรมหรือการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน 4 กลุ่มเช่นกัน ได้แก่ 1) กิจกรรม

หรือการบริหารจัดการพึ่งตนเองเป็นหลัก 2) กิจกรรมหรือการบริหารจัดการที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 

3) กิจกรรมหรือการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันของประชาชน และ 

4) กิจกรรมหรือการบริหารจัดการที่ส่งเสริมคุณธรรม นอกจากน้ีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงยัง

แบ่งตามระดับของชุมชน เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคลและครอบครัว ระดับชุมชนและหน่วยงาน 

และระดับชาติหรือประเทศ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 91-95) ดังนั้นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ

พอเพียงในกิจกรรมของชีวิตประจําวันมีท้ังระดับบุคคลและครอบครัว ระดับชุมชนและหน่วยงาน 

ระดับชาติหรือประเทศ จึงสรุปได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ในทุกคน ทุกระดับ ทุก

หน่วยงาน ทุกชนชั้นวรรณะทางสังคม (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2559: 33) 

นอกจากน้ีภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2555: 74) ได้สรุปการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่าง

สั้น ๆ ว่า การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ันเป็นไปตามพื้นฐาน อาชีพ ลักษณะของแต่
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บุคคล หน่วยการ หรือองค์กรน้ันทําให้การประยุกต์ใช้แตกต่างกันไป โดยเร่ิมตั้งแต่การเรียนรู้ให้รู้จริง 

นําไปประยุกต์ใช้ซํ้าแล้วซํ้าอีกจนกลายเป็นวิถีการดําเนินชีวิต เป็นวัฒนธรรม ภายใต้เงื่อนไขสําคัญ 

ได้แก่ ความรู้ คุณธรรม การดําเนินชีวิต ทั้งนี้การประยุกต์ใช้สามารถเกิดข้ึนได้ในหลายระดับ ได้แก่ 

ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ท้องถ่ิน ระดับประเทศ และมีหลากหลายอาชีพ ได้แก่ กลุ่ม

อาชีพนักเรียน นักศึกษา กลุ่มอาชีพเกษตร กลุ่มอาชีพนักธุรกิจ กลุ่มอาชีพครู อาจารย์ กลุ่มอาชีพ

นักการเมือง นอกจากนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการสถานประกอบการหรือสถาบันต่าง ๆ อีกมากมาย 

ได้แก่ กลุ่มสถานประกอบการต่าง ๆ กลุ่มสถานบันการศึกษา หน่วยงาน กรม กอง ภาครัฐต่าง ๆ ได้

เช่นเดียวกัน 

การดํารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงน้ันสามารถเกิดผลท่ีดีเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น เกิดความรู้สึกผูกพัน เอ้ืออาทรต่อกัน การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ รู้จักการออม มี

วิถีชีวิตท่ีมีสุข รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อมจนทําให้เกิดการดํารงชีวิตร่วมกันอย่างเก้ือกูลและเกิดความยั่งยืนตลอดไป 

ดังนั้นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละบุคคล หรือแต่ละครอบครัวจะต้อง

เป็นไปตามพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ลักษณะการดํารงชีวิต อาชีพ ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน บริบท

ทางสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ และดํารงชีพอยู่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างไม่

เดือดร้อน อย่างขัดสน อยู่ได้อย่างพอดี พอกิน พอมี พอใช้ และพอเพียงน่ันเอง (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 

2559: 32) สรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกคนไม่ว่าเป็นเพศใด 

สถานภาพใด อาชีพใด อาศัยอยู่ ณ ที่ใด ย่อมสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกคนไม่เลือกชนชั้น วรรณะ 

 
2.2.4.3 เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความสุขของชีวิตอย่างยั่งยืน 

เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2549 ณ สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ปาฐกถาเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงนําสู่

ความสุขของชีวิตอย่างยั่งยืน” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2551: 67-70) ซ่ึงสรุปประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง...คําสอนของพ่อ ไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่

เศรษฐกิจสําหรับคนยากจน ไม่ใช่ต้องมารัดเข็มขัด ตระหน่ีถ่ีเหนียว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

สอนให้รํ่ารวย และต้องรักษาความรํ่ารวยให้อยู่กับเราด้วย รํ่ารวยแล้วต้องยั่งยืน ไม่ใช่รวยแล้วแตก 

รวยแล้วล้ม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคําหลัก 3 คํา ได้แก่ การพัฒนาประเทศหรือ

การบริหารองค์กร คําแรกให้ใช้ “เหตุผล” เป็นเคร่ืองนําทาง อย่าเอากิเลส ตัณหาเป็นเครื่องนําทาง 

อย่าเอากระแสเป็นตัวนํา หลายคร้ังตลาดเฮละโลไป เราก็เฮละโลตาม ไม่เชื่อลองปล่อยข่าวอะไรไปใน
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ตลาดหุ้น รับรองเลยว่าหุ้นเคลื่อนไหวทันที เราไม่ได้ใช้เหตุผลในการเลือกทางของเราเลย วิถีชีวิตของ

ไทยอยู่ท่ีต่างประเทศ เราไปเรียนท่ีอเมริกา เราพบวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน (American way of life) 

ผมอยากจะถามท่านทั้งหลายที่เป็นคนไทยมาจากภูมิภาคต่าง ๆ ถามว่า วิถีชีวิตของคนไทย (Thai 

way of life) มีไหมเราไม่เคยมีเลย เราก็ตามเขาไป เพราะฉะนั้นเราต้องมีความกล้าหาญเพียงพอท่ีจะ

เลือกหนทางว่าประเทศไทยจะเอาอะไร จะเดินไปทางไหน ไม่ใช่จะเหมือนกับคนทั้งโลกแต่ละประเทศ

ไม่เหมือนกัน อันน้ีคือเหตุผล คําที่ 2 ทําอะไรแต่ “พอประมาณ” คําว่า พอประมาณ ทุกคนไปนึกถึง

ต้องประหยัด กระเหม็ดกระแหม่ รัดเข็มขัด ไม่ใช่ คําว่าพอประมาณของพระองค์ท่าน คือ จะทําอะไร

ต้องตรวจสอบศักยภาพของเราเสียก่อน ประเทศของเรานั้นจุดแข็งอยู่ท่ีไหน ฐานของเราอยู่ตรงไหน 

เราถนัดอย่างไร พอประมาณของเราอยู่ตรงนี้ ตัวอย่างท่ีสะท้อนได้อย่างดี คือ เราเป็นที่ 1 ของโลกได้

ไหม บางคนบอกว่าได้ มวยเป็นแชมป์โลกตลอดเวลา พูดได้ไหมว่าคนไทยเก่งมวยท่ีสุดในโลก แต่ต้อง

มีเ ง่ือนไขตามท้ายคือ พอประมาณของเรา ต้องถามด้วยว่า รุ่นไหน แบนตั้มเวทลงมา ความ

พอประมาณศักยภาพของเราอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่เฮฟวี่เวท ท้ังที่คนที่นํ้าหนักกับไมค์ ไทสัน เราก็มีแต่ส่งไปก็

เห็นจะต้องส่งป่อเต็กตึ๊งตามไปด้วย เพราะว่าเกินศักยภาพของเรา ฉันใดก็ฉันนั้น การพัฒนาอะไรก็

ตาม ต้องดูตรงน้ีก่อนว่าจุดแข็งของเราอยู่ตรงไหน... ส่วนคําที่ 3 มี “ภูมิคุ้มกัน” พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า ทําอะไรนั้นให้มีภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาได้ไหม พรุ่งนี้มีอะไรเกิดข้ึนผมไม่รู้ ตื่นเช้า

ข้ึนมาไปปั๊มน้ํามัน ราคาหมุนไปทุกวัน แล้วเราวางแผนได้หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับต่อไปจะ

วางแผนได้หรือวางแผนเกือบไม่ได้แล้ เพราะว่าเหตุการณ์เปลี่ยนเกือบทุก 24 ชั่วโมงแล้วไม่ได้เปลี่ยน

ที่เรา เพราะฉะน้ันตรงน้ีผมคิดว่า ภูมิคุ้มกันท่ีพระองค์ท่านรับสั่งจะต้องมีตลอดเวลา แม้กระทั่งระดับ

ปัจเจกบุคคลอย่างพวกเรา พรุ่งนี้เราจะเจ็บป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ พรุ่งนี้รถเราจะไปชนอะไร แล้วมี

ประกันไหม เรามีเงินออมเพียงพอไหม เราวางแผนไปข้างหน้าอย่างไร เพื่อไม่ให้มีการเสี่ยงจนกระทั่ง

เป็นอันตราย บริษัทก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยง (Risk management) ฉันใดก็ฉันนั้นใน

ระดับประเทศก็เหมือนกัน... 

ดังน้ันเม่ือเราจะประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสุขท่ียั่งยืนนั้นจะต้องคํานึงถึง

หลักความมีเหตุผล หลักความพอประมาณ และหลักการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีเป็นสําคัญที่สุด ท้ังน้ีการ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของบุคคล ครอบครัว 

และวิถีชีวิตท่ีดํารงอยู่ในสังคม เพื่อให้ตระหนักรู้และปฏิบัติได้ว่า “เราจะไม่ทําอะไรท่ีเกินตัว เกินฐานะ 

อันจะส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อ่ืน” “เราจะไม่แก่งแย่งแข่งขันจนเกินตัวและยึดหลัก

คุณธรรมพื้นฐานของประชาชน คือ ความซ่ือสัตย์ กตัญญู มีศีลธรรม ทําดี ละชั่ว ทําจิตใจให้แจ่มใส  
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(ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2559: 34) สรุปสั้น ๆ ว่า การที่เราคิดดีมีเหตุผล ไม่เบียดเบียนใคร ทําใจให้สงบ 

มีสติสัมปชัญญะ ศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอเพื่อมีภูมิคุ้มกันเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง 

  
2.2.4.4 แนวทางการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้

อธิบายแนทางการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 1) การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 2) การพัฒนาแนวคิดและองค์ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 3) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในระดับครอบครัว กลุ่ม และระดับประเทศ 4) การเชื่อมโยง

เครือข่ายการพัฒนาชุมชนพอเพียงของภาคประชาสังคม นอกจากนี้ สศช. ได้นําเสนอแนวทางปฏิบัติ

บางประการในระดับบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน และระดับภาคเอกชนไว้ดังตารางต่อไปนี้ (นฤมล       

นิราทร และคณะ, 2550: 34-36)  

ตารางที่ 2.1 แนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ 

แนวคิดพื้นฐาน ระดับครอบครัว/ชุมชน ระดับธุรกิจ 
ทางสายกลาง - ดํารงตนอยู่ในความไม่ประมาท เน้นการ

พ่ึงตนเองก่อนเป็นหลัก 
- ไม่ดําเนินการลงทุนจนเกินตัว พ่ึงพาเงินออมของ
ตนเองใหม้าก 
- มีการผลิตท่ีเหมาะสม โดยเลือกประเภท วิธีการและ
ขนาดการผลิตท่ีเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น แล้วจึง
ขยายการผลติอย่างเป็นลําดับขึ้นตอ่ไป 
- ใช้วัตถดิุบและบุคลากรในท้องถิน่ 

ความสมดุล - ความสมดลุระหว่างรายได้ รายจ่าย 
ส่งเสริมให้มีการออม 
- ความสมดลุระหว่างการทุ่มเทให้กับ
กิจการงาน เม่ือเปรียบเทียบกับความอยู่ด ี
กินดี ความสงบสุข และความอบอุน่ของ
ครอบครัว 
- ความสมดลุระหว่างวัตถ ุสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในชีวิต กับความสงบสขุและ
ความพึงพอใจของสมาชิกในครอบครัว 

- ความสมดุลในการดําเนินการ ไมว่่าจะเป็นด้านการ
ผลิต การบริหารจัดการ ตอ้งมีความสมดุล โดยมีหลัก
ปฏิบัต ิดังน้ี 

* มีความสมดุลในการะบวนการผลิตทุกขั้นตอน คือ
ดําเนินการผลิตไปพร้อมกับนําปัจจัยทุกด้านท่ีเก่ียวขอ้ง
เข้ามาพิจารณาโดยไม่เน้นด้านใดด้านหน่ึงมากเกินไป 

* เลือกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสดุอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่ทําลายสิ่งแวดลอ้ม 

* มีการจัดการเร่ืองทุนอย่างเหมาะสมโดยสร้าง
ความสมดุลระหว่างสัดส่วนหน้ีตอ่ทุน ท่ีคํานึงถึง
ความสามารถในการชําระหน้ี การหารายได้และสภาพ
คลอ่งของธุรกิจ โดยเฉพาะเร่ืองเงินทุนหมุนเวียน 

ความพอเพียง - ไม่โลภ ไม่ฟุ้งเฟ้ือ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
- รู้จักประมาณ รู้จักพอ 
- ไม่สนับสนุนหรือยดึติดกระแส วัตถุนิยม 
บริโภคนิยม 

- เน้นเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยมุ่ง
แสวงหากําไรในระดับท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะการ
คํานึงถึงความสามารถในการใช้หน้ี 

ภูมิคุ้มกันและก้าว - ประหยัด สร้างนิสัยการออม เพ่ือให้เกิด - ดําเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบมีการเตรียมความ
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แนวคิดพื้นฐาน ระดับครอบครัว/ชุมชน ระดับธุรกิจ 
ทันโลก ความม่ันคงในชีวิต 

- เตรียมพร้อมรับความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้น พัฒนาความรู้และทักษะในการ
เลี้ยงชีพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหส้ามารถ
ปรับตัวได้ทัน เมือ่สิ่งแวดลอ้มภายนอก
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของจิต ส่งเสริม
การปฏิบัติด ีปฏิบัติชอบ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันมีความยืดหยุ่น 

พร้อมและปรับตัวเพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และ
ผลกระทบท่ีมาจากภายนอก และสามารถกา้วทันโลก
โดยยึดหลัก: 

* การบริหารจัดการท่ีดี คํานึงถึงความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เช่น การจัดทําบัญชท่ีีได้มาตรฐาน 

* มีเงินทุนสํารองสําหรับการหมุนเวียนของธุรกิจ 
* มีการบริหารความเสี่ยง ท้ังวัตถดิุบแหล่งเงินทุน

และการตลาด มีการทําประกันภัยเพ่ือลดความเสีย่ง 
* สร้างเครือข่ายธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมอํานาจการต่อรอง 

แลกเปลี่ยนข้อมูล ลดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมท่ีทําร่วมกัน
ได้ 

* ใช้เทคโนโลยีท่ีช่วยใหส้ามารถพ่ึงตนเองได้มาก
ท่ีสุด 

* ปรับตัว สามารถพัฒนาตนเองได้อยา่งตอ่เน่ือง 
การเสริมสร้างจิตใจ
คน 

- รักษาศีลธรรมตามหลักศาสนา 
- รับผิดชอบ มีความเพียร 
- มีคุณธรรม ซ่ือสตัย์สจุริตต่อครอบครัว 
ชุมชน 
- พึงพอใจท่ีจะพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชวีิตอยา่ง
ต่อเน่ือง 

- รับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมเพ่ือการดําเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน โดยคืนกําไรให้แก่สังคม 
- แสวงหากําไรในระดับท่ีเหมาะสม 
- มีการผลิตท่ีได้คุณภาพ มาตรฐาน คํานึงถึงผู้บริโภค 
และสภาพแวดลอ้ม 

 

ที่มา: นฤมล นิราทร และคณะ (2550: 34) 
 
 นอกจากนี้ นฤมล นิราทร และคณะ (2550: 93-97) ยังได้อธิบายเก่ียวกับกระบวนทัศน์

เศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างน่าสนใจว่า กระบวนทัศน์กระแสหลักมุ่งความม่ังค่ัง-รํ่ารวยทางวัตถุกระบวน

ทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงจะมุ่ง “ความพอดี” ในทุกบริบทความสัมพันธ์ท้ังรูปธรรมและนามธรรม โดย

เชื่อว่าความพอดีจะนํามาซ่ึงความม่ังคงและยั่งยืนของการพัฒนา กระบวนทัศน์นี้ต้องขับเคลื่อน

เศรษฐกิจนอกภาคทางการให้เชื่อมโยงเข้ากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ เพื่อเป็น

เศรษฐกิจทางเลือกนอกกระแสหลัก ซ่ึงมีระดับเป้าหมายและแนวคิดท่ีใช้ในการขับเคลื่อนในหลายมิติ 

ได้แก่ 1) เพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นช่องทางเลือกสําหรับกลุ่มคนในเศรษฐกิจนอกภาค

ทางการท่ีต้องการมีกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีเป็นทางเลือก 2) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น

ช่องทางการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มคนยากจนและคนชายขอบของการพัฒนากระแสหลักซ่ึงจํานวน

มากอยู่ในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ให้สามารถดํารงชีพอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และมี

ความม่ันคง 3) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นทางเลือกของการพัฒนาเศรษฐกิจนอกภาค
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ทางการแบบอภิวัฒน์ท้องถ่ิน (Localization) ซ่ึงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจนอกภาคทางการและ

เศรษฐกิจพอเพียง จึงมีเป้าหมายของการขับเคลื่อนทั้งระดับจุลภาค คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคคล โดยเฉพาะคนยากจน คนชายขอบที่ยังขาดคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม นอกจากนี้ปัจจัยที่เอ้ือต่อ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 1) ความคุ้นเคย ความเข้าใจและความเชื่อของผู้

ประกอบอาชีพในเศรษฐกิจนอกภาคทางการต่อเศรษฐกิจพอเพียง 2) “ทุน” ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ

ในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ซ่ึงอาจเป็นทุนเงิน ทุนความรู้ ทุนสังคม 3) ความรู้สึกเชิงบวกต่ออาชีพ 

4) การมีกลไกสนับสนุน ซ่ึงอาจเป็นการสนับสนุนทุนเงิน และหรือให้ความรู้ วิธีคิด 5) วิถีชีวิตแบบ

เมือง (นฤมล นิราทร และคณะ, 2550: 97-101) ชี้ให้เห็นว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้

ชุมชนเมืองที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกภาคทางการนั้นต้องอาศัยปัจจัยในหลากหลายมิติมาช่วยกัน

ประสานขับเคลื่อนจึงจะประสบผลสําเร็จได้ เช่น การมีแหล่งทุนให้กู้ยืมที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้

กู้ การให้ความรู้ วิชาการในอาชีพ การมีกลไกมาช่วยสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการ

สร้างความรู้สึกเชิงบวกให้กับประชาชนในการประกอบอาชีพที่สอดประสานกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 

(ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2559: 38) 

 นอกจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในมิติเมืองยังพบว่ามีข้อค้นพบเบื้องต้นจากการ

สังเคราะห์องค์ความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในมิติของการประยุกต์ใช้มีสาระสําคัญ เก่ียวกับ 

องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับการสงวน/อนุรักษ์เพื่อการใช้

อย่างยั่งยืนนาวยาน กระบวนการตัดสินใจ (Decision-Making Process) และกระบวนการให้เหตุผล

ต่อวิธีการผลิต กระบวนการรับรู้และบริโภคข่าวสาร (Information Processing) องค์ความรู้เชิง

ประยุกต์ในสาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี องค์ความรู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการประยุกต์หลักการ

เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงานในระดับองค์กร รวมถึงมีการแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้เร่ือง

เทคโนโลยีในการผลิต/การเกษตร การปรับแก้สภาพทางกายภาพของพื้นดิน นอกจากนี้ต้องแสวงหา

องค์ความรู้ด้านกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนที่มีวิถีชีวิตสอดคล้อง

กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง (อภิชัย พันธเสน, 2550: 151-152) ซ่ึงประเด็นสุดท้ายน่าสนใจมากเพราะ

เป็นแนวทางหนึ่งในการการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่การประยุกต์ใช้ต่อชุมชน ท้องถ่ินให้

ตรงจุด ซ่ึงมีลักษณะเป็นเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงทางสังคมซ่ึงจะต้องร่วมมือกัน

ระหว่างนักวิจัยและชุมชนเพื่อเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีตรงจุดของชุมชนได้ แนวทางน้ี

เรียกอีกอย่างว่า TALR ย่อมาจาก Transformation Action Learning Research) โดยให้

ความสําคัญต่อการสร้างความรู้ ควบคู่กับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการโดยชุมชน ด้วยเป้าหมายการเสริม

พลังวัฒนธรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวางแผนปฏิบัติการอย่างเป็นข้ันตอนที่ตั้งอยู่บนฐานคิดทาง
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ทฤษฎี ที่เม่ือเกิดปัญหาเศรษฐกิจสังคมเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนภายในชุมชน ดังน้ันจึงต้องแก้ไขโดยชุมชน 

สามารถจัดทําแผนงานหลักของการวิจัยการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์หรือการ

ตระหนักชัดถึงพลังของเศรษฐกิจพอเพียง และอาจหมายถึงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมของ

ชุมชนโดยชุมชนเอง ต้องปลุกสํานึกชุมชน (Collective Consciousness) ให้สามารถดํารงอยู่ได้ด้วย

เศรษฐกิจสองระบบ ค้นหาเป้าหมายหลักที่เป็นสมาชิกท่ีทําการผลิตในระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ไม่

สามารถพึ่งตนเองได้ แล้วดําเนินการวิจัยโดยชุมชนมีพลังกระตุ้นให้ชาวชุมชนตื่นตัวและมีความเชื่อม่ัน

ในศักยภาพและความสามารถของตนเองในการดํารงชีวิต พร้อมกับการวิจัยตอบสนองและสอดคล้อง

กับความต้องการความนึกคิด ความใฝ่ฝัน ความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.7 การวางแผนการวิจัยเพื่อปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน 

ที่มา: อภิชัย พันธเสน (2550: 158) 

 

1. ปัญหาของเรา 2. ต้องการทําอะไร? อย่างไร? 3. ทํา 

• คิดเก่ียวกับเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

• วิเคราะห์ปัญหาของชมุชน 

• ลําดับความสําคัญของความ
ต้องการเพ่ือนําไปปฏิบัติการ 

• เสนอทางเลือกเพ่ือปฏิบัติการ 

• เสนอแนะการใช้ทรัพยากรชุมชน 

ชุมชนเข้ามาร่วมสร้างความเข้าใช ้

• แนวคิดหลากหลาย 

• แนวทางมากมาย 

• กําหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันของชุมชนเพ่ือ
แปลความคดิให้เป็นการกระทํา 

• สร้างแผนงานปฏิบัติระดับชุมชนเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
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ดังนั้นการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ชุมชนให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

อย่างแท้จริง จะต้องเกิดข้ึนด้วยการมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นนักวิจัยท้องถ่ินร่วมกับนักวิจัย

จากสถาบันด้วย เพื่อความยั่งยืนของนําเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนสําคัญต้องใช้หลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหลักระเบิดจากข้างใน หลักการมีส่วนร่วม เป็นต้น อย่างไรก็ตามจําเป็น

อย่างยิ่งท่ีนักวิจัยจะต้องทํางานร่วมกับชุมชนให้สอดประสานด้วยประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันจึงจะนํามา

ซ่ึงความสําเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนได้ผลดีที่สุด (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 

2559: 40) ชี้ให้เห็นว่า สิ่งสําคัญหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ชุมชนให้ประสบผลสําเร็จ

ตามท่ีตั้งใจคือ “การมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงต้องเป็นของชุมชน ใช้

ชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ” 

 
2.2.4.5 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมเมือง 

ผู้วิจัยขอหยิบยกลักษณะการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตใน

สังคมเมืองและการทํางานตามคําอธิบายของนฤมล นิราทร และคณะ (2550: 76-78) ไว้อย่าง

ละเอียดในแต่ละประเด็นต่าง ๆ ว่า การประยุกต์ใช้เก่ียวข้องกับมิติด้านเศรษฐกิจท่ีต้องก้าวข้ามความ

ขัดสนและจะต้องมีวีคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานด้วย ดังคําพูดท่ีว่า “ถ้าไม่มีงานก็เป็น

เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้” และ “ถ้าไม่โลภ ก็จะไม่มีความทุกข์ ไม่จําเป็นท่ีจะต้องมีเงินมากมาย

เพื่อที่จะมีความสุข” ทั้งนี้วิธีการประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ได้แก่ 1) ลด

รายจ่าย 2) เพิ่มรายได้ 3) วางแผนในการใช้จ่าย 4) มีกลไกและวินัยในการออมเงิน 5) พึ่งตนเอง ไม่

เบียดเบียนผู้อ่ืน 6) ดําเนินชีวิตตามอัตภาพแบบพอประมาณ 7) ยืดหยุ่นกับการใช้ชีวิต และ 8) รักษา

แหล่งสนับสนุนทางสังคม สร้างเครือข่าย ทั้งน้ีปัจจัยเอ้ือให้การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมี

ความเป็นไปได้ ดังนี้ 

1. เงื่อนไขเบ้ืองต้นคือต้องพ้นจากความขัดสน และหาเล้ียงตนเองได้ “จะพอเพียง

ไม่ได้ถ้าไม่มีงานทํา”  

2. สมาชิกในครอบครัวควรมีวิธีคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมการ

สนทนากลุ่ม (กลุ่มสนทนาในการวิจัยเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขตเมืองเพื่อการขับเคลื่อนแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร) 

3. การมีค่านิยมไม่เป็นหน้ี ไม่เป็น “ราชาเงินผ่อน” 

4. มีสวัสดิการพื้นฐานจากรัฐ เช่น โครงการ 30 บาท อันจะช่วยในแง่การลดรายจ่าย

ในการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัวได้ 
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สรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองมักจะเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องกับการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การวางแผนการใช้จ่าย รู้จักการออม รู้จักพึ่งตนเองไม่

เบียดเบียนคนอ่ืน ดําเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีการยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตและสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ 

เพื่อสร้างความคุ้นเคยใกล้ชิด สามารถเก้ือกูลกันและกันได้ประสบพบกับปัญหาต่าง ๆ ได้ ถ้าหากการ

ประยุกต์มีความเป็นไปได้จะสําเร็จในชุมชนเมืองต้องมีพื้นฐานชีวิตให้หลุดจากความขัดสนก่อน และ

ฝึกกระบวนการคิด และปฏิบัติตามวิถีแบบคนพอเพียงทั้งตน ครอบครัวและชุมชนไปพร้อมกันด้วย (ภู

สิทธ์ ภูคําชะโนด, 2559: 42) ชี้ให้เห็นว่า คนเมืองทุกคนต้องทํางาน บางครั้งหลายคนต้องทํางาน

มากกว่า 2 อาชีพใน 1 วัน ดังนั้นต้องรู้จักการวางแผนการใช้จ่าย ต้องรู้จักอดออม ใช้ทรัพยากรที่มีให้

เกิดประโยชน์มากท่ีสุด นานที่สุด ลดละเลิกสิ่งฟุ่มเฟือย และสิ่งที่เป็นอบายมุขท้ังหลาย สําคัญที่สุด

ต้องรู้จักคุณค่าของเงิน รักในเงินที่หามาได้ด้วยน้ําพักนํ้าแรงแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ

ครอบครัวอย่างรู้จักคุณค่าของเงินนั้น 

 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับภูมิสังคม (Socio-geographical conditions) 
  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554: 16-17) ได้อธิบาย 

“หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ไว้ในหนังสือ พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อ

ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา พบว่า การพัฒนาใดๆ ต้องคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็น

อย่างไร และสังคมวิทยา เก่ียวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละ

ท้องถ่ินท่ีมีความแตกต่างกัน ดังพระราชดํารัส ความตอนหนึ่งว่า  

“...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิ

ประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คน

อ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เราต้องแนะนํา เราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ 

แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจ

หลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...” 

ทั้งนี้จากประสบการณ์สนองพระราชดําริเรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ได้เล่าว่า ก่อนท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทาน

โครงการใดโครงการหนึ่งจะทรง “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” ให้ได้รายละเอียดท่ีถูกต้องเพื่อท่ีจะ

พระราชทานความช่วยเหลือได้อย่าง ถูกต้อง ตรงความต้องการของประชาชน และทรงเตือนว่าการ

วางโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศน้ัน ต้องให้ความเคารพและสอดคล้องกับ “ภูมิ
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สังคม” โดย “ภูมิ” คือ ให้ความเคารพภูมิศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวเรา หรือ

ภาษาชาวบ้านคือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ท่ีอยู่รอบๆ ตัวเรา เนื่องจากแต่ละแห่ง แต่ละภูมิภาคแต่ละมุมเมือง

นั้น ลักษณะแตกต่างกันโดยส้ินเชิง สําหรับ “สังคม” น้ัน คือ คน โดยจะเห็น ว่าความหลากหลาย

ทางด้านวัฒนธรรม หลักปฏิบัติค่านิยมของคนท่ีอยู่ในท้องถ่ินต่างๆ แทบจะไม่เหมือนกันเลย จึงทรง

กําชับว่าต้องให้ความเคารพต่อสองสิ่งน้ี รวมถึงต้องมีวิธีคิดอย่าง “องค์รวม” หรือมองอย่างครบวงจร 

ซ่ึงไม่จําเป็นต้องผูกมัดติดตํารา หรือวิชาการและเทคโนโลยีท่ีอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความ 

เป็นอยู่ท่ีแท้จริงของคนไทย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 

50) นอกจากนี้การรู้จักภูมิสังคม เป็นสิ่งที่สําคัญของนักพัฒนา ซ่ึงได้ระบุไว้ในหนังสือ พระมหากษัตริย์

นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ท่ีกล่าวถึงหน้าท่ีและวิธีการของนักพัฒนา ว่า นักพัฒนา

จะต้องมีหน้าท่ีและวิธีการทํางานท่ีเป็นกระบวนการ “หน้าที่” คือช่วยให้บุคคล พื้นที่เป้าหมาย หรือ

กิจการที่ตนรับผิดชอบมีความเจริญก้าวหน้าข้ึน ส่วน “วิธีการของนักพัฒนา” มีหลายข้ันตอนและ

หลายลักษณะ ข้ึนอยู่กับงานพัฒนาที่ทําจะขอยกตัวอย่างการทํางานพัฒนาชุมชนอย่างง่ายๆ ท่ีเคย

ปฏิบัติก่อนอ่ืนจะต้องหาข้อมูล รวบรวมปัญหาสภาพทั่วไปของท้องถ่ินและชุมชน ทั้งในด้านภูมิศาสตร์

และสังคม ซ่ึงควรดูทั้งข้อมูลจากเอกสารการออกสํารวจ และข้อมูลจากบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บุคคลในพื้นที่และบุคคลที่เคยปฏิบัติงานมาแล้วท้ังน้ี การมีความรู้ด้านภูมิศาสตร์และแผนท่ี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกําหนดพื้นท่ีทางการเกษตรอุตสาหกรรม การตั้งถ่ินฐาน จะทําให้ทราบ

ระยะทาง ลักษณะพื้นที่ รวมทั้งข้อมูลอ่ืนๆ ที่จะนํามาใช้เป็นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน จากนั้น 

จะต้องเขียนโครงการ บ่งให้เห็นชัดถึงสภาพทั่วไปของพื้นท่ี สภาพปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ช่วงเวลา

ปฏิบัติงาน งบประมาณที่จําเป็นต้องใช้และแหล่งงบประมาณ (อาจต้องหาทุนเอง) และเม่ือเร่ิมดําเนิน

โครงการแล้ว จะต้องให้ความสนใจ ไปดูและคอยแนะนํา รวมท้ังแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ระหว่างการ

ทํางาน เพื่อให้สามารถทํางานในข้ันต่อไปได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เม่ือโครงการประสบความสําเร็จ

แล้ว ควรจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น การจัดการอบรม (Training) การจัดการดูงานแก่เจ้าหน้าท่ี

และบุคคลเป้าหมาย ซ่ึงจะช่วยให้มีความรู้ในงานท่ีทํา และความรู้อ่ืนๆที่เก่ียวเนื่องดีข้ึน รวมทั้งเกิด

ความตื่นตัวต่อการใฝ่รู้ได้แนวความคิดใหม่ๆ เช่น อาจนําคนที่เคยทํางานที่แห่งหนึ่งไปดูงานอีกแห่ง 

และท่ีสําคัญจะต้องมีการประเมินผลโครงการ (Monitoring) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน ท้ังใน

ระหว่างดําเนินโครงการและเป็นบทเรียนสําหรับการจัดทําโครงการใหม่คร้ังต่อไป (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 47-48) 

นอกจากนี้ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2555: 2) ได้สรุปคําว่า “ภูมิสังคม” ไว้ว่า สภาพทางกายภาพ 

ลักษณะของพื้นท่ี วิถีชีวิต ค่านิยม ความหลากหลายของขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีอยู่รอบ ๆ ท้อง
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ถ่ินที่อาศัยน้ัน ๆ ซ่ึงมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ แห่งตามภูมิประเทศ โดยการพัฒนาหน่ึง ๆ ใน

ท้องถ่ินน้ัน ๆ จะต้องคํานึงเสมอ 

 ดังน้ันในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บนพื้นที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อําเภอบ้านดุง จังหวัด

อุดรธานี” ผู้วิจัยจึงสรุปไว้ว่า ภูมิสังคม หมายถึง บริบททางพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ธรรม

เนียม จารีตประเพณี ข้อวัตรปฏิบัติ ค่านิยม วิถีชีวิตการดํารงอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชุมชน ท้องถ่ิน

ในการพัฒนา สิ่งต่าง ๆ เหล่าจําเป็นอย่างยิ่งในการเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของนักพัฒนาเพื่อให้

เกิดความเข้าใจ เข้าถึงแล้วพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป ซ่ึงในงานวิจัยภูมิสังคมที่สามารถมองเห็นได้พื้นท่ี

นาเกลือ นาข้าว พื้นท่ีราบ ลําน้ํา ป่าไม้ อ่างเก็บนํ้า อาชีพ วิถีชีวิต ชุมชนชนบทและเมืองเทศบาลบ้าน

ดุง ครอบครัวขนาดเล็ก ครอบครัวขยาย ความหลากหลายของอาชีพ ศาสนาพุทธ ประเพณี 

วัฒนธรรม เป็นต้น 

 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับความสุข (Happiness) 
 

2.4.1 ความหมายของคําว่า “ความสุข” 

“ความสุข” เป็นความรู้สึกของบุคคลจากภายในท่ีสะท้อนความพึงพอใจ ความอ่ิมเอมใจ 

ความรักใคร่ต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใด ความประทับใจ ความอบอุ่นใจ เป็นต้น ซ่ึงอาจจะส่งผลในทางท่ีดี (เชิง

บวก) เป็นส่วนใหญ่ และจะตรงข้ามกับคําว่า “ความทุกข์” ที่มักสะท้อนออกมาไปในทางท่ีไม่ดี (เชิง

ลบ) นอกจากนี้เม่ือผู้วิจัยกล่าวถึง “ความสุข” ก็จะอธิบายเพิ่มเติมกับคําว่า “ความอยู่ดีมีสุข” และ 

“ความอยู่เย็นเป็นสุข” ไปด้วย ซ่ึงคําว่า ความสุขนั้นในทางพุทธศาสนาได้อธิบายไว้เช่นกัน ดังที่ พระ

ราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)(2529: 529-531) ได้อธิบายถึงความสุข ไว้อย่างน่าสนใจว่า “ดับทุกข์” 

หมายถึง หมดความทุกข์ บรรลุความสุขอันสูงสุด ซ่ึงความสุขมีความสําคัญมากในการปฏิบัติธรรมทาง

พระพุทธศาสนา อาจกล่าวได้ว่า พุทธจริยธรรมไม่แยกต่างหากจากความสุข เริ่มแต่ข้ันต้น ในการทํา

ความดีหรือกรรมดีท่ัว ๆ ไปท่ีเรียกว่าบุญ มีพุทธพจน์ตรัสว่า “บุญเป็นชื่อของความสุข” จุดหมายสูงสุด

ของพระพุทธศาสนาคือ นิพพาน ก็เป็นความสุข และเป็นบรมสุขคือสุขสูงสุดด้วย นอกจากนี้ใน

พระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชนได้นําพระพุทธพจน์ท่ีเก่ียวกับความสุขว่า “ท่านท้ังหลายจงอย่า

ประกอบเนือง ๆ ซ่ึงความประมาทและความชิดเชื้อกับความยินดีในกามเพราะว่าผู้ไม่ประมาท เพ่ง 

(ธรรม) อยู่ ย่อมได้บรรลุความสุขอันไพบูล” (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2539: 88) และยังมีพุทธพจน์ที่

กล่าวถึงจิตที่ฝึกแล้วนําสุขมาให้ท่ีว่า “การฝึกจิตที่ข่มได้ยาก เปนของเบา มักตกไปในอารมณ์ตามที่ใคร่ 
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เป็นการดี เพราะจิตที่ฝึกแล้วความสุขมาให้” (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2539: 93) นอกจากน้ีพระพรหม

คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2555: 1038-1040) ได้กล่าวไว้ในหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยายเก่ียวกับ

ความสุขไว้ว่า คนที่มีธรรมจักษุ เป็นอริยชนอย่างน้ีแล้วส่วนมากก็อยู่เป็นคฤหัสถ์ครองบ้านครองเรือน 

ปกครองหมู่คนหรือชุมชนต่อไป ยังบริโภคกามโภคะ เสพกามสุข แต่เป็นกามสุขที่มีนิรามัสสุขประสาน

พร้อมกันไปด้วยอันเป็นหลักประกันที่จะไม่ให้กามสุขก่อโทษความเดือดร้อนเสียหาย มีแต่เสริมสร้าง

ประโยชน์สุขและความดีงามทําให้อริยชนนั้นดําเนินชีวิตเป็นหลัก และเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนและ

สังคม และแน่นอนว่าจะก้าวหน้าสูงข้ึนไปในอริยมรรค ไม่มีการถอยหลักตกต่ําลงมา ส่วนความสุขที่

ประณีตสูงข้ึนเป็นความสุขอิสระอยู่ภายใน ไม่ข้ึนต่ออะไรอ่ืน เป็นไทยแก่ตัว หมดจดผ่องใส ไม่เป็นพิษ

ภัยแก่ใคร ๆ ท้ังกามสุขหรือสามิสสุขก็ตาม นิรามิสสุข ก็ตาม ของผู้ยังมีกิเลส ก็ยังไม่เป็นอิสระแท้จริง 

ยังไม่สมบูรณ์เพราะยังมีตัวตนท่ีติดพัน ยังไม่สิ้นเชื้อทุกข์ ไม่หมดมูลของปัญหา ต้องพัฒนาจิตปัญญา

ต่อไป จนกว่าจะถึงอาสวักขัย ให้สิ้นกิเลส ไร้ทุกข์ ไม่ติดในอะไร ๆ ท้ังนี้กามสุขน้ันถึงแม้จะมีส่วนเสีย มี

จุดอ่อน มีข้อด้อยข้อบกพร่องอย่างไร มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งและเป็นความสุขที่เก่ียวข้องกับคน

ส่วนใหญ่ ยิ่งในเม่ือมันมีศักยภาพที่จะก่อทุกข์ภัยขยายโทษผลร้ายออกไป ทั้งแก่ชีวิตและสังคม ก็ยิ่ง

ต้องเอาใจใส่ที่จะป้องกันและแก้ปัญหา รวมแล้วก็คือเป็นเรื่องที่จะต้องริหารจัดการให้ดี พร้อมกับการที่

จะต้องคอยปลุกคอยเตือนให้คนไม่ลืมท่ีจะพัฒนาตนให้ก้าวหน้าสูความสุขท่ีสูงข้ึนไป ส่วนกามสุขนั้น 

เม่ือบริหารจัดการให้ดี ก็เป็นประโยชน์สุขสําคัญ ที่จําเป็นในขั้นพื้นฐาน ทั้งที่ยังเป็นของขาดพร่อง

แหว่งเว้านี้แหล่ะ ก็ยังเป็นคุณที่ดีแก่ชีวิต และขยายออกไปให้เกื้อกูลเป็นประโยชน์แก่สังคม ให้อยู่

กันร่มเย็นเป็นสุข ยิ่งกว่านั้น ก็จะเป็นฐานที่คํ้าจุนสนับสนุนในการพัฒนาตนให้ก้าวขึ้นสู่ประโยชน์

สุขที่สูงขึ้นไป ๆ พอจัดให้กามสุขที่บริหารจัดการได้ดีนั้น เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ที่เป็นจุดหมาย

แห่งชีวิตของมนุษย์อย่างหนึ่ง คือเป็น “อัตถะ” อย่างหนึ่ง โดยเป็นอัตถะ คือประโยชน์ที ่พึงมุ่ง

หมาย หรือที่พึงลุถึงให้ได้ เป็นขั้นพื้นฐาน เรียกว่า “ทิฏฐะธัมมิกัตถะ” แปลกันว่า ประโยชน์

ปัจจุบัน คือประโยชน์ข้ันตาเห็น ท่ีปรากฏอยู่ต่อหน้า มองเห็นประจักษ์ได้ ก็คือ กามสุขหรือสุขทาง

วัตถุ ที ่พึ ่งพาอามิสนี ่เอง ส่วนประโยชน์ขั ้นตาเห็น เป็นปัจจุบัน หรือทิฎฐธัมมิกัตถะนี ้ ซึ ่งเป็น

ความสุขในระดับรูปธรรม เกี่ยวข้องกับวัตถุ สิ่งเสพของบริโภค และการอยู่ร่วมกัน การจัดสรร

ความสัมพันธ์ให้ดีงามเกื้อกูล ที่เกี่ยวข้องกับ 1) การขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงาน ทํามาหา

เลี้ยงชีพ ให้มีทรัพย์สินเงินทองเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวและคนในความดูแลรับผิดชอบเป็นอย่างน้อย 

ให้ทุกคนเอิบอ่ิมเป็นสุข 2) การมีความสัมพันธ์ที่ดีงามในสังคม อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้ดี มีสถานะเป็นที่

ยอมรับนับถือ ตลอดจนพรั่งพร้อมด้วยเกียรติยศ อิสริยยศ และบริวารยศ 3) การมีครอบครัวที่

ผาสุก ดํารงรักษาตระกูลวงศ์ให้เป็นแบบอย่าง เป็นที่นับถือ เอื้อประโยชน์สุขแก่สังคม รวมถึง 4) 
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การดูแลร่างกาย บริหารสุขภาพ เช่น รู้จักประมาณในการบริโภค กินพอดี ให้อยู่สบายไร้โรค 

แข็งแรงสมบูรณ์  ในส่วนความสุขประณีตเป็นอิสระข้างในที่เป็นไทแก่ตน จําพวกนิรามัสสุขนั้น ก็

เป็น อัตถะ คือประโยชน์เป็นจุดหมายของชีวิต สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง หรือเป็นอีกด้านหนึ่ง เรียกว่า 

“สัมปรายิกัตถะ” แปลกันว่า ประโยชน์เบ้ืองหน้า คือประโยชน์ข้ันเลยตาเห็น ได้แก่ ลึกลงไปข้างใน 

อยู่ในใจ ก็เลยตาเห็น หรือลับไปข้างหน้า ในชีวิตข้างหน้าในอนาคต ก็เลยตาเห็น เป็นภาวะที่ไม่

ปรากฏต่อหน้า มองเห็นประจักษ์แก่ตาไม่ได้ ในความหมายอย่างกว้าง ๆ ก็รวมความสุขอย่าง

ประณีตอิสระภายในทุกอย่าง ตั้งแต่ความสุขจากความมีศรัทธา ความมีศีลดีงาม สุขจากสมาธิ สุข

จากฌาน แม้กระทั่งนิพพานสุข 

 นอกจากนี้พระมหาวุฒิชัย ว. วชิรเมธี ได้อธิบายเก่ียวกับความสุขไว้โดยผู้วิจัยได้ถอดเทป

จากวีดีโอในอินเทอร์เน็ต ไว้ว่า “ถ้าเรานิยามว่า ความสุขข้ึนอยู่ปริมาณของวัตถุ มากที่สุด ก็คิดว่า

จะมีความสุข ถ้าเรานิยามอย่างนี้ ความสุขจะกลายเป็นเรื่องของคนส่วนน้อยของประเทศนี้ ใครมี

วัตถุในครอบครองมากกว่า เราก็คิดกันว่าคน ๆ น้ัน ต้องมีความสุขมากกว่า แต่ถ้าใจเราพอ แม้สิ่ง

นั้นจะเป็นเพียงสิ่งท่ีเล็กน้อยที่สุด แต่มันอาจจะให้ความสุข ที่มีปริมาณยิ่งใหญ่ที่สุดก็เป็นได้ ฉะนั้น

ความสุขไม่ได้ข้ึนอยู่กับขนาดวัตถุที่เราครอบครอง ความสุขไม่ได้ขึ้นกับปริมาณของวัตถุ ความสุข

อยู่ตรงไหน เราละเมียดละไมที่จะมองหาไหมทุก ๆ มุมของโลกนี้ ล้วนแล้วแต่มีความสุข แฝงตัวอยู่

ทุกหนทุกแห่ง แต่...การมองเห็นความสุขของคนอ่ืนนั้นไม่สาํคัญ สําคัญอยู่ท่ีว่าเรามองเห็นความสุข

ที่ตัวเราไหม ความสุขที่แท้จริงน้ัน จะต้องเกิดจากการก้าวข้ึนมาพ้นจากการเปรียบเทียบคนอื่น ถ้า

เรามีความสุขกับส่ิงนั้นหรือเร่ืองนั้น น้ันแหละจะทําให้เรารู้จักพอ... "ใจที่รู้จักพอน้ันแหละ เป็นใจ

ที่มีความสุข" (พระมหาวุฒิชัย ว. วชิรเมธี, 2555: ออนไลน์) ส่วนจีระศักดิ์ ทัพผา (2550: 10) ได้

สรุปความหมายของความสุข คือ การมีสุขภาพกายและสุขภาพสบายใจที ่ดี ที ่ทําให้เกิดการ

เปลี ่ยนแปลงทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม การมีความครอบครัวที ่อบอุ่นมั่นคง อยู ่ใน

สภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ มีรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีพ นัยสําคัญ

อีกอย่างหน่ึงท่ีกล่าวถึงความพอเพียงนั่นคือ การดํารงชีวิตด้วยความสุข อิสระ ไม่ตึงหรือหย่อนกับการ

ใช้ชีวิตให้มีความพอดีเป็นแกนกลางยึดม่ันไว้ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนท่ัวไป ผู้มียศ ตําแหน่ง ฐานันดร

ศักดิ์สูงส่งจะเพียงใดก็ตามหากมีใจท่ีรู้จักพอเพียงก็มีความสุขในการดํารงชีวิตเช่นกัน จากบทความใน

หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นําเสนอบทความท่ีน่าสนใจเก่ียวกับ

การดําเนินชีวิตท่ีเรียบง่ายของประธานาธิบดีแห่งอุรุกวัย นายโฮเซ มูฮิกา สรุปได้ว่า ...ประธานาธิบดี

ได้ปิดบ้านพักหรูประจําตําแหน่งที่รัฐมอบให้ในกรุงมอนเตวิเดโอ และเลือกที่จะอาศัยอยู่กับภรรยาท่ี

บ้านหลังเล็กๆสุดถนนลูกรัง ในฟาร์มย่านชานเมืองหลวง ท้ังสองทําการเกษตรกรรมเท่าท่ีพอจะ
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อํานวยด้วยตนเอง ด้วยการปลูกพืชไม้ดอก... “เขาใช้ชีวิตเช่นนี้มานานแล้ว น่ังพักผ่อนบนเก้าอ้ีเก่า ๆ 

ในสวน หรือไม่ก็นั่งบนโซฟา "ผมพอใจในสิ่งที่ผมมี" ซ่ึงการได้รับฉายาว่าประธานาธิบดีท่ียากจนที่สุด

ในโลก ไมทําให้เขารู้สึกว่าตนเองจน คนจนคือคนที่ต้องทํางานหนักเพื่อตอบสนองรสนิยมอันหรูหรา

ของตน และมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด… "สภาพความเป็นอยู่เช่นน้ี คือการได้มีอิสรเสรี เพราะหากคุณ

ไม่ได้ครอบครองสิ่งใดมากมาย คุณก็ไม่จําเป็นต้องทุ่มแรงกายแรงใจเยี่ยงกรรมกรเพื่อหามันมา

ครอบครอง และยิ่งไปกว่านั้น คุณยังมีเวลาเป็นของตนเองด้วย" …"ผมอาจเป็นคนแก่ที่ดูประหลาด แต่

นี่เป็นวิถีที่เป็นอิสระ"... (หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์, 2555: บทเรียนแห่งความเพียงพอ ของ"โฮเซ 

มูฮิกา" ประธานาธิบดี"ยากจนท่ีสุดในโลก, 17 พฤศจิกายน) 

นอกจากนี ้น ิยามในคําว่า  “ความอยู ่ด ีม ีส ุข” ที ่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546) ได้ให้ความหมายของคําว่า “ความอยู่ดีมีสุข” หมายถึง การมี

สุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ มีงานทําท่ีทั่วถึง มีรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีพ 

มีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดีของ

ภาครัฐ ส่วนแนวคิดของสาสินี เทพสุวรรณ์ (2550: 53) ได้อธิบายสรุปความหมายของ “ความอยู่ดี

มีสุข” (Well-Being) สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ความอยู่ดีมีสุขในเชิงอัตวิสัย (Subjective 

Well-Being) หมายถึง การวัดความสุขของบุคคลจากภายในจิตใจ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีการถาม

ความรู้สึกในปัจจุบันของบุคคลออกมาเป็นคะแนน ในระดับต่าง ๆ ส่วนความอยู่ดีมีสุขอีกประเภท

คือ ความอยู่ดีมีสุขในเชิงภาวะวิสัย (Objective Well-Being) หรือความสุขที่วัดจากการสร้าง

องค์ประกอบและตัวชี้วัดภายนอกมาตัดสินว่าบุคคลมีความสุขหรือไม่ ส่วนแนวคิดของพรเพ็ญ 

ปานคํา (2552: 9) ได้สรุปไว้ว่า ความอยู่ดีมีสุข เป็นคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันหลายคํา ได้แก่ 

ความสุข ความผาสุก ความอยู่เย็นเป็นสุข และคุณภาพชีวิต ล้วนแต่นิยามความสุขออกเป็น 2 

ลักษณะ คือความสุขทางกายและความสุขทางใจ มีลักษณะเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งด้านสังคม 

วัฒนธรรมเพิ่มขึ้นมาด้วย และยังสะท้อนให้เห็นว่าความอยู่ดีมีสุขนั้นเก่ียวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติ

ทางกาย มิติทางใจ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม  

ส่วนความหมายของคําว่า “ความอยู่เย็นเป็นสุข” หมายถึง “การดําเนินวิถีชีวิตของคนทั้ง

จิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างสัมพันธ์กันได้ถูกต้องและดีงาม 

อย่างมีดุลยภาพ นําไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่เป็นธรรม” (สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 

2549: 25)  
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ดังนั้นเม่ือกล่าวถึงความสุข จะต้องพิจารณาถึงคําว่าความอยู่ดีมีสุข และความอยู่เย็นเป็น

สุขไปด้วย ผู้วิจัยจึงสรุปเป็นภาพรวมโดยใช้คําว่า ความสุข หมายถึง การเข้าถึงคําว่า “พอเพียง” 

และ “พอใจ” เป็นการถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์ทางกาย และทางจิตใจ ซ่ึงจะเริ่มต้นท่ีมีความสุข

ทางกาย เช่นการอยู่ดีกินดี การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ

มีสิ่งแวดล้อมในการดํารงชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา หรือรวมเรียกว่าความสุขในการ

ดํารงชีวิตนั้นเอง และเมื่อพร้อมกับความสุขทางกายแล้วจะต้องพัฒนาสู่ความสุขทางใจด้วย เช่น 

การรักษาศีลครบถ้วนบริบูรณ์ การเคารพศรัทธาในศาสนา การปฏิบัติตามหลักธรรม คําสอนที่ดี

งามของศาสนา การทําสมาธิภาวนา เป็นต้น ทําทั้งสองสุขนี้ให้บริบูรณ์ถึงจะเรียกว่า “ความสุข” 

ที่แท้จริง (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2559: 57-58) ครั้นหากย้อนกลับไปเมื่อปี 2558 พบว่า มีการ

สํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต สํานักงานกองทุน สนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (มหาวิทยาลัยมหิดล) ในการสํารวจ

สุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 พบว่า คะแนนสุขภาพจิตของคนไทย

ในแต่ละภาค พบว่า ภาคใต้มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตมากที่สุด 31.82 คะแนน รองลงมาเป็นภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 31.81 คะแนน ภาคเหนือ 31.62 คะแนน กรุงเทพมหานคร 31.33 คะแนน

และภาคกลาง 31.01 คะแนน ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558: 2) และเมื่อวันที่ 4 

กันยายน 2559 สํานักวิจัยซุปเปอร์โพล ได้เปิดผลสํารวจเรื่อง "ความสุขมวลรวมคนไทยใน 77 

จังหวัดของประเทศ" โดยสํารวจจากประชาชนทุกจังหวัด จํานวน 30,800 คน ระหว่างวันที่ 1 

พ.ค.–3 ก.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ความสุขมวลรวมของประชาชนคนไทยทั้งประเทศอยู่ที่ 6.09 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 10 โดยความสุขที่เห็นคนในชาติเป็นหนึ่งเดียวกันมีความจงรักภักดีสูงสุดเป็น

อันดับหนึงอยู ่ที่ 9.16 คะแนน แต่ตัวบั่นทอนความสุขคนไทยให้สุขน้อยสุด อยู่ที ่ข่าวความ

เคลื่อนไหวทางการเมือง ความขัดแย้งของคนในชาติ 3.86 คะแนน โดยจังหวัดที่มีความสุขมาก

ที่สุดได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความสุขมวลรวมอยู่ที่ 7.29 คะแนน (ไทยรัฐออนไลน์, 2559: 

ออนไลน ์)  เ มื ่อว ัน ที ่ 20  ม ีนาคม  2560  ที ่ผ ่า น ได ้ เป ็น“ว ันแห ่งคว ามส ุขสากล” หร ือ 

“International Day of Happiness” ที่องค์การสหประชาชาติได้กําหนดขึ้นตั้งแต่ปี 2012 เป็น

ต้นมา ซ่ึงได้มีการแถลงประเทศที่มีความสุขทั่วโลกประจําปี 2017 รวม 155 ประเทศ โดยไทยรัฐ

ออนไลน์ คอลัมเหะหะพาที ได้สรุปว่า “ประเทศไทย มีความสุขอยู่อันดับที่ 32 ของโลก อันดับที่ 

3 ของเอเชีย และอันดับที่ 2 ของอาเซียน” (ไทยรัฐออนไลน์, 2560: ออนไลน์)ชี้ให้เห็นว่า แม้

ประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยครั้งแต่ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม

ที่ทรงเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทย ทําให้ประชาชนคนไทยมีที่พึ ่งทางใจ และก้าวผ่านเรื่องราว   
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ต่าง ๆ ได้ทําให้คนไทยลดความขัดแย้งในสังคมลงได้ และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข รู้จักการให้อภัย

ต่อกัน เมื่องานวิจัยนี้หมายเอาความสุขต้องเป็นความสุขที่มีวงแคบที่สะท้อนการตอบความ

ต้องการหรือความปรารถนา อย่างนิยามของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2554: 19) ท่ี

กล่าวว่า ความสุข คือการได้สนองความต้องการหรือการได้สมอย่างสมปรารถนา นอกจากนี้

ความสุขจึงมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 1) ความสุขจากการเสพ เกิดจากได้สนองผัสสะในเรื่องรูป รส 

กลิ่น เสียงและสัมผัสกาย ที่น่าใคร่ น่าปรารถนา 2) ความสุขทางสังคม สุขจากไมตรีจิตมิตรภาพ 

สุขการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยใจมีเมตตา กรุณา เป็นต้น สุขในครอบครัวในหมู่ในชุมชน ที่อยู่กันด้วย

ความมีน้ําใจ เอาใจใส่กัน รักกัน ระลึกถึงกัน พร้อมเพรียง ซาบซึ่งบันเทิงใจในสามัคคีรส มี

เอกภาพด้วยสาราณียธรรม และ 3) ความสุขกับธรรมชาติ สุขจากการไปอยู่กับธรรมชาติหรืออยู่

ท่ามกลางธรรมชาติ สัมผัสความสงัดสงบสามสดชื่นน่าร่ืนรมย์ของธรรมชาติรอบตัว ทั้งหมู่ไม้ สาย

ลม ขุนเขา ผืนนํ้า ท้องฟ้า ชื่นชมพรรณไม้ที่สะพรั่งด้วยดอกใบ และศัพท์สําเนียงเสียแห่งความ

วิเวกของหมู่นก สัตว์ป่า และท้องฟ้าครืนครางคราววรรษกาล เป็นต้น (พระพรหมคุณาภรณ์ 

(ป.อ.ปยุตฺโต), 2554: 75-76) ชี้ให้เห็นว่า ความสุข มีทั้งสุขทางกายสัมผัส จิตสัมผัส ธรรมชาติ

สัมผัส ดังน้ันสิ่งที่งานวิจัยต้องการคือความสุขที่เกิดจากกายสัมผัสได้ เห็นภาพได้ สามารถนําไปสู่

การวิเคราะห์ได้นั่นเอง 

 

2.4.2 องค์ประกอบและตัวชี้วัดของคําว่า “ความสุข” 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2529: 530-531) ได้อธิบายไว้ในหนังสือพุทธธรรมท่ี

กล่าวถึงความสุขในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต จําแนกความสุขไว้ เช่น สุของคฤหัสถ์กับสุขของ

บรรพชิต กามสุขกับเนกขัมมสุข โลกียสุขกับโลกุตตรสุข สุขของพระอริยะกับสุขของปุถุชน เป็นต้น 

แต่วิธีแบ่งท่ีเป็นลําดับข้ันชัดเจน ละเอียดและดูง่ายไม่ซับซ้อนแบ่งความสุขเป็น 10 ข้ัน ดังน้ี 

 1) กามสุข สุขเนื่องด้วยกาม ได้แก่ความสุขโสมนัสท่ีเกิดข้ึนด้วยอาศัยกามคุณ 5 

 2) ปฐมฌานสุข สุขเนื่องด้วยปฐมฌาน ซึ่งสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย 

ประกอบด้วยวิตก วิจาร ปิติ สุข และเอกัคคตา 

 3) ทุติยฌานสุข สุขเนื่องด้วยทุติยฌาน ซ่ึงประกอบด้วย ปีติ สุข และเอกัคคตา 

 4) ตติยฌานสุข สุขเนื่องด้วยติติยฌาน ซ่ึงประกอบด้วย สุขและเอกัคคตา 

 5) จตุตถฌานสุข สุขเนื่องด้วยจตุตถฌาน ซ่ึงประกอบด้วย อุเบกขาและเอกัคคตา 
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 6) อากาสานัญจายตนสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ซึ่ง

ล่วงพ้นรูปสัญญาโดยสิ้นชิง ปฏิฆสัญญาล่วงลับไปหมด ไม่มนสิการนานัตตสัญญา นึกถึงแต่อวกาศ

อันอนันต์เป็นอารมณ์ 

 7) วิญญาณัญจายตนสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ซ่ึงคํานึง

วิญญาณอันอนันนต์เป็นอารมณ์ 

 8) อากิญจัญญายตนสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 

อนถึงภาวะท่ีมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 

 9) เนวสัญญานาสัญญายตนสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยเนวสัญญานาสัญญายตน

สมาบัติ อันถึงภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 

 10) สัญญาเวทยิตนิโรธสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ อัน

ถึงภาวะที่ดับสัญญาและเวทนาทั้งหมด 

สามารถย่อรวมจากสุข 10 ข้ันน้ีเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

 1) กามสุข สุขเนื่องด้วยกาม 

 2) ฌานสุข หรือ (อัฏฐ) สมาปัตติสุข สุขเน่ืองด้วยฌานหรือสุขเนื่องด้วยสมาบัติ 8 

แยกเป็น 2 ระดับย่อย ได้แก่ สุขในรูปฌาน หรือสุขเนื่องด้วยรูปฌาน 4 และสุขในอรูปฌาน หรือ

สุขเนื่องด้วยอรูปฌาน 4 

 3) นิโรธสมาปัตติสุข สุขเนื่องด้วยนิโรธสมาบัติ 

ซ่ึงสุขทั้ง 10 ข้ันน้ันเป็นความสุขท้ังน้ันแต่ถ้าหากเป็นความสุขที่ดีกว่าประณีตลึกซึ้งยิ่งกว่า

กันไปตามลําดับขั ้นนั่นเอง เมื่อพิจารณาแล้วความสุขในทางพุทธศาสนาจะมีความลึกซึ ้งจน

ประชาชนถ้าไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงจะไม่ค่อยเข้าใจนัก จึงมีหลายหน่วยงานที่พยายามค้นหา

ความสุและตัวชี้วัดความสุขที่เหมาะสมกับประชาชนตามมุมมองหรือมิติการหน่วยงานของตนเอง 

ดังเช่น  

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546) ได้อธิบาย

องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข จําแนกได้เป็น 7 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ความรู้ ชีวิตการ

ทํางาน รายได้และการกระจายรายได้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี

ของภาครัฐ ซ่ึงทุกองค์ประกอบจะต้องดําเนินการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เกิดผลต่อความอยู่

ดีมีสุขของคนได้อย่างแท้จริง ในแต่ละองค์ประกอบมีคําอธิบายท่ีเพิ่มรายละเอียดดังน้ี 

 สุขภาพอนามัย หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากการสร้างสุขภาวะท่ี

สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา รวมถึงการมีภาวะโภชนาการที่ดี การรู้จัก
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ป้องกันดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข ซึ่งจะทําให้คนมีอายุยืน

ยาว สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและ

สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ความรู้ เป็นปัจจัยสําคัญท่ีสุดในการยกระดับความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เพราะความรู้ช่วย

เสริมสร้างศักยภาพของคนให้มีทักษะความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันในสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การท่ีคนเราจะมีความรู้ได้นั้น จะต้องได้รับการศึกษา การศึกษาจึงเป็น

เคร่ืองมือสําคัญในการสร้างโอกาสและพัฒนาสติปัญญาและกระบวนการเรียนรู้ของคนให้สามารถ 

“คิดเป็น ทําเป็น” เรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองและใช้ประสบการณ์ ศักยภาพ และทักษะของตนให้เป็น

ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจในสังคมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ชีวิตการทํางาน เป็นปัจจัยกําหนดความอยู่ดีมีสุขของคน นอกจากจะต้องมีสุขภาพอนามัย

ที่ดี ได้รับการศึกษาแล้ว การทํางานจะเป็นที่มาของรายได้และอํานาจซื้อ ซ่ึงนําไปสู่การสร้าง

ความสําเร็จและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การมีงานทําที่ดี มีความม่ันคงและปลอดภัยในการทํางาน มี

รายได้อย่างต่อเน่ือง ย่อมส่งผลให้คนเราสามารถดูแลความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้อยู่ดี

มีสุขได้และยังประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

รายได้และการกระจายรายได้ ความขัดสนในด้านรายได้ในการยังชีพ การมีปัญหาความ

ยากจนที่รุนแรงและความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในระดับสูง ย่อมสะท้อนการอยู่อย่างเป็นทุกข์

ในสังคม ดังนั้น ความอยู่ดีมีสุขที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การเสริมสร้างการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอํานาจซื้อเพียงพอต่อการ

ดํารงชีวิตท่ีได้มาตรฐาน และหลุดพ้นจากปัญหาความยากจนและมีการกระจายรายได้ในกลุ่มต่างๆ 

ในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน อันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

ชีวิตครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความสําคัญยิ่งต่อคนในการ

ดํารงชีวิต ความสัมพันธ์ในครอบครัวถือเป็นประเด็นสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อ “ความอยู่ดีมีสุข”

ครอบครัวอยู่ดีมีสุขคือ ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุ่น รู้บทบาทหน้าที่ของครอบครัว มีความ

สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ลดปัจจัยเสี่ยงของครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได้ และมีการเกื้อกูลสังคม

อย่างมีคุณธรรม 

สภาพแวดล้อมในการดํารงชีวิต เป็นอีกมิติหนึ่งที ่มีความสําคัญต่อความอยู ่ดีมีส ุข

สภาพแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี เอื้อต่อการประกอบอาชีพและการ

ดํารงชีวิตในสังคม การมีสภาพแวดล้อมที่ดีหมายความรวมถึงการมีที่อยู่อาศัยที่ม่ันคง การได้รับ

บริการสาธารณูปโภคที่พอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกื้อกูลคุณภาพการดํารงชีวิตให้เกิดการสนับสนุนความอยู่ดีมี

สุขของคน 

ภาครัฐได้มีการบริหารจัดการที่ดีของรัฐ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่

กับการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ มีการดูแลคนในสังคมให้มีสิทธิและเสรีภาพในการดํารงชีวิตมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันตามกฎหมาย และรัฐ

กับประชาชนมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน นําไปสู่สังคมท่ีคนในสังคมจะอยู่ดีมีสุขตลอดไป 

 

 
 
ภาพที่ 2.8 องค์ประกอบ “ความอยู่ดีมีสุข” 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546) (ภาคผนวก) 

 
  
 
 
 

 
 

สุขภาพอนามัย

ความรู้

ชีวิตการทํางาน

รายได้และการ
กระจายรายได้สภาพแวดล้อม

ด้านชีวิต
ครอบครัว

การบริหาร
จัดการท่ีดี
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นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ระบุดัชนี

รวมของความอยู่ดีมีสุข พร้อมกับองค์ประกอบ ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการวัดค่าหรือนํามา

วิเคราะห์ได้ ดังตารางดังนี้ 

ตารางที่ 2.2 ดัชนีรวมความอยู่ดีมีสุขและองค์ประกอบ 

ดัชนี องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
1. สุขภาพอนามัย 1. การมีชีวิตยืนยาว 

2. การมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

3. การสร้างความเป็นธรรมใน

ระบบสาธารณสุข 

1. อายุขัยเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด 

2. สัดส่วนประชากรท่ีไม่เจ็บป่วยในแต่ละปี 

3. สัดส่วนประชากรท่ีมีหลักประกันสุขภาพ 

2. ความรู้ 4. การได้รับการศึกษาของคน

ไทยอย่างท่ัวถึงเท่าเทียมกัน 

5. คุณภาพการศึกษา 

4. จํานวนปีเฉลี ่ยที่ได้รับการศึกษาของ

ประชาชน 

5. อัตราการเข้าเรียนหนังสือของเด็กชั ้น

มัธยมต้นและมัธยมปลาย 

6. ผลคะแนนการทดสอบวิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

3. ชีวิตการทํางาน 6. การมีงานทําอย่างท่ัวถึง 

7. ความมั่นคงในการทํางาน 

7. สัดส่วนผู้ว่างงาน 

8. สัดส่วนแรงงานที่มีบริการสวัสดิการและ

อยู่ในข่ายครอบคลุมของกองทุนประกันสังคม 

4. รายได้และการกระจาย

รายได้ 

8. รายได้ 

9. การกระจายรายได้ 

9. สัดส่วนคนยากจนด้านรายได้ 

10. สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ 

5. สภาพแวดล้อม 10. ด้านที่อยู่อาศัยและการ

ได้รับบริการสาธารณูปโภค 

11. ด้านความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

12. สิ่งแวดล้อม 

11. สัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้านและที่อยู่เป็น

ของตนเอง 

12. สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีนํ้าประปาใช้ 

13. สัดส่วนคดีอาชญากรรมต่อประชากร 

14. สัดส่วนคดียาเสพติดต่อประชากร 

15. ดัชนีคุณภาพแหล่งนํ้า 

16. สัดส่วนขยะต่อประชากรแต่ละปี 

17. สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้ต่อพ้ืนท่ีท้ังหมด 

6. ด้านชีวิตครอบครัว 13. สัมพันธภาพของสมาชิกใน

ครอบครัว 

14. การพ่ึงตนเองทาง

เศรษฐกิจ 

18. อัตราการหย่าร้างต่อประชากรพันคน 

19. อัตราการจดทะเบียนสมรสต่อประชากร

พันคน 

20. ครอบครัวอบอุ่น 
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ดัชนี องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
21. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีรายได้มากกว่า

รายจ่ายร้อยละ 10 

7. การบริหารจัดการท่ีดี 15. หลักคุณธรรม 

16. การมีส่วนร่วม 

17. ความคุ้มค่า 

18. ความโปร่งใส 

22. สัดส่วนจํานวนข้าราชการท่ีถูกลงโทษ

ทางวินัย 

23. สัดส่วนของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

24. สัดส่วนการใช้จ่ายภาครัฐต่อ GDP 

25. ดัชนีการรับรู้เร่ืองคอร์รัปชั่น 

 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546) (ภาคผนวก) 
 

การออกแบบความสุขในหน่วยงานภาครัฐอีกหน่วยงานหนึ่ง คือ สํานักงานปฏิรูประบบ

สุขภาพแห่งชาติ (2548: 20-21) ได้นําแนวคิดของนายแพทย์ยงยุทธ ขจรธรรม, นายแพทย์อภิสิทธิ์ 

ธํารงวรางกูลและคณะ ท่ีพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของประชาชนชาวไทยเม่ือปี 2540 ในตารางดังน้ี 

ตารางที่ 2.3 ตัวชี้วัดความสุขของประชาชนชาวไทย 

หมวดความสุข 
ตัวอย่างวลีเกี่ยวกับความคิดเรื่องความสุขซึ่งชาวบ้าน
เขียนไว้ที่พบบ่อยและน่าสนใจ 

1. การมีหลักประกันในชีวิต - มีท่ีดินทํากินของครอบครัวอย่างพอเพียง 

- มีบ้านอาศัยของครอบครัวอย่างม่ันคงถาวร 

- มีอาหารการกินพอเพียง 

- มีเงินทองใช้สอย 

- มียุ้งข้าวใหญ่ 

- มีข้าวกินตลอดปี 

2. การมีร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรง - สุขภาพจิตดี 

- ร่างกายแข็งแรง 

- อายุยืนนาน 

- ปลูกยาสมุนไพรไว้รักษาเวลาเจ็บป่วย 

- ไม่มีโรคประจําตัว 

3. การมีครอบครัวท่ีอบอุ่น - คนในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าและมีงานทํา 

- คนในครอบครัวรักใครกันไม่ทะเลาะหรือหึงหวงกัน 

- ลูกขยันทํามาหากินและพ่ึงตนเองได้ 

- ผัวเดียวเมียเดียว 

- คนในครอบครัวมีเวลาให้กัน 



67 

 

หมวดความสุข 
ตัวอย่างวลีเกี่ยวกับความคิดเรื่องความสุขซึ่งชาวบ้าน
เขียนไว้ที่พบบ่อยและน่าสนใจ 

4. การมีชุมชนเข้มแข็ง - เกิดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม 

- เกิดผู้นําตามธรรมชาติและมีกระบวนการพัฒนาผู้นํา 

- เกิดกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 

- ชุมชนช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

- คนในชุมชนมีความสามัคคี 

5. การมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี - มีดินนํ้าสัตว์อุดมสมบูรณ์ 

- มีสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดจากสารเคมี 

- มีถนน นํ้าประปา และไฟฟ้า 

- มีสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 

- เพ่ิมความหลากหลาย 

6. การมีอิสรภาพ - ได้ทําในสิ่งท่ีคิดโดยไม่สร้างความเดือดร้อน 

- ไม่มีหน้ีสิน 

- ไม่ถูกคนอื่นครอบงําด้านความคิด 

- ประกอบอาชีพอิสระ 

7. การมีความภาคภูมิใจ - มีครอบครัวท่ีประสบความสําเร็จ 

- การเป็นตัวอย่างท่ีดีของผู้อื่น 

- ได้ถ่ายทอดความรู้ความคิดต่อผู้อื่น 

8. การเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน - การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

- มีความพอใจในสิ่งท่ีมีอยู่ 

- ได้เข้าวัดฟังธรรม ทําบุญ ทําทานหรือช่วยเหลือผู้อื่น 
 

ที่มา: สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (2548: 20-21) 
   

นอกจากนี้ยังได้อธิบายองค์ประกอบของความอยู่เย็นเป็นสุขใน 2 ระดับได้แก่ การพัฒนา

ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนและครอบครัวครอบคลุมทุกมิติของการดํารงชีวิตของคนในสังคมไทย 

ซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา (Ends) และ การพัฒนาปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความสุข ที่มา

จากการพัฒนาในองค์ประกอบแวดล้อมรอบตัวคนคือ 1) ปัจจัยทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 2) ปัจจัยการบริหารจัดการประเทศและธรรมาภิบาล 3) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และ 4) 

ปัจจัยด้านสังคม ชุมชนและระบบคุณค่า/วัฒนธรรมของสังคม (สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ

แห่งชาติ, 2549: 25-26)  นอกจากนี้ยังมีประเด็นในการพัฒนาตัวชี้วัด ดังตารางต่อไปน้ี 

(สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2549: 30-32) 
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ตารางที่ 2.4 องค์ประกอบและประเด็นการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข 

องค์ประกอบ ประเด็นการพัฒนาตัวชี้วัด 
ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนและครอบครัว 1.1 คนมีสุขภาวะท่ีดี มีความสมดุลระหว่างการพัฒนากาย 

จิต ใจ สติปัญญาอย่างสมดุล 

1.2 ยึดมั่นในหลักคุณธรรม/ศาสนาเพ่ือเป็นเคร่ืองกํากับและ

นําความรู้เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 

1.3 มีความรู้ความสามารถ คิดเป็นทําเป็น และรู้เท่าทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง 

1.4 มีความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ 

1.5 มีสัมมาทิฐิ 

1.6 มีความม่ันคงในการดาํรงชีวิตท้ังชีวิตการทํางาน รายได้ 

การอยู่อาศัย และอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี 

1.7 มีสัมพันธภาพครอบครัวท่ีดี มีความรัก ความอบอุ่น

ร่วมกัน 

1.8 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ปัจจัยท่ีเอื้อให้เกิดความสุข  

1) รักษาดุลยภาพการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับ

และธรรมชาติ 

1.1 การสงวนรักษา โดยมีการป้องกัน ใช้ 

ประโยชน์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีประสิทธิภาพ

โดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม 

1.2 การมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ี

ดีของคนไทย มีการดําเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษ 

1.3 การมีส่วนร่วม และการกระจายการใช้ 

ทรัพยากรให้คนทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา

อย่างท่ัวถึงเป็นธรรม 

2) การบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล 2.1 พัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและ 

ธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 

2.2 สร้างความเข้มแข็งภาคีการพัฒนาให้ 

สามารถเข้าร่วมในกระบวนการบริหารจัดการประเทศ 

2.3 มีการกระจายอาํนาจสู่ท้องถิ่น ชุมชน 

2.4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างเป็น

ธรรม ท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

2.5 เคารพในสิทธิหน้าท่ี ศักด์ิศรี คุณค่าของความเป็นคนท่ี

เท่าเทียม 
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องค์ประกอบ ประเด็นการพัฒนาตัวชี้วัด 
3) ระบบเศรษฐกิจท่ีสมดุลและเป็นธรรม 3.1 การพัฒนาอย่างมีคุณภาพอยู่บนพ้ืนฐานศักยภาพและ

ข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งขยายตัวท่ีสมดุล 

และมีแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคท่ีย่ังยืน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.2 การพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ เป็นไปอย่างรอบคอบ 

ระมัดระวัง มุ่งสู่การพ่ึงตนเองได้ และมีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

3.3 การกระจายผลประโยชน์อย่างเป็น 

ธรรม มีทางเลือกการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย ได้รับ

ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง

โปร่งใสเป็นธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 

4) สังคมสงบสุข มีชุมชนและวัฒนธรรมท่ี

เข้มแข็ง 

4.1 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถพ่ึงพาตนเอง

ได้ มีวัฒนธรรมระบบคุณค่าท่ีดีงาม ยึดโยงคนและชุมชน 

4.2 สังคมมีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเก้ือกูล เคารพในความ

เสมอภาคและความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มชน อยู่ร่วมกัน

อย่างสงบสุข สามัคคี 

4.3 มีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
 

ที่มา: สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (2549: 30-32) 
 
ความอยู่ดีมีสุข หรือ ความสุขของประชาชน มีการศึกษาและวิจัยถึงองค์ประกอบของ

ความสุขไว้ อาทิ สาสินี เทพสุวรรณ์ (2550: 53) ได้อธิบายถึงตัวชี้วัดของ “ความอยู่ดีมีสุข” 

(Well-Being) โดยความสําคัญของการวัดความสุขมีองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่เหมาะสม ซึ่งมี

ทั้งหมด 16 ตัวจาก 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ การกู้ยืม และการเป็น

ภาระ และการมีเงินออม 2) ด้านสังคม ได้แก่ การรู้จักคนในชุมชน การเสียสละเวลาและแรงงาน

เพื่อช่วยเหลือ การไว้เนื ้อเชื ่อใจหยิบยืมข้าวของ และการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 3) ด้าน

ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวอบอุ่น และสถานภาพสมรส 4) ด้านสุขภาพอนามัย ได้แก่ การเจ็บป่วย 

และการมีหลักประกันทางสุขภาพ 5) ด้านวัฒนธรรม/ความเชื่อ ได้แก่ การสวดมนต์ การตักบาตร 

การทําสังฆทาน และการทําสมาธิ 6) ด้านการศึกษา ได้แก่ ระดับการศึกษาสูงสุด และจีระศักดิ์ 

ทัพผา (2550: 13) ได้สรุปความสุขประกอบด้วยสองส่วน คือ ความสุขภายในและความสุข

ภายนอก ความสุขภายในประกอบด้วยความสุขในระดับจิตและปัญญา ส่วนความสุขภายนอกเป็น
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ความสุขที่เกิดจากความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ในการดํารงชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์ด้วยกันและปัจจัยทางสิ ่งแวดล้อม ได้แก่ การมีปัจจัยสี ่พอเพียง มีความมั่นคงในชีว ิต 

ครอบครัวอบอุ่น การมีชุมชนเข้มแข็ง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพอนามัยและโภชนาการที่ดี มี

การศึกษาทีดี มีชีวิตในการทํางานที่ราบรื่น ครอบครัวมีความรักสามัคคีกัน มีรายได้ที่พอเพียง มี

ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต และมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลในสังคม รวมทั้ง

แนวคิดของศิริชัย รอดทัศนา (2550: 45-46) ที่ได้อธิบายสรุปไว้ว่า การดําเนินงานเพื่อมุ่งเน้นเร่ือง

ความอยู่ดีมีสุขมีองค์ประกอบที ่เกี ่ยวข้องอย่างหลากหลายเชื่อมโยงมิติเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์หลักตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นการวัดผลกระทบ

สุดท้ายที่เกิดขึ้นกับคน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ คือ 

ความอยู่ดีมีสุขทางด้านร่างกายสามารถวัดได้ด้วย สุขภาพกายท่ีมีความแข็งแรงสมบูรณ์ และความ

อยู่ดีมีสุขทางด้านจิตใจก็สามารถวัดได้ด้วยการไม่ตกอยู่ในภาวะความเครียดมีความพอใจในสิ่งท่ี

ตนเองมี และส่งผลถึงการอยู่ร่วมกันกับครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการ

เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขจึงเป็นการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้ง

กายและใจอย่างเป็นระบบอันจะนําไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็น

สุข สังคมมีความเข้มแข็ง และประเทศชาติม่ันคงในที่สุด ซึ่งได้กําหนดกรอบในการศึกษาที่สําคัญ

ในการวัดด้านความอยู่ดีมีสุขทางกาย และทางใจ ทั้งนี้องค์ประกอบความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว

ได้มีการศึกษาของเยาวลักษณ์ คําชา (2551: 81) ได้ทําการศึกษาความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว: 

กรณีศึกษาในตําบลบ้านดง อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้จําแนกความอยู ่ดีม ีสุขของ

ครอบครัวไว้ 4 ด้าน ได้แก่ ความอยู่ดีมีสุขด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสุขภาพและความม่ันคงในชีวิต ด้านสังคม 

เมื่อกล่าวถึงดัชนี องค์ประกอบและตัวชี้วัดของความสุขแล้วยังต้องพิจารณาถึงมาตรวัด

ความสุขไว้ด้วย ซึ่งจากบทความของเสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ (2553: 3-9) เครือข่ายงานวิจัย

นานาชาติเพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (ไอราห์) ได้อธิบายการวัดความสุขไว้อย่างน่าสนใจมาก ดังนี้ 

- การวัดความสุขระดับบุคคล นั้นมีวิธีการท่ีได้รับความนิยมคือการสํารวจโดยใช้ข้อมูลจาก

แบบสอบถามในระดับบุคคลและครอบครัว ซ่ึงอาจใช้คําถามแบ่งได้สองประเภทคือคําถามเชิงเด่ียว

ดือมีคําถามเดียว (Single-item question) และคําถามเชิงซ้อน ซึ่งมีหลายคําถาม (Multiple-

item question) แล้วมาสังเคราะห์รวมค่าให้เป็นค่าเดียวในการสอบถามทัศนคติของบุคคล ทั้งนี้

คําถามเชิงเดี่ยวเก่ียวกับความสุขที่พบบ่อย เช่น “โดยรวมคุณมีความสุข (มีความพึงพอใจ) กับชีวิต

ในระดับไหน?” นอกจากคําถามเกี่ยวกับความสุขหรือความพึงพอใจกับชีวิตโดยรวมแล้ว คําถาม
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ลักษณะดังกล่าวยังใช้สํารวจความสุขหรือความพึงพอใจของชีวิตโดยแยกย่อยออกไปได้เป็นด้าน

ต่างๆ เช่นด้านการเงิน ครอบครัว สุขภาพ หน้าที่การงาน เป็นต้น คําถามเหล่านี้มักเป็นคําถาม

แบบปรนัย (Multiple choices) และจํานวนของตัวเลือก (choices) ท่ีให้เลือกมีตั้งแต่ 3 ไปจนถึง 

100 ขึ้นอยู่กับแบบสํารวจและวิธีการที่แตกต่างกัน แต่ใน The World Values Survey ถามว่า 

“โดยภาพรวมแล้ว คุณคิดว่า คุณมีความสุขในระดับใดโดยมี 4 ระดับคือ: มีความสุขมาก มี

ความสุขทีเดียว ไม่มีความสุข หรือไม่มีความสุขเลย” ส่วน General Social Survey นิยามใน

แบบสํารวจที่มีตัวเลือก 3 คือ มีความสุขมาก (Very happy) มีความสุข (Pretty Happy) และ ไม่

ค่อยมีความสุข (Not too happy) หรือใน Korean Labor and Income Survey มี 5 ระดับ

ของคําตอบของคําถามว่า โดยรวมคุณมีความพึงพอใจกับชีวิตแค่ไหน โดย นิยามคือ พึงพอใจมาก 

(Very satisfied) พึงพอใจ (Satisfied) เฉย ๆ (Neither satisfied not dissatisfied) ไม่พึงพอใจ 

(Dissatisfied) และไม่พึงพอใจเลย (Very dissatisfied) แต่เมื่อตัวเลือกมากข้ึน การวัดระดับ

ความสุข หรือความพึงพอใจก็ทําได้ละเอียดมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าความละเอียดของตัวเลือก

จะเป็นอย่างไร สิ่งสําคัญที่ผู้ออกแบบสํารวจควรคํานึงถึง ได้แก่ 1) ควรเลือกระดับจํานวนเป็น

จํานวนค่ี เพราะมาตรวัดหน่ึงๆ ควรจะมีค่ากลางเพื่อเป็นจุดก่ึงกลาง สําหรับการตัดสินใจของแต่ละ

บุคคล เช่น 7 หรือ 11 ระดับ ( 0 -10) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้อยู่ทั่วไป 2) ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

ทําให้การเปรียบเทียบระดับความสุขระหว่างประเทศเป็นไปได้ยาก การวัดระดับความสุขของคน

ต่างสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศยังมีปัญหามาก 

เพราะความสุขและความพึงพอใจอาจมีความหมายที่แตกต่างกัน เน่ืองจากบุคคลและวัฒนธรรมท่ี

แตกต่างกันอาจมีความแตกต่างในการตีความสิ่งที่เราต้องการวัดด้วยความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย จึง

ควรระมัดระวังหากมีการเปรียบเทียบความสุขของบุคคลข้ามประเทศหรือวัฒนธรรม การออกแบบ

การวิจัยและวิธีการทางเศรษฐมิติที่เหมาะสม จะช่วยลดอคติในการตีความได้บ้าง นอกจากน้ี

ตัวเลือกระดับคะแนน(Scale) ที่ให้ชาวเอเชียมักเลือกคือตัวเลือกกลางๆ ในขณะที่ชาวตะวันตกไม่

ลังเลที่จะเลือกตัวเลือกต้นหรือปลาย (extreme choices) 

- การวัดความสุขในระดับประเทศ โดยในหลายประเทศต่าง ๆ โดยวิธีการได้แก่ การรวม

ความสุขรวม (Aggregate Happiness) แล้วมาหาค่าเฉลี่ยหรือมักเรียกว่าดัชนีความสุขมวลรวม

ประชาชาติ (Index of Gross National Happiness) การวัดการกระจายหรือความแตกต่างใน

ความสุขของกลุ่มต่างๆในสังคม (Inequality of Happiness) การวัดช่วงชีวิตที่มีความสุข 

(Happy Life Years) และการผสมผสานระหว่างการวัดความสุขรวมและการวัดความไม่เท่าเทียม

ของความสุขของคนกลุ่มต่างๆ (Inequality Adjusted Happiness) 
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นอกจากนี้เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ได้นําแนวคิดของการวัดความสุขของประเทศภูฏานที่

มีรายละเอียดจากการแปลข้อความโดยคุณอรณิชา สว่างฟ้า เกี่ยวกับการวัด Gross National 

Happiness ใน 9 มิติ (Domains) ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขทางกายภาพ การมีสุขภาพที่ดี 

ความสมดุลของการใช้เวลา การศึกษา วัฒนธรรมที่หลากหลายและยึดหยุ่น ธรรมาภิบาล ความ

เข้มแข็งของชุมชน สิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและฟื้นฟูได้ และมาตรฐานการครองชีพ และ

เปร ียบเท ียบค ่าที ่ไ ด ้ในแต ่ละองค ์ประกอบกับระด ับที ่น ่าจะเป ็นระด ับที ่ม ีความพ ึงพอใจ 

(Sufficiency cut-off) หรือสามารถได้รับความสุขได้ ปัจจัยที่กําหนด Gross National 

Happiness เหล่านี้ต้องถูกแทนด้วยตัวแปรที่วัดได้จริง Center of Bhutan Studies จึงได้

ออกแบบสํารวจที่ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ และใช้ทั้งคําถามทั้งแบบอัตวิสัยและภาวะวิสัยดังตาราง

ต่อไปนี้ (เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์, 2553: 11-14) 

ตารางที่ 2.5 องค์ประกอบและประเด็นการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข 

ปัจจัย ข้อคําถาม 
สุขภาพกาย - การให้คะแนนสุขภาพของตนเอง (Self-reported 

health) 

- ความพิการระยะยาว 

- จํานวนวันท่ีสุขภาพดีในเดือนท่ีผ่านมา 

- Body Mass Index , ส่วนสูง และนํ้าหนัก 

- ความรู้เร่ือง HIV และ AIDS 

- ความรู้เร่ืองการเลี้ยงเด็กด้วยนมแม่ 

- ระยะทางถึงสถานีสาธารณสุขท่ีใกล้ท่ีสุด 

สุขภาพใจ - การให้คะแนนความเครียดของตนเอง 

- ความถี่ของการสวดมนต์ 

- ความถี่ของการน่ังสมาธิ 

- การคํานึงถึงหลักธรรมในชีวิตประจําวัน 

- ความถี่ของความรู้สึกเห็นแก่ตัว 

- ความถี่ของความรู้สึกสงบ 

- ความถี่ของความรู้สึกเมตตากรุณา 

- ความถี่ของความรู้สึกเอื้อเฟ้ือ 

- ความถี่ของความรู้สึกหงุดหงิด 

- ความคิดฆ่าตัวตาย 

ความสมดุลในการใช้เวลา - จํานวนชั่วโมงการทํางาน 
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ปัจจัย ข้อคําถาม 
- จํานวนชั่วโมงการนอน 

ความเข้มแข็งทางสังคมและวัฒนธรรม - ความสามารถด้านภาษา 

- ความถี่ในการเล่นกีฬาพ้ืนบ้าน 

- ความรู้เร่ืองหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 

- การสอนบุตรหลานเก่ียวกับระเบียบวินัย 

- การสอนบุตรหลานเร่ืองความความยุติธรรม 

- ความรู้เร่ืองการแสดงพ้ืนบ้าน 

- ความสําคัญของการตอบแทนบุญคุณ 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฆ่า 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการลักขโมย 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการโกหก 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางเพศ 

- จํานวนวันท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและเพ่ือนบ้าน 

ความเข้มแข็งของชุมชน - ความไว้วางใจในตัวเพ่ือนบ้าน 

- ความถี่การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของเพ่ือนบ้าน 

- การแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างเพ่ือนบ้านในรอบ 12 

เดือนท่ีผ่านมา 

- ความถี่ของการเข้าสังคมกับเพ่ือน 

- ความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยสมาชิกในครอบครัว 

- ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว 

- การทะเลาะกันของคนในครอบครัว 

- ความเข้าใจของคนในครอบครัว 

- การให้กาํลังใจของคนในครอบครัว 

- จํานวนญาติพ่ีน้องท่ีอยู่ในชุมชนเดียวกัน 

- การเป็นเหย่ืออาชญากรรม 

- ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต 

- ความขัดแย้งของคนในชุมชน 

- จํานวนวันท่ีทํางานเป็นอาสาสมัครในชุมชนในระยะ 12 

เดือนท่ีผ่านมา 

- เงินบริจาคในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา 

- การได้รับการสนับสนุนจากคนรอบตัว 

การศึกษา - ระดับการศึกษา 
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ปัจจัย ข้อคําถาม 
- ความรู้ด้านภาษาประจําชาติ และภาษาอังกฤษ 

- ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของชุมชน 

คุณภาพชีวิต - รายได้ของครอบครัว 

- ความพอเพียงของรายได้เทียบกับความจําเป็น 

- ความพอเพียงของอาหาร 

- ความเป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัย 

- พ้ืนท่ีใช้สอยในบ้าน 

- การใช้เสื้อผ้ามือสอง 

- ความยากลําบากในการช่วยเหลืองานของชุมชน 

- การผัดผ่อนการซ่อมบํารุงดูแลบ้าน 

ธรรมาภิบาล - การให้คะแนนรัฐบาลในการลดช่องว่างทางรายได้ 

- การให้คะแนนรัฐบาลการปราบการโกงกินของรัฐบาล 

- ความมีอิสระในการออกความเห็น 

- ความปลอดภัยจากความไม่เท่าเทียม 

- ความเชื่อม่ันต่อหน่วยงานรัฐ 

- ความเชื่อม่ันของสื่อมวลชน 

ความเข้มแข็งของระบบนิเวศ - มลพิษทางนํ้า 

- การถูกกัดกร่อนของดิน 

- วิธีการกําจัดขยะของครอบครัว 

- ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อมบริเวณ

ชุมชน 

- การปลูกต้นไม้ในบ้านและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

 

จากแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของความสุขที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความสุข

นั้นมีองค์ประกอบกว้าง ๆ มีอยู่ 2 ประการ ได้แก่ ความสุขทางกาย และความสุขทางใจ โดย

จําแนกความสุขทางกาย ประกอบด้วยตัวชี้วัดรวมดังน้ี (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2559: 70) 

 - การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 - การได้รับประทานอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ทุกม้ือ 

 - การมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดีเหมาะสมกับฐานะ 

 - การมีสภาพแวดล้อมที่ดี 

 - การมีงานทํา 
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 - การมีการศึกษาที่ดี 

 - การมีเพื่อนร่วมงานท่ีดี 

 - การมีครอบครัวที่อบอุ่น 

 - การมีรายได้ท่ีเหมาะสม 

 - การได้พบหากับบัณฑิต 

 - การได้อยู่ในชุมชนที่เข้มแข็งผู้นํามีธรรมาภิบาล 

 - การได้ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนความสุขทางใจ ประกอบด้วยตัวชี้วัดรวมดังนี้ 

 - การได้โอกาสเข้าวัด ฟังธรรม ทําบุญตักบาตรสมํ่าเสมอ 

 - การได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีของสังคม 

- การรู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง ปรับตัวไม่ให้เกิดความเครียด 

- การสวดมนต์ และการน่ังสมาธิอย่างสมํ่าเสมอ 

- การยึดหลักธรรมในชีวิตประจําวัน 

- การมีความรู้สึกสงบร่มเย็นใจ เมตตา รู้สึกเอ้ือเฟื้อ 

 - การไม่ประมาทในการดําเนินชีวิต 

 - การได้อ่านหนังสือธรรมะเป็นประจํา 

ชี้ให้เห็นว่า ความสุข ในที่นี้หมายเอาความสุขที่สามารถวัดได้จากความรู้สึกและความ

คิดเห็น อธิบายได้แม้อย่างกว้าง ๆ ก็ได้ ความสุขในงานวิจัยนี้จึงเกิดขึ้นด้วยความพอใจ การไม่มี

ความขัดแย้งที่รุนแรง แม้มีปัญหาอยู่แต่สามารถแก้ไขได้ ความสุขอยู่ที่ความพอใจ แม้ไม่บรรลุ

เป้าหมายที่ต้องการ ขอให้ตอบความต้องการให้เกินท่ีคาดหวัง รับได้ อยู่ได้ พอใจกับผลที่เกิดข้ึนใน

ชีวิตสามารถทํากิจวัตรประจําวันได้อย่างไม่ขัดสนหรือติดปัญหาใด ๆ จนหยุดชะงักไปก็มีความสุข 

 

2.5 แนวคิดเก่ียวกับเกษตรกรรม (Agriculture) 
 

การปลูกพืชผสมผสานหรือการทําเกษตรในระดับครอบครัวเรือนเป็นการทําเพื่อยังชีพให้มี

ความเป็นอยู่ที่ได้อย่างยั่งยืนสามารถกินอ่ิมสมบูรณ์ทั้ง 3 ม้ือ ที่มีลักษณะพึ่งพาซ่ึงกันและกันใช้พื้นท่ี

ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดในการดํารงชีวิตมักจะมีลักษณะเป็นการปลูกพืชหลากหลายชนิด 

หากชอบพืชผัก ผลไม้ หรือเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนชนิดใดที่ให้คุณค่าทางอาหาร เพื่อความอุดมสมบูรณ์

ของสมาชิกในครัวเรือนให้เลือกมาปลูกหรือเลี้ยงชนิดนั้น ๆ อย่างง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนเพื่อการใช้บริโภค



76 

 

ได้เป็นประจํา ในการทําการปลูกพืชผสมผสาน เป็นการทําการเกษตรท่ีมีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 

ประมง ป่าไม้และกิจกรรมอ่ืน ๆ ทางการเกษตรหลาย ๆ อย่าง มากกว่า 2 อย่างข้ึนไป เพื่อตอบสน

อต่อการบริโภค ลดความเสี่ยง จากราคผลผลิตท่ีไม่แน่นสอนหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึง

ประเทศไทยเหมาะสมมากกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีการปลูกข้าว พืชอาหาร พืชน้ํามัน 

พืชเส้นใยรวมถึงพืชเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับงานวิจัยของผลกระทบของเกษตรกรรมกับผลลัพธ์ของการ

พัฒนาโภชนากรในแคนนาดา มีกิจกรรมทางการเกษตร ทั้งการทําสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ เกษตร

ผสมผสานซ่ึงมีผลต่อสภาวะโภชนการและสุขภาพที่ดีของประชาชน ครั้นกล่าวถึงการเกษตรกรรม

นับว่าเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาแต่สมัยโบราณกาล เป็นอู่ข้าวอูน้ํา มีการพัฒนาการเกษตรจาก

ภาครัฐมาโดยตลอดเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความม่ันคงอย่างยั่งยืน ให้การสนับสนุน

และส่งเสริมเกษตรกรไทยมีการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อหลุดพ้นจาก

ความทุกข์ ความแร้นแค้น และภาวะหน้ีสิน สําคัญต้องมองให้ถึงการเป็นเกษตรกรรมที่ยั่งยืนท่ี

เก่ียวกับการทําการเกษตรท่ีไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมระหว่างพืช สัตว์ 

คน และสภาพแวดล้อมท่ีเก้ือกูลกัน จนก่อให้เกิดความม่ันคงด้านอาหาร มีรายได้เพียงพอ ต่อการ

ดํารงชีวิต และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในชีวิตของตนเองและครอบครัว (สํานักสงเสริมและฝึกอบรม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560; กองนโยบายและแผนงาน สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2555: 

1; ชัชนี วายล่ี, 2543: 169; Berti, Kraseve & FitzGerald, 2004; พจนานุกรมไทย ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ออนไลน์: การเกษตร, 2560; กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์, 2560: 2; สมพันธ์ เตชะอธิกและคณะ, 2544: 62) เม่ือพิจารณาท้ังประเทศในการทํา

การเกษตรในพื้นท่ีชนบทไทย ซ่ึงเก่ียวกับการปลูกพืชไร่อายุส้ันในฤดูแล้ง หมายความถึงการปลูก

พืชผักที่มีอายุสั้น ตามรายงานหมู่บ้านชนบทไทย จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2558 

พบว่า ครัวเรือนในภาคเหนือ มีครัวเรือนท่ีทําการเกษตรพืชผักมากที่สุด จนําวน 132,484 ครัวเรือน 

(คิดเป็นร้อยละ 49.77) มีจํานวนการปลูกกว่า 773,599 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 57.18 ไร่ของพื้นท่ีปลูก

พืชไร่อายุสั้นในฤดูแล้งทั้งหมด) (คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(พชช.), 2558: 7) เม่ือพิจารณาสภาพพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นท่ีเพาะปลูกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนใน

ปัจจุบัน มีพื้นท่ี 875,796 ไร่ (ร้อยละ 11.71 ของพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอนท้ังหมด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

พื้นที่ปลูกข้าว 178,226 ไร่ (ร้อยละ 2.19) รองลงมาเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่หมุนเวียน 63,042 ไร่ (ร้อย

ละ 0.78) ส่วนท่ีเหลือเป็นพืชไร่ไม้ผลรวมกันร้อยละ 7.81 โดยตามโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่าจากราคาประจําปี สาขาเกษตรกรรมฯ คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 27.0 เป็นเป็นสัดส่วนที่สูงท่ีสุด (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด, 
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สํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ออนไลน์, 2560: 25-28) นอกจากนี้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ของครัวเรือนสูงสุดโดยมีค่าน้ําหนักระดับ 1.00 ได้แก่ ครัวเรือน

ประหยัดมีการปลูกพืชผักสวนครัว (ดิเรกกช ภณก้อนกลีบ, 2551: 109) และในงานวิจัยทุนทางสังคม

กับการพึ่งตนเองตามแนวรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชาติพันธุ์ในโครงการหลวงหมอกจ๋าม 

ชุมชนต้องส่งเสริมการเกษตรอย่างผสมผสานที่หลากหลายรูปแบบ คือ เกษตรแบบครัวเรือน เกษตร

แบบยังชีพ คือ กินทุกอย่างท่ีปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน พืชผักสวนครัวริมรั้วรอบบริเวณบ้าน ควบคู่กับ

การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชิต ป่าไม้ สมุนไพร พืช ผักอาหารแบบวนเกษตร (ทรงจิต พูลลาภ, 

2554: 245) 

ถึงอย่างไรก็ตามการน้อมนํา หรือ การประยุกต์ หรือ พฤติกรรมที่กระทําไปซ่ึงการนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุยเดช ได้ทรงให้ตัวอย่างไว้อย่างชัดแจ้ง คือ ทฤษฎีใหม่ ท่ีบ่งช้ีถึงปัจจัยด้านการปลูกพืช

ผสมผสานและการทําเกษตร ตามที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้น้อมนํามาอธิบายไว้ว่า ทฤษฎีใหม่ คือ ตัวอย่าง

ที่เป็นรูปธรรมของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่เด่นชัดที่สุด ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้พระราชทานพระราชดําริน้ี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่มักประสบปัญหาทั้งภัยธรรมชาติและ

ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการทําการเกษตร ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะการ

ขาดแคลนนํ้าได้โดยไม่เดือดร้อนและยากลําบาก ซ่ึงมีความสําคัญในการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลง

เล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ซ่ึงไม่เคยมีใครคิดมาก่อน และมีการ

คํานวณโดยใช้หลักวิชาการเก่ียวกับปริมาณน้ําท่ีจะกักเก็บให้พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้อย่าง

เหมาะสมตลอดปี รวมถึงมีการวางแผนท่ีสมบูรณ์แบบสําหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมีถึง 3 ข้ันตอน 

สําคัญดังน้ี (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2557: 18-26) 

“ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น มีรายละเอียดคือการให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตาม

อัตราส่วน 30:30:30:10 หมายถึง พื้นที่ส่วนที่หน่ึง ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ใช้ขุด

สระเก็บกักนํ้าเพื่อใช้เก็บกักน้ําในฤดูฝน และเสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจน

การเลี้ยงสัตว์และพืชน้ําต่าง ๆ พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ให้ปลูก

ข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจําวันสําหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพื่อ

ตัดค่าใช้จ่าย พื้นท่ีส่วนท่ีสาม ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 

พืชผัก พืชไร่ พืช สมุนไพร ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็

นําไปจําหน่าย และพื้นที่ส่วนท่ีสี่ ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นท่ีอยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ 

ถนนหนทาง และโรงเรือนอ่ืน ๆ  
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ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง เม่ือเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดิน

ของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเร่ิมข้ันท่ีสอง คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ 

สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันดําเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน เป็นต้น) เกษตรกรจะต้อง

ร่วมมือในการผลิต โดยเร่ิมตั้งแต่ข้ันเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย การจัดหาน้ํา 

และอ่ืน ๆ เพื่อการเพาะปลูก 

2) การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจําหน่ายผลผลิต) เมื่อมี

ผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่าง ๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น 

การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว 

ตลอดจนการร่วมกันขายผลผลิตได้ราคาดี และลดค่าใช้จ่ายลงอีกด้วย 

3)  การ เป็นอยู่  (กะปิ  น้ํ าปลา  อาหาร เค ร่ืองนุ่ ง ห่ม เ ป็นต้น )  ใน

ขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิต เช่น อาหารการกิน ต่าง ๆ กะปิ นํ้าปลา เสื้อผ้า ท่ีพอเพียง 

4) สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้) แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่

จําเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยามป่วยไข้ หรือมีกองทุนไว้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ใน

กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

5) การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา) ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริม

การศึกษา เช่น มีกองทุนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง 

6) สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ 

โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว โดยกิจกรรมทั้งหมดจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุก

ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนเป็น

สําคัญ 

ทฤษฎีใหม่ข้ันท่ีสาม เม่ือดําเนินการผ่านพ้นข้ันท่ีสองแล้ว เกษตรกร หรือ

กลุ่มเกษตรกรควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ข้ันที่สามต่อไป คือติดต่อประสานงาน เพื่อ

จัดการหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัท ห้างร้านเอกชน มาช่วยใน

การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึงทุกฝ่ายควรได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ 

- เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา) 

- ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซ้ือข้าวบริโภคในราคาต่ํา ( ซ้ือ

ข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง) 
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- เกษตรกรซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ํา เพราะรวมกันซ้ือเป็น

จํานวนมาก (เป็นรานสหกรณ์ราคาขายส่ง) 

- ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพื่อไป

ดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลดียิ่งข้ึน” 

ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นความสําเร็จเบื้องต้นของการบริหารจัดการพื้นท่ีที่มี

อยู่อย่างจํากัด เพื่อจะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแนวคิดนี้คํานึงถึงความคุ้มค่า และครบวงจร

ต่อการดํารงชีพให้เกิดพออยู่  พอมี พอกิน พอใช้ ตามอัตภาพของตน รวมถงต้องพิจารณา

สภาพแวดล้อมและภูมิประเทศในการจัดสรรพื้นที่ และพื้นที่ทุกพื้นที่จําเป็นต้องมี “น้ํา” เพราะนํ้า คือ 

ชีวิต อุ้มชู เก้ือหนุนและสามารถหล่อเล้ียงทุกสรรพชีวิตในพื้นท่ีของเกษตรกรเอง ต่อมาต้องมีแหล่ง

อาหาร ที่กําหนดตามสัดส่วนของสมาชิกของครอบครัวโดยมีทั้งข้าว ผลไม้ ไม้ยืนต้น สมุนไพร เป็นต้น 

และมีท่ีอยู่อาศัย ทั้งนี้การดํารงชีวิตตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่นี้หากประชาชนสามารถปฏิบัติได้จะ

ทําให้ชีวิตและครอบครัวห่างไกล “ความยากจน” โดยสิ้นเชิง (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2560: 27-28) 

ชี้ให้เห็นว่า การเกษตรกรรม เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องการเลี้ยงชีพแบบพออยู่ พอกิน สูงไปถึง

การค้าเชิงพาณิชย์ โดยมีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง ทําสวนทําไร่ ทํานาเพื่อความมั่นคงได้อาหาร 

มีกินตลอดปี มีพืชผักผลไม้ที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตได้ตลอดปีโดยไม่เดือดร้อน เมื่อผลิตเกินสามารถ

จําหน่าย จ่ายแจกได้ มีกลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ มีแนวคิด

ร่วมกันในการดํารงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับเกลือสินเธาว์ (Rock Salt) 
 

เม่ือกล่าวถึง “เกลือ” ทุกคนจะรู้สึกได้ว่า “มีความเค็ม” เป็นรสชาติใช้ประโยชน์ทั้งด้าน

อาหาร (กินได้) และส่วนผสมของผลผลิตท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน รวมถึงเก่ียวกับการเกษตร (กินไม่ได้) 

อย่างเช่น ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน น้ํายาทําความสะอาด ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น ดังนั้น

เม่ือพื้นที่ใดมีการทํานาเกลือต้องได้รับทั้งคุณและโทษไปด้วย อย่างประเทศไทยมีพื้นที่การทํานาเกลือ

สินเธาว์มากท่ีสุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีธรณีสัณฐานของภาคอีสานเป็นประเภทที่ราบสูง 

ชื่อว่า " ที่ราบสูงโคราช" มีแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ซ่ึงมีพื้นท่ีครอบคลุม 50,000 ตารางกิโลเมตร

ของพื้นท่ีของท้ังภาค โดยใต้พื้นดินในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครบรรจุไปด้วยชั้นเกลือหิน ชั้นหินดิน

เหนียว และชั้นหินดินดานของชุดหินมหาสารคามเป็นส่วนใหญ่ เกลือหินพบได้ท้ังในระดับตื้น

ประมาณ 5-50 เมตรจากพื้นดิน และในระดับลึกประมาณมากกว่า 500 เมตรจากพื้นดิน ท้ังน้ี
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เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวของเกลือหินท่ีสามารถเคลื่อนไหลได้ง่ายเม่ือมีการสูญเสียสมดุลของแรง

กดหรือแรงดัน ทําให้ลักษณะโครงสร้างธรณีวิทยาใต้ผิวดินของภาคอีสานมีความยุงยากกว่าธรณีวิทยา

ที่ปรากฏให้เห็นบนพื้นผิวได้ อย่างไรก็ตามการผลิตเกลือในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สร้าง

ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เกิดความขัดแย้งของชุมชนผู้ผลิตเกลือท่ีก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เพราะ

ดินเค็มและน้ําเค็ม สร้างปัญหาให้กับผู้ประกอบอาชีพในทางการเกษตร และสร้างปัญหาให้กับแหล่ง

น้ําที่มีแนวโน้มที่จะขาดแคลนมากยิ่งข้ึนในอนาคต นอกจากน้ีเกลือหินถูกทําละลายและถูกนําข้ึนสู่ผิว

ดินโดยวัฎจักรของน้ําบาดาล การละลายออกไปของเกลือทําให้เกิดโพรงใต้พื้นดิน ซ่ึงถ้าหากเป็นโพรง

ขนาดใหญ่ ดินชั้นบนรับนํ้าหนักไว้ไม่ได้อาจจะเกิดการถล่มตามมาได้ ดังนั้นเกลือหินท่ีมีอยู่อย่าง

มากมายมหาศาลในภาคอีสานจึงให้ท้ังประโยชน์และโทษ หากต้องการท่ีจะใช้ทรัพยากรเกลือในภาค

อีสานอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด (เพียงตา สาตรักษ์, 2546: ออนไลน์) 

 

2.6.1 ความหมายของคําว่า “เกลือ”และข้ันตอนการทําเกลือสินธ์ 

นิยามของคําว่า “เกลือ” ตามพจนานุกรมอิเล็กทรอนิคส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

(ราชบัณฑิตยสภา, 2559: ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของคําว่า “เกลือ” ไว้ว่า วัตถุที่มีรสเค็ม ใช้

ประกอบอาหารเป็นต้น โดยทั่วไปได้มาจากนํ้าทะเล, เกลือสมุทร ก็เรียก; (วิทยา) สารประกอบซ่ึง

ประกอบด้วยโลหะหรือหมู่ธาตุท่ีเทียบเท่าโลหะกับอนุมูลกรด ส่วนคําว่า “เกลือสินเธาว์” หมายถึง 

เกลือที่ได้จากดินเค็ม ซ่ึงในทางธรณีวิทยาเรียกว่า “เกลือหิน” (rock salt) เป็นแร่เกลือที่ระเหยชนิด

หนึ่ง ประกอบด้วยแร่เฮไลต์หรือเกลือโซเดียมคลอไรต์ท่ีมีมากกว่าร้อยละ 90 สามารถนําไปใช้ใน

อุตสาหกรรมเคมีได้หลากหลายชนิด ส่วนใหญ่มีการกําเนดแบบหินชั้น เกิดร่วมกับแร่โพแทช ในแอ่ง

สะสมตัวที่มีสภาพภูมิอากาศแบบแห้งแล้ง มีการระเหยตัวของน้ําทะเลในแอ่งปิดหรือแอ่งที่ถูกตัดขาด

จากทะเลเปิด เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาในสมัยดึกดําบรรพ์ เม่ือน้ําทะเลถูกแดดเผา

และระเหยไปประมาณร้อยละ 90 จากเดิม จะมีการตกผลึกกลายเป็นเกลือหิน ซ่ึงประเทศไทยมีพบ

สะสมตัวอยู่ในชั้นหินโคราช แอ่งสกลนคร แอ่งโคราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางพื้นท่ีเกลือหิน

เม่ือถูกละลายพาซึมข้ึนมาบนผิวดินถูกแดดเผา เกิดผลึกใหม่เป็นขลุยขาว ๆ เรียกว่า เกลือสินเธาว์ 

สามารถนําไปใช้บริโภคได้ ซ่ึงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีถึง 14 หลุม ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของ

จังหวัดประมาณ 216.98 ตารางกิโลเมตร สามารถประเมินปริมาณสํารองของเกลือหินได้ประมาณ 

76,672 ล้านเมตริกตัน (กรมทรัพยากรธรณี, 2552: 58) 

คร้ันเม่ือกล่าวถึงเกลือสินเธาว์ เป็นเกลือท่ีถูกผลิตข้ึนแถบที่ราบสูง หรือภูเขา ซ่ึงการได้มาต้อง

สูบข้ึนจากใต้ดินเท่านั้น โดยมีกระบวนการผลิตที่เป็นแบบดั้งเดิมจากงานวิจัยของเพชร สุพพัตกุล 
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(2542: 32-41) ได้อธิบายการผลิตเกลือสินเธาว์แบบดั้งเดิมของประชาชนในตําบลบ้านดุง อําเภอบ้าน

ดุง จังหวัดอุดรธานี มี 2 วิธีคือ วิธีการต้ม และวิธีการตาก มีรายละเอียดดังนี้ 

1) กรรมวิธีการต้ม มีข้ันตอนดังนี้ 

- สูบน้ําจากใต้พื้นดินข้ึนมาใส่ในกระทะ โดยใช้ป้ัมน้ําหรือเคร่ืองสูบนํ้าข้ึนมาจากใต้

พื้นดินใส่ลงในกระทะเหล็กสี่เหลี่ยมท่ีเตรียมไว้สําหรับต้มเกลือจนเกือบจะเต็มกะทะ 

- ดําเนินการต้มโดยคอยควบคุมดูแลเชื้อเพลิงที่เผาไหม้แกลบให้มีความร้อยอย่าง

สมํ่าเสมอ ใช้ตะขอเหล็กคอยเข่ียแกลบที่เผาไหม้แล้วออกจากเตา คอยใส่แกลบลงในกล่องที่ไว้สําหรับ

ใส่แกลบ เม่ือใช้ตะขอเหล็กเข่ียท่ีเผาไหม้แล้วออก แกลบท่ีอยู่ในกล่องข้างบนก็จะไหลลงและเผาไหม้

อยู่ตลอดเวลา 

- การต้มเกลือจะให้ความร้อนสมํ่าเสมอ นํ้าเกลือที่กําลังต้มจะร้อยระอุ ต้มจนเห็น

ผลึกเกลือเป็นสีขาวข้ึนมาเร่ือย ๆ จะใช้เวลาประมาณ 10-13 ชั่วโมง ในการต้มเม่ือน้ําร้อนจะมีไอน้ําท่ี

เกิดจากการต้มลอยข้ึนจากกระทะ ใช้ไม้ตะทาคนเร่ือย ๆ เม่ือมีเม็ดเกลือที่ตกตะกอนมาก ๆ ก็จะใช้

พลั่วตักข้ึนใส่ตะแกรงเหล็กที่แขวนไว้กลับลอกให้สะเด็ดน้ํา 

- เม่ือต้มได้ที่จะตักเลือกใส่ตะแกรงเหล็ก ซ่ึงแขวนไว้มีลักษณะคล้ายกระเช้า เพื่อให้

เกลือสะเด็ดน้ํา แล้วขนย้ายจากกระทะไปเก็บที่โกดังหรือยุ้งฉาง โดยใช้ลอกเลื่อนจากบริเวณกระทะไป

เก็บที่ยุ้งฉาง 

- เม่ือเก็บเกลือไว้ในโกดังแล้ว ก็จะบรรจุเกลือใส่พุงพลาสติกหนักถุงละประมาณ 10-

20 กิโลกรัม และใส่กระสอบป่านหนักกระสอบละ 50-100 กิโลกรัม เพื่อสะดวกในการขนย้ายไปขาย 

โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการต้มเกลือ ดังนี้ 

1) ท่อพลาสติกส่งน้ําเกลือจากใต้ผิดดินสู่กระทะต้มเกลือ 

2) เครื่องสูบนํ้าหรือหัวโยกบาดาลจากน้ําใต้ผิวดิน 

3) กระทะเหล็กขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 2.5 เมตร หรือ 8x2x0.2 เมตร ใช้ต้ม

น้ําเกลือ 

4) แผนเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร ทําเป็นกล่องไฟใส่เชื้อเพลิง

ลงไปในกล่อง 

5) เตาต้มเกลือ นิยมก่อด้วยดินทนไฟหรือดินเหน่ียวผสมแกลบ (สําหรับก่อเป็นเตา) 

มีขนาดยาวประมาณ 6-8 เมตร และกว้างประมาณ 1.5-2.0 เมตร เตาจะมีลักษณะเป็นกล่องมีขนาด

กว้างพอสมควรมีตะแกรง เหล็กเส้น เพื่อให้แกลบไหลลงอย่างสมํ่าเสมอ 
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6) โรงเรือนสําหรับต้มเกลือขนาดกว้างยาวตามขนาดของจํานวนเตาท่ีมีอยู่ของแต่ละ

คนท่ีเป็นเจ้าของกิจการต้มเกลือ เช่น กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 3 เมตร 

7) โรงเรือนสําหรบเก็บเชื้อเพลง (แกลบหรือชังข้าวโพด) 

8) ยุ้งฉางหรือโกดังสําหรับใส่เกลือ บางรายก็ใช้โรงเรือนต้มเกลือบางรายก็ทํายุ้งฉาง

แยกจากโรงต้มเกลือ แต่จะอยู่ไม่ห่างไกลจากสถานท่ีต้มเกลือ 

9) เชื้อเพลิง เช่น ไม้ฟืน หรือแกลบ 

10) เข่งสําหรับบรรจุเกลือใช้ในการขนย้าย และใช้ในการใส่แกลบมาเทลงกล่องไฟ 

11) ไม้สําหรับกวาดเกลือหรือไม้ระทาหรือไม้คะทา 

12) ตะขอเหล็กสําหรับใช้เข่ียแกลบที่เผาไหม้แล้ว เพื่อให้เชื้อเพลิงเผาไหม้ได้อย่าง

สมํ่าเสมอตลอดเวลาไม่ให้มีการอุดตันของแกลบ 

13) ตะแกรงเหล็กท่ีทําเป็นอุปกรณ์ประกอบการขนย้ายเป็นลักหรือล้อเลื่อนลักษณะ

คล้ายกระเช้าสําหรับใช้ขนเกลือที่ต้มได้ท่ีแล้วข้ึนจากกระทะ ไปเก็บในยุ้งฉางหรือท่ีโกดัง 

14) พลั่ว คะทา ใช้สําหรับตักแกลบใส่เข่ง ตักแกลบใส่เตา และตักเกลือใส่เข่งหรือ

ตะแกรงเหล็ก และยังใช้ตักแกลบที่เผาไหม้แล้วออกมากองไว้เพื่อขนย้ายไปยังที่อ่ืน 

15) โอ่งหรือถัง สําหรับเก็บนํ้าจืดไว้ใช้ล้างมือล้างเท้าหลังจากเสร็จสิ้นจากการต้ม

เกลือ หรือเวลาพักรอการต้มเกลือ 

16) ตราชั่ง เพื่อชั่งเกลือ 

17) ถุงพลาสติก สําหรับบรรจุเกลือ 

เม่ือได้ข้ันตอนและอุปกรณ์ ต้องรู้จักกระบวนการท่ีเป็นกรรมวิธีการตาก มี 2 รูปแบบใน

อําเภอบ้านดุง คือ นาดิน นาปูนซีเมนต์ มีวิธีการผลิตเกลือเหมือนกัน แต่จะต่างกันตรงอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การผลิต เช่น การผลิตเกลือแบบนาดินต้องมีสวิงสําหรับตักเกลือและร่อนเอาเศษดินออกให้เหลือแต่

ผลึกเหลือ และใช้เครื่องสูบน้ําสําหรับสูบนํ้าเค็มบริเวณแปลงนาเข้านาเลย ไม่ต้องทําการขนย้าย

น้ําเกลือเหมือนการทํานาปูน เป็นต้น  

2) ข้ันตอนการตากเกลือนาดิน (ลานดิน) ดังนี้ 

- เลือกสถานที่ผลิตเกลือเลือกเอาบริเวณท่ีใกล้กับบ่อเกลือใต้ดิน เพื่อสะดวกในการ

สูบนํ้าใส่นาดิน 

- จ้างแรงงานเพ่อทําการเตรียมพื้นท่ีทําการปรับหน้าดินให้เรียบ โดยมีการขุดเอาตอ

ไม้ ต้นไม้ และเศษวัสดุ เศษไม้ ออกจากบริเวณที่ต้องการทําแปลงนาเกลือแบบนาดิน 
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- ทําการปรับหน้าดิน โดยใช้แรงงานคน บางรายก็ใช้เครื่องจัก เช่น รถแทรกเตอร์

เข้ามาเกลี่ยปรับหน้าดิน ให้มีระดับเดียวกันทั้งแปลง 

- ใช้ลูกกลิ้งทําการบดอัดหรือสามเกลือทุบให้พื้นดินเสมอกัน 

- ทําคัดคูรอบ ๆ เป็นสองชั้น คือ ชั้นนอกและชั้นใน เว้นช่องว้างระหว่างคันคูไว้

ประมาณ 50-60 เซนติเมตร เพื่อสําหรับระบายน้ําออกจากแปลงหน้าดิน 

- วางท่อพลาสติกก่อกันแต่ละแปลง จากแปลงหนึ่งไปยังอีกแปลงหนึ่งเพื่อให้น้ําที่สูบ

ข้ึนมาระบายไปสู่แปลงที่ต่อท่อพลาสติกไว้ 

- ทําการตากน้ําเค็มให้แห้ง โดยอาศัยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อให้ได้

ผลึกเกลือ ใช้ไม้คะทากวาดผลึกเกลือมากองไว้เป็นกอง ๆ  

- ตักเกลือใส่เข่งไว้เพื่อเตรียมขนย้ายข้ึนรถยนต์หรือรถอีแต๋น 

- เก็บเกลือจากแปลงนาไปเก็บไว้ท่ีโรงเรือนหรือยุ้งฉางที่ไว้สําหรับเก็บเกลือเพื่อรอ

การแปรรูปหรือรอการขายส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรม 

3) วิธีการตากเกลือแบบนาปูน (ปูนซีเมนต์) มีข้ันตอนดังนี ้

- เลือกพื้นที่สําหรับทํานาปูนในบริเวณที่โล่แจ้งอยู่ในที่สูง ไม่มีต้นไม้บังแสงแดด 

เพื่อให้รับแสงแดดได้อย่างเต็มท่ี 

- ปรับแต่งหน้าดินโดยใช้รถแทรกเตอร์ในการปรับหน้าดิน และบดอัดดินให้แน่น

พร้อมกับมีการจัดระดับให้พื้นมีระดับเดียวกัน เม่ือปรับหน้าดินและเก็บวัสดุเศษไม้ เศษหญ้าที่ไม่

ต้องการออกแล้ว 

- ก่อสร้างลานตากเกลือ ซ่ึงมีวัสดุอุปกรณ์ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ เหล็ก หิน ทราย 

โดยจะแบ่งเป็นแปลง ๆ แต่ละแปลงก็จะมีท่อพลาสติกต่อถึงกัน และมีท่อสําหรับปล่อยน้ําขมที่ไม่

ต้องการทิ้ง 

- สูบนํ้าเกลือจากใต้พื้นดินสู่ลานปูน ปล่อยนํ้าเกลือจากแปลงหนึ่งสู่อีกแปลงหนึ่ง 

โดยให้นํ้ามีระดับสูงในระดับเดียวกัน จะใช้ระยะเวลา 5-10 วัน นํ้าเกลือก็จะค่อย ๆ ระเหยไปเรื่อย ๆ 

ก็จะเหลือแต่ผลึกเกลือ 

- หลักจากได้ผลึกเกลือแล้ว จ้างแรงงานมากวาดผลึกเกลือไว้เป็นกอง ๆ เพื่อเตรียม

ตักใส่เข่ง และใช้รถขนย้ายไปเก็บท่ียุ้งแงหรือโกดังเก็บเกลือ เพื่อรอการแปรรูปหรือรอการขายส่งเข้า

โรงงานอุตสาหกรรมต่อไป 

ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการตากเกลือ ดังน้ี 

1) รถแทรกเตอร์ ใช้ในการขุดดินเพื่อเก็บเอาเศษไม้ออก และปรับหน้าดินให้เรียบ 
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2) เครื่องสูบนํ้าสําหรับสูบน้ําบริเวณแปลงนาสู่แปลงนาเลย 

3) สวิงสําหรับตักเกลือและร่อนเอาเศษดินออกให้เหลือแต่ผลึกเกลือ 

4) รถยนต์กระบะ หรือรถบรรทุกเล็ก การขนนํ้าเกลือมาใส่นาปูน และขนย้ายเกลือ

จากแปลงนาเกลือไปเก็บที่โกดังเก็บเกลือ 

5) เข่งไว้สําหรับบรรจุเกลือยุ้งฉางสําหรับเก็บผลึกเกลือ 

6) ไม้สําหรับกวาดเกลือ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ไม้ระทาหรือไม้คะทาใช้กวาด

เหลือที่ตกผลึกแล้วมารวมกันเป็นกอง ๆ เพื่อสะดวกในการเก็บใส่เข่ง 

7) พลั่ว ใช้สําหรับตักเกลือใส่เข่ง 

8) โรงเรือนหรือยุ้งฉางสําหรับเก็บเกลือ 

 นอกจากนี้ยังพบว่า การผลิตเกลือแบบตากในอําเภอบ้านดุง มีความความเข้มข้นสูงถึง 200-

250 กรัม/ลิตร (มีค่าการนําไฟฟ้า 19,000-24,000 ไมโครซีเมน/เซนติเมตร) มีแสงแดดแรง และ

อากาศแห้ง ในช่วงฤดูการผลิต ทาให้การผลิตมีต้นทุนต่ํา คุ้มค่า และมีความยั่งยืนกว่าการผลิตด้วยวิธี

ต้มโดยเฉลี่ยใช้พื้นที่ 3-9 ไร่ ใช้แรงงาน 3-4 คน ให้ผลผลิตเกลือสินเธาว์ 100-800 ตันต่อปี (ประวิทย์ 

อ่วงอารีย์และคณะ, 2555: 8) 

ชี้ให้เห็นว่า กระบวนการได้มาซ่ึงเกลือสินเธาว์มาจากนํ้าเกลือใต้ดินที่เป็นสายเกลือ มีอยู่ 2 วิธี

สําคัญคือ ต้ม และ ตาก ซ่ึงไม่มีความแตกต่างกันมากนัก และการทํานาเกลือถือว่าเป็นเกษตรกร ตาม

มิติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 1 เมีนาคม 2554 เร่ือง การเกษตรกรรมให้รวมถึงการทํานาเกลือสมุทร 

นั่นเอง การทํานาเกลือมีต้นทุนสูง และสามารถทําได้เพียง 7 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน

พฤษภาคมเท่านั้น  

การลงพื้น ท่ี อําเภอบ้านดุง ได้สัมภาษณ์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการและ

ผู้ประกอบการนาเกลือ เม่ือวันท่ี 14-15 มกราคม 2560 พบว่า การผลิตเกลือท่ีอําเภอบ้านดุง มี

ความสําคัญต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตชุมชน ว่า “ทําให้ชุมชนเกิดการจ้างงานมีรายได้ตลอดปี นอกฤดู

ทํานาแล้วประชาชนสามารถมารับจ้างทํานาเกลือได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนพฤษภาคม 

เกษตรกรต้องปรับตัวในการปลูกพืชทนเค็มหรือสร้างรายได้เสริมเพิ่มเติมข้ึน” แต่ส่วนใหญ่จะพบ

ผลกระทบที่เป็นความเสียหายต่อระบบนิเวศ ดินที่ทํานาเกลือแล้วจะเพาะปลูกไม่ได้  นํ้าเค็มจากนา

เกลือ เกิดนํ้ากร่อยแผ่ออกไปเป็นบริเวณกว้างเกิดทําเกษตรกรรม เพาะปลูกและบริโภคไม่ได้ หากมีวิธี

อัดแรงดันน้ําเข้าพังทลายชั้นหิน เกลือใต้ดิน การสูบน้ําใต้ดินข้ึนมามาก และทําติดต่อกันเวลานานจะ

ทําให้พื้นดินทรุด ผลที่สุดในมิติสังคมเกิดการอพยพแรงงานเข้ามาทํางานจํานวนมาก เกิดปัญหาทาง
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สังคม พร้อมกันนั้นที่ดินของประชาชนท่ีเคยทํานาผลิตได้น้อยลง ต้องตัดสินใจขายที่นาให้กับ

ผู้ประกอบการนาเกลือในที่สุด (เพ็ญนภา อินทร์ชั้นศรี และกุญณภัทร วัฒนกุล, 2560: สัมภาษณ์) 

 
2.6.2 วัฒนธรรมนาเกลือ  

การทํานาเกลือเม่ือเป็นอาชีพเกษตรกรรมที่มีผู้สืบทอดรุ่นต่อรุ่น ย่อมหนีไม่พ้นวัฒนธรรมที่ถูก

ถ่ายทอดกันไปพร้อมกัน ดังน้ันการทํานาเกลือจึงมีวัฒนธรรมนาเกลือให้เห็นในทุกที่ ซ่ึงที่สามารถสัก

เกตเห็นได้มี 2 ประเภท ดังน้ี (ปัณฉัตร สินธุสอาด, 2552: 114-124) 

 1) วัฒนธรรมทางด้านวัตถุ การทํานาเกลือเป็นอาชีพท่ีมีการสร้างเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

ที่มีลักษณะเฉพาะอาชีพ ซ่ึงเคร่ืองมือเครื่องใช้ในการทํานาเกลือแสดงออกถึงความเป็นภูมิปัญญาของ

ชาวนาเกลือโดยแท้ จะเห็นได้จากเครื่องมือเคร่ืองใช้ท่ีประดิษฐ์ข้ึนแม้ว่าจะมีลักษณะแบบง่าย ๆ จาก

วัสดุท่ีหาได้ภายในท้องถ่ิน ท่ีสําคัญคือส่วนใหญ่ทํามาจากไม้โดยจะหลีกเลี่ยงวัสดุท่ีเป็นโลหะ เพราะ

ความเค็มของเกลือจะทําให้โลหะเป็นสนิมและผุพังเสียหายได้ง่ายซ่ึงแต่ละประเภทย่อมแสดงให้เห็นถึง

ภูมิปัญญาของชาวนาเกลือได้อย่างชัดเจน ได้แก่  

- กังหันลม ทํามาจากเสื่อลําแพง โดยเม่ือต้องการใช้งานจะต้องกางใบ

กังหัน กังหันลมจะทําหน้าท่ีในการวิดนํ้าเข้านาเกลือ แต่ปัจจุบันชาวนาเกลือส่วนใหญ่หันมาใช้เคร่ือง

สูบนํ้าแทนเนื่องจากปัจจัยกระแสลมไม่เพียงพอในการทําให้กังหันหมุน 

- กลิ้ง ทําด้วยไม้ประดู่ มีไว้สําหรับกลิ้งนาให้เรียบ สมัยอดีตใช้แรงงานคน

ในการกลิ้งนา แต่ในปัจจุบันมีเคร่ืองยนต์เข้ามาแทนท่ีเป็นการแบ่งเบาภาระของชาวนาเกลือได้อย่างดี 

- กะทา หรือคทา มีลักษณะพื้นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทําด้วยไม้หรือพลาสติก

แข็ง เจาะตรงกลางแล้วใช้ไม้กลมเสียบเพื่อใช้เป็นด้ามจับ ชาวนาเกลือจะใช้คทาเม่ือความหนาของ

เกลือได้ขนาดพอสําหรับการรื้อเกลือหรือเม่ือเกลือตกผลึกหนาประมาณ 1 น้ิว หรืออาจดูว่าฝนใกล้จะ

ตกชาวนาเกลือก็จําเป็นท่ีจะต้องร้ือเกลือ โดยคทาจะมีลักษณะและการใช้งาน เช่น คทารือ จะใช้แซะ

หรือซอยให้เกลือแตกออกจากันเป็นเม็ดเกลือ เรียกว่า “ร้ือเกลือ” คทาชัก จะใช้ลากเกลือมากอง

รวมกันเป็นแถวตลอดความยาวของนา คทาสุ้ม จะใช้โกยเกลือมารวมเป็นกองเล็ก ๆ เรียกว่า “ลอม” 

หรือ “สุ่ม” สูงเหมือนเจนดีทรายแล้วทิ้งไว้ให้สะเด็ดนํ้า ประมาณ 2-3 ชั่วโมง การทําเป็นกองเพื่อ

ความสะดวกในการลําเลียงและเพื่อให้เกลือแห้งน้ําก่อนขนย้ายเข้าเก็บท่ียุ้งเกลือ 

- พล่ัวหรือร่ัว ทําด้วยไม้ซ่ึงชาวนาเกลือส่วนมากทําใช้กันเอง ใบร่ัวจะมี

ส่วนกว้างประมาณ 10-12 นิ้ว ยาว 20-25 น้ิว มีด้ามถือเหมือนรูปคันไถ ด้ามจะใช้ไม้กลมที่มี

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 น้ิว ยาวประมาณ 1 เมตรเศษ ใบรั่วตัดแบบหน้ากระดานปาดเป็นคมมีด
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สําหรับขุดดินแบบไถนาแต่พอบาง ๆ แล้วช้อนเอาดินข้ึนมาทําคันนา การขุดดินทําคันนาน้ีชาวนา

เกลือ เรียกว่า “เจื่อนนา” โดยเจื่อนจากนาปลงไปจนถึงนาตากน้ํา คันดินท่ีชาวนาใช้ร่ัวขุดดินทําคันน้ี

จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ตะปุ่มตะป่ําเหมือนใช้พลั่วขุดคันนา เพราะใบรั่วท่ีชาวนาสร้างข้ึน

เองจะตกแต่งคันนาได้ดียิ่ง เหมาะแก่การทําคันดินนาเกลือโดยแท้ ขณะเดียวกันการใช้พลั่วเหล็กก็อาจ

ก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองการเป็นสนิมได้ง่าย  

- ไฮโรมิเตอร์ (Hydrometer) หรือปรอทวัดความเค็ม เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัด

ความหนาแน่นของของเหลว หรือใช้วัดความถ่วงจําเพาะของของเหลว วิธีการใช้งานไฮโดรมิเตอร์ ทํา

ได้โดยการจุ่มไฮโดรมิเตอร์ลงในของเหลวท่ีต้องการวัด เพื่อตรวจสอบความเข้มข้นหรือระดับความเค็ม

ของนํ้าก่อนจะปล่อยนํ้าไปสู่นาปลง ซ่ึงจะบอกความเค็มเป็นดีกรี โดยในบางแห่งจะเรียกเคร่ืองมือชนิด

นี้ว่า โบแม่ หรือบางแห่งเรียกว่า ดีกรี (อุปกรณ์ชิ้นน้ีเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเข้ามาช่วยให้เกษตรกร

เกลือศักยภาพมากข้ึน) 

- ปุ้งก๋ี เป็นเคร่ืองมืออีกชนิดหนึ่งที่ใช้สําหรับการทํานาเกลือ มีรูปคล้าย

เปลือกหอยแครง ใช้สําหรบการขนเกลือเข้ายุ้งเกลือ ซ่ึงสะท้อนภูมิปัญญาของชาวนาเกลือได้อย่างดี 

เนื่องจากทําด้วยหวายจะมีความยืดหยุ่นได้ดี มีน้ําหนักเบา และการสานท่ีเกิดช่องว่างจะช่วยทําให้

สะเด็ดน้ํา 

  - ยุ้งเกลือ เป็นที่สําหรับเก็บเกลือ ยุ้งจะทําแบบง่าย ๆ จากวัสดุตาม

ธรรมชาติแต่ต้องกันฝนได้เป็นอย่างดี บางคนเรียกว่า ยุ้งฉาง แต่คําว่า ยุ้งฉางจะใช้เก็บเกลือจํานวน

มากหรือส่วนใหญ่เป็นของพ่อค้าที่รับซ้ือเกลือจากชาวนาเกลือแล้วนํามาเก็บไว้ก่อนนําจําหน่าย 

ลักษณะยุ้งเกลือที่ดีต้องมีการถ่ายเทอากาศได้สะดวก และต้องกันฝนได้อย่างดี อยู่ใกล้นาเกลือ ติดลํา

คลอง หรือติดถนน สะดวกในการขนส่ง มีคามสะอาดและให้อยู่ในสภาพม่ันคงแข็งแรง 

  - หูนา ช่องที่ไขนํ้าออกจากนาแปลงหนึ่งไปยังนาอีกแปลงหน่ึง สมัยโบราณ

ชาวนาเกลือจะใช้ดินเหนียวปิดหรือใช้ไม้กระดานแผ่นเล็ก ๆ ปิดก้ันช่องที่ไขน้ําออก ซ่ึงบางพื้นที่ใช้

ท่อพีวีซีแทน  

 2) วัฒนธรรมทางจิตใจหรือวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ โดยพิธีกรรมและความเชื่อของ

การประกอบอาชีพ นาเกลือจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังน้ี  

- พิธีแรกนา ชาวนาเกลือจะทําพิธี ก่อนเริ่มฤดูการผลิตของแต่ละปี 

ประมาณ เดือน 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกําลังใจแก่ชาวนาเกลือ เป็นการบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

และเจ้าที่เจ้าทางว่า จะเร่ิมมีการทํานาเกลือและขอให้ผลผลิตในปีนี้สมบูรณ์ ขอให้มีแดดมาก ไม่ให้ฝน
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ตก ขอให้ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการทํานาเกลือ โดยพิธีนี้เจ้าของนาเกลือจะนําดอกไม้ ธูปเทียน 

ไปไหว้ผีนาตรง “หูนา” บริเวณนาประเทียบ เพราะถือว่าเป็นหูนาแรก ๆ  

- พิธีทําขวัญนา จะเร่ิมราว ๆ เดือน 4-5 หรือช่วงตอนปลงนา โดยชาวนา

เกลือจะตั้งศาลบริเวณหน้ายุ้งเกลือของตน เพื่อไหว้ “เจว็ด” ซ่ึงจะตั้งอยู่นายุ้งเกลือ พจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546: 322) ได้อธิบายความหมายไว้ว่า “เจว็ด” เป็นแผ่นไม้รูปคล้าย

ใบเสมา เขียนหรือแกะเป็นรูปเทพารักษ์ ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิหรือศาลเจ้ามักทําเป็นรูปเทวดา

ถือขรรค์ แต่ส่วนใหญ่ชาวนาจะไม่ได้แกะรูปเทพารักษ์ สําหรับของเซ่นไหว้ในพิธีทําขวัญนา เช่น 

ดอกไม้ ธูปเทียน หัวหมู เป็ด ไก่ เหล้า ขนมต้มขาวต้มแดง และผลไม้ บางพื้นที่เพิ่มเกลือใส่กระทง 

บางพื้นท่ีขนมข้ีหนูแทนเกลือ เม่ือเสร็จพิธี ชาวบ้านท่ีไปร่วมพิธีจะนั่งล้อมวงเพื่อร่วมรับประทาน

อาหารของเซ่นไหว้เท่ากับเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วย 

 ดังเน้ือหาท่ีกล่าวมาข้างต้นชี้ให้เห็นว่า วัฒนธรรมนาเกลือผูกติดกับวิถีชีวิตของเกษตรกรนา

เกลือที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่น สิ่งที่มองเห็นชัดคือ เครื่องมือการทํานาเกลือ กลายเป็น

วัฒนธรรมท่ีเป็นรูปธรรมมองเห็นได้ สะท้อนให้เห็นว่าเคร่ืองมือทํามาหากินของเกษตรกรเป็น

วัฒนธรรมการทํามาหากินนั่นเอง บางครั้งถูกปรับเปลี่ยนให้ม่ันคงถาวรข้ึนครั้งแรกทําจากไม้ ต่อมา

เป็นพลาสติก รวมถึงการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีที่เข้ามาผสมผสานให้การทํานาเกลือมีคุณภาพมาก

ข้ึน อีกวัฒนธรรมหนึ่งเก่ียวกับชีวิตและจิตใจ มีการทําแรกนาและขวัญนาเกลือ เช่นเดียวกับการทํานา

ข้าว ซ่ึงการทําพิธีแรกนาและขวัญนา ทําให้เกษตรกรมีขวัญกําลังใจในการทํานาเกลือ ขอเจ้าท่ีเจ้าทาง

เทพารักษ์ให้รักษาให้เกิดความปลอดภัยและได้ผลผลิตท่ีดีตั้งแต่เร่ิมต้นทํานา เก็บเกลือขายเกลือต่อไป 

 
 2.6.3 ผลกระทบจากการผลิตเกลือสินเธาว์ 

 มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน มีคอลัมน์ประจําท่ีคุณกฤช เหลือลมัย ได้กล่าวถึง “เกลือ บ้าน

ดุง ทุ่งน้ําเค็มแห่งใหม่ในอีสานเหนือ” วันที่ 7 เมษายน 2559 พบว่า ...ชุมชนทําเกลือ ท่ีบ้านทุ่ง 

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ลานเกลือขาวโพนสุดลูกหูลูกตา ท่ามกลางผืนดินแห้งแล้ง ที่ครั้ง

หน่ึงเคยลงพื้นท่ีกับคณะอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ในพื้นที่ภาคอีสาน โดยได้ลงพื้นท่ีสํารวจแหล่งก่อน

ประวัติศาสตร์ที่บ้านดุง นับจากพ.ศ. 2534 ก่อน 15-16 ปีมีผู้เริ่มทํานาเกลืออยู่บ้าง ยังทําลาย

สภาพแวดล้อมอย่างมากมาย ทําให้อาณาบริเวณโดยรอบเสื่อมโทรมแห้งแล้ง แลเห็นคราบเกลือแผ่

กระจายไปท่ัว ท้ังนี้แหล่งเกลืออําเภอบ้านดุงเป็นการเริ่มต้นแผ่ขยายการทําเกลือโดยวิธีอัดนํ้าดวยแรง

ดันสูงลงไปละลาย ซ่ึงลักษณะน้ีเคยเกิดปัญหาที่ลุ่มนํ้าเสียว อําเภอบรบือ มหาสารคาม ขยายไปจนถึง

แถบแอ่งสกลนครในราวกลางทศวรรษ 2520 เพราะสํารวจพบโดมเกลือขนาดใหญ่ท่ีพื้นดินบ้านดุง
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นั่นเอง  (กฤช เหลือลมัย, 2560: ออนไลน์) จากท่ีเกลือมีความจําเป็นต่อวิถีชีวิต เช่น การปรุงอาหาร 

การดองผัก ตากเนื้อ ทําปลาแดกปลาร้าของชาวอีสาน ผสมยาสมุนไพร เป็นต้น สู่การเป็นส่วนผสม

ของผลิตภัณฑ์ด้านเคมี เช่น ยาสีฟัน สบู่ ครีมนวด ปุ๋ยเคมี เป็นต้น จนกลายเป็นสินค้าอุตสาหกรรม 

การผลิตต้องการจํานวนมากส่งผลต่อการผลิตเกลือที่มากข้ึน พื้นที่ย่อมเพิ่มขยายข้ึนย่อมส่งผลเสียต่อ

ดิน นํ้า สิ่งแวดล้อมมากข้ึนด้วย 

 นอกจากน้ีการผลิตเกลือสินเธาว์ในตําบลบ้านดุง อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ดงน้ี (เพชร สุพพัตกุล, 2542: 53-57) 

1.ผลกระทบทางด้านการเกษตร 

1.1) น้ําเกลือท่ีเหลือจากการต้มจะถูกปล่อยทิ้งไปตามร่องน้ําที่ เม่ือมีฝนตกลงมาจะชะ

ล้างน้ําเกลือให้ไหลไปตามร่องน้ํา บนพื้นดินที่อยู่ใกล้เคียง ที่นาบริเวณท่ีอยู่ใกล้เคียง ทําให้ไม่สามารถ

ปลูกพืชหรือทํานาได้ เม่ือมีการร้องเรียนนาเกลือ ก็มีการซ้ือเอาท่ีนาข้าวรอบ ๆ บริเวณท่ีผลิตเกลือ 

ปัญหานํ้าในฝ่ายท่ามะนาวที่ชาวบ้านไม่สามารถนํานํ้าข้ึนมาใช้ในการเกษตรได้ 

1.2) เม่ือมีการใช้พื้นที่ตากเกลือมากข้ึน พื้นที่นั้นจะไม่สามารถควบคุมการกระจายของ

น้ําเค็มได้เพราะก่อนจะตากเกลือจะต้องขูดเอาหน้าดินท่ีจะทําการตากเกลือบริเวณนั้นออกไปทิ้งที่อ่ืน 

ดินที่ขูดไปทิ้งหากไม่มีการจัดเก็บหรือทิ้งที่ท่ีน้ําฝนชะล้างดินไปบริเวณอ่ืนได้ จะทําให้พื้นที่ในบริเวณ

นั้นเค็มไปด้วยในพื้นที่ใกล้เคียงก็จะทําการเพราะปลูกไม่ได้ ถ้าน้ําเกลือหรือดินเค็มเข้าไปในนาข้าว 

มากเกินจากนํ้าจืดเป็นน้ํากร่อยจนกลายเป็นคมจะทําให้ข้าวตายได้ทําให้พื้นที่เสียหาย จะใช้ประโยชน์

ทางด้านการเกษตรไม่ได้เลย 

2. ผลกระทบทางด้านแหล่งน้ําธรรมชาติและน้ําใต้ดิน 

2.1)  การปล่อยนํ้าเสียลงในลําห้วย ลําคลองสาธารณะทําให้เกิดปัญหาน้ําเค็มตามมา 

เพราะไม่มีระบบป้องกันและบําบัดน้ําเสีย เม่ือฝนตกจะเกิดการชะล้างเอาเกลือท่ีกระจายอยู่บนพื้นดิน

ไหลลงสู่ลําห้วย ทําให้น้ําท่ีอยู่ลําห้วยเค็ม ไม่สามารถใช้น้ําจากล้ําห้วยได้ ทําให้ชาวบ้านในบริเวณ

ใกล้เคียงต้องซ้ือน้ําดื่ม หรือใช้นํ้าจากหมู่บ้านอ่ืน ๆ จํานวนปลาก็ลดน้อยลง ตลอดจนพื้นที่ข้างเคียงก็

ไม่สามารถปลูกพืชได้ 

2.2)  มีผลต่อลํ้าน้ําในบริเวณใกล้เคียง เกิดความเค็มสัตว์นํ้าหลายชนิดตายหรือไม่

สามารถขยายพันธุ์ได้ พื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบ อยู่บริเวณรอบ ๆ นาเกลือ จํานวนราษฎรท่ีได้รับ

ผลกระทบบริเวณพื้นท่ีผลิตเกลือมีการร้องเรียนบ้างเม่ือถึงฤดูการทํานา แต่ไม่มากนักเนื่องจาก

ประชาชนจะมีรายได้ที่เกิดจากการผลิตเกลือสินเธาว์ และการรับจ้างขนเกลือ ส่วนปัญหาท่ีเกิดข้ึน

เรื้อรังและเป็นปัญหามาตั้งแต่เริ่มมีการผลิตเกลือสินเธาว์มาจนถึงปัจจุบันและจะเป็นปัญหาต่อไปใน
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อนาคต สําหรับพื้นที่ท่ีอยู่ใกล้เคียง ในหมู่บ้านใกล้เคียง ที่ใช้นําในล้ําห้วยใกล้เคียง ในพื้นที่ท่ีถูกน้ําฝน

ชะล้างและไหลไปตามลําห้วยต่าง ๆ ปัญหาท่ีสําคัญก็คือระดับความเค็มของนํ้าในลําห้วยทวนและอ่าง

เก็บลําห้วยทวน (ฝายท่ามะนาว) มีระดับท่ีสูงข้ึน เม่ือถึงฤดูการทํานาแล้วไม่สามารถนําน้ําจากอ่างเก็บ

น้ํา และลําห้วยทวนใช้ทางการเกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างของอ่างเก็บนํ้า 

3. ผลกระทบทางด้านป่าไม้ เกิดจากการตัดไม้ทําลายป่า ชาวบ้านใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงในการ

ต้มเกลือ จึงตัดไม้ในบริเวณตําบลบ้านดุงมาทําเป็นเชื้อเพลิงในการต้มเกลือ เม่ือตัดไม้ไปนาน ๆ จะทํา

ให้ไม้ในป่าหมดไป เพราะไม่มีการปลูกต้นไม้อ่ืนทดแทน เนื่องจากพื้นที่ป่าดังกล่าวเป็นเขตราชพัสดุ ไม่

มีหน่วยงานทางราชการเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด ทําให้ชาวบ้านที่มีอาชีพในการต้มเกลือสินเธาว์เข้าไป

ตัดไม้ทําลายป่าไม้ได้ ชาวบ้านจึงหันมาใช้แกลบในการเผาไหม้แทน 

4. ผลกระทบต่อดิน เป็นผลกระทบโดยตรงท่ีเกิดจากการต้มเกลือสินเธาว์เป็นหลัก ทําให้

ดินในบริเวณท่ีทําการสูบน้ําเกลือข้ึนมายุบตัวลงไป สามารถทําได้ตลอดเวลา ไม่ต้องคํานึงถึงฤดูกาล 

ทําให้ต้มในที่ร่ม สามารถทําได้ทั้งวัน ถ้าสูบนํ้าใต้พื้นดินข้ึนมากมาก ๆ จะทําให้ดินยุบตัวได้ นอกจากน้ี

น้ําที่เหลือจากากรต้มจะไหลหรือซึมลงไปในดิน เม่ือน้ําเค็มไหลไปถึงพื้นท่ีใดก็จะทําให้พื้นที่น้ันเค็มไป

ด้วย ก็ไม่สามารถปลูกพืชได้  

จรัสศรี แก้วหนองยาง (2537: 140) ได้อธิบายถึงผลกระทบจากการผลิตเกลือสินเธาว์ ใน

เขตอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไม่ว่าจะด้วยวิธีการผลิตแบบใด ได้แก่ให้เกิดปัญหาผลกระทบ

ภายนอกต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีตามมาหลายประการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ผลต่อโครงสร้างของดินในพื้นที่ อันเน่ืองมาจากการขุดเจาบ่อน้ําเกลือเพื่อสูบนํ้าเกลือ

ข้ึนมาทําการผลิต เกิดเป็นโพรงใต้ดิน และการทรุดตัวของดิน เกินขนาดที่เหมาะสมของโครงสร้างดิน

จะรับไหว 

2) ผลกระทบต่อแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและแหล่งนํ้าสาธารณะ โดยทั่วไปของพื้นที่สํารวจ

พบว่า แหล่งผลิตเกลือส่วนใหญ่มักอยู่ในท่ีลุ่ม และใกล้กับแหล่งน้ําสาธารณะต่าง ๆ ทําให้ศักยภาพ

ของนํ้าในแหล่งนํ้าน้ัน ๆ มีคุณภาพเค็มตามไปด้วย สิ่งมีชีวิตและพืชได้รับความเสียหาย รวมท้ังการใช้

ประโยชน์ของชุมชนท่ีเก่ียวข้อง 

3) ผลจากการแพร่กระจายของนํ้าเกลือจากแหล่งผลิตเกลือต่าง ๆ ทําให้พื้นท่ีเกษตรกรรม

ข้างเคียงได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาดินเค็ม เกษตรกรผู้ทํานาข้างหลายรายได้รับความเสียหาย

หรือต้องเปลี่ยนพื้นที่มาทําการผลิตเกลือแทนการทํานาอย่างเก่าด้วยความจําใจ 

4) ผลจากการขุดเจาะบ่อสูบน้ําเกลือในบริเวณหน่ึง ๆ จะสามารถนําน้ําเกลือจากใต้ดิน

ข้ึนมาใช้ได้ในปริมาณหนึ่งเท่าน้ัน เม่ือบ่อดังกล่าวได้คุณภาพของน้ําเกลือไม่ดี ผู้ผลิตเกลือจะทําการ
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โยกย้ายบ่อสูบน้ําไปยังบริเวณอ่ืน ๆ พื้นที่แหล่งผลิตเกลือเก่านั้นจะกลายเป็นสภาพของพื้นที่ร้างไม่

สามารถทําการเกษตรได้เนื่องจากศักยภาพของพื้นดิน หรือกล่าวได้ว่าการขยายตัวของพื้นที่ผลิตเกลือ

ก็คือการลดลงของท่ีดินสําหรับเกษตรกรรมนั่นเอง 

 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า เกลือสินเธาว์ เป็นวัตถุใช้ปรุงอาหารให้มีรสเค็ม ได้มาจากดินเค็ม ซ่ึงการ

ประกอบอาชีพส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สูงตามเส้นทางสายเกลือ เป็นเกลือภูเขาที่อยู่ใต้ดิน ซ่ึงเกลือ

สินเธาว์ขาดไอโอดีนแตกต่างจากเกลือสมุทร หากเพิ่มประโยชน์จําเป็นต้องเพิ่มไอโอดีนเข้าไปด้วย แต่

สิ่งท่ีเกิดข้ึนจากเกลือมีทั้งบวกท้ังลบ โดยประโยชน์จากตัวเกลือจะมีมากกว่าผลที่เกิดจากกระบวนการ

ผลิต นอกจากนี้เกลือมีมิติความเป็นสังคมและวัฒนธรรมซ่ึงมีความเชื่อแฝงอยู่กับการประกอบอาชีพ

ทํานาเกลือด้วย 

 

2.7 การศึกษาความต้องการของชุมชนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.7.1 การศึกษาความต้องการและประเด็นปัญหาสําคัญของชุมชน 

การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของประชาชาในอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ที่มี

พื้นท่ีกระทบจากการทํานาเกลือที่มีผลต่อนาข้าว โดยได้จัดประชุมระดมความต้องการและปัญหา

สําคัญของชุมชนเม่ือคร้ังเปิดศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถ่ิน 

ชุมชนคําชะโนด อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2557 และสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน 

ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่สํานักเทศบาลอําเภอบ้านดุง และนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ เม่ือ

เดือนมีนาคม 2559 พบประเด็นสําคัญดังนี้ (เพ็ญนภา อินทร์ชั้นศรี บุญเหลือ โคหนองบัว บรรจบ คํา

กันหา วิรัช ชีพจําเป็นและกุญณภัทร วัฒนกุล, 2559: สัมภาษณ์) 

1) พื้นที่การแพร่ขยายของนาเกลือเพิ่มมากข้ึน  

2) น้ําเค็มที่เกิดข้ึนจากการทํานาเกลือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อวิถีชีวิตของประชาชน

ที่ทําการเกษตรติดกับพื้นท่ีทํานาเกลือ 

3) การปลูกพืช และการทํานาไม่ได้ผลเท่าท่ีควร พืชท่ีปลูกอยู่ใกล้นาเกลือใบจะสีแดงเหมือน

สนิม แคะแกรน พืชอายุสั้นลง ผลผลิตน้อย และสัตว์นํ้าลดลง และไม่สมบูรณ์ 

4) น้ําในคูคลองที่อยู่ใกล้พื้นที่นาเกลือจะเค็ม และกร่อย ใช้ประโยชน์ทั้งอุปโภคและบริโภค

ไม่ได้ สัตว์เล้ียงที่เคยบริโภคไม่สามารถใช้น้ําในคูคลองท่ีอยู่ใกล้พื้นที่นาเกลือได้เลย 

5) ฝุ่นจากการขนส่งของเกลือมีผลกระทบต่อบ้านเรือนหลังคาสังกะสีข้ึนสนิมและรถจะข้ึน

สนิมเร็วข้ึนอายุการทํางานน้อยลงไปต้องซ่อมบ่อยข้ึน 
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6) ปัจจุ บันเกษตรกรนาเกลือขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวง

อุตสาหกรรมและข้อตกลงร่วมกับประชาชนท่ีเคยได้สัญญากันไว้เม่ือการประชาคม

ระหว่างประชาชน หน่วยงานรัฐ และผู้ประกอบการนาเกลือ 

7) ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง ภาครัฐขาดความจริงใจท่ีจะแก้ไข

ปัญหาในพื้นที่ ลงพื้นที่เฉพาะที่เกิดการร้องเรียนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา ส่วน

ใหญ่จะเห็นการประชุมกันระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการ แล้วปัญหาก็หายไป ลืมไป 

8) พลังในการแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่มีเพียงเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหา ทําเท่าไหร่ก็ได้

เท่านั้น ทนได้ทน ทนไม่ได้หยุด 

9) คนที่เป็นเกษตรกรนาเกลือกับคนทํานาข้าวเป็นเสมือนญาติพี่น้องการแก้ไขปัญหาจึง

เหมือนขอไปที ไม่ได้รับการแก้ไขท่ียั่งยืน บางคร้ังรังแต่จะสร้างความขัดแย้งข้ึนในชุมชน

ระหว่างญาติพี่น้องมากกว่า 

10) ทุกภาคในพื้นที่ยังขาดความจริงใจในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง “ทุกคนมี

ข้ออ้าง” และมีพื้นที่ส่วนตัวรักษาประโยชน์และทําตามบทบาทหน้าที่ของตนเองเท่าน้ัน 

ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2552) วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า กรรมการชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี

อายุไม่เกิน 46 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ม.6 หรือปวช.  มีอาชีพรับจ้าง  รายได้ต่อเดือน 

3,000-6,000 บาท และส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมใด ๆ โดยกรรมการชุมชนเกือบ

ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ และอาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป นอกจากนี้การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

การพัฒนาชุมชน และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชนเกือบทั้งหมดเคย

ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาชุมชนจาก

เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบมากท่ีสุด รองลงมา คือโทรทัศน์ และวิทยุนอกจากนี้กรรมการชุมชนยังได้รับ

การพัฒนาชุมชนจากหน่วยงานของรัฐ หรือสํานักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานครในลักษณะการจัด

ประชุมกรรมการชุมชน การศึกษาดูงาน และการฝึกอบรมกรรมการชุมชนยังพบว่ากรรมการชุมชน

ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากเก่ียวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการชุมชน ในส่วนของ

การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วม

มากที่สุด คือ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาชุมชนรองลงมา ด้านการลงทุน

ปฏิบัติการพัฒนาชุมชน ด้านการวางแผนดําเนินการพัฒนาชุมชนและด้านการติดตามประเมินผลใน

การพัฒนาชุมชน ท้ังน้ีปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน เขตดุสิต 
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กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอายุอาชีพรายได้ต่อเดือนและการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต อําเภอลํา

ลูกกา จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยู่ในระดับสูง และด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

สูงสุด ได้แก่ ด้านการร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วมค้นปัญหาและสาเหตุของการ

พัฒนาชุมชน รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและการประเมินผล และด้านการร่วม

วางแผนดําเนินกิจกรรม ส่วนปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการ

พัฒนาชุมชน ได้แก่ ระดับการศึกษา (ปรีดา เจษฎาวรางกูล, 2550) ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติศึกษา เฉพาะกรณีอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จังหวัดตาก 

พบว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ระดับมาก ส่วนการ

กําหนดแนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้คือ ฝ่ายบริหารควรส่งเสริมให้มีการส่วนร่วม

เพิ่มมากข้ึนตามองค์ประกอบคือ การร่วมคิด การร่วมดําเนินการ การร่วมรับประโยชน์ และการร่วม

ติดตามประเมินผล อยู่ในระดับน้อย (ยิ่งยศ ทิโน, 2550) ครั้นในมิติ "การมีส่วนร่วมของประชาชน" 

บทบาทใหม่ของประชาชนกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นการร่วมกันใช้

ประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหน่ึงเท่านั้นการมีส่วนร่วมท่ีจะก่อให้เกิดความยั่งยืน

ในการพัฒนาได้ ต้องครบองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ (สุรีพร พงษ์พานิช, 2544: 4-6) 

 1. ร่วมกันวางแผนเป็นการร่วมคิดร่วมวางแผนจัดการเตรียมความพร้อมและสิ่งอํานวยความ

สะดวกในชุมชน 

 2. ร่วมกันปฏิบัติตามแผนเม่ือมีการวางแผนแล้วสมาชิกในชุมชนทุกคนต้องร่วมกันปฏิบัติ

หน้าท่ีที่ตกลงกันไว้ 

 3. ร่วมกันใช้ประโยชน์สมาชิกทุกคนจะต้องมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่องเที่ยวใน

ท้องถ่ินจะต้องมีการจัดการผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและวัตถุให้ประชาชนในท้องถ่ินอย่างทั่วถึง

และเหมาะสมโดยคํานึงถึงความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันเป็นหลัก 

 4. ร่วมติดตามและประเมินผล เม่ือมีการดําเนินการแล้วย่อมจะมีปัญหาความไม่เข้าใจต่างๆ

เกิดข้ึน จึงต้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถ่ายทอดประสบการณ์และร่วมกันประชุมหาวิธีการแก้ไข

ปัญหาเหล่านั้น 

 5. ร่วมบํารุงรักษา เม่ือมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแล้ว ทุกคนต้องร่วมกันบํารุงรักษาด้วย

หากละเลยปล่อยให้ทรัพยากรท่ีมีอยู่เสื่อมโทรมลงนักท่องเท่ียวก็จะไม่มาเยี่ยมเยือน ผลประโยชน์ท่ี

เคยได้รับก็จะหมดไปเช่นกัน 
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 นอกจากนี้ผลกระทบที่เกิดข้ึนเก่ียวกับการทํานาเกลือ ที่ขาดการบริหารจัดการที่ดีย่อมส่งผล

ต่อประชาชนโดยรวมที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นท่ีน้ําหลากได้ ซ่ึงมีผู้ศึกษาไว้ดังนี้ 

ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ และเศกสรรค์ ยงวณิชย์ (2545: 84-86) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การศึกษา

สภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชนท่ีจัดการทรัพยากรเกลือ ดินเค็มและน้ําเค็ม ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหลือตอนบนพบผลที่นาสนใจดังนี้ 

1) ผลกระทบของการผลิตเกลือที่มีต่อชุมชน 

(1) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การผลิตเกลือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน การ

รับจ้างจากนาเกลือทําให้มีเงินทุนทํานา และค่าใช้จ่ายในครอบครัวทําให้เศรษฐกิจชุมชนและท้องถ่ินดี

ข้ึน 

(2) ผลกระทบทางสังคม ทําให้ชาวบ้านไม่ต้องอพยพแรงงานไปทํางานต่างถ่ิน ลด

ปัญหาอพยพแรงงาน เกิดแหล่งงานในชุมชนมีผลต่อความอบอุ่น และความเป็นปึกแผ่นของชุมชน 

ขณะเดียวกันมีผลกระทบต่อความขัดแย้งในสังคม 

(3) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ทําให้เกิดการแพร่กระจายดินเค็ม พันธุ์ปลาไม่

ขยายพันธุ์ปริมาณปลาในแหล่งนํ้าธรรมชาติลดลง จึงมีผลกระทบต่อการเกษตร ต่อแหล่งประมง การ

ทรุดตัวของแผ่นดิน ดังท่ีปรากฏที่บ้านดุงน้อย บ้านนาโฮง บ้านทุ่ง บ้านโนนสะแบง บ้านหนองวัง บ้าน

จําปาดง และบ้านกุดเรือคํา พบทั้งห่างหมู่บ้านและใกล้ชุมชน 

2) สภาพปัญหาเก่ียวกับการผลิตเกลือ สรุปได้แก่ ดินเค็มแพร่กระจายในนาข้าว ดินทรุดปลา

ในลําห้วยตาย ไม่ขยายพันธุ์ ต้นไม้ ป่าไม้ลดลง ปลูกใหม่ยากในการเจริญเติบโต น้ําเสีย นํ้าเค็มไหลลง

ห้วย แหล่งน้ําธรรมชาติ พื้นที่สาธารณะเลี้ยงสัตว์ลดลง ต้นทุนการผลิตสูงแต่ราคาไม่แน่นอน ไม่มีการ

ประกันราคา ไม่มีแหล่งทุนกู้ยืมลงทุน การเสียงเงินลงขันให้ผู้เก่ียวข้องในการควบคุมและการติดตาม

ตรวจสอบภาคสนาม เกิดความขัดแย้งในชุมชม สังคมข้ึน 

3) ลักษณะความต้องการของชุมชน ความคิดเห็นของผู้นํา ผู้ประกอบการและหัวหน้า

ครัวเรือน สรุปได้แก่ ผู้ประกอบการต้องทําตามกฎระเบียบโรงงานอุตสาหกรรม มีการจัดระบบบําบัด

น้ําเสียท่ีปฏิบัติจริง ควบคุมจํานวนการผลิตเกลือไม่ให้เพิ่ม ชดเชยค่าเสียหายเม่ือเกิดดินทรุด มีการ

ประกันราคาเกลือเพราะถ้าเกลือราคาดีชาวบ้านจะมีรายได้เพิ่ม หน่วยงานกํากับควบคุมต้องจริงจัง

และถูกต้อง ให้สร้างเป็นโรงงานผลิตเกลือขนาดใหญ่ ให้เลิกทํานาเกลือ ต้องการแหล่งทุนกู้ยืมเพื่อการ

ลงทุนผลิตเกลือท่ีมีผลกระทบต่ํา 

4) แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ (3) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
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(1) ให้เป็นการเจรจาตกลงชดใช้ค่าเสียหายระหว่างเจ้าของนาเกลือกับนาข้าว ปัญหา

จะไม่ขัดแย้งรุนแรง 

(2) การปรึกษาหารือทุกภาคีเป็นยุทธวิธีต้องปฏิบัติร่วมกัน 

(3) กระบวนการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างชาวบ้าน ผู้ประกอบการและชุมชน 

เพชร สุพพัตกุล (2542) ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบจากการผลิตเกลือสินเธาว์: ศึกษากรณีตําบล

บ้านดุง อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากวิธีการต้ม คือ การตัดไม้

ทําลายป่า แม้ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นแกลบแทนยังทําให้เกิดฝุ่นละออกจากการเผาไหม้ ทําให้บริเวณ

ใกล้เคียงเกิดปัญหาเรื่องอากาศ เกิดการคัดตามผิวหนัง และระบบการหายใจไม่สะดวก ส่วน

ผลกระทบจากวิธีการตาก ได้แก่ ด้านการเกษตร ไม่สามารถควบคุมการกระจายของน้ําเค็มได้ ทําให้

พื้นที่เสียหายใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรไม่ได้ การขนย้ายเกลือจากโกดังหรือยุ้งฉางทําให้สภาพ

ถนนหนทางท่ีใช้ในการขนส่งเกลือเกิดความเสียหาย ลํานํ้าในบริเวณใกล้เคียงบริเวณผลิตเกลือมี

ผลกระทบท้ังต่อสัตว์นํ้าและดิน 

จรัสศรี แก้วหนองยาง (2537: 140) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการ

ผลิตและต้นทุนผลกระทบภายนอกของการผลิตเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่า 

โดยธรรมชาติของการผลิตเกลือสินเธาว์ การผลิตเกลือสินเธาว์ในเขตอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ได้แก่ให้เกิดปัญหาผลกระทบภายนอกต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีตามมา

หลายประการ ดังน้ี 

  (1) ผลต่อโครสร้างของดินในพื้นท่ี อันเนื่องมาจากากรขุดเจาะบ่อน้ําเกลือเพื่อสูบ

น้ําเกลือข้ึนมาทําการผลติ เกิดเป็นโพรงใต้ดิน และการทรุดตัวของดิน เกินขนาดที่เหมาะสมของ

โครงสร้างดินจะรับไหว 

  (2) ผลกระทบต่อแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและแหล่งนํ้าสาธารณะ โดยทั่วไปของพื้นท่ี

สํารวจพบว่า แหล่งผลิตเกลือส่วนใหญ่มักอยู่ในที่ลุ่ม และใกล้กับแหล่งน้ําสาธารณะต่างๆ ทําให้

ศักยภาพของน้ําในแหล่งนํ้านั้น ๆ มีคุณภาพเค็มตามไปด้วย สิ่งมีชีวิตและพืชได้รับความเสียหาย 

รวมท้ังการใช้ประโยชน์ของชุมชนที่เก่ียวข้อง 

  (3) ผลจากการแพร่กระจายของนํ้าเกลือจากแหล่งผลติเกลือต่าง ๆ ทําให้พื้นท่ี

เกษตรกรรมข้างเคียงได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาดินเค็ม เกษตรกรผู้ทํานาข้างหลายรายได้รับ

ความเสียหายหรือต้องเปลี่ยนพื้นท่ีมาทําการผลิตเกลือแทนการทํานาอย่างเก่าด้วยความจําใจ 

  (4) ผลจากการขุดเจาะบ่อสูบน้ําเกลือในบริเวณหนึ่ง ๆ จะสามารถนําน้ําเกลือจากได้

คืนข้ึนมาใช้ได้ในปริมาณหน่ึงเท่านั้น เม่ือบ่อดังกล่าวให้คุณภาพของน้ําเกลือไม่ดี ผู้ผลิตเกลือจะทําการ
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โยกย้ายบ่อสูบนํ้าไปยังบริเวณอ่ืน พื้นที่แหล่งผลิตเกลือเก่าน้ันจะกลายเป็นสภาพของพื้นที่ร้างไม่

สามารถทําการเกษตรได้เนื่องจากศักยภาพของพื้นดิน หรือกล่าวได้ว่าการขยายตัวของพื้นที่ผลิตเกลือ

ก็คือการลดลงของท่ีดินสําหรับเกษตรกรรมนั่นเอง 

 ธวัช ปทุมพงษ์,บรรณาธิการ (2548: 3) การติดตามปัญหาและการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมจากการทํานาเกลือสินเธาว์ โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ซ่ึงสมพงษ์ บุญเฟรือง นักวิ

ชการสิ่งแวดล้อม 6 ว. ได้สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานรัฐว่า การ

ลงพื้นที่สํารวจศึกษาปัญหาโพรงเกลือใต้ดินของกรมทรัพยากรธรณีในพื้นท่ีผลิตเกลือ อําเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี และอําเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในปี 2542 จนนําไปสู่การประกาศเขตห้ามสูบ

น้ําเกลือ การส่งเสริมอาชีพของประชาชน การยกเลิกการผลิตเกลือของกรมพัฒนาที่ดินในปี 2543 

และการก่อสร้างคันทํานบดินป้องกันการแพร่กระจายของนํ้าเค็มในพื้นที่ทําเกลือสินเธาว์ ตําบลบ้าน

ชัย อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ของกรมทรัพยากรธรีในปี 2544-2546 การแก้ไขปัญหาที่ผ่าน

มายังขาดการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อนให้การแก้ไขมีความยั่งยืนอันจะนําไปสู่

การอยู่ร่วมกันของผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์และประชาชนในพื้นท่ี 

ประวิทย์ อ่วงอารีย์และคณะ (2555) ได้ทําการศึกษาการจัดการน้ําหลากจากการทํานาเกลือ

สินเธาว์แบบตากเพื่อออกแบบนวัตกรรมในพื้นที่นาเกลือในเขต อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่า

ในช่วงฤดูฝนน้ําฝนสามารถชะล้างนาเกลือให้ซึมผ่านคูก้ันหรือไหลล้นหลากลงสู่แหล่งน้ําต่างๆได้แม้จะ

มีคันก้ันระหว่างนาเกลือกับแหล่งนํ้าก็ตาม ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการจัดการน้ําหลากด้วยการลดการ

แพร่กระจายของความเค็มจากดินสู่นํ้าหลาก ในช่วงฤดูฝนโดยใช้แผ่นพลาสติกปิดปกคลุมหน้านาเกลือ

ไว้เพื่อป้องกันความเค็มมิให้แพร่สู่น้ําหลากด้านบนและผันน้ําหลากมาเก็บกักยังสระน้ําเพื่อนานํ้า

กลับมาใช้ในการเกษตรพร้อมกับการทํานาเกลือปกติในฤดูแล้ง โดยจําลองใน 3 สถานการณ์คือ แผ่น

พลาสติกที่สมบูรณ์ไม่มีรอยขาด แผ่นพลาสติกท่ีมีรอยขาด 10% และไม่ปูพลาสติกเลย ชี้ให้เห็นว่า 

เห็นได้ว่าประสิทธิภาพในการป้องกันเกลือไหลหลากไปกับนํ้าของการปูแผ่นพลาสติกท่ีสมบูรณ์ และมี

รอยขาดเม่ือเทียบกับการไม่ปูพลาสติกเป็นร้อยละ 38.84 และ 23.38 ตามลาดับ และจากประเมิน

ทางด้านเศรษฐศาสตร์พบว่าวิธีการท่ีนาเสนอมีระยะเวลาคืนทุนที่ 0.6 ปี 

นุชิต ศิริทองคํา (2555) โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระยะท่ี 2: 

ขยายผล) จังหวัดอุดรธานี พบว่า สาเหตุหลักของการแพร่กระจายความเค็มของพื้นท่ีเลือกสรรพบว่า 

เกิดจากการละลายน้ําเกลือใต้ดินเพื่อสูบข้ึนมาทําอุตสาหกรรมเกลือสินเธาว์ แต่ขาดการป้องกันการ

แพร่กระจายของความเค็มที่ดี อีกสาเหตุหลักคือการพังทลายของโพรงเกลือใต้ดินเนื่องจากการสูบ

น้ําเกลือ จึงได้สรุปข้อมูลท่ีทําการศึกษาไว้มีรายละเอียด ดังนี้ (นุชิต ศิริทองคํา, 2555: 84-86) 
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1) ดินเค็มเกิดจากปัจจัยทางธรณีวิทยาที่มีแหล่งกําเนิดของความเค็มมาจากสารประกอบที่มี

ธาตุโซเดียมและคลอไรด์เป็นส่วนประกอบสําคัญ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลักของแร่เกลือหินท่ีวางตัวอยู่

ใต้ดินในชั้นหินของหมวดหินมหาสารคาม โดยมีน้ําเป็นตัวกลางสําคัญในการละลายและพาเกลือข้ึนมา

สู่ผิวดิน ความเค็มของดินจะเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับคุณสมบัติและส่วนประกอบของดิน รวมถึงระดับ

ความลึกและความเค็มของน้ําใต้ดิน ตลอดจนลักษณะธรณีวิทยาและสภาพอุทกธรณีวิทยาในบริเวณ

นั้น ประกอบกับการละลายนํ้าเกลือจากใต้ดินเพื่อมาทํานาเกลือก็เป็นสาเหตุหน่ึงของการแพร่กระจาย

ของความเค็ม 

2) พื้นที่บ้านโพนสูง อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การทํานาเกลือโดยขาดการป้องกันที่ดี

และถูกหลัก ตามกฎหมายกําหนดเป็นสาเหตุสําคัญของการแพร่กระจายความเค็ม 

3) ลักษณะของดินเค็มโดยทั่วไปเป็นดินทรายแป้งหรือทรายแป้งปนดินเหนียวและมีสภาพ

ค่อนข้างเป็นกรด บางบริเวณมีคราบเกลือปรากฏให้เห็นตามผิวดิน การกระจายตัวของดินเค็มจะ

ปรากฏให้เห็นเป็นหย่อมๆ ตามพื้นท่ีราบลุ่มต่ําหรือมีนํ้าท่วมถึง และจํากัดอยู่เฉพาะบริเวณที่ถูกรองรับ

ด้วยชั้นหินของหมวดหินมหาสารคาม ซ่ึงสามารถจําแนกพื้นที่ตามสภาพของการนําไฟฟ้าและระดับ

ความเค็มได้คือ พื้นท่ีดินเค็มมาก-เค็มจัด พื้นที่ดินเค็มปานกลาง พื้นที่ดินเค็มเล็กน้อย และพื้นท่ีดินไม่

เค็ม ส่วนใหญ่บริเวณท่ีเป็นดินเค็มจะมีค่าการนําไฟฟ้าค่อนข้างสูงในชั้นผิวดินหรือชั้นดินทางตอนบน 

และจะลดลงเล็กน้อยหรือเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกันมากนักในชั้นดินทางตอนล่าง จนกระทั่งถึงความ

ลึกประมาณ 1.5-2.0 เมตร จึงจะค่อยๆ เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากข้ึนตามความลึก นอกจากนี้ยัง

พบว่าในพื้นที่ดินเค็มมาก-เค็มจัด ระดับน้ําเค็มใต้ดินจะอยู่ตื้นความลึกเฉลี่ยไม่เกิน 1.0-1.5 เมตร 

4) การทดลองแก้ไขปัญหาดินเค็มปี พ.ศ. 2555 ในพื้นที่ดินเค็มมาก-เค็มจัด บ้านโพนสูง

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีการจัดทําแปลงนาสาธิต เพื่อทดลองป้องกันการซึมผ่านของ

น้ําเค็มใต้ดินโดยใช้แร่เบนทอไนต์ และทดลองปรับโครงสร้างดินโดยใช้ดินเคลย์นาหว้า และดินเคลย์

ท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นวัสดุธรณีวิทยาที่หาได้ง่ายในพื้นที่ ทดลองล้างดินเค็มจากแปลงนาใส่บ่อบําบัดน้ําเค็ม 

และให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทดลองปลูกข้าวและคัดพันธุ์ข้าวทนเค็ม ผลปรากฏว่าการแก้ไข

ปัญหาดินเค็มโดยใช้วัสดุทางธรณีวิทยา จําพวกดินเคลย์นาหว้า ดินเคลย์ท้องถ่ินและแร่เบนทอไนต์ 

ผสมกับอินทรีย์วัตถุตามวิธีของเกษตรกรประกอบกับการล้างดิน จะให้ผลดีต่อการเจริญเติบโตข้าวขาว

ดอกมะลิ 105 และระดับความเค็มของดินจะลดลงจากดินเค็มมาก-เค็มจัดเป็นดินเค็มปานกลาง-เค็ม

เล็กน้อย โดยมีแนวทางการดําเนินงานตามวิธีการและข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 ขุดบ่อบําบัดน้ําเค็มหรือสระนํ้าขนาดย่อม เพื่อกักเก็บน้ําเค็ม 

ข้ันตอนที่ 2 ใช้น้ําฝนหรือน้ําจากระบบชลประทาน เพื่อล้างดินเค็มออกจากแปลงนา 
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ข้ันตอนท่ี 3 ใส่ดินเคลย์ท่ีหาได้จากท้องถ่ิน เพื่อปรับโครงสร้างดินให้ปริมาณของทรายลดลง

หรือเพิ่มปริมาณดินให้รากพืชยึดเกาะได้ง่ายข้ึน 

ข้ันตอนท่ี 4 ใส่แร่เบนทอไนต์ในปริมาณเล็กน้อย เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ําเค็มใต้ดิน

และเพิ่มความชื้นในดิน 

ข้ันตอนที่ 5 ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยชีวภาพ ตามวิธีการที่เคยปฏิบัติ 

ข้ันตอนที่ 6 คัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับดินเค็ม 

5) ได้แหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มใน จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 แหล่ง ได้แก่ แหล่ง

เรียนรู้พื้นที่ดินเค็ม บ้านโพนสูงใต้ ตําบลโพนสูง อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และคัดเลือกเกษตรกร

ดีเด่นเป็นเกษตรกรต้นแบบระดับจังหวัด 2 คน คือ นายวิจิตร ราชจําปี และ นายสุพจน์ ระยับศรี 

รวมทั้งจัดทําคู่มือการแก้ไขปัญหาดินเค็มในภาคอีสานฉบับประชาชน เพื่อใช้ประโยชน์และเป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาดินเค็มสําหรับเกษตรกร 

6) ความโดดเด่นของวิธีการแก้ปัญหาพื้นที่ดินเค็มโดยกรมทรัพยากรธรณี มีความเด่นที่วัสดุท่ี

ใช้ เป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถ่ิน ท่ีเกษตรกรสามารถหาและนํามาใช้ได้ง่าย เห็นผลเร็วเพราะแก้ปัญหา

ตรงจุด คือใช้อนุภาคดินเติมลงไปทดแทนในส่วนที่ถูกทําลายไปเพราะผลึกเกลือ ผลพลอยได้คือ

อินทรียวัตถุสาร ความชื้นและปุ๋ยที่หว่านลงไปไม่สูญสลายไปได้ง่าย ทําให้ลดต้นทุนการทํานา 

ส่วนข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1) การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูพื้นท่ีดินเค็มในเบื้องต้น เกษตรกรควรทําการตรวจสอบระดับ

ความเค็มและส่วนประกอบของดินในพื้นที่ หากเป็นพื้นที่ดินเค็มมาก-เค็มจัด ควรดําเนินการตาม

ข้ันตอนด้วยการล้างดิน ใส่ดินเคลย์และแร่เบนทอไนต์ ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยชีวภาพ ตามวิธีการ

ที่เคยปฏิบัติ แต่ถ้าเป็นพื้นที่ดินเค็มปานกลาง อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการล้างดินก็ได้ ให้ใส่เฉพาะ

ดินเคลย์ แร่เบนทอไนต์ และใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยชีวภาพตามสัดส่วนกับพื้นท่ี และหากเป็นพื้น

ที่ดินเค็มเล็กน้อย ก็ไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการล้างดินเพียงแต่ลดปริมาณการใช้ดินเคลย์หรือแร่เบนทอ

ไนต์ให้เป็นไปตามสัดส่วนของพื้นที่ หรืออาจจะไม่จําเป็นต้องใส่วัสดุดังกล่าวในการปรับปรุงดินก็ได้ ถ้า

มีปริมาณนํ้าจืดในพื้นท่ีมากเพียงพอต่อการเกษตร ปริมาณดินเคลย์ 5 ตันต่อไร่ จัดว่าช่วยฟื้นฟูดินเค็ม

ได้อย่างเห็นผล ถ้าใช้ถึง 10 ตันต่อไร่ ก็เป็นปริมาณที่ค่อนข้างแน่ใจได้ว่า แก้ไขได้เต็มท่ี 

2) หมู่หินนาหว้าในหมวดหินภูทอกที่ประกอบไปด้วยชั้นหินเคลย์และหินโคลน เม่ือผุพัง

สลายตัวจะกลายเป็นดินเหนียวที่เรียกว่า “ดินเคลย์นาหว้า” ซ่ึงเป็นวัสดุที่มีรูพรุนน้อยสามารถ

นํามาใช้ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างดิน เพื่อป้องกันหรือลดการซึมผ่านของน้ําเค็มใต้ดินและเพิ่ม

เนื้อดิน ทําให้ดินมีความเค็มลดลง และค่อนข้างหาได้ง่ายในท้องถ่ินหรือพื้นที่ใกล้เคียง 
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3) การปลูกป่าหรือพืชยืนต้นเศรษฐกิจทนเค็มที่มีรากลึกและใช้น้ํามากในพื้นที่รับนํ้า จะเป็น

การช่วยลดการเพิ่มเติมน้ําลงสู่แหล่งน้ําใต้ดิน และลดระดับนํ้าใต้ดินในพื้นที่จ่ายน้ําให้อยู่ที่ระดับลึก

จากผิวดิน ซ่ึงจะทําให้กระบวนการดึงนํ้าของต้นไม้ไม่สามารถเอาน้ําเค็มใต้ดินข้ึนมา และช่วยลดการ

แพร่กระจายความเค็มของดินได้ อีกทั้งไม่ควรตัดไม้ทําลายป่าในบริเวณท่ีมีน้ําเค็มใต้ดิน เนื่องจาก

ความชุ่มชื้นของดินท่ีเกิดจากรากพืชอุ้มน้ําจืดไว้จะช่วยกดดันน้ําเค็มข้างล่างไม่ให้ยกตัวสูงข้ึนมาใกล้ผิว

ดิน 

4) การจําแนกและกําหนดขอบเขตการแพร่กระจายของพื้นที่ดินเค็มในพื้นท่ีศึกษาน้ี 

นอกจากใช้การตรวจวัดค่าความนําไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถใช้ผลการวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์และ

โซเดียมในการกําหนดขอบเขตการแพร่กระจายของพื้นท่ีดินเค็มได้ด้วย เนื่องจากลักษณะการ

แพร่กระจายของปริมาณอนุมูลดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันโดยตรงและสอดคล้องกับค่าความนําไฟฟ้า 

อย่างไรก็ตามขอบเขตการแผ่กระจายของพื้นท่ีดินเค็มจะมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กับ

จํานวนตัวอย่างและระยะห่างระหว่างจุดเก็บตัวอย่าง 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2550) ได้อธิบายแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการ

ทํางานเก่ียวกับการทํานาเกลือ และสรุปสภาพแวดล้อมการทํางานของคนทํานาเกลือไว้ดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมในการทํางานของคนทํานาเกลือ ได้แก่ ทํางานกลางแจ้ง และท่ามกลาง

แสงแดด พื้นท่ีชื้นแฉะในการปรับพื้นท่ีทํานาเกลือ รื้อเกลือและขนเกลือ รวมถึงการทํางานในสภาพท่ี

สกปรกต้องเลอะโคลนในข้ันตอนปรับพื้นท่ี  

2) อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนจากการทํานาเกลือ เช่น การลื่นล้มเพราะพื้นล่ืน มี

สาเหตุจากพื้นที่นาเกลือมีน้ําทะเลขังอยู่ ทําให้พื้นลื่น มีการแบกของหนักเกินกําลังทําให้เกิดอาการ

แผลถลอก ฟกช้ําและปวดเม่ือย อาจเป็นผื่นคันและน้ํากัดเท้า  

นอกจากนี้คนที่ได้รับอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง และมักจะไม่ได้รับ

ความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาล นายจ้างหรือผู้ประกอบการนาเกลือส่วนใหญ่ไม่ออกค่า

รักษาพยาบาลให้เนื่องจากอาการเจ็บป่วยไม่รุนแรง และคนงานส่วนใหญ่สามารถใช้โครงการ 30 บาท

รักษาทุกโรคได้ ส่วนในระหว่างการทํางานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทํางาน 

เช่น หมวกกันแดด ถุงมือ รองเท้าบู๊ต เสื้อแขนยาวหน้ากากกันกลิ่น และมีการให้คําแนะนําและ

ฝึกอบรมเก่ียวกับวิธีการทํางานท่ีถูกต้องอย่างสมํ่าเสมอ 

ส่วนงานวิจัยที่เก่ียวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน

ของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 159-163) พบว่า ประชาชน 

(ผู้ตอบแบบสอบถาม) ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
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ระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะมีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป เช่น1) การใช้จ่ายใด ๆ ต้อง

คํานึงถึงความจําเป็นต่อการดํารงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย (ร้อยละ 96.73) 2) การกระทํากิจการลงทุนใด 

ๆ ต้องค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดถ่ีถ้วนและรู้จักวางแผน (ร้อยละ 96.23) 3) การลงทุนในกิจการงาน

ใด ๆ ต้องไม่ทําเกินตัวเกินความสามารถของตน (ร้อยละ 95.98) 4) การประพฤติปฏิบัติตนให้มีความ

ซ่ือสัตย์สุจริตในชีวิตเสมอเป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรม (ร้อยละ 95.23) 5) การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน (ร้อยละ 94.97) ส่วนการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ได้รับข้อมูลข่าวสารเกือบทุกวัน ในช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ การได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการดูโทรทัศน์ การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเศรษฐกิจ

พอเพียงจากการอ่านหนังสือพิมพ์ และการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากการ

พูดคุยสนทนากับครอบครัวและเพื่อน ส่วนทัศนคติต่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงน้ันประชาชน

ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดี และมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า 

ประชาชนควรน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการทํางานและการดํารงชีวิตเพื่อความสุข

ที่ยั่งยืน และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77) โดยเฉพาะประเด็นด้านการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซ่ือสัตย์สุจริต 

แม้ว่าตัวเองและครอบครัวจะอยู่ในภาวะขาดแคลนต่อการดํารงชีพก็ตาม (ค่าเฉลี่ย 3.98) ส่วนการ

ปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน

จําแนกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77) เม่ือพิจารณาตามรายด้านพบว่า ทุกด้านมีการ

ปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก 

ได้แก่ 1) ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.96) 2) ด้านการ

เอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.94) 3) ด้านการดํารงชีวิต (ค่าเฉลี่ย 3.93) 4) ด้านการออม 

(ค่าเฉลี่ย 3.69) 5) ด้านการลดรายจ่าย (ค่าเฉลี่ย 3.64) 6) และด้านการเพิ่มรายได้ (ค่าเฉลี่ย 3.60) 

ตามลําดับ ส่วนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ 1) ด้าน “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและ

พึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง (ค่าเฉลี่ย 4.13) 2) ด้านจิตใจ และด้านสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.05) 3) ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.95) 4) ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 3.90) และ5) ด้าน

เทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 3.49) นอกจากน้ีปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

- อาชีพ โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชนจะปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยกว่า รับจ้างท่ัวไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
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รับราชการ นักเรียน/นักศึกษา และธุรกิจส่วนตัว รวมถึงประชาชนท่ีประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา

จะปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกกว่า 

ค้าขาย และพ่อบ้าน แม่บ้าน และประชาชนที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ (ครูพี่เลี้ยง ครูเอกชน ลูกจ้าง

ชั่วคราว) จะปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อย

กว่า พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ นักเรียน/นักศึกษา 

- ตําแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยผู้ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบสูงจะมีการปฏิบัติตามกิจกรรมใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มากกว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั่วไป 

- การได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ท่ีเคยเข้ารับการอบรมจะสามารถ

ปฏิบัติตามกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมเลย 

- การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยผู้ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมจะสามารถปฏิบัติตาม

กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

- ตําแหน่งหน้าท่ีที่รับผิดชอบ โดยผู้ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบสูงจะมีการประยุกต์ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบท่ัวไป 

- การได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ท่ีเคยเข้ารับการอบรมจะสามารถ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการ

อบรมเลย 

- การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมจะสามารถประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนได้มากกว่าผู้ท่ีไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2555) ทําการวิจัยเร่ือง วิถีคนเมืองกับการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ประชาชนในชุมชนเมืองส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะเร่ืองการใช้จ่ายใด ๆ ก็ต้องคํานึงถึงความจําเป็นต่อ

การดํารงชีพและไม่สุรุ่ยสุร่าย การกระทํากิจกรรมร่วมในชุมชนหรือสังคมไม่ควรเอาเปรียบผู้อ่ืนและ

เพื่อนร่วมงาน และการรู้จักประหยัด มัธยัสถ์เป็นหลักพื้นฐานสําคัญของความพอประมาณ ส่วนการ

ปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ที่เก่ียวกับการประหยัด เช่นการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเม่ือออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้

ประโยชน์ ด้านการดํารงชีวิต ประชาชนจะให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับ การประกอบอาชีพของตนและ
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สมาชิกในครอบครัวเป็นอาชีพท่ีสุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักพอประมาณไม่ลงทุนเกินตัว การยึดม่ัน 

และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ ส่วนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับเห็นด้วย (มาก) กับด้านจิตใจ

กับคําว่า “พอ” ท่ีเป็นการพัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง ซ่ึงจะประยุกต์ใช้

กับตนและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักธรรมทาง

ศาสนาอยู่เสมอ ส่วนในระดับชุมชนยังไม่ปรากฏชัดเจน จะมีการดํารงชีวิตด้วยการปรับตัวเองและ

ครอบครัวตามสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป โดยมีแนวทางในการดํารงชีวิตท่ีมีความสุขในระดับบุคคล

และครอบครัว คือ การท่ีผู้นําครอบครัวและสมาชิกยึดม่ันในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต ไม่เบียดเบียน

ผู้อ่ืน รู้จักพอประมาณและไม่ลงทุนเกินตัว แม้จะลําบากก็ต้องยึดหลักความพอเพียง ยึดม่ันและปฏิบัติ

ตนตามหลักธรรมของศาสนาและใช้ชีวิตอย่างมีสติ สมาธิ ปัญญา เดินทางสายกลางเท่านี้ก็เพียงพอ 

ผู้วิจัยจึงสรุปสาระสําคัญจากความต้องการ ปัญหาและงานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า พื้นที่ใน

อําเภอบ้านดุงมีการทําการเกษตรกรรมที่เป็นปัจจัยการผลิตต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอยู่ 4 

ประเภท คือ นาเกลือสินเธาว์ ทํานาข้าว ปลูกอ้อย และปลูกยางพารา และผลกระทบจากทํานาเกลือ

มีผลต่อการทํานาข้าว การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ส่งผลเสียต่อดิน พืชอาหาร สัตว์นํ้า สิ่งแวดล้อม วิถี

ชีวิตชาวบ้าน และนํามาซ่ึงความขัดแย้งระหว่างกัน แม่นํ้าท้ัง 3 สาย คือ ลํานํ้าทวน (กระทบมากท่ีสุด) 

ลําน้ําห้วยหลวง และลําน้ําสงคราม ที่อยู่ใกล้เคียงกับการทํานาเกลือได้รับผลกระทบตามลําดับหาก

เป็นต้นน้ําที่ใกล้นาเกลือที่สุดเป็นน้ําเค็ม กลางนํ้าถัดไปเป็นน้ํากร่อย และปลายน้ําจึงเป็นน้ําจืด แต่ถึง

อย่างไร เกษตรกรนาเกลือหรือผู้ประกอบการนาเกลือและหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องในพื้นที่ อาทิ 

สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านดุง สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบ้านดุง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

อุดรธานี สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดอุดรธานี ได้พยายามทําหน้าที่ช่วยเหลือ หาทางแก้ไขร่วมกันอยู่ตลอดเมื่อมีปัญหา และเมื่อมี

การร้องเรียนมาจากประชาชน แต่ปัญหาต่าง ๆ ยังไม่หายไปเพียงทุเลาเบาบางลงเท่าน้ัน พอนานไป

ปัญหาก็เกิดซํ้าซากเหมือนเป็นวัฏจักรที่มีอยู่กันมาอย่างยาวนานทําให้การร่วมมือกันเร่ิมน้อยลง ถูก

ปล่อยทิ้งวางไว้ รอกระบวนการที่เข้มแข็งของการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐที่จริงจังเพิ่มจาก

บทบาทหน้าที่ ผู้ประกอบการท่ีมีพื้นที่ของการยอมรับฟังและนึกถึงประโยชน์ของพื้นที่ และประชาชน 

ร่วมกันมองภาพอนาคตและแนวทางการแก้ไขปัยหาที่ยั่งยืนให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ดํารงชีวิตอยู่ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  



 

 

บทที่ 3 
 

วิธดีําเนินการวิจัย 
 
การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นท่ี

ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

(Social Development of Happiness Based on Philosophy of Sufficiency Economy 

affected to Paddy Field and Rock Salt Field with Participation of The Baan Dung 

District, Udon Thani Province, Thailand.)” การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix 

research) ท้ังวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ซ่ึงได้กําหนดไว้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่  

1. การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการ

รวบรวมแนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public 

Participation) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) ภูมิสังคม 

(Socio-geographical conditions) เกลือสินเธาว์ (Rock Salt) เกษตรกรรม (Agriculture) ความสุข 

(Happiness) และการศึกษาความต้องการ ปัญหาสําคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการออกแบบการวิจัยและกําหนดตัวแปร  

2. การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยทําการทดสอบ

จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaires) 

เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน การปฏิบัติและความคิดเห็นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกในการค้นหาแนวทางแก้ไขและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม  

และมีกิจกรรมสนทนากลุ่ม เวทีชาวบ้านเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนและภาพอนาคตสังคมแห่ง

ความสุขของประชาชนท่ีทําอาชีพนาเกลือและนาข้าวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ

ดําเนินการวิจัยโดยบทนี้จะนําเสนอหลักการและแนวทางในการดําเนินการวิจัยอย่างเป็นข้ันตอน

ต่อเนื่องไปตามลําดับ ได้แก่ 1) กรอบแนวคิดในการวิจัย 2) หน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัย 3) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์

และการประมวลผลข้อมูล และ 6) รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

เม่ือพิจารณาจากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชน (Public Participation) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency 

Economy) ภูมิสังคม (Socio-geographical conditions) เกลือสินเธาว์ (Rock Salt) เกษตรกรรม 

(Agriculture) ความสุข (Happiness) และการศึกษาความต้องการ ปัญหาสําคัญของชุมชนและ

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยดังต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.1 แสดงความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” 

ภูมิสังคม อําเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี 

4 ตําบลพื้นท่ีนาเกลือ 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

กระบวนการ 

มีส่วนร่วม 

วิธีการ/รูปแบบ 
การแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

หน่วยงานรัฐ 

ผู้ประกอบการนาเกลือ 

(เกษตรกรนาเกลือ) 

รูปแบบ/แนวทาง/วิธีการ 

การอยู่ร่วมกันอย่างมีสุข 

เกษตรกรนาข้าว 

ความขัดแย้ง/สภาพ
ปัญหาเดิม-ใหม่ 

พื้นที่ภาพใน
อนาคตแห่ง
ความสุข 
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3.2 หน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยกําหนดหน่วยในการวิเคราะห์ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 4 ตําบลที่มี

การทํานาเกลือและนาข้าว ในเขตอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ตําบลโพนสูง ตําบลนาคํา 

ตําบลศรีสุทโธ (บ้านประดู่) ตําบลบ้านดุง โดยมีประชากร 4 ตําบล ดังนี้ 

1) ตําบลบ้านดุง มีจํานวนประชากร 11,832 คน ครัวเรือน 2,622 ครัวเรือน  

2) ตําบลศรีสุทโธ มีจํานวนประชากร 13,116 คน ครัวเรือน 2,865 ครัวเรือน  

3) ตําบลโพนสูง มีจํานวนประชากร 8,877 คน ครัวเรือน 1,796 ครัวเรือน  

4) ตําบลนาคํา มีจํานวนประชากร 8,813 คน ครัวเรือน 1,869 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้นมีจํานวน

ประชากร 42,638 คน และมีครัวเรือน 9,152 ครัวเรือน (ข้อมูลชุมชนและประชากรเม่ือเดือน

กรกฎาคม 2559) ได้กลุ่มตัวอย่างด้วยการคํานวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ทั้งสิ้น 400 กลุ่ม

ตัวอย่างสําหรับเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยกําหนดเก็บตําบลละ 100 กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัย

กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ โดยกําหนดเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มที่ 1 สําหรับแบบสอบถาม เป็นประชากรท่ีอาศัยอยู่ใน 4 ตําบล อําเภอบ้าน

ดุง จังหวัดอุดรธานี ทั้งชาย และหญิง มีจํานวนทั้งสิ้น 42,638 คน โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างตามท่ีสูตร

การคํานวณทางการวิจัยที่มีการกําหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัยมีจํานวนท่ีแน่นอน (Finite 

Population) จึงทําการคํานวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 125) ได้ขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ตามวิธีการดังนี้ 

                  N 
            1 + N(e)2  
                          เม่ือ n =   จํานวนตัวอย่าง  

   e    =    ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับ 5 

% ฉะน้ัน ค่า e = 0.05 

N =   จํานวนประชากร แทนค่าสูตรได้ดังน้ี 

         42,638 

              1 + 42,638(0.05)2 

             42,638 

              1 + 42,638(0.0025)  

                42,638 

                    1 + 106.595 

= 

= 

= 

= 

n 
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      42,638 

         107.595 

=  396.28 หรือ 396 กลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บให้ได้จํานวนมากที่สุด

ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมและใกล้เคียงกันคือ 400 กลุ่มตัวอย่างและการเก็บแบบสอบถามยิ่งมาก

ยิ่งมีผลดีต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงการวิเคราะห์ผู้วิจัยนํากลุ่มตัวอย่างที่สมบูรณ์ 400 กลุ่มตัวอย่างไป

วิเคราะห์ผลการวิจัยในคร้ังนี้ 

2) กลุ่มที่ 2 สําหรับการสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง กํานันตําบล ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีตําแหน่งอย่างเป็นทางการ และหรือเป็นผู้ขับเคลื่อนงานของชุมชนท่ี

ประชาชนให้การเคารพนับถือ รวมถึงนักวิชาการพัฒนาชุมชน เกษตรอําเภอบ้านดุง อุตสาหกรรม

จังหวัดอุดรธานี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกเทศบาลอําเภอบ้านดุง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

โดยตรง ในพื้นที่ 4 ตําบล ทําการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) จํานวน 30 คน 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน สําหรับเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดผลเพียงคร้ังเดียว 

(One-shot Case Study) ทั้งน้ีผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ

สุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยพิจารณากําหนดตามอายุของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่อายุ 15 ปีข้ึนไป เป็น

กลุ่มเยาวชนซ่ึงสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนงานของหมู่บ้านได้ นับเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีพลัง

ในการทํางานระดับเบ้ืองต้น ทั้งนี้ได้กําหนดผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informants) สําหรับการเก็บรวม

รวมข้อมูลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงบริบทของ

พื้นท่ี (สํารวจพื้นที่) ภูมิสังคม การดํารงชีวิต ณ ปัจจุบัน การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ําเค็ม 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นลักษณะการ

สุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) สําหรับสัมภาษณ์กับกํานันตําบล ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน

ที่มีตําแหน่งอย่างเป็นทางการ และหรือเป็นผู้ขับเคลื่อนงานของชุมชนท่ีประชาชนให้การเคารพนับถือ 

รวมถึงนักวิชาการพัฒนาชุมชน เกษตรอําเภอบ้านดุง อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี  รอง

นายกเทศมนตรี สมาชิกเทศบาลอําเภอบ้านดุง ผู้ประกอบการนาเกลือ เกษตรกรนาเกลือและ

ประชาชนนาข้าวที่ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยการสัมภาษณ์ตั้งเกณฑ์ตามความเหมาะสมตาม

ระยะเวลา ความสะดวกของผู้ให้ข้อมูลสําคัญและงบประมาณ ซ่ึงไม่ต่ํากว่าจํานวน 30 คนรวมทั้ง 4 

ตําบล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและมีความสมบูรณ์ท่ีสุดในการวิเคราะห์เพื่อค้นหารูปแบบการมี

= 
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ส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของนํ้าเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ และ

การสร้างภาพในอนาคต รูปแบบและแนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขของ

การอยู่ร่วมกันของประชาชนผู้ทํานาข้าวและนาเกลือ 

 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมลู 
 
 การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ทําการสํารวจแนวคิด วรรณกรรมและศึกษาจากหนังสือ ผลงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(Philosophy of Sufficiency Economy) ภูมิสังคม (Socio-geographical conditions) เกลือ

สินเธาว์ (Rock Salt) เกษตรกรรม (Agriculture) ความสุข (Happiness) และการศึกษาความ

ต้องการ ปัญหาสําคัญของชุมชนและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อนําข้อมูลมาประมวลรวมกันสร้างเป็น

แบบสอบถามที่มีเน้ือหาครอบคลุมทุกประเด็นท่ีต้องการตามวัตถุประสงค์งานวิจัย ส่วนเคร่ืองมือท่ี

เป็นแบบสัมภาษณ์น้ันได้กําหนดข้อคําถามด้วยการกําหนดให้ข้อคําถามให้สอดคล้องตรงตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยท้ังหมดโดยกําหนดให้มีข้อคําถามหลักตามโครงสร้างและประเด็นที่น่าสนใจ

อ่ืน ๆ ประกอบ 

 2. แบบสอบถามสําหรับเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน แบ่งข้อมูลแบบสอบถาม

เป็น 5 ส่วน ได้แก่  

2.1 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับพื้นฐานบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นท่ี/ชุมชน ภูมิลําเนาปัจจุบัน รายได้ต่อเดือน 

รายจ่ายต่อเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว ตําแหน่งทางสังคม สถานะในการครอบครองที่อยู่อาศัย 

สถานะที่ดินทํากิน ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากชุมชน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมการได้รับการยอมรับ

เคารพนับถือ และความชื่นชมจากเพื่อนบ้าน การมีเพื่อนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในชุมชน การ

มีการพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพื่อนบ้านที่สนิทสนมคุ้ยเคยกันภายใน

ชุมชน การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม/ศาสนาภายในชุมชน ข้อคําถามปิดแบบตรวจสอบ

รายการ (Check-list) มีจํานวน 19 ข้อคําถามใหญ่ 

2.2 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อความผูกพัน

กับชุมชน มีจํานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความผูกพันในสถานที่ ด้านความรู้สึกรักชุมชน ด้านความ

เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ด้านความผูกพันด้านการทําหน้าท่ี ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม แลด้าน
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ความรู้สึกว่าเป็นบ้าน โดยข้อคําถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจํานวน 30 

ข้อคําถาม 

2.3 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการลุกล้ํา

ของนํ้าเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ มีจํานวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ ด้านการ

ร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น ด้านการร่วมวางแผน พิจารณาและตัดสินใจ ด้านการร่วมดําเนินการ 

ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการร่วม

รับผิดชอบ โดยข้อคําถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจํานวน 36 ข้อคําถาม  

2.4 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถาม 2 ส่วน ได้แก่  

1) แบบสอบถามเก่ียวกับการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของประชาชนอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีจํานวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการลดรายจ่าย 

ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการออม ด้านการดํารงชีวิต ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกัน โดยข้อคําถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมิน

ค่า (Rating scale) มีจํานวน 30 ข้อคําถาม 

2) แบบสอบถามเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจํานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และด้าน“พอ” พัฒนา

ตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตท่ีพอเพียง โดยข้อคําถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating scale) มีจํานวน 18 ข้อคําถาม 

2.5 ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดตามข้อ

คําถามดังนี้ 

1) สภาพปัญหา อุปสรรคการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน 

2) สภาพปัญหา อุปสรรคการรุกล้ําของน้ําเค็ม/ผลกระทบ/แนวทางแก้ไข

ปัญหาการรุกล้ําของนํ้าเค็มในเขตพื้นท่ีอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

3) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับผลกระทบระหว่างนาข้าวกับนาเกลือ 

2.6 เกณฑ์ในการวัดแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังน้ี 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 1 จะใช้วิธีการวัด 3 ประเภท ได้แก่ ข้อคําถาม

ปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) สําหรับข้อคําถามที่มีตัวเลือกคําตอบตั้งแต่ 2 ตัวเลือกข้ึนไป 

หรือตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ข้อคําถามเปิดโดยการเติมคําลงในช่องว่างให้ผู้ตอบเขียนคําตอบลงใน
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ช่องว่างด้วยตนเอง และสําหรับข้อที่ 19 เป็นการการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีใช้เกณฑ์การวัด 4 ระดับ 

ได้แก่ ทุกคร้ัง เกือบทุกคร้ัง บางคร้ังหรือนานครั้ง และไม่เคยเลย  

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนท่ี 2 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) โดยกําหนดวัดเก่ียวกับความผูกพันของประชาชนกับชุมชน มีการกําหนดระดับมาตรา

ส่วน 5 ระดับ ได้แก่ ผูกพันอย่างยิ่ง ผูกพันมาก เฉย ผูกพันน้อย ไม่ผูกพัน โดยมีการให้ระดับคะแนน 

ดังน้ี  

  ผูกพันอย่างยิ่ง  เท่ากับ  5  คะแนน 

  ผูกพันมาก  เท่ากับ  4 คะแนน 

  เฉย   เท่ากับ  3 คะแนน 

ผูกพันน้อย  เท่ากับ  2 คะแนน 

ไม่ผูกพัน  เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคํานวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซ่ึงมีวิธีการดังน้ี 

      

  อัตรภาคชั้น  =   

 

      

  อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 

 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 

5 ระดับ ดังนี้ 

 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง ผูกพันอย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง ผูกพันมาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง เฉย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง ผูกพันน้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ไม่ผูกพัน 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 

5 – 1 

5 
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เม่ือวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อ

ความผูกพันกับชุมชน ท้ัง 30 ข้อ พบว่า มีค่าความเชื่อม่ัน (alpha= 0.9574) นับว่ามีค่าความเชื่อม่ัน

ของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 3 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) โดยกําหนดวัดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของนํ้าเค็มจากการ

ผลิตนาเกลือสินเธาว์ มีการกําหนดระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ การมีส่วนร่วมมากท่ีสุด การมี

ส่วนร่วมมาก การมีส่วนร่วมปานกลาง การมีส่วนร่วมน้อย การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด โดยมีการให้ระดับ

คะแนน ดังนี้  

  การมีส่วนร่วมมากที่สุด  เท่ากับ  5  คะแนน 

  การมีส่วนร่วมมาก  เท่ากับ  4 คะแนน 

  การมีส่วนร่วมปานกลาง  เท่ากับ  3 คะแนน 

การมีส่วนร่วมน้อย  เท่ากับ  2 คะแนน 

การมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด  เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคํานวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซ่ึงมีวิธีการดังน้ี 

      

  อัตรภาคชั้น  =   

 

 อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 

 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ 

ดังน้ี 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 

5 – 1 

5 
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  เม่ือวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในเร่ืองการมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ท้ัง 36 ข้อพบว่า มีค่าความเชื่อม่ัน (alpha= 

0.9751) นับว่ามีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 4 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) โดยกําหนดวัดเก่ียวกับการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชนอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มี 2 หัวข้อ ดังนี้ 

1) เกณฑ์ในการวัดของแบบสอบถามเก่ียวกับกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการกําหนดระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ การ

ปฏิบัติมากท่ีสุด การปฏิบัติมาก การปฏิบัติปานกลาง การปฏิบัติน้อย การปฏิบัติน้อยท่ีสุด โดยมีการ

ให้ระดับคะแนน ดังน้ี  

  การปฏิบัติมากท่ีสุด  เท่ากับ  5  คะแนน 

  การปฏิบัติมาก   เท่ากับ  4 คะแนน 

  การปฏิบัติปานกลาง  เท่ากับ  3 คะแนน 

การปฏิบัติน้อย   เท่ากับ  2 คะแนน 

การปฏิบัติน้อยที่สุด  เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคํานวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซ่ึงมีวิธีการดังน้ี 

      

  อัตรภาคชั้น  =   

 

 อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 

 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ 

ดังน้ี 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 

5 – 1 

5 
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เม่ือวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในเร่ืองกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ัง 30 ข้อพบว่า มีค่าความเชื่อม่ัน (alpha= 

0.9552) นับว่ามีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามสูงมาก 

2) เกณฑ์ในการวัดของแบบสอบถามเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการกําหนดระดับมาตรา

ส่วน 5 ระดับ ได้แก่ ประยุกต์ใช้อย่างยิ่ง ประยุกต์ใช้มาก ปานกลาง ประยุกต์ใช้น้อย ไม่ประยุกต์ใช้ 

โดยมีการให้ระดับคะแนน ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549: 77) 

  ประยุกต์ใช้อย่างยิ่ง เท่ากับ  5  คะแนน 

  ประยุกต์ใช้มาก  เท่ากับ  4 คะแนน 

  ปานกลาง  เท่ากับ  3 คะแนน 

ประยุกต์ใช้น้อย  เท่ากับ  2 คะแนน 

ไม่ประยุกต์ใช้  เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคํานวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซ่ึงมีวิธีการดังน้ี 

      

  อัตรภาคชั้น  =   

 

      

  อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 

 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนน

ออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง ประยุกต์ใช้อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง ประยุกต์ใช้มาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง ประยุกต์ใช้น้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ไม่ประยุกต์ใช้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 

5 – 1 

5 
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เม่ือวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ัง 18 ข้อ พบว่า มี

ค่าความเชื่อม่ัน (alpha= 0.9440) นับว่ามีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนที่ 5 เป็นแบบปลายเปิดเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะ มี 3 ข้อคําถาม ดังน้ี 

1) สภาพปัญหา อุปสรรคการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน  

2) การรุกลํ้าของนํ้าเค็ม/ผลกระทบ/แนวทางแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มในเขตพื้นที่อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  

3) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับผลกระทบระหว่างนาข้าวกับนาเกลือ 

 3. แบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล (key informants) สําหรับกํานันตําบล ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีตําแหน่งอย่างเป็นทางการ และหรือเป็นผู้ขับเคลื่อนงานของชุมชนท่ี

ประชาชนให้การเคารพนับถือ รวมถึงนักวิชาการพัฒนาชุมชน เกษตรอําเภอบ้านดุง อุตสาหกรรม

จังหวัดอุดรธานี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกเทศบาลอําเภอบ้านดุง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

โดยตรง ในพื้นท่ี 4 ตําบล จํานวน 30 คน โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

Interview) ได้แก่ 

1) ภูมิสังคมปัญหาเดิมและปัญหาใหม่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบตลอดเส้นทางสายน้ํา 

3 สาย ได้แก่ ลําห้วยหลวง ลําห้วยสงคราม ล้ําห้วยทวน และ 2 นา ได้แก่ นาข้าวและนาเกลือ  

2) การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ 

3) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชน

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

4) ภาพในอนาคต รูปแบบและแนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการดํารงชีวิตอย่างมี

ความสุขของการอยู่ร่วมกันของประชาชนผู้ทํานาข้าวและนาเกลือ 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
3.4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารในรูปแบบ

เอกสารราชการ วรรณกรรม หนังสือและเอกสาร ที่มีความเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิสังคม เกลือสินเธาว์ เกษตรกรรม ความสุข และการศึกษาความ

ต้องการ ปัญหาสําคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของวรรณกรรม

ให้เกิดตัวแปรที่จะนําไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

3.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

- ลงพื้นที่สํารวจภูมิสังคม บริบททางสังคมต่าง ๆ โดยทางรถ 

- การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในประเด็นต่าง ๆ ทั้งเร่ืองการ

มีส่วนร่วมของประชาชน การดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลกระทบของน้ําเค็ม 

ความผูกพันกับชุมชนและการร่วมกิจกรรมของชุมชน 

- การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน

พื้นท่ีเป้าหมาย โดยเฉพาะกํานันตําบล ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านท่ีมีตําแหน่งอย่าง

เป็นทางการ และหรือเป็นผู้ขับเคลื่อนงานของชุมชนที่ประชาชนให้การเคารพนับถือ นักวิชาการ

พัฒนาชุมชน เกษตรอําเภอบ้านดุง อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกเทศบาล

อําเภอบ้านดุง และประชาชนท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง โดยการสัมภาษณ์เก่ียวกับภูมิสังคมปัญหาเดิม

และปัญหาใหม่ในพื้นท่ีได้รับผลกระทบตลอดเส้นทางสายน้ํา 3 สาย และ 2 นา การมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชน รวมถึงภาพในอนาคต รูปแบบและแนวทางการ

พัฒนาสังคมแห่งการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขของการอยู่ร่วมกันของประชาชนผู้ทํานาข้าวและนา

เกลือ  

- วิธีการและข้ันตอนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามมีข้ันตอนดังนี้ 

1) หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลถึงนายกเทศบาลอําเภอบ้าน

ดุง นักวิชาการพัฒนาชุมชน เกษตรอําเภอบ้านดุง อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีอย่างเป็นทางการ 

พร้อมกําหนดให้นักเรียนโรงเรียนบ้านดุงวิทยาลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน 4 ตําบล และสัมภาษณ์

ข้อมูลที่กําหนดในเคร่ืองมือวิจัย ซ่ึงก่อนจะลงเก็บข้อมูลทุกครั้งพร้อมต้องโทรศัพท์ประสานงานก่อน

ล่วงหน้าทุกคร้ัง 
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2) อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านดุงวิทยา จํานวน 22 คนลงพื้นท่ี

หมู่บ้านใน 4 ตําบลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญจนครบตามที่กําหนด 

3) อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านดุงวิทยาเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 

4) หากพบว่า ผู้นําหมู่บ้านหรือผู้ให้ข้อมูลสําคัญท่านใดไม่มีเวลาให้ลง

สัมภาษณ์ ใช้วิธีการโทรศัพท์แทนจนกว่าจะได้ครบตามที่กําหนด 

  การลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลมีลําดับข้ันตอนสามารถสรุปภาพแผนผังได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 3.2 ภาพแผนผังข้ันตอนในการเก็บข้อมูลสําหรับการวิจัย 

 
 
 
 
 

 

ผู้วิจัย 
คณะ/มหาวิทยาลัย 

ประธาน/ผู้นําชุมชน 

หน่วยงานรัฐในท้องถิ่น 

ทําหนังสือขอความร่วมมือ 

ประชุมทีมวิจัย 

นัดประชุมทีมวิจัยเตรียมเครื่องมือ 

ติดต่อประสานงานเพ่ือเตรียมความ
พร้อมลงพื้นที่ 

4 ตําบล ลงพื้นที่ 

แบบสัมภาษณ ์

30 ผู้นําชุมชน/ผู้ขับเคลื่อน 

แบบสอบถาม 

400 กลุ่มตัวอย่าง 

สนทนากลุ่มย่อย/เวที
ชาวบ้าน 
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3.5 การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล  
  

ในการประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาได้และคัดเลือกฉบับ

ที่สมบูรณ์ (Editing) 

2) ลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามทุกข้อ และตรวจสอบการลงรหัส 

3) นําข้อมูลท่ีตรวจและลงรหัสแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป IBM 

SPSS Statistics 22 (Demo) 

4) เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความเที่ยงตรงสอดคล้องกับความเป็นจริงของประชาชนที่เป็น

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยยังได้เก็บข้อมูลด้วยการลงภาคสนามโดยวิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับกํานัน

ตําบล ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีตําแหน่งอย่างเป็นทางการ และหรือเป็นผู้

ขับเคลื่อนงานของชุมชนท่ีประชาชนให้การเคารพนับถือ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เกษตรอําเภอบ้าน

ดุง อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาลอําเภอบ้านดุง 
 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 3) นั้นผู้วิจัยนําแบบวัดที่เก็บรวบรวมมาได้ ลงรหัสด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical 

Package for the Social Science: SPSS) IBM SPSS Statistics 22 (Demo) โดยวิเคราะห์ข้อมูล

พร้อมท้ังนําเสนอข้อมูลเป็น 3 รูปแบบ ดังน้ี 

  1) ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพื่อบรรยายข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

2) สถิติอนุมาน (Inductive Statistics) หรือ สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) 

เพื่อทําการเปรียบเทียบและทดสอบข้อมูล ได้แก่ Independent - Samples T test (T-test), One-

Way ANOVA (F-test)  

3) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิเคราะห์ข้อมูล

โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ตามโครงสร้างเนื้อหาจากข้อมูลเชิงคุณภาพท่ี

ได้รับจากคําสัมภาษณ์ของกํานันตําบล ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านท่ีมีตําแหน่งอย่าง

เป็นทางการ และหรือเป็นผู้ขับเคลื่อนงานของชุมชนที่ประชาชนให้การเคารพนับถือ นักวิชาการ

พัฒนาชุมชน เกษตรอําเภอบ้านดุง อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี รองนายกเทศมนตรี และสมาชิก

เทศบาลอําเภอบ้านดุง ตามท่ีกําหนดไว้ 
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3.6 รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
  

การเขียนรายงานวิจัยแบ่งออกเป็น 7 บท ดังนี้ 

1) บทท่ี 1 บทนํา ได้แก่ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจัย 

2) บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน (Public Participation) แนวคิดเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy 

of Sufficiency Economy) แนวคิดเก่ียวกับภูมิสังคม (Socio-geographical conditions) แนวคิด

เก่ียวกับความสุข (Happiness) แนวคิดเก่ียวกับเกษตรกรรม (Agriculture) แนวคิดเก่ียวกับเกลือ

สินเธาว์ (Rock Salt) การศึกษาความต้องการ ปัญหาสําคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

3) บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย ได้แก่ กรอบแนวคิดในการวิจัย หน่วยในการ

วิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 

4) บทท่ี 4 ผลการวิจัย: ภูมิสังคมและบริบททางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับนาเกลือของอําเภอบ้าน

ดุง จังหวัดอุดรธานี  

5) บทที่ 5 ผลการวิจัย: การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนา

เกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

- ข้อมูลเก่ียวกับพื้นฐานบุคคล (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและทางศาสนาภายในพื้นท่ีชุมชน  

- ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอยู่อาศัย ณ ปัจจุบัน 

- การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของนํ้าเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

- การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามปัจจัยพื้นฐานบุคคล 

6) บทท่ี 6 ผลการวิจัย: การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

- กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

พื้นที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
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- การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชน

ในพื้นท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

- การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชน จําแนกตามปัจจัยพื้นฐานบุคคล 

- ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มของผู้นําชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง

ทั้ง 4 ตําบล อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

- รูปแบบและแนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขของการอยู่

ร่วมกันของประชาชนผู้ทํานาข้าวและนาเกลือท่ีเป็นภาพในอนาคต 

6) บทที่ 7 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย การสรุปผลการวิจัย การ

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 



 

 

บทที่ 4 
 

ผลการวิจยั: ภูมิสังคมและบริบททางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับนาเกลือ 
อําเภอบ้านดุง จังหวดัอุดรธาน ี

 
ผลการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบน

พื้นที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

(Social Development of Happiness Based on Philosophy of Sufficiency Economy 

affected to Paddy Field and Rock Salt Field with Participation of The Baan Dung 

District, Udon Thani Province, Thailand.)” ซ่ึงในการวิจัยในบทน้ีได้อธิบายบริบททางสังคมหรือ

ภูมิสังคมที่เก่ียวข้องกับพื้นท่ีนาเกลืออําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไว้ดังนี้ (สํานักวัฒนธรรมจังหวัด

อุดรธานี, 2560: ออนไลน์(หน้า 1-2)) 

 

4.1 ความเป็นมาของอําเภอบ้านดุง 
 

พื้นที่ตั้ง “บ้านดุง” แต่เดิมเป็นป่าดงใหญ่ คําว่า “ดุง” สัณนิษฐานว่าเพี้ยนเสียงมาจากคําว่า 

“ดง” ซ่ึงเป็นป่าดงผืนใหญ่ในพื้นท่ี ซ่ึงแต่เดิมบริเวณที่ตั้งบ้านดุงเดิมเป็นบริเวณที่พวกขอมเคยอาศัย

เม่ือประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว เม่ือขอมสิ้นยุคขอมคงเหลือไว้แต่กระดูกและภาชนะเคร่ืองใช้ไว้เป็น

อนุสรณ์และบริเวณที่ตั้งบ้านดุงใหญ่เคยขุดพบโครงกระดูกโบราณและไหลาย สมัยบ้านเชียง 

จุดเริ่มต้นในการตั้งบ้านเรือนเกิดข้ึนเม่ือประมาณ พ.ศ. 2420 – 2430 ซ่ึงตามการเล่าของชาวบ้านท่ี

เป็นประวัติกล่าวไว้ว่า มีเฒ่าจันทีกับภรรยาชื่อนางกรม พร้อมญาติพี่น้องเดินทางมาจากเมืองอินเมือง

พรม (จังหวัดอุบลราชธานีและอํานาจเจริญ) โดยใช้เกวียนเป็นพาหนะประมาณ 3–4 ครัวเรือนเพื่อหา

ทําเลที่อุดมสมบูรณ์ เดินทางมาเรื่อย ๆ ถึงบริเวณเนินบ้านดุงใหญ่ป๎จจุบัน จึงหยุดพักเพื่อหาเสบียง

อาหารและบังเอิญพบองค์ (ละม่ัง)จึงจับมาเป็นอาหารเย็น หลังจากกินอาหารเสร็จ เฒ่าจันทีและพวก

จึงปรึกษาหรือรือกันว่า พวกเราจะไม่เดินทางต่อไป จะอยู่ท่ีแห่งนี้ เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง 

มีป่าไม้หลากหลายชนิด สัตว์ป่ามากมาย แหล่งนํ้าอุดมสมบูรณ์ จึงตัดสินใจสร้างบ้านเรือนข้ึน ณ ท่ี

แห่งนี้พออยู่อาศัยมาประมาณ 20 ปีต่อมา จํานวนบ้านเรือนมากข้ึน จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านโดยพิจาณา

จากพื้นที่อยู่อาศัยเป็นสําคัญท่ีมีต้นไม้ใหญ่คู่กันอยู่สองต้น ต้นแรกคือต้นยาง ต้นที่สองคือต้นดุงใหญ่ 

(ไม้ดุง) จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ดุงใหญ่” และสร้างหอบ้าน(หอปู่ตา)ไว้ประจําหมู่บ้านเพื่อปกป๎กษ์รักษา
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บ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข ตรงอยู่บริเวณกลางหมู่บ้าน ต่อมาได้ต้ังหอกัน (ดอนกํา) เพื่อกันไม่ให้ภูตผี

ปีศาจเข้ามารบกวนคนในหมู่บ้านตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของหมู่บ้าน และตั้งหอชนข้ึน อีกหนึ่งแห่ง 

เรียกว่า หอชน (คําชนในปัจจุบัน ) ซ่ึงคนโบราณเชื่อว่าทางน้ําเป็นทางเดินของเจ้าปู่ศรีสุทโธเดินทาง

มาจากคําชะโนดมาแวะพักท่ีดอนกําและคําชนเสมอเพื่อเดินทางไปที่คําสีดา บ้านช้างน้อย อําเภอทุ่ง

ฝน จังหวัดอุดรธานี บ้านดุงใหญ่เดิมเป็นท่ีตั้งของตําบลบ้านดุง ผู้ดํารงตําแหน่งกํานันคนแรกคือขุนศรี

หา (นายศรี สีหาใต้)  

ทั้งนี้ คําว่า “บ้านดุง” ยังมีคนให้ข้อคิดในการตั้งชื่อมาจากเหตุผลต่าง ๆ นานา เช่นว่า น่าจะ

ใช้คําว่า บ้านดุง เพราะผู้คนที่เข้ามาอยู่แรกเริ่มต่างดุ้งเดิน (เป็นภาษาอีสานส่วนภาษากลางคอื ดั้นด้น) 

มาจากแดนไกล จากต่างถ่ินมาสร้างบ้านเรือนอยู่ที่แห่งน้ีจึงลงความเห็นกันว่าน่าจะเป็นบ้านดุง อีก

เหตุผลหนึ่งคือ บริวเวณที่ตั้งบ้านเรือนมีต้นไม้ใหญ่ชื่อ ไม้ดุง จึงนําคําทั้งสอง คือ ดุ้งเดินและไม้ดุงที่มี

ขนาดใหญ่ มาประกอบกันเป็นชื่อของหมู่บ้านว่า บ้านดุงใหญ่ 

ถึงอย่างไรก็ตามเขตพื้นท่ีการแบ่งการปกครองของบ้านดุง ยากฐานะจาก 3 ตําบลเป็นอําเภอ

บ้านดุงอย่างเป็นทางการ ดังนั้นพื้นที่ “บ้างดุง” เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2502 กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศยกฐานะ 3 ตําบล ในพื้นที่อําเภอหนองหาน ประกอบด้วย 3 ตําบล 

คือ ตําบลบ้านดุง ตําบลบ้านจันทน์ และตําบลดงเย็น เป็น "ก่ิงอําเภอบ้านดุง" และกรมการปกครอง 

ได้ประกาศยกฐานะก่ิงอําเภอบ้านดุง เป็น "อําเภอบ้านดุง" เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 ทาง

ราชการ ได้ตั้งชื่ออําเภอว่า "อําเภอบ้านดุง" ก็เพราะว่า ท่ีว่าการอําเภอบ้านดุง ได้ตั้งอยู่ในท้องที่ตําบล

บ้านดุง ซ่ึงเป็นชื่อที่ประชาชนรู้จักกันดีนั่นเอง นอกจากนี้ ยังมีวัตถุโบราณปรากฏอยู่ ได้แก่ โบสถ์ร้าง

วัดศรีขวัญเมือง ก่อสร้างด้วยอิฐผสมยางไม้ อยู่ในเขตเทศบาลตําบลบ้านดุง ห่างจากที่ว่าการอําเภอ

บ้านดุง ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร เจดีย์ใหญ่ที่บ้านอ้อมกอ ตําบลอ้อมกอ อําเภอบ้าน

ดุง ก่อด้วยอิฐหินปูน อยู่ห่างจากท่ีว่าการอําเภอบ้านดุง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 19 

กิโลเมตร และคูเมืองโบราณท่ีบ้านถ่อนนาลับ ตําบลถ่อนนาลับ อําเภอบ้านดุง ห่างจากที่ว่าการอําเภอ

บ้านดุง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร สิ่งก่อสร้างวัตถุโบราณเหล่าน้ีบ่ง

ชี้ให้เห็นว่า พื้นที่อําเภอบ้านดุง เป็นพื้นที่ที่มีการตั้งรกรากของชาวบ้านมาแต่โบราณที่ใกล้เคียงกับบ้าน

เชียงนั่นเอง ซ่ึงปัจจุบันนี้กลายเป็นเมือง 3 น้ํา คือ น้ําจืด นํ้ากร่อย และน้ําเค็ม อย่างเต็มตัว 
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4.2 สภาพทั่วไปของพื้นที่อําเภอบ้านดุง 
 

อําเภอบ้านดุง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 85 กิโลเมตร 

เดินทางใช้เวลา 1 ชั่วโมง 18 นาที ห่างจากกรุงเทพมหานคร 631 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 8 ชั่วโมง 

31 นาที โดยใช้รถยนต์ ทั้งนี้พื้นท่ีอําเภอบ้านดุงมีเนื้อที่ท้ังหมด 923.768 ตารางกิโลเมตร หรือ 

577,355 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือติดกับอําเภอโพนพิสัยและอําเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย  

ทิศใต้ติดกับอําเภอทุ่งฝนและอําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี  

ทิศตะวันออกติดกับอําเภอบ้านม่วง และอําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  

และทิศตะวันตกติดกับอําเภอเพ็ญและอําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี  

 
ภาพที่ 4.1 แผนที่อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

ที่มา: นุชิต ศิริทองคํา, 2555: 4 
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กรมทรัพยากรธรณี (2552: 19) ได้อธิบายพื้นที่บริเวณอําเภอบ้านดุงโดยสันฐานของพื้นท่ี

เป็นช่วงหินยุคครีเทเชียส (อายุ 141-65 ล้านปี) เป็นหมวดหินมหาสารคาม ถือว่าเป็นหมวดหินเกลือ 

ที่กระจายตัวรองรับอยู่ใต้ท่ีราบสูงโคราช ชั้นหินโดยทั่วไปประกอบด้วย ชั้นเกลือหิน 3 ชั้นแทรกสลับ

กับหินตะกอนสีน้ําตาลแดง มีความหนารวมกันประมาณ 300 - 400 เมตร โดยมีชั้นแอนไฮไดร์รองรับ

อยู่ด้านล่าง บริเวณที่มีโครงสร้างของโดมเกลือใกล้ชั้นผิวดิน มักมีผลต่อดินเค็ม และการปรากฏของ

คราบเกลือบนผิวดิน ดังนั้นในการสํารวจเพื่อทําแผนท่ีธรณีวิทยามักกําหนดบริเวณที่มีคราบเกลือ และ

ดินเค็ม ดังกล่าวเป็นพื้นท่ีขอบเขตของหมวดหินมหาสารคามซ่ึงโผล่ให้เห็นได้มากที่สุดในหลายจังหวัด

ทางภาคอีสาน และในจังหวัดอุดรธานีเอง เช่น บริเวณ อําเภอบ้านดุงและบ้านอุ่นจาน อําเภอ

ประจักษ์ศิลปาคม เป็นต้น การแผ่กระจายของหมวดหินมหาสารคาม ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทาง

ตอนเหนือของจังหวัดอุดรธานี สภาวะแวดล้อมการสะสมตะกอนของหมวดหินมหาสารคามมาจาก

การตกตะกอนของนํ้าทะเลในแอ่ง ในสภาพภูมิอากาศก่ึงแห้งแล้ง การวัดอายุของเกลือหินโดยวิธี

กัมมันตรังสี K-Ar มีอายุประมาณ 93 ล้านปี ซ่ึงโดยพื้นท่ีภาพรวมของจังหวัดอุดรธานีซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเม่ือ 250 ล้านปีที่ผ่านมาเคยเป็นพื้นที่ท่ีเป็นทะเลมาก่อนน่ันเอง 

สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่ของอําเภอบ้านดุงเป็นพื้นท่ีราบสูงสลับท่ีราบดอนมีท่ีราบลุ่มประมาณ

ร้อยละ50 เป็นป่าโปร่ง และป่าเบญจพรรณ ดินเป็นดินปนทราย มีความเค็มสูง มีสายน้ําที่สําคัญท่ี

หล่อเลี้ยงสรรพชีวิต คือ ลําห้วยหลวง ลําห้วยสงคราม และลําห้วยทวน เน้นการเพาะปลูกเพื่อยังชีพ 

และการค้า การผลิตเชิงพาณิชย์มี 5 ผลิตผลที่ประกอบอาชีพมากที่สุด ได้แก่ ข้าว อ้อย ยางพารา 

ปาล์มน้ํามันและเกลือสินเธาว์  
 

 
ภาพที่ 4.2 พื้นท่ีการทํานาเกลือ 

ที่มา: อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2560 
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ภาพที่ 4.3 การต้มเกลือริมถนนอําเภอบ้านดุง 

ที่มา: อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2560 

 

 
ภาพที่ 4.4 การค้าขายเกลือริมถนนอําเภอบ้านดุง 

ที่มา: อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2560 
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ภาพที่ 4.5 การทํานาข้าวในพื้นที่อําเภอบ้านดุง 

ที่มา: อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2560 

 

 
ภาพที่ 4.6 การทํานาข้าวและไร่อ้อยในพื้นที่อําเภอบ้านดุง 

ที่มา: อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2560 
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ภาพที่ 4.7 พื้นท่ีปลูกไร่ยางพาราในพื้นท่ีอําเภอบ้านดุง 

ที่มา: อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2560 

 

 
ภาพที่ 4.8 พื้นท่ีปลูกปาล์มนํ้ามันในพื้นท่ีอําเภอบ้านดุง 

ที่มา: อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2560 
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ภาพที่ 4.9 สายน้ําสําคัญ “ลําห้วยหลวง” ในพื้นที่อําเภอบ้านดุง 

ที่มา: อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 

 

 
ภาพที่ 4.10 สายน้ําสําคัญ “ลําห้วยสงคราม” ในพื้นที่อําเภอบ้านดุง 

ที่มา: อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 
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ภาพที่ 4.11 สายน้ําสําคัญ “ลําห้วยทวน” ในพื้นที่อําเภอบ้านดุง 

ที่มา: อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 

 

ทั้งนี้ยังพบว่าในพื้นท่ีการทํานาเกลือและพื้นท่ีรอบนาเกลือบางพื้นที่มีสะพานเชื่อมต่อกับ

คลองน้ําท่ีเป็นลําห้วยย่อย ๆ ของชุมชน เช่น ในพื้นที่นาเกลือตําบลบ้านดุง มีสะพานข้ามห้วยทวน 

ห้วยกุดสิม ห้วยเสียว ห้วยปลาตอง รวมถึงลํารางสาธารณะ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 4.12 สะพานเชื่อมต่อกับคลองน้ํา “ห้วยกุดสิม” ในพื้นท่ีอําเภอบ้านดุง 

ที่มา: อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 
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ภาพที่ 4.13 สะพานเชื่อมต่อกับคลองน้ํา “ลํารางสาธารณะ” ในพื้นท่ีอําเภอบ้านดุง 

ที่มา: อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2560 

 

นอกจากน้ีลักษณะภูมิอากาศเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ส่วนเดือนที่มี

อากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุด คือ เดือนเมษายน และหนาวเย็นที่สุดในเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ําสุด

รายปี 9.8 องศาเซลเซียส สูงสุดรายปี 42.5 องศาเซลเซียส เฉลี่ยรายปี 27.2 องศาเซลเซียส มีการ

จัดแบ่งการปกครองออกเป็น 12 ตําบล 147 หมู่บ้าน และ 1 ตําบล 34 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง

บ้านดุง (ตําบลศรีสุทโธ) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแบ่งเป็น 1 เทศบาลเมือง12 องค์การบริหารส่วน

ตําบล ส่วนการคมนาคมขนส่งจากตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังอําเภอบ้านดุง ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 85 กิโลเมตร 

ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ ประมาณ 1 ชั่วโมง 31 นาที โดยสามารถเดินทางมาอําเภอบ้านดุง 

ได้ 2 เส้นทาง คือ 1) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 22 (อุดร – สกลนคร) ออกเดินทางจากอุดรธานี ถึง

บ้านหนองเม็ก ตําบลหนองหาน แล้วเลี้ยวไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2096 ไป

อําเภอบ้านดุง รถยนต์โดยสารประจําทางที่วิ่งเส้นทางนี้คือ รถโดยสารสายอุดร – คําตากล้า และเส้น

ที่ 2) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 (อุดรธานี - หนองคาย) ถึงบ้านนาข่า เลี้ยวทางทิศตะวันออก 

เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 2256 ถึงสี่แยกบ้านนาบัว ตําบลสุมเส้า อําเภอเพ็ญ และเดินทางตาม

ทางหลวงหมายเลข 2022 ไปยังอําเภอบ้านดุง รถยนต์โดยสารประจําทางที่วิ่งเส้นทางนี้คือ รถโดยสาร

สายอุดรธานี – บึงกาฬ 
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4.3 พ้ืนที่การทํานาเกลือสินเธาว์ของอําเภอบ้านดุง 
 

เม่ือ พ.ศ. 2560 ที่ว่าการอําเภอบ้านดุง ได้สรุปข้อมูลการประกอบกิจการนาเกลือว่า ในพื้นท่ี

อําเภอบ้านดุงน้ันมีการทํา “นาเกลือสินเธาว์” เร่ิมตั้งแต่เม่ือประมาณ ปี พ.ศ. 2512-2513 เจ้าหน้าท่ี

จากกรมทรัพยากรธรณี เข้ามาสํารวจพื้นที่และทําการขุดเจาะพื้นที่บริวณโรงเรียนชุมชนบ้านดุง ลึก

ประมาณ 70-80 เมตร พบว่ามีนํ้าสีขาวซึมผ่านเครื่องมือขุดเจาะ พอชิมดูมีรสชาติเค็ม และชาวบ้าน

นําน้ําดังกล่าวไปต้ม ปรากฎว่าได้เกล็ดสีขาว ชาวบ้านจึงเริ่มสนใจและต้มเกลือไว้บริโภคในครอบครัว 

จนมีการ สํา รวจว่ า  พื้นที่ อํ า เภอ บ้านดุ ง ต้ั งอยู่ บนแหล่ ง เกลื อสิน เธาว์ที่ ใหญ่ ท่ีสุด ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงอาจใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วย และปัจจุบันได้รับการอนุญาตให้ผลิตเกลือ 

4 ตําบลคือ ตําบลโพนสูง ตําบลบ้านชัย ตําบลศรีสุทโธ และตําบลบ้านดุง ซ่ึงตําบลบ้านดุงผลิตเกลือ

มากที่สุด ซ่ึงการทํานาเกลือสินเธาว์ของพื้นที่อําเภอบ้านดุงได้ รับการประกาศตามกระทรวง

อุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดท้องที่ท่ีอนุญาตให้ตั้งโรงงานทําเกลือสินเธาว์ และโรงงานสูบหรือนํา

น้ําเกลือข้ึนมาจากใต้ดิน เล่ม 108 ตอนท่ี 186 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 

2534 มีนัยสําคัญของข้อความตามประกาศว่า ...การประกอบกิจการทําเกลือสินเธาว์ การสูบ หรือนํา

น้ําเกลือข้ึนมาจากใต้ดินอย่างไม่มีระบบ ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทําให้น้ําในแหล่งนํ้าธรรมชาติ 

แหล่งนํ้าชลประทานเพิ่มความเค็มก่อความเสียหายต่อการเกษตร ทําให้ดินถล่มหรือยุบตัวก่อความ

เสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สิน ...ฉะน้ันจึงกําหนดท้องท่ีซ่ึงเคยมีการผลิตเกลืออยู่เดิม หรือมีความ

เหมาะสมในด้านแหล่งน้ําใต้ดิน แหล่งน้ําผิวดิน และไม่เป็นแหล่งเกษตรกรรมหรือพื้นที่ป่าไม้ตาม

ข้อมูลของทางราชการ เป็นท้องที่ที่อนุญาตให้ต้ังโรงงานทําเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบหรือนํา

น้ําเกลือข้ึนมาจากใต้ดินดังต่อไปน้ี ...จังหวัดอุดรธานี ในท้องท่ี 1) บ้านดุงน้อย หมู่ 2 บ้านศรีสมบัติ 

หมู่ 5 บ้านประดู่ หมู่ 6 ตําบลศรีสุทโธ อําเภอบ้านดุง 2) บ้านดุงใหญ่ หมู่ 1 บ้านนาโฮง หมู่ 2 บ้าน

โนนสวรรค์ หมู่ 4 บ้านดุงเหนือ หมู่ 9 บ้านสันติสุข หมู่ 11 ตําบลบ้านดุง อําเภอบ้านดุง 3) บ้านชัย 

หมู่ 1 บ้านทุ่ง หมู่ 2 บ้านกล้วย หมู่ 3 ตําบลบ้านชัย อําเภอบ้านดุง และ 4) บ้านโพนสูงสวัสดี หมู่ 1 

บ้านโพนสูงใต้ หมู่ 3 บ้านฝาง หมู่ 9 ตําบลโพนสูง อําเภอบ้านดุง ซ่ึงท้องท่ีที่อนุญาตให้ต้ังโรงงาน

ดังกล่าว หามีการคัดค้านหรือร้องเรียนข้ึนกระทรวงอุตสาหกรรมจะชลอการพิจารณาอนุญาตไว้ 

จนกว่าทางจังหวัดท้องที่จะสามารถหาข้อยุติซ่ึงเป็นที่ยอมรับของราษฎรในท้องถ่ิน หรือมีการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียดแล้วเสียก่อน ผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งหรือประกอบกิจการโรงงานดัง

กลาว ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 และพระราชบัญญัติอ่ืนที่เก่ียวข้องโดย

เคร่งครัด หากฝากฝืนจนก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรง กระทรวงอุตสาหกรรมจะเพิกถอนการ
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อนุญาตและดําเนินการให้มีการระงับการผลิตเกลือในท้องที่ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 ต่อไป...นี้เป็นประกาศเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการให้พื้นท่ี

อําเภอบ้านดุงดําเนินการทํานาเกลือสินเธาว์จนปัจจุบันมีการประกอบกิจการเกลือสินเธาว์อําเภอบ้าน

ดุง มีพื้นที่ 3,103-2-91 ไร่ โดยมีใบอนุญาตผู้ประกอบการจํานวน 188 ใบอนุญาต ผลผลิตเกลือ

มากกว่าปีละ 2.5 แสนตันหรือกว่า 100-150 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ 

1) พื้นท่ีทํานาเกลือบ้านดุงน้อย ตําบลบ้านดุงและบ้านศรีสุทโธ ตําบลศรีสุทโธ มีพื้นที่1,867-

0-64 ไร่ ได้รับใบอนุญาตจํานวน 133 ใบอนุญาต โดยมีสายน้ําสําคัญไหลผ่านได้แก่ ลําห้วยทวนและ

ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ําท่ามะนาว 

2) พื้นที่ทํานาเกลือบ้านฝาง บ้านโพนสูงเหนือ บ้านโพนสูงใต้ ตําบลโพนสูง มีพื้นที่ 641-1-83 

ไร่ ได้รับใบอนุญาตจํานวน 27 ใบอนุญาต โดยมีสายน้ําสําคัญไหลผ่านได้แก่ ลําห้วยบ้าน ห้วยกลาง 

ห้วยแสง และไหล่ลงสู่ลําห้วยทวน 

3) พื้นท่ีทํานาเกลือบ้านทุ่ง ตําบลบ้านชัย มีพื้นท่ี 595-0-44 ไร่ ได้รับใบอนุญาตจํานวน 48 

ใบอนุญาต โดยมีสายน้ําสําคัญไหลผ่านได้แก่ ลําห้วยบ้าน ห้วยกลาง ห้วยผูกหนาม ห้วยก้านเหลือง 

และห้วยต้อน 

 ส่วนการผลิตเกลือในพื้นที่มีผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่ 2 ราย ได้แก่ 1) บริษัทวรวัฒน์ ผู้

ประกอบกิจการนาเกลือที่ตําบลบ้านชัย ประมาณ 40 ไร่ และตําบลบ้านดุง ประมาณ 200 ไร่ 2) 

บริษัทแสงอุดม ผู้ประกอบกิจการนาเกลือที่ตําบลบ้านดุง ประมาณ 400 ไร่ และตําบลโพนสูง 

ประมาณ 200 ไร่ ซ่ึงการขายเกลือของผู้ประกอบกิจการ ส่วนใหญ่ขายให้กับ 3 บริษัท ได้แก่ 1) 

บริษัทบางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จํากัด 2) บริษัทเคมเม็กอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัด

สมุทรสาคร และ 3) บริษัทอดิศรา เอร์ล่า มาบตาพุด ช้ีเห็นว่า เกลือบ้านดุงมีคุณภาพที่ดี ซ่ึงดีกว่า

เกลือทะเล เพราะไม่มีซัลเฟตมาก เป็นเกลือท่ีได้จากธารนํ้าท่ีอยู่ใต้ดินของพื้นที่อําเภอบ้านดุง สามารถ

ผลิตเป็นเกลือไอโอดีนได้ ซ่ึงจะเสริมสารโปรแตสเซ่ียมไอโอเดตชนิดพิเศษ ในข้ันตอนการต้มโดยไม่

ต้องคนน้ํา หรือสามารถผสมในข้ันตอนสุดท้ายด้วยการฉีดพ่นหรือคลุกเคล้าด้วยมือก็ได้เช่นกัน ท่ี

สําคัญเกลือต้มของอําเภอบ้านดุง ทํามาจากน้ําเค็มปนหวานไม่มีรสขม แต่ถ้าเป็นเกลือรีไฟน์จะมีรสขม

นั่นเอง 

 โดยภาพรวมเกลืออําเภอบ้านดุงมีกระบวนการผลิตที่เกิดจากผู้ประกอบการนาเกลือ เจาะบ่อ

บาดาลลึกประมาณ 70-80 เมตร สูบน้ําเกลือใต้ดินที่ได้จากการละลายของหินเกลือข้ึนมาใส่แปลงนา 

ตากแดนไว้ประมาณ 16 วัน น้ําเกลือเปลี่ยนสภาพเป็นเม็ดเกลือ ซ่ึงสามารถผลิตเกลือได้ในช่วง 6-7

เดือนต่อปี ซ่ึงในช่วงเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม โดยผ่านกระบวนการผลิตเกลือ 3 ประเภท ดังน้ี 
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1) เกลือตาก เร่ิมจาก 1) เตรียมดินประมาณ 3 วัน 2) สูบน้ําเข้าท่ีนา สูงประมาณ 4-5 นิ้ว ใช้

เวลาตาก 15-16 วัน 3) เกลือตากแดดจับเป็นผลึกขาว และสุดท้าย 4) กวาดรวมกันเป็นกอง แล้ว

บรรจุกระสอบ เก็บเข้าฉาง 

2) เกลือต้ม เริ่มจาก 1) สูบน้ําจากใต้ดิน 2) หม้อต้มขนาด 6 ม. X 2 ม. X 25 ซ.ม. 3) ใช้

แกลบเป็นเชื้อเพลิงประมาณ  800-900 กก./หม้อ ใช้เวลา 10 ช.ม. กลายเป็นเกลือใส่ไอโอดีนใน

ขณะท่ีน้ําเกลือเดือน 25 กรัม/หม้อ และสุดท้าย 4) ผลิตเกลือประมาณ 500 กก./หม้อ เก็บเข้าฉาง

เกลือ บรรจุเพื่อจําหน่ายท่ัวประเทศ หรือวางขายหน้าร้านตามรายทางได้เลย 

3) เกลือเสริมไอโอดีน มีกระบวนการวิธีเดียวกับเกลือต้ม ไปเพิ่มสารโปรแตสเซ่ียมไอโอเดต

ชนิดพิเศษในขณะต้ม หรือขณะก่อนที่จะมีการบรรจุถุงเพื่อจัดจําหน่าย 

สิ่งสําคัญของการทํานาเกลือ คือการได้เกลือที่มีคุณภาพ และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเชิงลบน้อย

ที่สุด ซ่ึงทุกครัวเรือนตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันย่อมขาดเกลือไม่ได้เพราะเกลือมีอรรถประโยชน์

มากมาย ดังเช่นว่า การดองผัก ดองผลไม้ ล้างผักฆ่าเชื้อโรค ถนอมอาหารตากแห้ง ดับกลิ่นเหม็นคาว 

เป็นส่วนผสมของอาหารมากมาย และเป็นส่วนผสมการทําปุ๋ยเคมี สิ่งของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจําวัน 

เช่น สบู่ ผงซักฟอก ครีมนวด เป็นต้น 

ณ ปัจจุบัน ปี 2560 สิ่งท่ีพบเม่ือลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล คือ ปัญหาท่ีเป็นผลกระทบต่อชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการนาเกลือ และการปรับตัวเพื่อให้ดําเนินชีวิตอยู่ได้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคุณกุญณภัทร วัฒนกุล ซ่ึงสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1) เกิดผลต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เปลี่ยนวิถีจากนาข้าวเป็นนาเกลือ (เดือนการทํานา

ข้าวและนาเกลือมีช่วงแตกต่างกัน) แหล่งอาหารธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป การเพาะปลูกพืชผักใน

ชุมชนให้ผลิตน้อย และทําให้ไม่มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้สําหรับเลี้ยงชีพ แหล่งน้ําสําหรับเลี้ยงสัตว์

ตามธรรมชาติสูญเสีย วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างกลายเป็นสนิม ผุกร่อยเร็วกว่าอายุการใช้งานจริง เกิด

ความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรนาข้าวและนาเกลือ ชั้นหินท่ีถูกแรงดันนํ้าพังทลาย ทําให้ดินทรุดได้ 

และผลที่สําคัญทําให้ประชาชนทิ้งบ้านเรือน ทิ้งนาข้าว ซ่ึงอาจรวมถึงท้ิงนาเกลืออพยพไปทํางานนอก

ชุมชน รวมทั้งมีการอพยพของแรงงานจากนอกพื้นที่เข้ามาทํางานในพื้นที่ทําให้เป็นทางสังคมข้ึนได้ 
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ภาพที่ 4.14 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลกระทบนาเกลือ 

ที่มา: ท่ีทําการกํานันตําบลนาคํา อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 

 

 
ภาพที่ 4.15 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลกระทบนาเกลือ 

ที่มา: เทศบาลเมืองอําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 
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ภาพที่ 4.16 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลกระทบนาเกลือ (โรงเรียนบ้านดุงวิทยา) 

ที่มา: โรงเรียนบ้านดุงวิทยาอําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 

 

2) เกิดผลกระทบเกิดจากผู้ประกอบกิจการนาเกลือ ได้แก่ มีช่วงเวลาจํากัดในการทํานาเกลือ

เพียง 6 เดือนเท่านั้น นาเกลือประเภทตากเสี่ยงต่อภาวะทางภูมิอากาศ ราคาเกลือข้ึนลงไม่แน่นอน 

เกลือค้างในโกดังจํานวนมาก มีสารปนเปื้อน มีค่าขนส่งสูงเพราะมีระยะทางไกล การค้าขายเกลือต้อง

ผ่านพ่อค้าคนกลาง สหกรณ์ไม่เข้มแข็งขาดความรู้เงินทุนหมุนเวียนและการบริหารจัดการที่เป็นมือ

อาชีพ การรับซ้ือจากผู้ประกอบการรายย่อยไม่แน่นอนเพราะจํานวนการผลิตไม่คงที่จึงตกไปอยู่กับ

โรงงานขนาดใหญ่ สัดส่วนของเกลือตากเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีมากเกินไป เกลือต้มมีต้นทุน

สูงกว่าเกลือตาก เครื่องมือในการต้มเกลือมีสภาพเก่าจึงมีการปนเปื้อนจากภาชนะและเขม่าฝุ่นละออง

การต้มจึงไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควร ในบางพื้นที่ผู้ผลิตยังไม่มีใบอนุญาตประกอบการ บางบ่อเจาะใน

พื้นท่ีสาธารณะ มีการสูบใกล้เคียงเกินไป ผู้ประกอบการขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติตามข้อตกลง

ร่วมกันระหว่างประชาชน รัฐ ผู้ประกอบการ และเกิดการพังทลายของทํานบคันดินกันน้ําเค็มทําให้

เส่ียงต่อการแพร่กระจายน้ําเค็มออกจากพื้นท่ี 
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ภาพที่ 4.17 การต้มเกลืออําเภอบ้านดุง 

ที่มา: อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2560 

 

 
ภาพที่ 4.18 การตากเกลืออําเภอบ้านดุง 

ที่มา: อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2560 

 

 3) ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ปัญหาสําหรับพื้นที่การทํานาเกลือและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ การ

หยุดทํานาเกลือในพื้นที่ส่งผลกระทบรุนแรง ใช้ระบบการทํานาเกลือด้วยเตาต้มสตรีมพลังาน

แสงอาทิตย์ พัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งมากข้ึน ค้นหาตลาดใหม่ เร่งพัฒนาแปรรูปเกลือ

เป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ส่งเสริมการปลูกพืชในดินเค็ม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาเกลือ ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวนาเกลือเชิงอนุรักษ์และวถีชีวิตนาเกลือ ในพื้นที่พบว่าคุณกุญณภัทร วัฒนกุล ได้ปรับพื้นท่ี

ส่วนหนึ่งจากการทํานาเกลือมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือเป็นเกลือสปา และปลูกพืชในพื้นท่ีดินเค็มโดย
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การถมดินในนาเกลือเพิ่มข้ึนหนา 1 เมตร พยายามใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

ชีวิตประจําวัน มีการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไผ่ มะเฟือง มะนาว ต้นดอกแคร และและมีการปลูก

เล้ียงปลาในนํ้ากร่อยด้วยเป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 4.19 การเก็บข้อมูลกับคุณกุญณภัทร วัฒนกุลกับการดํารงชีวิตแบบพอเพียงในพื้นที่นาเกลือ 

ที่มา: กุลณภัทรสปา อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 

 

 
ภาพที่ 4.20 การปลูกพืชในพื้นที่นาเกลือของคุณกุญณภัทร วัฒนกุล 

ที่มา: กุลณภัทรสปา อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 
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ภาพที่ 4.21 การทดลองปลูกพืชในพื้นที่นาเกลือของคุณกุญณภัทร วัฒนกุล 

ที่มา: เกลือสปากุญณภัทร อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 

  

นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงปลากะพงทองในพื้นท่ีนาเกลือของคุณไตรศักดิ์ ศรีเสาวนิตย์ ซ่ึงตั้งอยู่

เลขที่ 3 หมู่ท่ี 2 ตําบลบ้านดุง อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงผู้ประกอบกิจการนาเกลือสินเธาว์มี

จํานวน 40 ไร่ มีกิจการขนส่งเกลือสินเธาว์ มีการเลี้ยงปลากะพงทองจํานวน 4 บ่อ ๆ ละ 4 ไร่ และมี

การเลี้ยงกุ้งในนาเกลือด้วย ซ่ึงคุณกุญณภัทร วัฒนกุล ได้มีการเลี้ยงปลากะพงรวมถึงปลานิลเช่นกัน 

 

 
ภาพที่ 4.22 การทดลองเลี้ยงปลานิลและปลากระพงในพื้นที่นาเกลือ 

ที่มา: อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 



 

 

บทท่ี 5 
 

ผลการวิจัย: การมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ
นํ้าเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอดุรธานี 

 
ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบน

พ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

(Social Development of Happiness Based on Philosophy of Sufficiency Economy 

affected to Paddy Field and Rock Salt Field with Participation of The Baan Dung 

District, Udon Thani Province, Thailand.)” ซ่ึงในการวิจัยได้กําหนดเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีการทํานาเกลือ 4 ตําบล อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ท้ังนี้ได้ทําการ

วิเคราะห์แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ตามจํานวนท่ีกําหนดตามกลุ่มตัวอย่างไว้ 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 

100 โดยผู้วิจัยได้เสนอรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลําดับดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลเก่ียวกับพ้ืนฐานบุคคล (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 

2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและทางศาสนาภายในพ้ืนท่ีชุมชน  

3. ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอยู่อาศัย ณ ปัจจุบัน 

4. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอ

บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

5. การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็ม

จากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 

ผลการศึกษามีรายละเอียดสําคัญดังต่อไปนี้ 

 

5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนฐานบุคคล (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 
  
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างใน 4 ตําบล ได้แก่ ตําบลบ้านดุง ตําบลศรี

สุทโธ ตําบลโพนสูง และตําบลนาคํา อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 400 คนและนําข้อมูลมา

วิเคราะห์ผลโดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลท่ีเป็นข้อมูลท่ัวไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม

ดังต่อไปนี้ 

 



137 

 

ตารางท่ี 5.1 จํานวนและร้อยละข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล 

ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 170 42.50 
หญิง 230 57.50 

อายุ   
ไม่เกินอายุ 40 ปี 131 32.75 
อายุ 40 - 50 ปี 97 24.25 
อายุ 51 - 60 ปี 82 20.50 
อายุตั้งแต่ 61 ปีข้ึนไป 90 22.50 

ศาสนา   
พุทธ 392 98.00 
คริสต์ 7 1.75 
อิสลาม 1 0.25 

สถานภาพ   
โสด 47 11.75 
สมรส 291 72.75 
ม่าย/หย่าร้าง 49 12.25 
แยกกันอยู่ 13 3.25 

ระดับการศึกษา   
ระดับประถมศึกษา(ป.1-6) 247 62.37 
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ม.1-6,ปวช.) 100 25.25 
ระดับอนุปริญญาตรี (ปวส.) 19 4.80 
ระดับปริญญาตรี 26 6.57 
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ปริญญาโท-เอก) 4 1.01 
ไม่ระบุ 4 1.00 

อาชีพ   
เกษตรกรรม/ชาวนา/ชาวไร่ 189 47.25 
รับจ้างท่ัวไป 80 20.00 
ลูกจ้างบริษัทเอกชน 17 4.25 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 

ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล จํานวน ร้อยละ 

อาชีพ (ต่อ) รับราชการ 12 3.00 
นักเรียน/นักศึกษา 12 3.00 
เกษียณราชการ 4 1.00 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 0.25 
นักการเมืองท้องถ่ิน 1 0.25 
ธุรกิจนาเกลือ 7 1.75 
ธุรกิจส่วนตัว (เงินลงทุน 50,000 บาทข้ึนไป) 7 1.75 
ค้าขายท่ัวไป (เงินลงทุนไม่เกิน 5,000 บาท) 53 13.25 
อ่ืน ๆ (แม่บ้าน เสริมสวย) 3 0.75 
ว่างงาน/ไม่มีงานทํา 14 3.50 

ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี/ชุมชน/ชุมชน   
อาศัยอยู่ไม่เกิน 20 ปี 98 24.50 
อยู่อาศัยตั้งแต่ 21 - 30 ปี 69 17.25 
อยู่อาศัยตั้งแต่ 31 - 40 ปี 85 21.25 
อยู่อาศัยตั้งแต่ 41 - 50 ปี 59 14.75 
อยู่อาศัยตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป 89 22.25 

ภูมิลําเนาปัจจุบัน (หมู่ท่ี)   
หมู่ท่ี 1 63 15.75 
หมู่ท่ี 6 100 25.00 
หมู่ท่ี 9 137 34.25 
หมู่ท่ี 11 100 25.00 

ชื่อชุมชนและตําบล   
บ้านฝาง ตําบลโพนสูง 117 29.25 
บ้านโนนงาม ตําบลนาคํา 100 25.00 
บ้านดุงใหญ่ ตําบลบ้านดุง 100 25.00 
บ้านศรีสุทโธ ตําบลศรีสุทโธ(บ้านประดู่) 83 20.75 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 

ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล จํานวน ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน   
ไม่เกิน 5,000 บาท 189 47.25 
5,001 – 10,000 บาท 122 30.50 
10,001 – 15,000 บาท 49 12.25 
15,001 – 20,000 บาท 27 6.75 
20,001 – 25,000 บาท 8 2.00 
25,001 บาทข้ึนไป 5 1.25 

รายจ่ายต่อเดือน   
ไม่เกิน 5,000 บาท 200 50.00 
5,001 – 10,000 บาท 145 36.25 
10,001 – 15,000 บาท 30 7.50 
15,001 – 20,000 บาท 17 4.25 
ตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป 8 2.00 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
สมาชิก ไม่เกิน 3 คน 108 27.69 
สมาชิก 4 คน 110 28.21 
สมาชิก 5 คน 102 26.15 
สมาชิกตั้งแต่ 6 คนข้ึนไป 70 17.95 
ไม่ระบุ 10 2.50 

รวม 400 100.00 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ใน

พ้ืนท่ี 4 ตําบล อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 400 คน (ร้อยละ 100) พบว่า ประชาชนส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.50)  มีอายุไม่เกิน 40 ปี (ร้อยละ 32.75) รองลงมา อายุตั้งแต่ 40 - 50 

ปี (ร้อยละ 24.25) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 98.00) รองลงมาศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 1.75) มี

สถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 72.75) รองลงมาเป็นม่าย/หย่าร้าง (ร้อยละ 12.25) มีระดับการศึกษา

ระดับประถมศึกษา(ป.1-6) (ร้อยละ 62.37) รองลงมาอยู่ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ม.1-6,

ปวช.) (ร้อยละ 25.25) มีอาชีพเกษตรกรรม/ชาวนา/ชาวไร่เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 47.25) รองลงมา
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อาชีพรับจ้างท่ัวไป (ร้อยละ 20.00) และค้าขายท่ัวไป (เงินลงทุนไม่เกิน 5,000 บาท) (ร้อยละ 13.25) 

ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี/ชุมชน/ชุมชนไม่เกิน 20 ปี (ร้อยละ 24.50) รองลงมาอยู่อาศัยตั้งแต่ 51 

ปีข้ึนไป (ร้อยละ 22.25) และอยู่อาศัยตั้งแต่ 31 - 40 ปี (ร้อยละ 21.25) ภูมิลําเนาปัจจุบัน (หมู่ท่ี)มี 4 

ชุมชน ได้แก่ ในชุมชนฝาง หมู่ท่ี 9 (ร้อยละ 34.25) ตําบลโพนสูง (ร้อยละ 29.25) ชุมชนโนนงาม หมู่

ท่ี 11 (ร้อยละ 25.00) ตําบลนาคํา (ร้อยละ 25.00) ชุมชนดุงใหญ่ หมู่ท่ี 1 (ร้อยละ 15.75) ตําบลบ้าน

ดุง (ร้อยละ 25.00) และชุมชนศรีสุทโธ หมู่ท่ี 6 (ร้อยละ 25.00) ตําบลศรีสุทโธ(บ้านประดู่) (ร้อยละ 

20.75) มีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ไม่เกิน 5,000 บาท (ร้อยละ 47.25) รองลงมาอยู่ระหว่าง 5,001 – 

10,000 บาท (ร้อยละ 30.50) ส่วนรายจ่ายต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท (ร้อยละ 50.00) รองลงมาอยู่

ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท (ร้อยละ 36.25) และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว ได้แก่  สมาชิก 4 

คน (ร้อยละ 28.21) สมาชิกไม่เกิน 3 คน (ร้อยละ 27.69) สมาชิก 5 คน (ร้อยละ 26.15) และสมาชิก

ตั้งแต่ 6 คนข้ึนไป (ร้อยละ 17.95)  

 
ตารางท่ี 5.2 แสดงความถ่ีและร้อยละปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลจําแนกตามคุณลักษณะของสังคม 

ปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลจําแนกตามคุณลักษณะของสังคม จํานวน ร้อยละ 

ตําแหน่งทางสังคม 
ผู้นําชุมชน โดยมีรายชื่ออยู่ในคณะกรรมการชุมชน 33 8.25 
ไม่มีตําแหน่งหน้าท่ีในชุมชน (เป็นลูกบ้าน) 367 91.75 

สถานะในการครอบครองท่ีอยู่อาศัย 
เจ้าของบ้าน/ห้องพัก 251 62.75 
ผู้อยู่อาศัย 135 33.75 

 ผู้เช่าบ้าน/ห้องพัก 14 3.50 
สถานะท่ีดินทํากิน   
 เจ้าของท่ีดิน 337 84.89 
 ผู้เช่าท่ีดิน 60 15.11 
 ไม่ระบุ 3 0.75 
ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากชุมชน ความถี่ ร้อยละ 

การมีธุรกิจหรือการประกอบอาชีพในชุมชน 177 44.25 
การมีแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ําให้กู้ยืมภายในชุมชน เช่น 

กองทุนชุมชนและชุมชนเมือง กองทุนออมทรัพย์ 
116 29.00 
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ตารางท่ี 5.2 (ต่อ) 

ปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลจําแนกตามคุณลักษณะของสังคม ความถี่ ร้อยละ 

ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากชุมชน (ต่อ) 
การมีตําแหน่งทางสังคม เช่น ผู้นําชุมชน กรรมการ หรือคณะ

ผู้บริหารของชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน สมาชิกสภา
เทศบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ฯ 

41 10.25 

การได้รับสวัสดิการจากชุมชน เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชนอุปกรณ์
รักษาความปลอดภัยต่าง ๆ การตรวจตราดูแลความ
ปลอดภัยจากยาเสพติดภายในชุมชน เป็นต้น 

91 22.75 

การคมนาคมขนส่ง ถนนหนทางภายในชุมชน/ชุมชนมีความ
สะดวกสบาย 

131 32.75 

ความสะดวกสบายในการทํางานในชุมชนและใกล้กับท่ีทํางาน 138 34.50 
การได้รับความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย์สินท่ีอาศัยอยู่ใน

ชุมชน/ชุมชนแห่งนี้ 
89 22.25 

การมีความอบอุ่นใจท่ีได้รับมิตรภาพท่ีดี ๆ จากเพ่ือนบ้าน 159 39.75 
มีความรักและผูกพันกับคนและชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในปัจจุบัน 128 32.00 

การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมการได้รับการยอมรับเคารพนับถือ และ
ความชื่นชมจากเพ่ือนบ้าน (นอกเหนือจากการเป็นกรรมการชุมชน) 

ความถี่ ร้อยละ 

เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 100 25.00 
ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 300 75.00 

กลุ่มทางสังคมท่ีประชาชนเคยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
กลุ่มอาชีพในชุมชน/กลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน 31 7.75 
กลุ่มออมทรัพย์ 26 6.50 
สมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชนเมือง 62 15.50 
ชมรมผู้สูงอายุ 12 3.00 
กลุ่มตํารวจบ้านในชุมชน 14 3.50 
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสส.)/อสม.ประจําชุมชน 16 4.00 
กลุ่ม อปพร. 8 2.00 

 กลุ่มอ่ืน ๆ (ร้านเสริมสวย) 1 0.25 
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ตารางท่ี 5.2 (ต่อ) 

ปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลจําแนกตามคุณลักษณะของสังคม ความถี่ ร้อยละ 

เพ่ือนบ้านท่ีสนิทสนมคุ้นเคยกันภายในพ้ืนท่ี/ชุมชน/ชุมชน ความถี่ ร้อยละ 
ทุกคนในชุมชน 173 43.25 
มีจํานวนมากแต่ไม่ทุกคน 192 48.00 
มีเพียงเล็กน้อย 34 8.50 
ไม่มีคนท่ีสนิทสนมเลย 1 0.25 

การพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านท่ี
สนิทสนมคุ้ยเคยกันภายในชุมชน 

ความถี่ ร้อยละ 

ทุก ๆ วัน 172 43.32 
เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห์ 132 33.25 
นาน ๆ ครั้ง(สัปดาห์ละครั้ง) 83 20.91 
เดือนละครั้ง 9 2.27 

 ไม่เคยเลย 1 0.25 
 ไม่ระบุ 3 0.75 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.2 ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลจําแนกตามคุณลักษณะของ

สังคมของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พบว่า ตําแหน่งทางสังคมของประชาชนท่ีไม่

มีตําแหน่งหน้าท่ีในชุมชน เป็นเพียงลูกบ้านท่ัวไป (ร้อยละ 91.75) และมีตําแหน่งทางสังคม เป็นผู้นํา 

(ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กํานัน) และคณะกรรมการชุมชน (ร้อยละ 8.25)  มีสถานะในการ

ครอบครองท่ีอยู่อาศัยเป็นเจ้าของบ้านหรือห้องพัก (ร้อยละ 62.75) เป็นผู้อยู่อาศัย (ร้อยละ 33.75) 

และเป็นผู้เช่าบ้านหรือห้องพัก (ร้อยละ 3.50) มีสถานะครอบครองท่ีดินทํากินในฐานะเป็นเจ้าของ

ท่ีดินมากท่ีสุด (ร้อยละ 84.89) สิ่งท่ีได้รับจากชุมชนคือการมีธุรกิจหรือการประกอบอาชีพในชุมชน 

(ร้อยละ 44.25) รองลงมาคือ การมีความอบอุ่นใจท่ีได้รับมิตรภาพท่ีดี ๆ จากเพ่ือนบ้าน (ร้อยละ 

39.75) การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม (ร้อยละ 25.00) กลุ่มสมาชิกทางสังคมท่ีประชาชนเป็นสมาชิก

คือ สมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชนเมือง (ร้อยละ 15.50) รองลงมา คือ กลุ่มอาชีพในชุมชนและกลุ่ม

แม่บ้านพ่อบ้าน (ร้อยละ 7.75) และกลุ่มออมทรัพย์ (ร้อยละ 6.50) ประชาชนจะมีเพ่ือนบ้านท่ีสนิท

สนมคุ้นเคยกันภายในพ้ืนท่ีชุมชนจํานวนมาก (ร้อยละ 48.00) ทุกคนในชุมชน (ร้อยละ 43.25) จะมี

การพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านท่ีสนิทสนมคุ้ยเคยกันภายใน

ชุมชนทุก ๆ วัน (ร้อยละ 43.32) และเกลือทุกวันใน 1 สัปดาห์ (ร้อยละ 33.25) 
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5.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและทางศาสนาภายในพ้ืนที่ชุมชน 
 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชน ชุมชนท้ัง 4 ตําบลในอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม ทางศาสนาภายในพ้ืนท่ีชุมชนโดยมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 5.3 ร้อยละมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ทางศาสนาภายในพ้ืนท่ีชุมชน 4 ตําบล อําเภอ

บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

ลําดับ กิจกรรมหรือกลุ่มต่าง ๆ ทุกครั้ง เกือบทุกครั้ง 
บางครั้งหรือ

นานครั้ง 
ไม่เคยเลย 

1 กิจกรรมพัฒนาชุมชน 43.75 41.25 14.25 0.75 
2 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 31.50 46.25 19.50 2.75 
3 กิจกรรมต้านยาเสพย์ติด 35.75 41.75 17.75 4.75 
4 กิจกรรมงานประเพณีของทางวัด

ประจําชุมชน 
43.75 39.25 14.75 2.25 

5 กิจกรรมการละเล่นท้องถ่ิน 36.50 38.25 19.50 5.75 
6 จัดกิจกรรมวันปีใหม่และกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ 
37.00 42.50 16.25 4.25 

7 กิจกรรมวันสงกรานต์ 58.75 29.50 11.25 0.50 
8 กิจกรรมวันมาฆบูชา 50.50 35.25 13.75 0.50 
9 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 49.25 36.25 14.00 0.50 
10 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 50.75 35.50 12.50 1.25 
11 กิจกรรมวันออกพรรษา 49.75 36.00 12.25 2.00 
12 กิจกรรมวันแม่ และวันพ่อ 49.50 33.75 14.50 2.25 
13 กิจกรรมทําบุญวันพระ 8 คํ่า 15 คํ่า 36.75 40.75 21.75 0.75 
14 กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาและ

ป้องกันน้ําเค็ม 
29.00 32.00 25.00 14.00 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางท่ี 5.3 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 

ทางศาสนาภายในพ้ืนท่ีชุมชน 4 ตําบล อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ท่ีค่าร้อยละสูง ๆ ท่ีอยู่ช่วงของ

การมีส่วนร่วมเกือบทุกครั้งจนถึงทุกครั้งท่ีมีกิจกรรมภายในชุมชน ได้แก่ 

1) กิจกรรมวันสงกรานต์ (ทุกครั้ง ร้อยละ 58.75/เกือบทุกครั้ง ร้อยละ 29.50) 

2) กิจกรรมวันเข้าพรรษา (ทุกครั้ง ร้อยละ 50.75/เกือบทุกครั้ง ร้อยละ 35.50) 
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3) กิจกรรมวันมาฆบูชา (ทุกครั้ง ร้อยละ 50.50/เกือบทุกครั้ง ร้อยละ 35.25) 

4) กิจกรรมวันออกพรรษา (ทุกครั้ง ร้อยละ 49.75/เกือบทุกครั้ง ร้อยละ 36.00) 

5) กิจกรรมวันแม่ และวันพ่อ (ทุกครั้ง ร้อยละ 49.50/เกือบทุกครั้ง ร้อยละ 33.75) 

6) กิจกรรมวันวิสาขบูชา (ทุกครั้ง ร้อยละ 49.25/เกือบทุกครั้ง ร้อยละ 36.25) 

7) กิจกรรมพัฒนาชุมชน (ทุกครั้ง ร้อยละ 43.75/เกือบทุกครั้ง ร้อยละ 41.25) 

8) กิจกรรมงานประเพณีของทางวัดประจําชุมชน (ทุกครั้ง ร้อยละ 43.75/เกือบทุกครั้ง ร้อย

ละ 39.25) 

 

5.3 ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนที่อยู่อาศัย ณ ปัจจุบัน 
 

 การวิเคราะห์ระดับความผูกพันของประชาชานท่ีมีต่อชุมชน ใน 4 ตําบล อําเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

5.3.1 ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยภาพรวมและ

รายด้าน 

ตารางท่ี 5.4 แสดงระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน โดยภาพรวม 

ความผูกพันต่อชุมชน Mean S.D. ระดับ 

ด้านความผูกพันในสถานท่ี 4.13 0.67 มาก 

ด้านความรู้สึกรักชุมชน 3.99 0.73 มาก 

ด้านความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 3.85 0.93 มาก 

ด้านความผูกพันในการทําหน้าท่ี 3.97 0.74 มาก 

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3.99 0.79 มาก 

ด้านความรู้สึกว่าเป็นบ้าน 4.03 0.79 มาก 

ผลรวม 3.99 0.64 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.4 พบว่า ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ี

อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบันตามความคิดเห็นของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับความผูกพันมาก 

(ค่าเฉลี่ย 3.99) เม่ือพิจารณาตามรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีความผูกพันต่อชุมชนท่ีตนอาศัย

อยู่ ณ ปัจจุบันนี้อยู่ในระดับมากทุกด้าน มี 6 ด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ 

 1) ด้านความผูกพันในสถานท่ี (ค่าเฉลี่ย 4.13) 
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 2) ด้านความรู้สึกว่าเป็นบ้าน (ค่าเฉลี่ย 4.03) 

 3) ด้านความรู้สึกรักชุมชน และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.99) 

 4) ด้านความผูกพันในการทําหน้าท่ี (ค่าเฉลี่ย 3.97) 

 5) ด้านความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.85) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีความผูกพันต่อชุมชนเสมือนบ้านหลังท่ีสอง มีความผูกพันในสถานท่ี 

มีความรัก ความสัมพันธ์ทางสังคมและผูกพันในหน้าท่ีท่ีตนมีต่อชุมชน 

 
5.3.2 ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน

ความผูกพันในสถานท่ี 

ตารางท่ี 5.5 แสดงระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน

ความผูกพันในสถานท่ี  

ข้อ ด้านความผูกพันในสถานท่ี Mean S.D. ระดับ 

1 การอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชน ชุมชนมาตั้งแต่มีการ

ก่อตั้งชุมชนจนรู้สึกผูกพันกับสถานท่ีต่าง ๆ ใน

ชุมชน 

4.23 0.84 อย่างยิ่ง 

2 การได้ดูแลรักษาบ้านของท่านท่ีอยู่ในชุมชนนี้ด้วย

ความทุ่มเทอย่างดี 

3.97 0.77 มาก 

3 ความรู้สึกว่าบ้านและสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชนมี

ความสําคัญต่อการสร้างความผูกพันของคนใน

ชุมชน 

4.09 0.88 มาก 

4 ความรู้สึกว่าสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชนมีความสําคัญ

ต่อการสร้างความกลมเกลียวเหนี่ยวแน่นของคน

ในชุมชน 

4.24 0.86 อย่างยิ่ง 

5 สถานท่ีต่าง ๆ ภายในชุมชนเป็นศูนย์รวมใจและ

ความปรองดองในการทํากิจกรรมเพ่ือชุมชน 

4.10 0.83 มาก 

ผลรวม 4.13 0.67 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.5 พบว่า ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ี

อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้านความผูกพันในสถานท่ี โดยภาพรวมอยู่ในระดับความผูกพันมาก 
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(ค่าเฉลี่ย 4.13) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความผูกพันต่อสถานท่ีท่ีอาศัยอยู่ ณ 

ปัจจุบันในระดับความผูกพันมากและมีความผูกพันอย่างยิ่งทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 

ดังนี้  

1) ความรู้สึกว่าสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชนมีความสําคัญต่อการสร้างความกลมเกลียวเหนี่ยว

แน่นของคนในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.24) 

2) การอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชน ชุมชนมาตั้งแต่มีการก่อตั้งชุมชนจนรู้สึกผูกพันกับสถานท่ี   

ต่าง ๆ ในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.23) 

3) สถานท่ีต่าง ๆ ภายในชุมชนเป็นศูนย์รวมใจและความปรองดองในการทํากิจกรรมเพ่ือ

ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.10) 

4) ความรู้สึกว่าบ้านและสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชนมีความสําคัญต่อการสร้างความผูกพันของ

คนในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.09) 

5) การได้ดูแลรักษาบ้านของท่านท่ีอยู่ในชุมชนนี้ด้วยความทุ่มเทอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.97) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีความผูกพันในสถานท่ีท่ีตนอาศัยอยู่อย่างมากและผูกพันอย่างยิ่งต่อ

บ้าน และสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชนเพราะอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ก่อตั้งชุมชน และสถานท่ีทําให้เกิดความ

สร้างความกลมเกลียวเหนี่ยวแน่นของคนในชุมชนท่ีอาศัยอยู่จากอดีตจนปัจจุบัน 

 
5.3.3 ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน

ความรู้สึกรักชุมชน 

ตารางท่ี 5.6 แสดงระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน

ความรู้สึกรักชุมชน 

ข้อ ด้านความรู้สึกรักชุมชน Mean S.D. ระดับ 

1 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งท่ีต้องคอยดูแลรักษาชุมชน 4.12 0.94 มาก 

2 ความพร้อมท่ีจะเสียสละเวลาและทุนทรัพย์เพ่ือการ

พัฒนาชุมชน 

3.95 0.90 มาก 

3 ความชื่นชมชุมชนแห่งนี้เสมอเม่ือได้พูดคุยกับเพ่ือน

และคนอ่ืน ๆ 

3.86 0.84 มาก 

4 ความพร้อมท่ีจะพิทักษ์และปกป้องเม่ือมีเหตุร้ายเกิด

ข้ึนกับชุมชน 

4.03 0.89 มาก 
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ตารางท่ี 5.6 (ต่อ) 

ข้อ ด้านความรู้สึกรักชุมชน Mean S.D. ระดับ 

5 ความรู้สึกคิดถึงและห่วงใยชุมชนเม่ือต้องเดินทางไป

ทํางานนอกพ้ืนท่ี 

3.97 0.91 มาก 

ผลรวม 3.99 0.73 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.6 พบว่า ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ี

อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้านความรู้สึกรักชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับความผูกพันมาก 

(ค่าเฉลี่ย 3.99) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความผูกพันด้วยความรักท่ีมีต่อชุมชนท่ี

อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบันในระดับความผูกพันมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งท่ีต้องคอยดูแลรักษาชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.12) 

2) ความพร้อมท่ีจะพิทักษ์และปกป้องเม่ือมีเหตุร้ายเกิดข้ึนกับชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.03) 

3) ความรู้สึกคิดถึงและห่วงใยชุมชนเม่ือต้องเดินทางไปทํางานนอกพ้ืนท่ี (ค่าเฉลี่ย 3.97) 

4) ความพร้อมท่ีจะเสียสละเวลาและทุนทรัพย์เพ่ือการพัฒนาชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.95) 

5) ความชื่นชมชุมชนแห่งนี้เสมอเม่ือได้พูดคุยกับเพ่ือนและคนอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.86) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีความผูกพันโดยรักชุมชนมากด้วยการดูแลรักษาชุมชน ทุกคนจะ

พิทักษ์และปกป้องชุมชนเม่ือเหตุร้ายข้ึนและยังคิดถึง ห่วงใยชุมชนเสมอเม่ือออกไปทํางานนอกชุมชน 

 

5.3.4 ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน

ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 

ตารางท่ี 5.7 แสดงระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน

ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  

ข้อ ด้านความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน Mean S.D. ระดับ 

1 ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนครอบครัวชาวนาโดยมีวิถีการ

ดํารงชีวิตแบบวัฒนธรรมชาวนา  

3.84 1.25 มาก 

2 คนในชุมชนนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชุมชน 3.97 1.11 มาก 

3 ในอดีตจนปัจจุบันท่านและเพ่ือนบ้านในชุมชนมีอาชีพ

หลักเป็นชาวนา 

3.63 1.09 มาก 
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ตารางท่ี 5.7 (ต่อ)  

ข้อ ด้านความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน Mean S.D. ระดับ 

4 ทุกคนในชุมชนมีความรู้สึกร่วมกันของวัฒนธรรมชาวนา 

เช่น ดํารงชีพแบบเรียบง่าย 

3.82 1.12 มาก 

5 ชุมชนแห่งนี้มีวัฒนธรรมดั้งเดิมเก่ียวกับความเชื่อสายน้ํา 

และนาข้าว  

3.89 0.96 มาก 

ผลรวม 3.85 0.93 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.7 พบว่า ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ี

อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้านความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับความ

ผูกพันมาก (ค่าเฉลี่ย 3.85) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความผูกพันท่ีมีความเห็นต่อ

ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบันในระดับความผูกพันมากทุกข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ย

จากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) คนในชุมชนนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.97) 

2) ชุมชนแห่งนี้มีวัฒนธรรมดั้งเดิมเก่ียวกับความเชื่อสายน้ํา และนาข้าว (ค่าเฉลี่ย 3.89) 

3) ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนครอบครัวชาวนาโดยมีวิถีการดํารงชีวิตแบบวัฒนธรรมชาวนา 

(ค่าเฉลี่ย 3.84) 

4) ทุกคนในชุมชนมีความรู้สึกร่วมกันของวัฒนธรรมชาวนา เช่น ดํารงชีพแบบเรียบง่าย 

(ค่าเฉลี่ย 3.82) 

5) ในอดีตจนปัจจุบันท่านและเพ่ือนบ้านในชุมชนมีอาชีพหลักเป็นชาวนา (ค่าเฉลี่ย 3.63) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความผูกพันด้วยเห็นว่าชุมชนมีอัตลักษณ์ท่ีเก่ียวพันกับพุทธ

ศาสนาอันเป็นศาสนาท่ีเคารพนับถือ สายน้ํา นาข้าว กับการดํารงชีพแบบเรียบง่าย มีวัฒนธรรมวิถี

ชีวิตแบบวัฒนธรรมชาวนา 
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5.3.5 ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน

ความผูกพันในการทําหน้าท่ี 

ตารางท่ี 5.8 แสดงระดับผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้านความ

ผูกพันในการทําหน้าท่ี 

ข้อ ด้านความผูกพันในการทําหน้าท่ี Mean S.D. ระดับ 

1 เม่ือชุมชนเกิดปัญหาข้ึนท่านเสียสละเวลาและมีความ

มุ่งม่ันในการค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

4.14  0.97  มาก 

2 ทุกคนมีส่วนร่วมให้คําปรึกษาหารือ พูดคุยร่วมกันในการ

วางแผนพัฒนาชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ 

4.04  0.95  มาก 

3 การให้ความร่วมมือกับส่วนรวมเสมอในการทํากิจกรรม

ต่าง ๆ ของชุมชน 

3.87  0.91  มาก 

4 การยินดีเสียสละทุนทรัพย์เพ่ือช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชน

และผู้อ่ืนท่ีได้รับความเดือนร้อนภายในชุมชน 

3.89  0.94  มาก 

5 เม่ือมีเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีจะทําให้เกิดความเสียหายกับ

ชุมชนท่านและเพ่ือนบ้านพร้อมท่ีจะปกป้อง พิทักษ์

รักษาชุมชนอย่างแน่นอน 

3.92  0.89  มาก 

ผลรวม 3.97  0.74  มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.8 พบว่า ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ี

อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้านความผูกพันในการทําหน้าท่ี โดยภาพรวมอยู่ในระดับความ

ผูกพันมาก (ค่าเฉลี่ย 3.97) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความผูกพันในการทําหน้าท่ีต่อ

ชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบันในระดับความผูกพันมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) เม่ือชุมชนเกิดปัญหาข้ึนท่านเสียสละเวลาและมีความมุ่งม่ันในการค้นหาปัญหาและแก้ไข

ปัญหาให้กับชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.14) 

2) ทุกคนมีส่วนร่วมให้คําปรึกษาหารือ พูดคุยร่วมกันในการวางแผนพัฒนาชุมชนอย่าง

สมํ่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.04) 

3) เม่ือมีเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีจะทําให้เกิดความเสียหายกับชุมชนท่านและเพ่ือนบ้านพร้อมท่ีจะ

ปกป้อง พิทักษ์รักษาชุมชนอย่างแน่นอน (ค่าเฉลี่ย 3.92) 
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4) การยินดีเสียสละทุนทรัพย์เพ่ือช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชนและผู้อ่ืนท่ีได้รับความเดือนร้อน

ภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.89) 

5) การให้ความร่วมมือกับส่วนรวมเสมอในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.87) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนยังไม่ค่อยเสียสละเวลา มีความมุ่งม่ันในการค้นหาปัญหา แก้ปัญหาและ

และพร้อมให้คําปรึกษาหารือ พูดคุยกันในการวางแผนพัฒนาชุมชนเสมอ รวมถึงการพร้อมพิทักษ์

รักษาปกป้องชุมชนเม่ือเหตุการณ์ใด ๆ เกิดข้ึน 

 

5.3.6 ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน

ความสัมพันธ์ทางสังคม 

ตารางท่ี 5.9 แสดงระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน

ความสัมพันธ์ทางสังคม  

ข้อ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม Mean S.D. ระดับ 

1 การมีกิจกรรมพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิท

สนมกับทุก ๆ คนในชุมชน 

4.06 0.96 มาก 

2 เพ่ือนบ้านมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันเสมอเม่ือยามเดือดร้อน 3.82 0.93 มาก 

3 การมีส่วนร่วมในการกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน

อย่างสมํ่าเสมอ 

3.91 0.97 มาก 

4 การให้ความสนใจและความสําคัญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนภายในชุมชนมากกว่าภายนอกชุมชน 

4.17 0.96 มาก 

5 การให้ความร่วมมือหน่วยงานในชุมชนเสมอเม่ือมีการขอ

ความช่วยเหลือและจัดทํากิจกรรมภายในชุมชน 

4.01 0.92 มาก 

ผลรวม 3.99 0.79 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.9 พบว่า ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ี

อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้านความสัมพันธ์ทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับความผูกพัน
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความผูกพันต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ 
ปัจจุบันด้วยมีความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกันในระดับความผูกพันมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ดังนี้ 
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1) การให้ความสนใจและความสําคัญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนมากกว่า
ภายนอกชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.17) 

2) การมีกิจกรรมพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับทุก ๆ คนในชุมชน 
(ค่าเฉลี่ย 4.06) 

3) การให้ความร่วมมือหน่วยงานในชุมชนเสมอเม่ือมีการขอความช่วยเหลือและจัดทํา
กิจกรรมภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.01) 

4) การมีส่วนร่วมในการกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.91) 
5) เพ่ือนบ้านมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันเสมอเม่ือยามเดือดร้อน (ค่าเฉลี่ย 3.82) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง
กันเป็นอย่างมากมักให้ความสําคัญกับเหตุการณ์ของชุมชนตนเองมากกว่าภายนอก พบปะพูดคุย
สมํ่าเสมอและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชนเสมอเม่ือจัดกิจกรรม 
  

5.3.7 ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน
ความรู้สึกว่าเป็นบ้าน 
ตารางท่ี 5.10 แสดงระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน

ความรู้สึกว่าเป็นบ้าน  

ข้อ ด้านความรู้สึกว่าเป็นบ้าน Mean S.D. ระดับ 

1 การมีความรู้สึกว่าชุมชนหรือหมู่บ้านแห่งนี้คือบ้านท่ีอบอุ่น

เสมอเม่ือได้อยู่อาศัย 

4.09 0.93 มาก 

2 การมีความรู้สึกว่าชุมชนหรือหมู่บ้านแห่งนี้คือบ้านท่ี

ปลอดภัยเสมอเม่ือได้อยู่อาศัย 

4.01 0.95 มาก 

3 การมีความรู้สึกว่าชุมชนหรือหมู่บ้านแห่งนี้คือบ้านท่ี

สามารถแสดงความคิดเห็นในทุกกิจกรรมต่าง ๆ ได้

อย่างอิสระ 

3.98 0.92 มาก 

4 การมีความรู้สึกว่ามีความสุขและมีความเป็นอิสระเสมอเม่ือ

อยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 

4.10 0.92 มาก 

5 สามารถพูดคุยกับทุกคนในชุมชนได้เหมือนญาติพ่ีน้อง 3.97 1.00 มาก 

ผลรวม 4.03 0.79 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.10 พบว่า ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ี
อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้านความรู้สึกว่าเป็นบ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับความผูกพันมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.03) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความผูกพันต่อชุมชนโดยรู้สึกว่าเป็นบ้านท่ี
ท่ีต้องหวงแหนไว้ ซ่ึงมีระดับความผูกพันมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) การมีความรู้สึกว่ามีความสุขและมีความเป็นอิสระเสมอเม่ืออยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
(ค่าเฉลี่ย 4.10) 

2) การมีความรู้สึกว่าชุมชนหรือหมู่บ้านแห่งนี้คือบ้านท่ีอบอุ่นเสมอเม่ือได้อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย 
4.09) 

3) การมีความรู้สึกว่าชุมชนหรือหมู่บ้านแห่งนี้คือบ้านท่ีปลอดภัยเสมอเม่ือได้อยู่อาศัย 
(ค่าเฉลี่ย 4.01) 

4) การมีความรู้สึกว่าชุมชนหรือหมู่บ้านแห่งนี้คือบ้านท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นในทุก
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ (ค่าเฉลี่ย 3.98) 

5) สามารถพูดคุยกับทุกคนในชุมชนได้เหมือนญาติพ่ีน้อง (ค่าเฉลี่ย 3.97) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนมีความรู้สึกแบบเดียวกันว่า ชุมชนแห่งนี้
เสมือนบ้านหลังท่ีสองท่ีอยู่แล้วมความอบอุ่น มีความสุข มีความเป็นอิสระ มีความปลอดภัย สามารถ
พูดคุยได้ทุกอย่างอย่างมีอิสระเหมือนญาติพ่ีน้องนั่นเอง 
 

5.4 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 
อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

 
 การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนา

เกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

5.4.1 ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ โดยภาพรวมและรายด้าน 

ตารางท่ี 5.11 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว ์โดยภาพรวม 

การมีส่วนร่วม Mean S.D. ระดับ 

ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ 3.59 0.97 มาก 

ด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น 3.55 0.97 มาก 

ด้านการร่วมวางแผน พิจารณาและตัดสินใจ 3.42 0.95 มาก 
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ตารางท่ี 5.11 (ต่อ) 

การมีส่วนร่วม Mean S.D. ระดับ 

ด้านการร่วมดําเนินการ 3.17 1.01 ปานกลาง 

ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 3.33 0.97 ปานกลาง 

ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ 3.30 0.86 ปานกลาง 

ด้านการร่วมรับผิดชอบ 3.53 1.12 มาก 

ผลรวม 3.41 0.84 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.11 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุก

ล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

การมีส่วนร่วมมาก (ค่าเฉลี่ย 3.41) เช่นกันแต่ไม่สูงหย่อนลงมาปานกลาง เม่ือพิจารณาตามรายด้าน

พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์อยู่ในระดับมากและปานกลาง เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ 

 1) ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ (ค่าเฉลี่ย 3.59) 

 2) ด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น (ค่าเฉลี่ย 3.55) 

 3) ด้านการร่วมรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.53) 

 4) ด้านการร่วมวางแผน พิจารณาและตัดสินใจ (ค่าเฉลี่ย 3.42) 

 5) ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (ค่าเฉลี่ย 3.33) 

 6) ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 3.30) 

 7) ด้านการร่วมดําเนินการ (ค่าเฉลี่ย 3.17) 

ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีอยู่เพียงแค่การรับรู้ เข้าใจ แสดงความคิดเห็น วางแผนและ

รับผิดชอบ แต่การลงมือทําร่วมดําเนินการอยู่ในระดับปานกลางหย่อนลงมาในระดับน้อยด้วยซํ้า 
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5.4.2 ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ 

ตารางท่ี 5.12 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ  

ข้อ ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ Mean S.D. ระดับ 

1 การรับรู้นโยบายจากหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหา

การรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว ์

3.68 1.13 มาก 

2 การรับรู้และเข้าใจถึงปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจาก

การผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

3.61 1.08 มาก 

3 การเคยเห็นกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ของ

หน่วยงานรัฐของประชาชน 

3.61 1.25 มาก 

4 การรับรู้ถึงปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิต

นาเกลือสินเธาว์ว่ามีอยู่จริงและต้องรีบแก้ไข 

3.47 1.13 มาก 

5 การรับรู้และเข้าใจว่าปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจาก

การผลิตนาเกลือสินเธาว์ แก้ไขยากต้องร่วมมือ

ท้ังจากหน่วยงานรัฐ ธุรกิจและประชาชน 

3.59 1.12 มาก 

ผลรวม 3.59 0.97 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.12 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุก

ล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับการมีส่วนร่วมมาก (ค่าเฉลี่ย 3.59) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจในระดับ

มากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้  

1) การรับรู้นโยบายจากหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนา

เกลือสินเธาว์ (ค่าเฉลี่ย 3.68) 
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2) การรับรู้และเข้าใจถึงปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ และการ

เคยเห็นกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ของหน่วยงานรัฐ

ของประชาชน (ค่าเฉลี่ย 3.61) 

3) การรับรู้และเข้าใจว่าปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ แก้ไขยาก

ต้องร่วมมือท้ังจากหน่วยงานรัฐ ธุรกิจและประชาชน (ค่าเฉลี่ย 3.59)  

4) การรับรู้ถึงปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ว่ามีอยู่จริงและต้องรีบ

แก้ไข (ค่าเฉลี่ย 3.47) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีการรับรู้นโยบายจากหน่วยงานรัฐ รับรู้และเข้าใจถึงปัญหา

การรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ พร้อมท้ังเคยเห็นการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานรัฐ 

แต่ก็เพียงรับรู้ว่ามีอยู่จริงและต้องรีบแก้ไข แต่ไม่ค่อยให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมนักในประเด็นนี้ 

 
5.4.3 ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น 

ตารางท่ี 5.13 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น 

ข้อ ด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น Mean S.D. ระดับ 

1 การมีส่วนร่วมในการคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาการรุก

ล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

3.48 1.09 มาก 

2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของการแก้ไขปัญหาการรุก

ล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

3.51 1.17 มาก 

3 การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเม่ือมีการจัดประชุม

เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการรุกล้ํา

ของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ทุกครั้ง 

3.46 1.19 มาก 

4 การมีส่วนร่วมในการให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ 

ข้อคิดเห็นให้เยาวชนมีกิจกรรมการแก้ไขปัญหา

การรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

3.76 1.15 มาก 
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ตารางท่ี 5.13 (ต่อ) 

ข้อ ด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น Mean S.D. ระดับ 

5 การมีส่วนร่วมในการให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ 

ข้อคิดเห็นให้ประชาชนมีการแก้ไขปัญหาการรุกล้ํา

ของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

3.49 1.03 มาก 

6 การร่วมคิดหาวิธีการช่วยเหลือให้กิจกรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือและดูแล

รักษาคลองน้ําให้ยั่งยืน 

3.63 1.16 มาก 

ผลรวม 3.55 0.97 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.13 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุก

ล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับการมส่วนร่วมมาก (ค่าเฉลี่ย 3.55) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ ด้านการร่วมคิดและ

แสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในการให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นให้เยาวชนมีกิจกรรมการ

แก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ (ค่าเฉลี่ย 3.76) 

2) การร่วมคิดหาวิธีการช่วยเหลือให้กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนา

เกลือและดูแลรักษาคลองน้ําให้ยั่งยืน (ค่าเฉลี่ย 3.63) 

3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ (ค่าเฉลี่ย 3.51) 

4) การมีส่วนร่วมในการให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นให้ประชาชนมีการแก้ไข

ปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ (ค่าเฉลี่ย 3.49) 

5) การมีส่วนร่วมในการคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ (ค่าเฉลี่ย 3.48) 

6) การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเม่ือมีการจัดประชุมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหา

การรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ทุกครั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.46) 
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 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้คําแนะนําแก่เยาวชนในชุมชน หมู่บ้านท่ีอาศัยอยู่ 

ช่วยเหลือกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีผลกระทบนาเกลือและนาข้าว รวมถึงให้ความ

ร่วมมือในการทํากิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์เสมอ 

 

5.4.4 ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมวางแผน พิจารณาและตัดสินใจ 

ตารางท่ี 5.14 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมวางแผน พิจารณาและตัดสินใจ  

ข้อ ด้านการร่วมวางแผน พิจารณาและตัดสินใจ Mean S.D. ระดับ 

1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนการแก้ไขปัญหาการรุกล้ํา

ของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

3.54 1.14 มาก 

2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแผนงานการแก้ไขปัญหา

การรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือ 

3.45 1.16 มาก 

3 การร่วมพิจารณาในแผนการทํางานการแก้ไขปัญหาการ

รุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

3.38 1.10 ปานกลาง 

4 การมีความต้องการในการจัดทําแผนร่วมกับหน่วยงาน

ราชการ องค์การ หรือหน่วยงานเอกชนอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องท่ีจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือ 

3.44 1.07 มาก 

5 การมีส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาของกิจกรรมการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือและ

แก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ พร้อมกับนําเสนอปัญหาให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

(ผู้นําชุมชน หน่วยงานรัฐ) ให้ทราบ 

3.30 1.23 ปานกลาง 

ผลรวม 3.42 0.95 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.14 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุก

ล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมวางแผน พิจารณาและตัดสินใจ 
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โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก (ค่าเฉลี่ย 3.42) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชน

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ด้านการร่วมวางแผน 

พิจารณาและตัดสินใจ ในระดับการมีส่วนร่วมปานกลางและมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 

ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ (ค่าเฉลี่ย 3.54) 

2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแผนงานการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิต

นาเกลือสินเธาว์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือ (ค่าเฉลี่ย 3.45) 

3) การมีความต้องการในการจัดทําแผนร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน

เอกชนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและ

นาเกลือ (ค่าเฉลี่ย 3.44) 

4) การร่วมพิจารณาในแผนการทํางานการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนา

เกลือสินเธาว์ (ค่าเฉลี่ย 3.38) 

5) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาของกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าว

และนาเกลือและแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ พร้อมกับนําเสนอ

ปัญหาให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง (ผู้นําชุมชน หน่วยงานรัฐ) ให้ทราบ (ค่าเฉลี่ย 3.30) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีมีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจในแผนงาน มีความ

ต้องการในการจัดทําแผนร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การ หรือหน่วยงานเอกชนอ่ืน ๆ แต่กลับ

พบว่า มีส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาและนําเสนอปัญหาต่อผู้ ท่ีเ ก่ียวข้องน้อย ซ่ึงสะท้อนว่า

ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมเฉพาะในบางสิ่งท่ีไม่มีผลกระทบต่อตนเองและครอบครัวมากนัก หาก

เพ่ิมกิจกรรมให้สู่การลงมือปฏิบัติเริ่มจะมีส่วนร่วมน้อยลงไป 
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5.4.5 ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมดําเนินการ 

ตารางท่ี 5.15 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมดําเนินการ 

ข้อ ด้านการร่วมดําเนินการ Mean S.D. ระดับ 

1 การได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหา จึงทําให้ท่านมี

ส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการรุก

ล้ําของน้ําเค็ม 

3.24  1.21  ปานกลาง 

2 การเป็นผู้นําและทีมงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม

แก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว ์

3.17  1.20  ปานกลาง 

3 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ และการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือ 

3.04  1.29  ปานกลาง 

4 การร่วมสนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.17 1.24  ปานกลาง 

5 การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือและการแก้ไข

ปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว ์

3.24  1.10  ปานกลาง 

ผลรวม 3.17  1.01  ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.15 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุก

ล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมดําเนินการ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.17) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ด้านการร่วมดําเนินการในระดับปาน

กลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือ

และการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ รวมถึงการได้รับผลกระทบ
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โดยตรงจากปัญหา จึงทําให้ท่านมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็ม 

(ค่าเฉลี่ย 3.24) 

2) การเป็นผู้นําและทีมงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็ม

จากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ รวมถึงการร่วมสนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 

3.17) 

3) การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดกิจกรรมแก้ไข

ปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าว

และนาเกลือ (ค่าเฉลี่ย 3.04) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีการให้ความร่วมมือน้อย หรือไม่ค่อยให้ความสนใจมากนักในการ

ดําเนินการในกิจกรรมท้ังเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการเข้าร่วม

โดยเสียสละเวลาเพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหาท้ังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหาการรุกล้ํา

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

 

5.4.6 ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

ตารางท่ี 5.16 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

ข้อ ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล Mean S.D. ระดับ 

1 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ

แก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์และการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

พ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือ 

3.30 1.22 ปานกลาง 

2 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานการแก้ไข

ปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและ

นาเกลือ 

3.27 1.01 ปานกลาง 

3 การมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการรุก

ล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์และอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือ 

3.30 1.09 ปานกลาง 



161 

 

 

ตารางท่ี 5.16 (ต่อ) 

ข้อ ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล Mean S.D. ระดับ 

4 การทราบผลการประเมินการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์และอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือเพ่ือนํามา

วางแผนและช่วยเหลือผู้รับผิดชอบให้การทํางานเกิด

ความต่อเนื่อง 

3.33 1.07 ปานกลาง 

5 ความต้องการมีส่วนร่วมในการนําผลการประเมินในการจัด

กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลอง

น้ํา พร้อมท้ังต้องการให้นําผลแก้ไขปัญหาการรุกล้ํา

ของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ไปปฏิบัติจริง 

3.37 1.08 ปานกลาง 

ผลรวม 3.33 0.97 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.16 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุก

ล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.33) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ด้านการร่วม

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ในระดับการมีส่วนร่วมปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปน้อย ดังนี้ 

1) ความต้องการมีส่วนร่วมในการนําผลการประเมินในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา พร้อมท้ังต้องการให้นําผลแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจาก

การผลิตนาเกลือสินเธาว์ไปปฏิบัติจริง (ค่าเฉลี่ย 3.37) “การมีส่วนร่วมค่อนไปในระดับมาก” 

2) การทราบผลการประเมินการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือเพ่ือนํามาวางแผนและช่วยเหลือ

ผู้รับผิดชอบให้การทํางานเกิดความต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 3.33) 

3) การมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนา

เกลือสินเธาว์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการ
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ประเมินผลความสําเร็จของแผนการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์และ

การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือ (ค่าเฉลี่ย 3.30) 

4) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจาก

การผลิตนาเกลือสินเธาว์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือ (ค่าเฉลี่ย 3.27) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไม่มาก

นัก แต่เม่ือเกิดแผนข้ึนมาแล้วต้องการให้นําไปสู่การปฏิบัติได้จริง และทําอย่างต่อเนื่อง ถึงอย่างไร

ประชาชนยังมีส่วนร่วมน้อยท่ีจะตรวจสอบการดําเนินการแก้ไขปัญหาเนื่องจากคิดว่า “ไม่ใช่บทบาท

ของตนเอง และเคยติดตามมาแล้ว 2-3 ครั้งยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือแก้ไขพอให้ปัญหาผ่านไปทีจนทํา

ให้ประชาชนเบื่อหน่ายไป” การมีส่วนร่วมจึงในการติดตาม ตรวจสอบจึงมีน้อยตามไปด้วย 

  

5.4.7 ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมรับผลประโยชน์ 

ตารางท่ี 5.17 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมรับผลประโยชน์ 

ข้อ ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ Mean S.D. ระดับ 

1 การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากผลแก้ไขปัญหาการ

รุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์ชุมชน 

3.06 1.11 ปานกลาง 

2 บุตรธิดา/เยาวชนมีจิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

พ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือและร่วมแก้ไขปัญหาการรุกล้ํา

ของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

3.03 1.26 ปานกลาง 

3 การมีความภูมิใจท่ีชุมชนและประชาชนมีกิจกรรมการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือและร่วม

แก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว ์

3.45 1.07 มาก 
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ตารางท่ี 5.17 (ต่อ) 

ข้อ ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ Mean S.D. ระดับ 

4 การได้มีส่วนร่วมในการรักษากิจกรรมให้มีความยั่งยืนท่ี

เก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนา

เกลือและร่วมแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการ

ผลิตนาเกลือสินเธาวใ์ห้คงอยู่สืบไป 

3.46 1.10 มาก 

5 การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือและร่วมแก้ไข

ปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาวใ์ห้แก่นักท่องเท่ียวและบุคคลอ่ืนๆ 

3.53 1.18 มาก 

ผลรวม 3.30 0.86 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.17 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุก

ล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่

ในระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.30) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ ซ่ึงมี

ระดับการมีส่วนร่วมปานกลางและมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนา

เกลือและร่วมแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ให้แก่นักท่องเท่ียวและ

บุคคลอ่ืนๆ (ค่าเฉลี่ย 3.53) 

2) การได้มีส่วนร่วมในการรักษากิจกรรมให้มีความยั่งยืนท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

พ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือและร่วมแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ให้คง

อยู่สืบไป (ค่าเฉลี่ย 3.46) 

3) การมีความภูมิใจท่ีชุมชนและประชาชนมีกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าว

และนาเกลือและร่วมแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ (ค่าเฉลี่ย 3.45) 

4) การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากผลแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนา

เกลือสินเธาว์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ชุมชน 

(ค่าเฉลี่ย 3.06) 
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5) บุตรธิดา/เยาวชนมีจิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือและร่วม

แก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ (ค่าเฉลี่ย 3.03) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมไม่มากนักแม้จะมีระดับมากบางข้อแต่อยู่มากค่อน

มาหาปานกลาง ซ่ึงจะมีเพียงการเผยแพร่ความรู้และรักษากิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

พ้ืนท่ีนาเกลือและข้าวต่อไป แต่เยาวชนแทบจะหาน้อยมาท่ีจะมีจิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

พ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือรวมถึงการร่วมแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็ม 

 
5.4.8 ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมรับผิดชอบ 

ตารางท่ี 5.18 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมรับผิดชอบ 

ข้อ ด้านการร่วมรับผิดชอบ Mean S.D. ระดับ 

1 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบท้ังข้อดีและข้อเสียในการจัด

กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนา

เกลือและร่วมแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็มจากการ

ผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

3.59 1.09 มาก 

2 การมีส่วนร่วมในการนําข้อบกพร่องของผลการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือและร่วมแก้ไข

ปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์เพ่ือปรับแก้ไขในครั้งต่อไป 

3.49 1.09 มาก 

3 การพร้อมท่ีจะร่วมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนในการ

เสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือและร่วมแก้ไข

ปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว ์

3.54 1.14 มาก 
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ตารางท่ี 5.18 (ต่อ) 

ข้อ ด้านการร่วมรับผิดชอบ Mean S.D. ระดับ 

4 การมีส่วนร่วมในการให้การอบรมสั่งสอนบุตรธิดาได้เรียนรู้

กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนา

เกลือและร่วมแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็มจากการ

ผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

3.49 1.13 มาก 

5 การส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันเป็นกลุ่มท่ีมีพลังในการ

ดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าว

และนาเกลือและร่วมแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็ม

จากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

3.38 1.13 ปานกลาง 

ผลรวม 3.53 1.12 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.18 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุก

ล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตามด้านการร่วมรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับการมีส่วนร่วมมาก (ค่าเฉลี่ย 3.53) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ด้านการร่วมรับผิดชอบ ซ่ึงมีระดับการมี

ส่วนร่วมปานกลางและมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบท้ังข้อดีและข้อเสียในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

พ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือและร่วมแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

(ค่าเฉลี่ย 3.59) 

2) การพร้อมท่ีจะร่วมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนในการเสนอแนะแนวทางในการจัด

กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือและร่วมแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็ม

จากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ (ค่าเฉลี่ย 3.54) 

3) การมีส่วนร่วมในการนําข้อบกพร่องของผลการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนา

เกลือและร่วมแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์เพ่ือปรับแก้ไขในครั้งต่อไป 

รวมถึงการมีส่วนร่วมในการให้การอบรมสั่งสอนบุตรธิดาได้เรียนรู้กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

พ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือและร่วมแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

(ค่าเฉลี่ย 3.49) 
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4) การส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันเป็นกลุ่มท่ีมีพลังในการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือและร่วมแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ (ค่าเฉลี่ย 3.38) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบท้ังดีและไม่ดีในกิจกรรมการ

อนุรักษ์และการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มเข้าสู่แหล่งอาหารธรรมชาติของประชาชน รวมถึง

ยินดีร่วมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนในการเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ จากบุคคลอ่ืนเสมอ พร้อม

ท้ังยินดีท่ีจะนําข้อบกพร่องไปใช้ในการปรับปรุงครั้งต่อไปหากมีแนวทางการดําเนินงานท่ีดีรวมถึงการ

อบรมสั่งสอนให้เยาวชน บุตรธิดามีจิตอาสาในกิจกรรมการอนุรักษ์และการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มร่วมกับชุมชนด้วย 

 
5.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตาม

ปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 
 

5.5.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามเพศ 

ตารางท่ี 5.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามเพศ 

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามเพศ 

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

3.48  0.81  3.36  0.86  1.353 0.177 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

จําแนกตามเพศ โดยใช้วิธี t-test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนท่ีเป็นเพศชายและ

เพศหญิงมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้าน

ดุง จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สรุปคือ การมีส่วนร่วมไม่

แตกต่างกัน 
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5.5.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามอายุ  

ตารางท่ี 5.20 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตามอายุ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ํา
ของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 
จําแนกตามอายุ 

ระหว่างกลุ่ม 7.402 3 2.467 3.564 0.014*  
ภายในกลุ่ม 274.121 396 .692     

รวม 281.523 399       
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.20 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

จําแนกตามอายุ โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ํา

ของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์แตกต่างกัน โดยเฉพาะผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 51 ปึข้ึนไปมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหามากกว่าผู้ท่ีมีอายุไม่เกิน 50 ปี 

  

5.5.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามสถานภาพสมรส 

ตารางท่ี 5.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตามสถานภาพสมรส 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ํา
ของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 
จําแนกตามสถานภาพสมรส 

ระหว่างกลุ่ม 0.695  3 0.232  0.327  0.806  
ภายในกลุ่ม 280.828 396 0.709      

รวม 281.523 399       
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.21 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

จําแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ี
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ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ ไม่แตกต่างกัน  

 

5.5.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามระดับการศึกษา 

ตารางท่ี 5.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตามระดับการศึกษา 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ํา
ของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 4.402 3 1.467 2.147 0.094  
ภายในกลุ่ม 267.882 392 0.683      

รวม 272.284 395       
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.22 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ ไม่แตกต่างกัน  

 

5.5.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามอาชีพ 

ตารางท่ี 5.23 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตามอาชีพ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ํา
ของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 
จําแนกตามอาชีพ 

ระหว่างกลุ่ม 15.587 12 1.299 1.890 0.034*  
ภายในกลุ่ม 265.936 387 0.687      

รวม 281.523 399       
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.23 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

จําแนกตามอาชีพ โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการ

รุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์แตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม/ชาวนา/

ชาวไร่ มีการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากกว่าแทบทุกลุ่มอาชีพในชุมชนหรือหมู่บ้านท่ีอาศัยอยู่ ณ 

ปัจจุบัน 

 

5.5.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามระยะเวลาท่ีอยู่

อาศัยในพ้ืนท่ี/ชุมชน/หมู่บ้าน 

ตารางท่ี 5.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตามระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี ชุมชน 

หรือหมู่บ้าน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ํา
ของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 
จําแนกตามระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี 
ชุมชน หรือหมู่บ้าน 

ระหว่างกลุ่ม 7.875 4 1.969 2.842 0.024*  
ภายในกลุ่ม 273.648 395 0.693      

รวม 281.523 399 
      

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.24 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

จําแนกตามระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี ชุมชน หรือหมู่บ้าน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอยู่

อาศัยในพ้ืนท่ี ชุมชนหรือหมู่บ้านแตกต่างกันมีการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็ม

จากการผลิตนาเกลือสินเธาว์แตกต่างกัน โดยเฉพาะผู้ท่ีมีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากกว่าผู้ท่ีมีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนไม่เกิน 50 ปี 
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5.5.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

ตารางท่ี 5.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ํา
ของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 
จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 1.912 5 0.382  0.539  0.747  
ภายในกลุ่ม 279.611 394 0.710      

รวม 281.523 399       
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.25 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

จําแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ ไม่แตกต่างกัน 

 

5.5.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 

ตารางท่ี 5.26 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ํา
ของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 
จําแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 3.064 4 0.766  1.087 0.363  
ภายในกลุ่ม 278.458 395 0.705      

รวม 281.523 399       
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.26 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

จําแนกตามรายจ่ายต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ี
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ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนท่ีมีรายจ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีการมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ ไม่แตกต่างกัน 

 

5.5.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 

ตารางท่ี 5.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ํา
ของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 
จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ระหว่างกลุ่ม 1.695 3 0.565  0.796  0.497  
ภายในกลุ่ม 274.154 386 0.710      

รวม 275.849 389       
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.27 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน

มีการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ ไม่แตกต่างกัน  

 

5.5.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้า

ของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามตําแหน่งทาง

สังคม  

ตารางท่ี 5.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตามตําแหน่งทางสังคม 

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ
น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตาม
ตําแหน่งทางสังคม 

ผู้นําชุมชน ลูกบ้าน 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.73  0.69  3.39  0.85  2.251 0.025* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนก

ตามตําแหน่งทางสังคม โดยใช้วิธี t-test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนท่ีดํารง

ตําแหน่งทางสังคมท่ีเป็นผู้นําชุมชนและลูกบ้านมีการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็ม

จากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผู้นําชุมชนมีส่วน

ร่วมมากกว่าลูกบ้านอยู่ในระดับท่ีสูง 

 

5.5.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้า

ของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามสถานะในการ

ครอบครองท่ีอยู่อาศัย 

ตารางท่ี 5.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตามสถานะในการครอบครองท่ีอยู่อาศัย 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ํา
ของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 
จําแนกตามสถานะในการครอบครองท่ีอยู่
อาศัย 

ระหว่างกลุ่ม 18.786 2 9.393 14.193 0.000* 
ภายในกลุ่ม 262.737 397 0.662    

รวม 281.523 399 
    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.29 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

จําแนกตามสถานะในการครอบครองท่ีอยู่อาศัย โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-

way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนท่ีมีสถานะในการครอบครองท่ีอยู่

อาศัยแตกต่างกันมีการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

แตกต่างกัน โดยผู้ท่ีเป็นเจ้าของบ้านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากกว่าผู้ท่ีเป็นผู้อาศัยและผู้เช่า

อาศัย 
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5.5.12 การการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุก

ลํ้าของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามสถานะ

ท่ีดินทํากิน 

ตารางท่ี 5.30 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตามสถานะท่ีดินทํากิน 

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ
น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตาม
สถานะท่ีดินทํากิน 

เจ้าของท่ีดิน ผู้เช่าท่ีดิน 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.45  0.83  3.26  0.83  1.627 0.104 

 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.30 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนก

ตามสถานะท่ีดินทํากิน โดยใช้วิธี t-test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนท่ีมีสถาน

ท่ีดินทํากินท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินและผู้เช่าท่ีดินมีการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็ม

จากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ ไม่แตกต่างกัน 

 
5.5.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้า

ของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามการเป็น

สมาชิกกลุ่มทางสังคม  

ตารางท่ี 5.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ
น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ จําแนกตามการ
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.60  0.68  3.35  0.88  2.938 0.004* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนก

ตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยใช้วิธี t-test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนท่ี

เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุก

ล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
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ประชาชนท้ังท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากกว่าผู้ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก

กลุ่มทางสังคม 

 



 

 

บทท่ี 6 
 

ผลการวิจัย: การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนอําเภอบ้านดงุ จังหวัดอุดรธานี 

 
ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบน

พ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

(Social Development of Happiness Based on Philosophy of Sufficiency Economy 

affected to Paddy Field and Rock Salt Field with Participation of The Baan Dung 

District, Udon Thani Province, Thailand.)” ซ่ึงในการวิจัยได้กําหนดเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีการทํานาเกลือ 4 ตําบล อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ท้ังนี้ได้ทําการ

วิเคราะห์แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ตามจํานวนท่ีกําหนดตามกลุ่มตัวอย่างไว้ 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 

100 และมีการสัมภาษณ์ พร้อมกับสนทนากลุ่มกับประชาชน กลุ่มผู้นําชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ 

และนักการเมืองท้องถ่ิน จํานวน 30 คนโดยผู้วิจัยได้เสนอรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตามลําดับดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ี

ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

2. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี

ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

3. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการดํารงชีวิตของประชาชน จําแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 

4. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มของผู้นําชุมชนและผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงท้ัง 4 

ตําบล อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

5. รูปแบบและแนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขของการอยู่ร่วมกัน

ของประชาชนผู้ทํานาข้าวและนาเกลือท่ีเป็นภาพในอนาคต 

ดังมีรายละเอียดสําคัญ ต่อไปนี้ 
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6.1 กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

พ้ืนที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
  

 การวิเคราะห์ระดับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีผลการวิเคราะห์

ดังต่อไปนี้ 

6.1.1 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม 

ตารางท่ี 6.1 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกโดยภาพรวมและรายด้าน 

การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

ด้านการลดรายจ่าย 3.71 0.81 มาก 
ด้านการเพ่ิมรายได้ 3.63 0.73 มาก 
ด้านการออม 3.70 0.85 มาก 
ด้านการดํารงชีวิต 3.71 0.79 มาก 
ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
3.72 0.72 มาก 

ด้านการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกัน 3.86 0.82 มาก 

ผลรวม 3.72  0.66  มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 6.1 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ 

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.72) เม่ือพิจารณาตาม

รายด้านพบว่า การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ 

 1) ด้านการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.86) 

 2) ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.72) 

 3) ด้านการดํารงชีวิต และด้านการลดรายจ่าย (ค่าเฉลี่ย 3.71) 
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 4) ด้านการออม (ค่าเฉลี่ย 3.70) 

 5) ด้านการเพ่ิมรายได้ (ค่าเฉลี่ย 3.63) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนชาวอําเภอบ้านดุงท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีการทํานาเกลือและผู้ท่ีมีส่วนได้รับ

ผลกระทบจากนาข้าวให้ความสําคัญกับการเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกันอย่างมากและไม่ลืมท่ีจะให้ความสําคัญ

กับการการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย 

 
6.1.2 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการลดรายจ่าย 
ตารางท่ี 6.2 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการลดรายจ่าย 

ข้อ ด้านการลดรายจ่าย Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 มีการวางแผนก่อนเดินทางไปทํางานหรือทํากิจธุระ 3.75 0.91 มาก 
2 มีการผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคใช้เองในครอบครัว เช่น 

ไม้ถูกพ้ืน ผ้าถูกพ้ืน ผ้าเช็ดเท้า น้ํายาล้างจาน เป็นต้น 
3.58 1.05 มาก 

3 มีการซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ และเครื่องใช้ท่ีชํารุดเองใน
ครอบครัว 

3.90 1.05 มาก 

4 มีการจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่ายของตัวเองและ
ครอบครัวในแต่ละเดือน 

3.50 1.08 มาก 

5 มีการลดการใช้จ่ายในสิ่งท่ีไม่จําเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือย 3.83 1.08 มาก 

ผลรวม 3.71  0.81  มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 6.2 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ 

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามด้านการลดรายจ่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

3.71) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการลดรายจ่ายอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย

จากมากไปน้อย ดังนี้  

1) มีการซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ และเครื่องใช้ท่ีชํารุดเองในครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.90) 

2) การลดการใช้จ่ายในสิ่งท่ีไม่จําเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือย (ค่าเฉลี่ย 3.83) 

3) มีการวางแผนก่อนเดินทางไปทํางานหรือทํากิจธุระ (ค่าเฉลี่ย 3.75)  
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4) มีการผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคใช้เองในครอบครัว เช่น ไม้ถูกพ้ืน ผ้าถูกพ้ืน ผ้าเช็ดเท้า 

น้ํายาล้างจาน เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.58)  

5) มีการจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่ายของตัวเองและครอบครัวในแต่ละเดือน (ค่าเฉลี่ย 3.50) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนชาวอําเภอบ้านดุงท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีการทํานาเกลือและผู้ท่ีมีส่วนได้รับ

ผลกระทบจากนาข้าวรู้จักการซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ และเครื่องใช้ท่ีชํารุดเองในครอบครัวรวมถึง

ปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องของการลดการใช้จ่ายในสิ่งท่ีไม่จําเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นสําคัญ 

 
6.1.3 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการเพ่ิมรายได้ 
ตารางท่ี 6.3 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการเพ่ิมรายได้ 

ข้อ ด้านการเพ่ิมรายได้ Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 การมีรายได้เสริมเพ่ิมข้ึนให้กับตนเองและครอบครัว 
โดยการประกอบอาชีพเสริม 

3.58 0.94 มาก 

2 การมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพเสริมให้ตนเองและเข้า
ร่วมกลุ่มกับชุมชนในกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพของ
ชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีจัดข้ึน 

3.59 1.01 มาก 

3 ความพยายามช่วยเหลือครอบครัวด้วยปลูกพืชใน
ครัวเรือน และรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ พ่ึงพาตนเอง
และสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

3.83 0.92 มาก 

4 เม่ือใดก็ตามท่ีทราบข่าวการฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชน 
ท่านยินดีท่ีจะเข้าร่วมฝึกอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เสมอ 

3.62 0.96 มาก 

5 มีการวางแผนเพ่ือท่ีจะลงทุนทํากิจการ หรือสร้างอาชีพ
ให้กับตนเองและครอบครัว 

3.52 1.01 มาก 

ผลรวม 3.63  0.73  มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 6.3 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ 

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามด้านการเพ่ิมรายได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

3.63) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน
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ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเพ่ิมรายได้อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย

จากมากไปน้อย ดังนี้  

1) ความพยายามช่วยเหลือครอบครัวด้วยปลูกพืชในครัวเรือน และรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ 

พ่ึงพาตนเองและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.83) 

2) เม่ือใดก็ตามท่ีทราบข่าวการฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชน ท่านยินดีท่ีจะเข้าร่วมฝึกอาชีพ

เพ่ือสร้างรายได้เสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.62) 

3) การมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพเสริมให้ตนเองและเข้าร่วมกลุ่มกับชุมชนในกลุ่มแม่บ้าน 

กลุ่มอาชีพของชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีจัดข้ึน (ค่าเฉลี่ย 3.59)  

4) การมีรายได้เสริมเพ่ิมข้ึนให้กับตนเองและครอบครัว โดยการประกอบอาชีพเสริม (ค่าเฉลี่ย 

3.58)  

5) มีการวางแผนเพ่ือท่ีจะลงทุนทํากิจการ หรือสร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัว 

(ค่าเฉลี่ย 3.52) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนชาวอําเภอบ้านดุงท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีการทํานาเกลือและผู้ท่ีมีส่วนได้รับ

ผลกระทบจากนาข้าวรู้จักพยายามช่วยเหลือครอบครัวด้วยปลูกพืชในครัวเรือน และรู้จักประหยัด

มัธยัสถ์ พ่ึงพาตนเองและสร้างรายได้ให้กับตนเอง ตลอดจนเม่ือได้มีกิจกรรมการฝึกอาชีพในชุมชน

ยินดีเข้าร่วมทันที 

 
6.1.4 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการออม 
ตารางท่ี 6.4 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการออม 

ข้อ ด้านการออม Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 การมีเงินสําหรับเก็บออมไว้สําหรับอนาคตท่ีเป็นของ
ตนเองและครอบครัว 

3.76 1.02 มาก 

2 มีการทําประกันชีวิตไว้สําหรับอนาคตของตนเองและ
ครอบครัว 

3.74 1.05 มาก 

3 การมีส่วนร่วมและเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวกับการออมและปันผล 

3.76 1.17 มาก 
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ตารางท่ี 6.4 (ต่อ) 

ข้อ ด้านการออม Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

4 มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินของตนเองและ
ครอบครัว 

3.72 1.02 มาก 

5 การมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายประจําเดือน ท่านนําไป
เก็บออมเสมอ 

3.53 1.02 มาก 

ผลรวม 3.70 0.85 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 6.4 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ 

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามด้านการออม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.70) 

เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการออมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป

น้อย ดังนี้  

 1) การมีเงินสําหรับเก็บออมไว้สําหรับอนาคตท่ีเป็นของตนเองและครอบครัว รวมถึง การมี

ส่วนร่วมและเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวกับการออมและปันผล (ค่าเฉลี่ย 3.76) 

 2) มีการทําประกันชีวิตไว้สําหรับอนาคตของตนเองและครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.74) 

 3) มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินของตนเองและครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.72) 

4) การมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายประจําเดือน ท่านนําไปเก็บออมเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.53) 

ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนชาวอําเภอบ้านดุงท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีการทํานาเกลือและผู้ท่ีมีส่วนได้รับ

ผลกระทบจากนาข้าวมีเงินออมสําหรับอนาคตของตนและครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกกลุ่ม

ออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านและกลุ่มอ่ืนท่ีมีการปันผลจากการออมด้วย 
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6.1.5 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการดํารงชีวิต 

ตารางท่ี 6.5 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการดํารงชีวิต 

ข้อ ด้านการดํารงชีวิต Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 การยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 3.86 0.99 มาก 
2 มีการจัดทําบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีครัวเรือน 3.42 1.15 มาก 
3 มีการค้นคว้า หาข้อมูล ใฝ่เรียนรู้ สืบค้นข่าวสารบ้านเมือง

เพ่ือให้ตนเองและครอบครัวก้าวทันเหตุการณ์เสมอ 
3.71 0.99 มาก 

4 ตนและสมาชิกในครอบครัวยึดหลักความเป็น
ประชาธิปไตยและความมีเหตุผลในการดํารงชีวิตประ
วัน 

3.78 0.97 มาก 

5 การประกอบอาชีพของตนและสมาชิกในครอบครัวเป็น
อาชีพท่ีสุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักพอประมาณและ
ไม่ลงทุนเกินตัว 

3.78 1.00 มาก 

ผลรวม 3.71 0.79 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 6.5 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ 

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามด้านการดํารงชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

3.71) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการดํารงชีวิตอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก

มากไปน้อย ดังนี้  

 1) การยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา (ค่าเฉลี่ย 3.86) 

 2) ตนและสมาชิกในครอบครัวยึดหลักความเป็นประชาธิปไตยและความมีเหตุผลในการ

ดํารงชีวิตประวัน รวมถึงการประกอบอาชีพของตนและสมาชิกในครอบครัวเป็นอาชีพท่ีสุจริต ไม่

เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักพอประมาณและไม่ลงทุนเกินตัว (ค่าเฉลี่ย 3.78) 

 3) มีการค้นคว้า หาข้อมูล ใฝ่เรียนรู้ สืบค้นข่าวสารบ้านเมืองเพ่ือให้ตนเองและครอบครัวก้าว

ทันเหตุการณ์เสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.71) 
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 4) มีการจัดทําบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีครัวเรือน (ค่าเฉลี่ย 3.42) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนชาวอําเภอบ้านดุงท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีการทํานาเกลือและผู้ท่ีมีส่วนได้รับ

ผลกระทบจากนาข้าวมีการยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาของตนสูงมาก และมีความ

เป็นประชาธิปไตยและความมีเหตุผล พร้อมท้ังมีการประกอบอาชีพของตนและสมาชิกในครอบครัว

เป็นอาชีพท่ีสุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 

 

6.1.6 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ตารางท่ี 6.6 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ข้อ 
ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเม่ือออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 

3.92 0.98 มาก 

2 ถ้าหากเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายตนเองจะซ่อมก่อนเสมอ
แล้วนํากลับมาใช้งานอีกครั้ง โดยจะไม่เลือกท่ีจะท้ิง
แล้วซ้ือใหม่ 

3.71 0.91 มาก 

3 ตนและครอบครัวมีการกําจัดขยะ และของเสียอย่างถูก
วิธี (แยกขยะ) 

3.53 0.92 มาก 

4 ตนและครอบครัวจะเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลแม่น้ํา ลํา
คลอง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนท่ีจัดข้ึน 

3.65 0.92 มาก 

5 การเลือกซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีคํานึงถึงการไม่ส่ง
ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือคํานึงถึงการช่วยลดภาวะ
โลกร้อน 

3.80 0.99 มาก 

ผลรวม 3.72  0.72  มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 6.6 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ 

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามด้านการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.72) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมี

การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการใช้

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปน้อย ดังนี้  

 1) ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเม่ือออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน ์(ค่าเฉลี่ย 3.92) 

 2) การเลือกซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีคํานึงถึงการไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือคํานึงถึง

การช่วยลดภาวะโลกร้อน (ค่าเฉลี่ย 3.80) 

 3) ถ้าหากเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายตนเองจะซ่อมก่อนเสมอแล้วนํากลับมาใช้งานอีกครั้ง โดยจะ

ไม่เลือกท่ีจะท้ิงแล้วซ้ือใหม่ (ค่าเฉลี่ย 3.71) 

 4) ตนและครอบครัวจะเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลแม่น้ํา ลําคลอง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ของชุมชนท่ีจัดข้ึน (ค่าเฉลี่ย 3.65) 

5) ตนและครอบครัวมีการกําจัดขยะ และของเสียอย่างถูกวิธี (แยกขยะ) (ค่าเฉลี่ย 3.53) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนชาวอําเภอบ้านดุงท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีการทํานาเกลือและผู้ท่ีมีส่วนได้รับ

ผลกระทบจากนาข้าวสิ่งหนึ่งท่ีต้องปฏิบัติเป็นประจําท่ีเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีประหยัดคือ 

การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเม่ือออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ รวมถึงการเลือกซ้ือสินค้าอุปโภค 

บริโภคท่ีคํานึงถึงการไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และมักคํานึงถึงการช่วยลดภาวะโลกร้อนเป็นสําคัญ 

 
6.1.7 ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน 
ตารางท่ี 6.7 แสดงระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามด้านการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกัน 

ข้อ ด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน
เสมอ 

3.74 1.02 มาก 

2 การร่วมทําบุญในวันสําคัญของศาสนา และบริจาคทุน
ทรัพย์(เงิน)ให้แก่ผู้ยากไร้ (ทําทาน) 

3.97 0.97 มาก 

3 เม่ือถึงกิจกรรมสําคัญทางศาสนาของทางวัด/โบสถ์/
มัสยิส ท่านและครอบครัวเข้าไปช่วยเหลือและร่วม
ทํางานกับผู้อ่ืน 

3.99 0.93 มาก 
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ตารางท่ี 6.7 (ต่อ) 

ข้อ ด้านการเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน Mean S.D. ระดับการปฏิบัติ 

4 ตนและครอบครัวบริจาคสิ่งของท่ีไม่จําเป็นในการใช้
ประโยชน์แล้วให้แก่ผู้อ่ืน (เช่นเครื่องใช้สอย หนังสือ 
วารสาร เป็นต้น) 

3.74 1.01 มาก 

5 เม่ือมีโอกาสท่านให้คําแนะนําเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวทางการดํารงชีพอย่างพอเพียงแก่
สมาชิกในครอบครับ กลุ่มเพ่ือน และญาติพ่ีน้อง
เสมอ 

3.87 1.03 มาก 

ผลรวม 3.86  0.82  มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 6.7 พบว่า ระดับการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ 

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามด้านการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกันโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกันอยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้  

1) เม่ือถึงกิจกรรมสําคัญทางศาสนาของทางวัด/โบสถ์/มัสยิส ท่านและครอบครัวเข้าไป

ช่วยเหลือและร่วมทํางานกับผู้อ่ืน (ค่าเฉลี่ย 3.99) 

2) การร่วมทําบุญในวันสําคัญของศาสนา และบริจาคทุนทรัพย์(เงิน)ให้แก่ผู้ยากไร้ (ทําทาน) 

(ค่าเฉลี่ย 3.97) 

3) เม่ือมีโอกาสท่านให้คําแนะนําเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการดํารงชีพอย่าง

พอเพียงแก่สมาชิกในครอบครับ กลุ่มเพ่ือน และญาติพ่ีน้องเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.87) 

4) ตนและครอบครัวบริจาคสิ่งของท่ีไม่จําเป็นในการใช้ประโยชน์แล้วให้แก่ผู้อ่ืน (เช่น

เครื่องใช้สอย หนังสือ วารสาร เป็นต้น) รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน

เสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.74) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนชาวอําเภอบ้านดุงท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีการทํานาเกลือและผู้ท่ีมีส่วนได้รับ

ผลกระทบจากนาข้าวเม่ือในชุมชนมีกิจกรรมสําคัญทางศาสนาของทางวัด/โบสถ์/มัสยิส ท่านและ
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ครอบครัวเข้าไปช่วยเหลือและร่วมทํางานกับผู้อ่ืน และประชาชนปฏิบัติเป็นประจําเรื่องการร่วม

ทําบุญในวันสําคัญของศาสนา และบริจาคทุนทรัพย์(เงิน)ให้แก่ผู้ยากไร้ (ทําทาน) 

 

6.2 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชน

ในพ้ืนที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน ี
 
 การวิเคราะห์ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีผลการวิเคราะห์

ดังต่อไปนี้ 

6.2.1 ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

โดยภาพรวมและรายด้าน 

ตารางท่ี 6.8 แสดงการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน โดย

ภาพรวม 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือน 

Mean S.D. ระดับ 

ด้านจิตใจ 4.03  0.86  มาก 
ด้านเศรษฐกิจ 3.89  0.87  มาก 
ด้านสังคม 3.86  0.86  มาก 
ด้านเทคโนโลยี 3.76  0.84  มาก 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 3.84  0.82  มาก 
ด้าน “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจใน

ชีวิตท่ีพอเพียง 
3.90  0.81  

มาก 

ผลรวม 3.88  0.70  มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 6.8 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัด

อุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.88) เม่ือพิจารณาตามรายด้านพบว่า การ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชน อยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 
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 1) ด้านจิตใจ (ค่าเฉลี่ย 4.03) 

 2) ด้าน “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตท่ีพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 3.90) 

 3) ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 3.89) 

 4) ด้านสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.86) 

 5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.84) 

 6) ด้านเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 3.76) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนคํานึงถึงเรื่องการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านจิตใจ และให้

ความสําคัญกับคําว่า “พอ” ในการพัฒนาตนเอง ไม่เบียนเบียนคนผู้อ่ืนและพึงใจกับชีวิตปัจจุบัน ท้ังนี้

ให้ความสําคัญกับด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก 

 
6.2.2 ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

จําแนกตามด้านจิตใจ 

ตารางท่ี 6.9 แสดงระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

จําแนกตามด้านจิตใจ  

ข้อ ด้านจิตใจ Mean S.D. ระดับ 

1 ความตั้งใจและมุ่งม่ันท่ีจะดํารงชีพด้วยความพอเพียงและ
พ่ึงตนเองให้มากท่ีสุด 

4.09 0.98 มาก 

2 แม้การดํารงชีพในปัจจุบันจะลําบากท่านพร้อมท่ีจะต่อสู้
กับชีวิต ไม่ท้อแท้จนกว่าตนเองและครอบครัวจะ
ประสบผลสําเร็จโดยยึดหลักความพอเพียง 

3.99 0.93 มาก 

3 ตนและสมาชิกในครอบครัวจะยึดม่ันในการประกอบ
อาชีพท่ีสุจริตเสมอ ถึงแม้ว่าครอบครัวจะตกอยู่ใน
ภาวะลําบากและขาดแคลนก็ตาม 

4.01 0.97 มาก 

ผลรวม 4.03  0.86  มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 6.9 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัด

อุดรธานี จําแนกตามด้านจิตใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) เม่ือพิจารณาตามรายข้อ



187 

 

พบว่า ประชาชนมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนด้าน

จิตใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้  

1) ความตั้งใจและมุ่งม่ันท่ีจะดํารงชีพด้วยความพอเพียงและพ่ึงตนเองให้มากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 

4.09) 

2) ตนและสมาชิกในครอบครัวจะยึดม่ันในการประกอบอาชีพท่ีสุจริตเสมอ ถึงแม้ว่า

ครอบครัวจะตกอยู่ในภาวะลําบากและขาดแคลนก็ตาม (ค่าเฉลี่ย 4.01) 

3) แม้การดํารงชีพในปัจจุบันจะลําบากท่านพร้อมท่ีจะต่อสู้กับชีวิต ไม่ท้อแท้จนกว่าตนเอง

และครอบครัวจะประสบผลสําเร็จโดยยึดหลักความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 3.99) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีความตั้งใจในการดํารงชีพอยู่ด้วยความพอเพียงและพ่ึงตนเอง พร้อม

ท้ังปรารถนาประกอบอาชีพท่ีสุจริตเสมอ 

 
6.2.3 ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

จําแนกตามด้านเศรษฐกิจ 
ตารางท่ี 6.10 แสดงระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

จําแนกตามด้านเศรษฐกิจ  

ข้อ ด้านเศรษฐกิจ Mean S.D. ระดับ 

1 การมีทุนทรัพย์(เงิน)ท่ีเพียงพอในการใช้จ่ายสําหรับ
ตนเองในแต่ละวัน 

3.96 1.00 มาก 

2 การมีทุนทรัพย์(เงิน)ท่ีไม่เพียงพอสําหรับการใช้จ่ายใน
แต่ละวัน แต่ท่านมีอาหารกินครบทุกม้ือ ไม่อด
อยากหรือขัดสนในการดํารงชีพ 

3.79 0.94 มาก 

3 ครอบครัวของท่านมีรายได้(เงิน)ท่ีเพียงพอสําหรับการ
ใช้จ่ายของครอบครัวในแต่ละเดือน 

3.93 0.99 มาก 

ผลรวม 3.89  0.87  มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 6.10 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.89) เม่ือพิจารณา
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ตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้  

1) การมีทุนทรัพย์(เงิน)ท่ีเพียงพอในการใช้จ่ายสําหรับตนเองในแต่ละวัน (ค่าเฉลี่ย 3.96) 

2) ครอบครัวของท่านมีรายได้(เงิน)ท่ีเพียงพอสําหรับการใช้จ่ายของครอบครัวในแต่ละเดือน 

(ค่าเฉลี่ย 3.93) 

3) การมีทุนทรัพย์(เงิน)ท่ีไม่เพียงพอสําหรับการใช้จ่ายในแต่ละวัน แต่ท่านมีอาหารกินครบ

ทุกม้ือ ไม่อดอยากหรือขัดสนในการดํารงชีพ (ค่าเฉลี่ย 3.79) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนยังมีเงินเพียงพอสําหรับใช้จ่ายในแต่ละวันและในแต่ละเดือน ถึงแม้จะมี

ผลกระทบต่อพ้ืนท่ีจากการทํานาเกลือยังพอมีอาหารกินคบทุกม้ืออย่างเพียงพอ 

 

6.2.4 ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

จําแนกตามด้านสังคม 

ตารางท่ี 6.11 แสดงระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

จําแนกตามด้านสังคม  

ข้อ ด้านสังคม Mean S.D. ระดับ 

1 การมีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท่านชุมชน
จัดข้ึน เช่น กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรม
วันพ่อ แม่ วันเด็ก เป็นต้น 

3.90 0.99 มาก 

2 เม่ือมีโอกาสท่ีทางชุมชนรับบริจาคสิ่งของ ท่านยินดี
ร่วมบริจาคสิ่งของ ทุนทรัพย์(เงิน) ทรัพย์สินท่ีไม่ใช้
แล้วให้แก่ผู้อ่ืนเสมอ 

3.88 0.96 มาก 

3 ตนและครอบครัวเข้าร่วมการกิจกรรมพัฒนาท่ีทาง
ชุมชนจัดข้ึนเสมอ 

3.79 0.97 มาก 

ผลรวม 3.86  0.86  มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 6.11 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามด้านสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) เม่ือพิจารณา
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ตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนด้านสังคมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) การมีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางชุมชนจัดข้ึน เช่น กิจกรรมวันสําคัญทาง

ศาสนา กิจกรรมวันพ่อ แม่ วันเด็ก เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.90) 

2) เม่ือมีโอกาสท่ีทางชุมชนรับบริจาคสิ่งของ ท่านยินดีร่วมบริจาคสิ่งของ ทุนทรัพย์(เงิน) 

ทรัพย์สินท่ีไม่ใช้แล้วให้แก่ผู้อ่ืนเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.88) 

3) ตนและครอบครัวเข้าร่วมการกิจกรรมพัฒนาท่ีทางชุมชนจัดข้ึนเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.79) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีชุมชนจัดข้ึนเป็น

ประจํา เช่น กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมวันพ่อ แม่ วันเด็ก พร้อมท่ีจะร่วมบริจาคสิ่งของ

ให้กับชุมชนเม่ือทราบข่าวการบริจาค และยินดีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางชุมชนจัดข้ึน 

 

6.2.5 ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

จําแนกตามด้านเทคโนโลยี 

ตารางท่ี 6.12 แสดงระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

จําแนกตามด้านเทคโนโลยี 

ข้อ ด้านเทคโนโลยี Mean S.D. ระดับ 

1 การเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสมกับความ
ต้องการใช้และฐานะทางการเงินเท่านั้น 

3.90 0.99 มาก 

2 ครอบครัวของท่านมีอุปกรณ์เครื่องใช้สอยท่ีเป็น
เทคโนโลยีครบสมบูรณ์เหมาะสมกับรายได้และฐานะ
ของตนเอง 

3.92 0.92 มาก 

3 สมาชิกในครอบครัวของท่านมักใช้เทคโนโลยีไม่
เหมาะสมกับการใช้งานและฐานะของครอบครัว 

3.46 1.22 มาก 

ผลรวม 3.76  0.84  มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 6.12 พบว่า ระดับความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ 

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามด้านเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
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3.76) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือนด้านเทคโนโลยีอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) ครอบครัวของท่านมีอุปกรณ์เครื่องใช้สอยท่ีเป็นเทคโนโลยีครบสมบูรณ์เหมาะสมกับ

รายได้และฐานะของตนเอง (ค่าเฉลี่ย 3.92) 

2) การเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสมกับความต้องการใช้และฐานะทางการเงินเท่านั้น 

(ค่าเฉลี่ย 3.90) 

3) สมาชิกในครอบครัวของท่านมักใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับการใช้งานและฐานะของ

ครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.46)  

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนยังให้ความสําคัญกับการใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสมกับรายได้

และฐานะของตนเองรวมถึงความต้องการใช้เทคโนโลยีเท่านั้น 

 
6.2.6 ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

จําแนกตามด้านทรัพยากรธรรมชาติ/ส่ิงแวดล้อม 

ตารางท่ี 6.13 แสดงระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

จําแนกตามด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม  

ข้อ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/ส่ิงแวดล้อม Mean S.D. ระดับ 

1 การใช้ทรัพยากรท่ีมีเหลือใช้แล้วในบ้านมาประยุกต์ใช้
ในกิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือน เช่น การผ้าถูกพ้ืน 
ไม้ถูกพ้ืน โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 

4.00 1.05 มาก 

2 นิยมเลือกใช้วัสดุสิ่งของท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่
ทําลายสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

3.76 0.87 มาก 

3 เม่ือมีโอกาสท่านและสมาชิกในครอบครัวกับเพ่ือนบ้าน
มักจะเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 

3.76 1.04 มาก 

ผลรวม 3.84  0.82  มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 6.13 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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(ค่าเฉลี่ย 3.84) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย

เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) การใช้ทรัพยากรท่ีมีเหลือใช้แล้วในบ้านมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือน เช่น 

การผ้าถูกพ้ืน ไม้ถูกพ้ืน โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.00) 

2) นิยมเลือกใช้วัสดุสิ่งของท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะ

โลกร้อน รวมท้ังเม่ือมีโอกาสท่านและสมาชิกในครอบครัวกับเพ่ือนบ้านมักจะเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.76) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนคํานึงถึงการนําสิ่งของท่ีเหลือใช้มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่าง ๆ ใน

ครัวเรือนตามความเหมาะสมและนิยมเลือกใช้สิ่งของท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  

6.2.7 ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

จําแนกตามด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตท่ีพอเพียง 

ตารางท่ี 6.14 แสดงระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 

จําแนกตามด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตท่ีพอเพียง  

ข้อ 
ด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจใน

ชีวิตท่ีพอเพียง 
Mean S.D. ระดับ 

1 การได้ยึดความประหยัด และลดความฟุ่มเฟือยกับการใช้
ชีวิตประจําวัน 

3.85 0.90 มาก 

2 ตนและสมาชิกในครอบครัวร่วมกันวางแผนชีวิต ตระหนัก
กับการพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเองโดยเรียนรู้ท่ีจะอยู่กับ
คําว่า "พอ" เสมอ 

3.95 0.99 มาก 

3 ตนและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละ
สิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ 

3.91 0.96 มาก 

ผลรวม 3.90  0.81  มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 6.14 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตท่ีพอเพียง 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.90) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีการ
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ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนด้าน“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่

เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตท่ีพอเพียงอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) ตนและสมาชิกในครอบครัวร่วมกันวางแผนชีวิต ตระหนักกับการพัฒนาตนเอง การ

พ่ึงตนเองโดยเรียนรู้ท่ีจะอยู่กับคําว่า "พอ" เสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.95) 

2) ตนและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตาม

หลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.91) 

3) การได้ยึดความประหยัด และลดความฟุ่มเฟือยกับการใช้ชีวิตประจําวัน (ค่าเฉลี่ย 3.85) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนให้ความสําคัญกับการมีความสุขกับการดํารงชีพตามอัตภาพของตน 

พร้อมกับพยายามเรียนรู้กับคําว่า “พอ” เสมอ รวมท้ังปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติ

ตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ 

 

6.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 

 
6.3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
6.3.1.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามเพศ  
ตารางท่ี 6.15 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จําแนกตามเพศ  
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลและครัวเรือน จําแนกตามเพศ  

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.91  0.69  3.85  0.71  0.831 0.407 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 6.15 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ 

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามเพศ โดยใช้วิธี t-test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

พบว่า ประชาชนท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สรุปคือ ไม่แตกต่างกัน 
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6.3.1.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามอายุ  

ตารางท่ี 6.16 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จําแนกตามอายุ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามอายุ 

ระหว่างกลุ่ม 1.714 3 0.571  1.156 0.327  
ภายในกลุ่ม 195.773 396 0.494      

รวม 197.487 399       
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 6.16 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าว

และนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามอายุ โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกันมี

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนไม่แตกต่างกัน 

  

6.3.1.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามสถานภาพสมรส 

ตารางท่ี 6.17 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จําแนกตามสถานภาพสมรส 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตาม
สถานภาพสมรส 

ระหว่างกลุ่ม 3.008 3 1.003 2.041 0.108 
ภายในกลุ่ม 194.479 396 0.491 

  
รวม 197.487 399 

   
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 6.17 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในพ้ืนท่ี

ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้

วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า
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ประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนไม่แตกต่างกัน 

 
6.3.1.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามระดับการศึกษา 

ตารางท่ี 6.18 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จําแนกตามระดับการศึกษา 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 0.159  3 0.053  0.106  0.957  
ภายในกลุ่ม 196.146 392 0.500      

รวม 196.305 395       
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 6.18 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในพ้ืนท่ี

ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้

วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า

ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือนไม่แตกต่างกัน 

 

6.3.1.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามอาชีพ 

ตารางท่ี 6.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จําแนกตามอาชีพ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตาม
อาชีพ 

ระหว่างกลุ่ม 9.905 12 0.825  1.703 0.064  
ภายในกลุ่ม 187.581 387 0.485      

รวม 197.487 399       
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 6.19 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าว

และนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามอาชีพ โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน

มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนไม่แตกต่างกัน 

 

6.3.1.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี/ชุมชน/หมู่บ้าน  

ตารางท่ี 6.20 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี/ชุมชน/หมู่บ้าน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตาม
ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี/ชุมชน/หมู่บ้าน 

ระหว่างกลุ่ม 0.365  4 0.091  0.183  0.947  
ภายในกลุ่ม 197.121 395 0.499      

รวม 197.487 399       
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 6.20 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าว

และนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี/ชุมชน/หมู่บ้าน 

โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

พบว่าประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี/ชุมชน/หมู่บ้านแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนไม่แตกต่างกัน 
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6.3.1.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

ตารางท่ี 6.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 
จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 2.157 5 0.431  0.870  0.501  
ภายในกลุ่ม 195.330 394 0.496      

รวม 197.487 399       
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 6.21 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าว

และนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนท่ีมีรายได้

ต่อเดือนแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนไม่

แตกต่างกัน 

 

6.3.1.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 

ตารางท่ี 6.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จําแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 
จําแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 2.033 4 0.508  1.027 0.393  
ภายในกลุ่ม 195.453 395 0.495      

รวม 197.487 399       
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 6.22 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าว

และนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามรายจ่ายต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความ
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แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าประชาชนท่ีมี

รายจ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครัวเรือนไม่แตกต่างกัน 

 

6.3.1.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว  

ตารางท่ี 6.23 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว  

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 
จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ระหว่างกลุ่ม 2.514 3 0.838  1.695 0.168  
ภายในกลุ่ม 190.852 386 0.494    

รวม 193.367 389    

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 6.23 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าว

และนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยใช้วิธีการ

ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า

ประชาชนท่ีท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับบุคคลและครัวเรือนไม่แตกต่างกัน 

 

6.3.1.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามตําแหน่งทางสังคม  

ตารางท่ี 6.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จําแนกตามตําแหน่งทางสังคม 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามตําแหน่ง
ทางสังคม 

ผู้นําชุมชน ลูกบ้าน 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
4.00  0.48  3.87  0.72  1.457 0.152 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 6.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ 

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามตําแหน่งทางสังคม โดยใช้วิธี t-test ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนท่ีดํารงตําแหน่งทางสังคมท่ีเป็นผู้นําชุมชนและลูกบ้านได้มีการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 สรุปคือไม่แตกต่างกัน 

 

6.3.1.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามสถานะในการครอบครองท่ีอยู่อาศัย 

ตารางท่ี 6.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จําแนกตามสถานะในการครอบครองท่ีอยู่อาศัย 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน 
จําแนกตามสถานะในการครอบครองท่ีอยู่
อาศัย 

ระหว่างกลุ่ม 6.617 2 3.309 6.882 0.001*  
ภายในกลุ่ม 190.870 397 0.481      

รวม 197.487 399    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 6.25 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าว

และนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามสถานะในการครอบครองท่ีอยู่อาศัย โดยใช้

วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า

ประชาชนท่ีมีสถานะในการครอบครองท่ีอยู่อาศัยแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเจ้าของ

บ้าน/ห้องพักมีการการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนมากกว่า

ผู้อยู่อาศัยและผู้เช่าอาศัย 
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6.3.1.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามสถานะท่ีดินทํากิน 

ตารางท่ี 6.26 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จําแนกตามสถานะท่ีดินทํากิน 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามสถานะ
ท่ีดินทํากิน 

เจ้าของท่ีดิน ผู้เช่าท่ีดิน 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.92  0.70  3.68  0.66  2.480 0.014* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 6.26 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ 

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามสถานะท่ีดินทํากิน โดยใช้วิธี t-test ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนท่ีมีสถานท่ีดินทํากินท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินและผู้เช่าท่ีดินได้มีการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 โดยเฉพาะเจ้าของท่ีดินมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าผู้เช่า

ท่ีดิน 

 

6.3.1.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  

ตารางท่ี 6.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

บุคคลและครัวเรือน จําแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามการเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม 

เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.93  0.60  3.86  0.74  0.992 0.322 

 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 6.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ 

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยใช้วิธี t-test ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประชาชนท่ีเป็นและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมได้มีการประยุกต์ใช้
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 สรุปคือไม่แตกต่างกัน 

 

6.4 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มของผู้นําชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ทั้ง 4 ตําบล อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน ี

 

 ผลการสังเคราะห์สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มของผู้นําชุมชนและผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงท้ัง 4 

ตําบล อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 30 คน ซ่ึงเป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key informants) 

ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) สรุปได้ดังนี้ 

1) ปัญหาท่ีคงอยู่จากอดีตจนปัจจุบัน 

 ปัญหาท่ีคงอยู่นับกว่า 40 ปีท่ีมีการเกษตรกรรมนาเกลือ คือ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดิน

เสื่อมคุณภาพ น้ําในคูคลองท่ีใกล้กับพ้ืนท่ีนาเกลือไม่สามารถใช้ประโยชน์ให้กับการปลูกพืชหรือเลี้ยง

สัตว์ รวมถึงการเพาะปลูกพืชเลี้ยงชีพได้ กอรปกับการท่ีมีพ้ืนท่ีดินหรือนาใกล้เคียงมีผลผลิตน้อยลง ยิ่ง

ไปกว่านั้นปล่อยให้ร้างไม่ใช้ประโยชน์กับท่ีนา หรือบางพ้ืนท่ีตัดสินใจขายให้กับเกษตรกรนาเกลือไป

เลยลดความกังวลใจในการทําการเกษตรเพาะปลูกใด ๆ การแก้ไขปัญหาท่ีขาดการมีส่วนร่วมจากทุก

ฝ่ายท้ังภาครัฐ เอกชน(ผู้ประกอบการ) และประชาชนท่ีได้รับผลกระทบทําให้การแก้ไขปัญหาเป็น

เพียงเฉพาะหน้า กล่าวคือเม่ือเกิดปัญหาค่อยแก้กันไป เป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น การละเลยความ

รับผิดชอบต่ออาชีพท่ีเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม การขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ของผู้ประกอบการนาเกลือซ่ึงคงปฏิเสธยากเพราะการทําสิ่งใดเพ่ิมนับเป็นเงินลงทุนทุกอย่าง รวมถึง

การแก้ไขปัญหาท่ีไม่ส่งผลต่อการประกอบการธุรกิจของตนย่อมไม่เต็มกําลังความสามารถเป็นแน่นอน 

ดังนั้นหลายครั้งจึงสร้างความขัดแย้ง หลายครั้งจึงสร้างความอึดอัดใจของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ

มีพอกพูนข้ึนทุกวัน จนเกษตรกรหลายคนทําใจยอมรับชะตากรรมท่ีเกิดข้ึน สิ่งท่ีคงอยู่ในปัญหาคือ 

ผู้ทํานาเกลือและนาข้าวเป็นญาติพ่ีน้อง คนรู้จักมักคุ้นกัน ปัญหาท่ีร้องเรียนไปเหมือนทําได้ไม่เต็ม

กําลังเพราะความเป็นเครือญาติ จึงทําเท่าท่ีประคองชีวิตของตนให้ผ่านพ้นไปวันต่อวัน ดีอย่างคือ

ช่วงเวลาการทํานากับการทํานาเกลือเหลื่อมเดือนกันอยู่อย่างชัดเจน กล่าวคือ นาข้าว ทําช่วงเดือน

มิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม ส่วนนาเกลือทําเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนพฤษภาคม และในปัจจุบันนี้

ปัญหาทุกอย่างถูกวางไว้ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา เนื่องจากสถานการณ์ราคาเกลือต่ําลง ทําให้

เกษตรกรนาเกลือไม่ทําเกลือเริ่มหันมาใช้พ้ืนท่ีบางส่วนทําอาชีพอ่ืน เช่น ทําเศรษฐกิจพอเพียง สร้าง
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ผลิตภัณฑ์จากเกลือ และเลี้ยงปลากระชัง เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ถูกบ่งชี้ถึงปลายทางคือ “ประชาชน

ต้องปรับตัวกับสภาวะการเปล่ียนแปลงไปของสังคมและส่ิงแวดล้อม” 

 
2) การมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของน้ําเค็มจากการผลิต

นาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนา
เกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีอยู่ในระดับมากและปานกลาง ซ่ึงมีการแก้ไขปัญหาจาก
หน่วยงานรัฐบ่อยครั้งมากแก้ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม เคยมีข้อตกร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มแต่พอนานไปก็เกิดการละเลยไม่ให้ความสําคัญ พอมีปัญหาร้องเรียนไป
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องลงพ้ืนท่ีไปพูดคุยกับผู้ประกอบการตามลําพังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนจึง
ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายท่ีจะมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน แต่ครั้นเม่ือหน่วยงานรัฐท่ี
เป็นสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดี ซ่ึงอาจเป็นเพราะประชาชน
ต้องการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือให้มีการจัดการเชิงนโยบายของภาครัฐต่อไป เม่ือพิจารณาจากผล
การวิเคราะห์แบบสอบถามประชาชนมีส่วนร่วมในส่วนการให้ข้อคิดเห็น แสดงความคิด ช่วยวางแผน 
แต่ยังขาดการลงมือปฏิบัติ ติดตามผล และการร่วมรับผลประโยชน์ยังน้อย ชี้ให้เห็นพลังในการร่วม
แรง ร่วมใจยังน้อยอยู่ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือ รวมถึงการท่ีบุตรธิดาหรือเยาวชนในชุมชนขาดจิตอาสาในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือและร่วมแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิต
นาเกลือสินเธาว์ สิ่งเหล่านี้ทําให้การแก้ไขปัญหาขาดความยั่งยืน 
 ครั้นการลงพ้ืนท่ีของนักวิชาการและนักวิจัย พบว่า ประชาชนให้ความสําคัญและสนใจมีส่วน
ร่วมท่ีจะให้ข้อมูลเพ่ือนําไปสู่การเผยแพร่ข้อเท็จจริงของพ้ืนท่ีและพฤติกรรมของประชาชนในพ้ืนท่ี
อย่างแท้จริง 
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ภาพท่ี 6.1 การเก็บข้อมูลใน 4 พ้ืนท่ีอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี (1) 

ท่ีมา: อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2560 
 

 
ภาพท่ี 6.2 การเก็บข้อมูลใน 4 พ้ืนท่ีอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี (2) 

ท่ีมา: อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2560 
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ภาพท่ี 6.3 การเก็บข้อมูลใน 4 พ้ืนท่ีอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี (3) 

ท่ีมา: อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2560 
 

 
ภาพท่ี 6.4 การเก็บข้อมูลใน 4 พ้ืนท่ีอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี (4) 

ท่ีมา: อําเภอบ้านดุง ถ่ายเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2560 
 

3) แนวทางแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานีโดยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 แนวทางแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานีโดยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เกิดจากการสนทนากลุ่มและประชุมชาวบ้าน โดยมีกลุ่มผู้นํา
ชุมชน หมู่บ้าน ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการทํานาเกลือ ผู้ประกอบการ นักการเมืองท้องถ่ิน 
นักวิชาการชํานาญการพัฒนาชุมชน นักวิชาการเกษตรอําเภอบ้านดุง ปลัดเทศบาลเมืองบ้านดุง พบ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพสําคัญดังนี้ 
 # สร้างสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมใหม่ให้กับผู้ประกอบการนาเกลือให้ซ่ือตรง ปฏิบัติตาม
ระเบียบของภาครัฐอย่างเคร่งครัด การทําแนวป้องกันน้ําต้องให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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 # จริงใจและช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบในทางสิ่งแวดล้อมและสังคม อย่างมีน้ําใจท่ี
เอ้ือเฟ้ือ และควรมีฝ่ายงานท่ีต้องดูแลเรื่อง สํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยตรงสําหรับ
ผู้ประกอบการนาเกลือ 
 # หน่วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบต้องลงพ้ืนท่ีพัฒนา มิใช่แก้ปัญหาหน้าเดียวตามบทบาทหน้าท่ี
เฉพาะตน ควรบูรณาการแก้ปัญหาให้เป็นจุดเดียว (One Community Stop Service) 
 # การแก้ปัญหาต้องเกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และภาควิชาการ ทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การมีส่วนร่วมต้อง
เกิดข้ึนท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 # ประชาชนส่วนใหญ่ ท้ังเป็นผู้นําชุมชน หมู่บ้าน ท่ีได้รับผลกระทบต้องสร้างจิตสํานึกให้กับ
เยาวชน บุตรหลานของตนเองให้รู้จักปรับตัวและมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงไปของชุมชนหรือ
หมู่บ้านของตนอย่างต่อเนื่อง 

# ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการทํางานท่ีจะแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แม้บางครั้งอาจไม่ได้
รับการเหลียวแล แต่ห้ามท้อถอยและปล่อยให้ปัญหาเป็นชะตากรรมของเราและคนรุ่นต่อไป 

# ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ต้องปรับตัวกับสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท้ังประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

# นอกจากการปรับตัวต้องค้นหานวัตกรรม หรือผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สําหรับการ
นําเกลือมาสร้างมูลค่าเพ่ิม แต่ต้องเกิดข้ึนจากความต้องการของประชาชนท้ังท่ีเป็นผู้ประกอบการและ
ผู้อยู่ในพ้ืนท่ีผลกระทบด้วย 

# ผลงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า ในพ้ืนท่ี 4 ตําบลท่ีมีการทํางานเกลือในอําเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี พ้ืนท่ีท่ีมีผลกระทบจากการทํานาเกลือ คือ ตําบลนาคํา และตําบลโพนสูง นอกจากนั้นมีการ
แก้ไขปัญหาทันทีเม่ือเกิดผลกระทบ และแก้ปัญหาเป็นราย ๆ เข้าถึงทุกคนท่ีได้รับผลกระทบท่ีแท้จริง 
การร้องเรียนจึงน้อย สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ 
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ภาพท่ี 6.5 การจัดประชุมชาวบ้าน นักการเมือง นักวิชาการ ผู้ประกอบการและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (1) 

ท่ีมา: สํานักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ถ่ายเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2560 

 
ภาพท่ี 6.6 การจัดประชุมชาวบ้าน นักการเมือง นักวิชาการ ผู้ประกอบการและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (2) 

ท่ีมา: สํานักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ถ่ายเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2560 
 

6.5 แนวทางและรูปแบบการพัฒนาสังคมแห่งการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขของการอยู่

ร่วมกันของประชาชนผู้ทํานาข้าวและนาเกลือที่เป็นภาพในอนาคต 
 

 6.5.1 แนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขของการอยู่ร่วมกันของ

ประชาชนผู้ทํานาข้าวและนาเกลือ ดังต่อไปนี้ 

แนวทางท่ี 1 ประชาชนทุกภาคส่วนต้องปรับตัวในการดํารงชีวิต “ความพอเพียง” เนื่องจาก

แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดท่ีมีเป้าหมายสูงสุดคือ พอมี พอกิน อยู่ดี มีสุข 

จนเกิดท้ังความสุข ความสมดุล ความยั่งยืนของชีวิต 
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แนวทางท่ี 2 ประชาชนทุกภาคส่วนต้องสร้างสํานึกร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สังคม จนก่อเกิดเป็นปฏิญญาบ้านดุง หรือ บ้านดุงโมเดลแห่งความสุข 

แนวทางท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต้องเกิดท้ัง 4 ฝ่าย 

 - การแก้ปัญหาต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของ 4 ภาคส่วนสําคัญ คือ 

ภาคประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ ภาคเอกชนท่ีเป็นผู้ประกอบการนาเกลือ ภาครัฐเป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบโดยตรง ภาควิชาการเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนเชิงวิชาการและการวิจัย  

 - บทบาทในภาคส่วนต่าง ๆ ย่อมมีความสําคัญเท่ากัน เสมอภาคกัน เป็นธรรม 

 - สิ่งท่ีต้องยึดม่ันในการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง คือ การเสียสละ และความ

จริงใจต่อกันในการทํางานร่วมกัน 

แนวทางท่ี 4 เม่ือเกิดปัญหาข้ึนต้องรีบแก้ไขทันที หรือเยียวยาทันท่วงที มีท้ังการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าระยะสั้น และระยะยาวให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

แนวทางท่ี 5 “น้ําพ่ึงเรือ เสือเพ่ิงป่า” นาเกลือเก้ือกูลนาข้าว นาข้าวช่วยนาเกลือ ร่วมกัน

สร้างวัฒนธรรมใหม่ของเกษตรกรนาเกลือและนาข้าว ผูกเสี่ยวให้เก้ียวกันเป็นแบบหนุ่มนาข้าว สาวนา

เกลือ สร้างแบร์นหรือภาพติดตาให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ “หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือท่ีราบสูง” 

แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมให้ศาสนาเป็นผู้นําในการถ่ายทอดหลักธรรมของชีวิต เพราะประชาชน

ในพ้ืนท่ีอําเภอบ้านดุงให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในมิติด้านจิตใจ ร่วมทําบุญท่ีวัด บริจาคทรัพย์ต่อผู้

ยากไร้ และช่วยเหลืองานทางสงฆ์เสมอ มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีคุณธรรมด้านความซ่ือสัตย์สุจริต มี

ความอดทนและรู้จักพ่ึงตนเองสูง 

แนวทางท่ี 7 เป็นแนวทางท่ีสําคัญท่ีสุดแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่ียั่งยืน คือ การ

สร้างมูลค่าแก่แผ่นดินของทุกองคาพยพต้องมีส่วนร่วมกันให้เกิดการสร้างแผ่นดินนาเกลือให้เป็นพ้ืนท่ี

บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ท่ีในการชี้แนะของนักวิจัย คือ พ้ืนท่ีบ่งชี้ความสุขทางภูมิศาสตร์ นําไปสู่การสร้าง

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แบบมีส่วนร่วมให้เกิดความยั่งยืนได้ และอาจผลักดันให้เกิด GI Bandung 

Model ต่อไปในอนาคต 
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6.5.2 รูปแบบการพัฒนาสังคมแห่งการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขของการอยู่ร่วมกันของ

ประชาชนผู้ทํานาข้าวและนาเกลือท่ีเป็นภาพในอนาคต ดังต่อไปนี้ 

รูปแบบการพัฒนาสังคมแห่งการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขของการอยู่ร่วมกันของประชาชน

ผู้ทํานาข้าวและนาเกลือท่ีเป็นภาพในอนาคต ต้องเป็น “รูปแบบ 3 ประสาน 4 เสา 9 บูรณาการ 1 

เง่ือนไขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดังรูปภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6.7 รูปแบบ 3 ประสาน 4 เสา 9 บูรณาการ 1 ฐานราก:เง่ือนไขภายใต้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมา: ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2560) 
 
 
  

เสา 1 ภาคประชาชน 

เสา 2 ภาคเอกชน 

เสา 3 ภาครัฐ 

เสา 4 ภาควิชาการ 

ประสานคน  ประสานงาน  ประสานประโยชน์  

1บูรณาการอาชีพหลัก/เสริมเชิงพ้ืนท่ี GI 

2บูรณาการคุณภาพชีวิต 

3บูรณาการ บ้าน วัด โรงเรียน(บวร) 

4บูรณาการคติความเช่ือ ศาสนา ค่านิยม 

5บูรณาการกฏหมาย จารตี ธรรมเนียม 

6บูรณาการวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต 

7บูรณาการภูมิปญัญาท้องถ่ิน นวัตกรรม 

8บูรณาการอุดมการณ์การเมือง 

9บูรณาการกลุ่มคนรุ่นใหม่ (กลุม่สานต่อ) 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การมีส่วนร่วมแท้จริง
(เง่ือนไข) 

ฐานราก: เกิดจากความต้องการและปัญหาของท้องถ่ิน 



 
 

 

บทท่ี  7 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบน

พ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

(Social Development of Happiness Based on Philosophy of Sufficiency Economy 

affected to Paddy Field and Rock Salt Field with Participation of The Baan Dung 

District, Udon Thani Province, Thailand.)” ซ่ึงในการวิจัยได้สังเคราะห์จากแบบสอบถามท่ี

สมบูรณ์จํานวน 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการสัมภาษณ์พัฒนาการอําเภอบ้านดุง เกษตร

อําเภอบ้านดุง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านดุง กลุ่มผู้นํา 4 ตําบลท่ีเป็นกํานันหรือผู้ใหญ่หรือ

ตัวแทน เช่น สมาชิกสภาเทศบาลบ้านดุง) และผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์ เกษตรกรนาเกลืออําเภอ

บ้านดุง ผู้ท่ีประชาชนเคารพนับถือและประชาชนท่ีทํานาข้าวท่ีได้รับผลโดยตรงท่ีเป็นผู้ปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือได้รับผลกระทบจริง ๆ รวม 30 คนโดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 

ดังนี้ 

1) เพ่ือสํารวจภูมิสังคมปัญหาเดิมและปัญหาใหม่ในพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบตลอดเส้นทาง

สายน้ํา 3 สาย ได้แก่ ลําห้วยหลวง ลําห้วยสงคราม ล้ําห้วยทวน และ 2 นา ได้แก่ นาข้าวและนาเกลือ 

2) เพ่ือการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

3) เพ่ือการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชน 

4) เพ่ือสร้างภาพในอนาคต รูปแบบและแนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการดํารงชีวิต

อย่างมีความสุขของการอยู่ร่วมกันของประชาชนผู้ทํานาข้าวและนาเกลือ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 
6.1 สรุปผลการวิจัย 
 

6.1.1 ภูมิสังคมและบริบททางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับนาเกลืออําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน ี

 การสันนิษฐานในอดีตพ้ืนท่ี “บ้านดุง” เดิมเป็นป่าดงใหญ่เคยเป็นท่ีตั้งของพวกขอม

ซ่ึงเคยอาศัยเม่ือประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว เหตุเพราะท่ีตั้งบ้านดุงใหญ่เคยขุดพบโครงกระดูกโบราณ

และไหลาย สมัยใกล้เคียงกับบ้านเชียง ซ่ึงพ้ืนท่ีเป็นเนินเขาเล็ก ๆ เต็มไปด้วยป่าไม้ สัตว์ป่าท่ีอุดม

สมบูรณ์อย่างมาก 
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ครั้นต่อมาพบว่ามีจุดเริ่มต้นในการตั้งบ้านเรือนเกิดข้ึนเม่ือประมาณ พ.ศ. 2420 – 2430 ซ่ึง

คําบอกเล่าของชาวบ้านว่า มีเฒ่าจันทีกับภรรยาชื่อนางกรม พร้อมญาติพ่ีน้องเดินทางมาจากเมืองอิน

เมืองพรม (จังหวัดอุบลราชธานีและอํานาจเจริญ) โดยใช้เกวียนเป็นพาหนะประมาณ 3–4 ครัวเรือน

เพ่ือหาทําเลท่ีอุดมสมบูรณ์ พอมาถึงบริเวณเนินบ้านดุงใหญ่ปัจจุบัน ได้หยุดพักเพ่ือหาเสบียงอาหาร

และบังเอิญพบองค์ (ละม่ัง) จึงจับมาเป็นอาหารเย็น หลังจากกินอาหารเสร็จ เฒ่าจันทีและพวกจึง

ปรึกษาหารือกันว่า พวกเราจะไม่เดินทางต่อไป จะอยู่ท่ีแห่งนี้ เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง มี

ป่าไม้หลากหลายชนิด สัตว์ป่ามากมาย แหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์ จึงตัดสินใจสร้างบ้านเรือนข้ึน ณ ท่ีแห่ง

นี้ และได้พิจารณาการตั้งบ้านนามเมืองตามต้นไม้ใหญ่คู่กันอยู่สองต้น “ต้นแรกคือต้นยางใหญ่” “ต้น

ท่ีสองคือต้นดุงใหญ่ (ไม้ดุง)” จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ดุงใหญ่” ตามชื่อของต้นไม้ต้นท่ีสองนั่นเองและ

สร้างหอบ้าน(หอปู่ตา)ไว้ประจําหมู่บ้านเพ่ือปกปักษ์รักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข ตรงอยู่บริเวณ

กลางหมู่บ้าน ต่อมาได้ตั้งหอกัน (ดอนกํา) เพ่ือกันไม่ให้ภูตผีปีศาจเข้ามารบกวนคนในหมู่บ้านตั้งอยู่

ทางทิศเหนือ ของหมู่บ้าน และตั้งหอชนข้ึน อีกหนึ่งแห่ง เรียกว่า หอชน (คําชนในปัจจุบัน ) ตาม

ความเชื่อของคนโบราณเชื่อว่าทางน้ําเป็นทางเดินของเจ้าปู่ศรีสุทโธจากคําชะโนด แวะพักท่ีดอนกํา

และคําชนเสมอ เพ่ือเดินทางไปท่ีคําสีดา บ้านช้างน้อย อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี บ้านดุงใหญ่เดิม

เป็นท่ีตั้งของตําบลบ้านดุง ผู้ดํารงตําแหน่งกํานันคนแรกคือขุนศรีหา (นายศรี สีหาใต้) นอกจากนี้คําว่า 

“บ้านดุง” ยังมีคนให้ข้อคิดต่าง ๆ นานา เช่นว่า หมายเอาผู้คนท่ีเข้ามาอยู่แรกเริ่มต่างดุ้งเดิน (เป็น

ภาษาอีสานส่วนภาษากลางคือ ดั้นด้น) มาจากแดนไกล อีกเหตุผลหนึ่งคือ เอาชื่อต้นไม้ใหญ่ชื่อ ไม้ดุง 

กับคําว่า ดุ้งเดิน มาประกอบกันเป็นชื่อของหมู่บ้านว่า บ้านดุงใหญ่  

ปัจจุบัน “อําเภอบ้านดุง” มีเนื้อท่ีท้ังหมด 923.768 ตารางกิโลเมตร ตามเขตพ้ืนท่ีการแบ่ง

การปกครองยกฐานะจาก 3 ตําบลเป็นอําเภอบ้านดุงอย่างเป็นทางการ ดังนั้นพ้ืนท่ี “บ้างดุง” เม่ือ

วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2502 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศยกฐานะ 3 ตําบล 

ในพ้ืนท่ีอําเภอหนองหาน ประกอบด้วย 3 ตําบล คือ ตําบลบ้านดุง ตําบลบ้านจันทน์ และตําบลดงเย็น 

เป็น "ก่ิงอําเภอบ้านดุง" และกรมการปกครอง ได้ประกาศยกฐานะก่ิงอําเภอบ้านดุง เป็น "อําเภอบ้าน

ดุง" เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 ทางราชการ ได้ตั้งชื่ออําเภอว่า "อําเภอบ้านดุง" ก็เพราะว่า 

ท่ีว่าการอําเภอบ้านดุง ได้ตั้งอยู่ในท้องท่ีตําบลบ้านดุง นั่นเองและปัจจุบันนี้กลายเป็นเมือง 3 น้ํา คือ 

น้ําจืด น้ํากร่อย และน้ําเค็ม ซ่ึงในพ้ืนท่ีอําเภอบ้านดุง มีการทํานาเกลือ นาข้าว อ้อย ยางพารา และ

ปาล์ม ถือว่าเป็นสินค้าเศรษฐกิจของท้องถ่ิน มีสายน้ําหล่อเลี้ยงแผ่นดิน 3 สาย คือ ลําห้วยทวน ลํา

ห้วยหลวง และลําห้วยสงคราม พร้อมท้ังมีอ่าวมะนาว อ่าวน้ําจืดท่ีใหญ่ใกล้กับตัวอําเภอบ้านดุงอีก

ด้วย นอกจากนี้ในปัจจุบันพ้ืนท่ีอําเภอบ้านดุงมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีคนท่ัวประเทศรู้จัก คือ “คําชะโนด” 
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หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า วังนาคินทร์ เมืองบาดาลของพ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมมา นั่นเอง

กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือท่ีบางคนเรียกว่า ท่ีแสวงบุญของคนเชื่อถือพญานาค 

 

6.1.2 ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล 

 ข้อมูลพ้ืนฐานของประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ในพ้ืนท่ี 4 ตําบล อําเภอบ้านดุง จังหวัด

อุดรธานี จํานวน 400 คน (ร้อยละ 100) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.50)  มีอายุไม่เกิน 

40 ปี (ร้อยละ 32.75) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 98.00) รองลงมาศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 1.75) มี

สถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 72.75) มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา(ป.1-6) (ร้อยละ 62.37) มี

อาชีพเกษตรกรรม/ชาวนา/ชาวไร่เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 47.25) อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี/ชุมชน/ชุมชนไม่

เกิน 20 ปี (ร้อยละ 24.50) รองลงมาอยู่อาศัยตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 22.25) และอยู่อาศัยตั้งแต่ 

31 - 40 ปี (ร้อยละ 21.25) ภูมิลําเนาปัจจุบัน (หมู่ท่ี)มี 4 ชุมชน ได้แก่ ในชุมชนฝาง หมู่ท่ี 9 (ร้อยละ 

34.25) ตําบลโพนสูง (ร้อยละ 29.25) ชุมชนโนนงาม หมู่ท่ี 11 (ร้อยละ 25.00) ตําบลนาคํา (ร้อยละ 

25.00) ชุมชนดุงใหญ่ หมู่ท่ี 1 (ร้อยละ 15.75) ตําบลบ้านดุง (ร้อยละ 25.00) และชุมชนศรีสุทโธ หมู่

ท่ี 6 (ร้อยละ 25.00) ตําบลศรีสุทโธ(บ้านประดู่) (ร้อยละ 20.75) มีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ไม่เกิน 

5,000 บาท (ร้อยละ 47.25) รายจ่ายต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท (ร้อยละ 50.00) มีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว ได้แก่  สมาชิก 4 คน (ร้อยละ 28.21) สมาชิกไม่เกิน 3 คน (ร้อยละ 27.69) และสมาชิก 5 

คน (ร้อยละ 26.15) โดยส่วนใหญ่ไม่มีตําแหน่งหน้าท่ีในชุมชน เป็นเพียงลูกบ้านท่ัวไป (ร้อยละ 91.75) 

เป็นเจ้าของบ้านหรือห้องพัก (ร้อยละ 62.75) และเป็นเจ้าของท่ีดินมากท่ีสุด (ร้อยละ 84.89) สิ่งท่ี

ได้รับจากชุมชนคือการมีธุรกิจหรือการประกอบอาชีพในชุมชน (ร้อยละ 44.25) รองลงมาคือ การมี

ความอบอุ่นใจท่ีได้รับมิตรภาพท่ีดี ๆ จากเพ่ือนบ้าน (ร้อยละ 39.75) การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

(ร้อยละ 25.00) กลุ่มสมาชิกทางสังคมท่ีประชาชนเป็นสมาชิกคือ สมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชน

เมือง (ร้อยละ 15.50) พร้อมกันกันมักมีเพ่ือนบ้านท่ีสนิทสนมคุ้นเคยกันภายในพ้ืนท่ีชุมชนจํานวนมาก 

(ร้อยละ 48.00) และมีการพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านท่ีสนิท

สนมคุ้ยเคยกันภายในชุมชนทุก ๆ วัน (ร้อยละ 43.32) นั่นเอง 

 
 6.1.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและทางศาสนาภายในพ้ืนท่ีชุมชน 

ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ทางศาสนาภายในพ้ืนท่ีชุมชน 4 ตําบล 

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรมท่ีใหญ่ ๆ ตามเทศกาลแทบทุก

ครั้ง โดยเรียงจากค่าร้อยละมากท่ีสุดไปหาน้อยตามลําดับ ได้แก่ กิจกรรมวันสงกรานต์ (ร้อยละ 
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58.75) กิจกรรมวันเข้าพรรษา (ร้อยละ 50.75) กิจกรรมวันมาฆบูชา (ร้อยละ 50.50) กิจกรรมวันออก

พรรษา (ร้อยละ 49.75) กิจกรรมวันแม่ และวันพ่อ (ร้อยละ 49.50) กิจกรรมวันวิสาขบูชา (ร้อยละ 

49.25) กิจกรรมพัฒนาชุมชน (ร้อยละ 43.75) และ กิจกรรมงานประเพณีของทางวัดประจําชุมชน 

(ร้อยละ 43.75) 

  

6.1.4 ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอยู่อาศัย ณ ปัจจุบัน 

ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบันตามความคิดเห็นของประชาชน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับความผูกพันมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) เม่ือพิจารณาตามรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่

ประชาชนมีความผูกพันต่อชุมชนท่ีตนอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบันนี้อยู่ในระดับมากทุกด้าน มี 6 ด้าน เรียง

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความผูกพันในสถานท่ี (ค่าเฉลี่ย 4.13) ด้านความรู้สึกว่าเป็นบ้าน 

(ค่าเฉลี่ย 4.03) ด้านความรู้สึกรักชุมชน และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.99) ด้านความ

ผูกพันในการทําหน้าท่ี (ค่าเฉลี่ย 3.97) และด้านความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.85) 

ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีความผูกพันต่อชุมชนเสมือนบ้านหลังท่ีสอง มีความผูกพันในสถานท่ี มีความ

รัก ความสัมพันธ์ทางสังคมและผูกพันในหน้าท่ีท่ีตนมีต่อชุมชน ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่า

สถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชนมีความสําคัญต่อการสร้างความกลมเกลียวเหนี่ยวแน่นของคนในชุมชน 

 
6.1.5 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอ

บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก (ค่าเฉลี่ย 3.41) เช่นกันแต่ไม่สูง

หย่อนลงมาปานกลาง เม่ือพิจารณาตามรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์อยู่ในระดับมากและปานกลาง เรียงค่าเฉลี่ย

จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ (ค่าเฉลี่ย 3.59) ด้านการร่วมคิดและแสดงความ

คิดเห็น (ค่าเฉลี่ย 3.55) ด้านการร่วมรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.53) ด้านการร่วมวางแผน พิจารณาและ

ตัดสินใจ (ค่าเฉลี่ย 3.42) ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (ค่าเฉลี่ย 3.33) ด้านการ

ร่วมรับผลประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 3.30) และด้านการร่วมดําเนินการ (ค่าเฉลี่ย 3.17) ชี้ให้เห็นว่า 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้าน

ดุง จังหวัดอุดรธานีอยู่เพียงแค่การรับรู้ เข้าใจ แสดงความคิดเห็น วางแผนและรับผิดชอบ แต่การลง

มือทําร่วมดําเนินการอยู่ในระดับปานกลางหย่อนลงมาในระดับน้อยด้วยซํ้า โดยประชาชนมีการรับรู้
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นโยบายจากหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ และยัง

มีการรับรู้และเข้าใจถึงปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ และการเคยเห็น

กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ของหน่วยงานรัฐของ

ประชาชน 

 

 6.1.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามปัจจัยพ้ืนฐาน

บุคคล 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ 

- ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิต

นาเกลือสินเธาว์แตกต่างกัน โดยเฉพาะผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 51 ปึข้ึนไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

มากกว่าผู้ท่ีมีอายุไม่เกิน 50 ปี 

- ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจาก

การผลิตนาเกลือสินเธาว์แตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม/ชาวนา/ชาวไร่ มีการมีส่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหามากกว่าแทบทุกลุ่มอาชีพในชุมชนหรือหมู่บ้านท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน 

- ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี ชุมชนหรือหมู่บ้านแตกต่างกันมีการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์แตกต่างกัน โดยเฉพาะผู้ ท่ีมี

ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากกว่าผู้ท่ีมีระยะเวลา

อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนไม่เกิน 50 ปี 

- ประชาชนท่ีดํารงตําแหน่งทางสังคมท่ีเป็นผู้นําชุมชนและลูกบ้านมีการมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 โดยผู้นําชุมชนมีส่วนร่วมมากกว่าลูกบ้านอยู่ในระดับท่ีสูง 

- ประชาชนท่ีมีสถานะในการครอบครองท่ีอยู่อาศัยแตกต่างกันมีการมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ แตกต่างกัน โดยผู้ท่ีเป็นเจ้าของบ้านมีส่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหามากกว่าผู้ท่ีเป็นผู้อาศัยและผู้เช่าอาศัย 

- ประชาชนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
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สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยประชาชนท้ังท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากกว่า

ผู้ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

 
 6.1.7 กิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

พ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จําแนกโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.72) เม่ือพิจารณาตามรายด้านพบว่า การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับ

บุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย

จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการเอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.86) ด้านการใช้และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.72) ด้านการดํารงชีวิต และด้านการลดรายจ่าย 

(ค่าเฉลี่ย 3.71) ด้านการออม (ค่าเฉลี่ย 3.70) และด้านการเพ่ิมรายได้ (ค่าเฉลี่ย 3.63) ชี้ให้เห็นว่า 

ประชาชนชาวอําเภอบ้านดุงท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีการทํานาเกลือและผู้ท่ีมีส่วนได้รับผลกระทบจากนา

ข้าวให้ความสําคัญกับการเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกันอย่างมากและไม่ลืมท่ีจะให้ความสําคัญกับการการใช้และ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย โดยการท่ีประชาชนให้ความสําคัญ

กับการเข้าร่วมกิจกรรมสําคัญทางศาสนาของทางวัด/โบสถ์/มัสยิส ท่านและครอบครัวเข้าไปช่วยเหลือ

และร่วมทํางานกับผู้อ่ืน 

 
6.1.8 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชน

ในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี

ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นความคิดเห็นของประชาชนโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.88) เม่ือพิจารณาตามรายด้านพบว่า ความคิดเห็นในการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชน อยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านจิตใจ (ค่าเฉลี่ย 4.03) ด้าน “พอ” พัฒนาตนเอง 

ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตท่ีพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 3.90) ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 3.89) ด้านสังคม 

(ค่าเฉลี่ย 3.86) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.84) และด้านเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 

3.76) ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนคํานึงถึงเรื่องการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านจิตใจ และให้

ความสําคัญกับคําว่า “พอ” ในการพัฒนาตนเอง ไม่เบียนเบียนคนผู้อ่ืนและพึงใจกับชีวิตปัจจุบัน ท้ังนี้
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ให้ความสําคัญกับด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก โดยประชาชนมีความตั้งใจและมุ่งม่ันท่ีจะดํารงชีพ

ด้วยความพอเพียงและพ่ึงตนเองให้มากท่ีสุด 

 
6.1.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครัวเรือน จําแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชน อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ 

- ประชาชนท่ีมีสถานะในการครอบครองท่ีอยู่อาศัยแตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย

เจ้าของบ้าน/ห้องพักมีการการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน

มากกว่าผู้อยู่อาศัยและผู้เช่าอาศัย 

- ประชาชนท่ีมีสถานท่ีดินทํากินท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินและผู้เช่าท่ีดินได้มีการประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

โดยเฉพาะเจ้าของท่ีดินมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าผู้เช่าท่ีดิน 

 
6.1.10 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มของผู้นําชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง

ท้ัง 4 ตําบล อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
- ปัญหาท่ีคงอยู่จากอดีตจนปัจจุบัน 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดินเสื่อมคุณภาพ น้ําในคูคลองท่ีใกล้กับพ้ืนท่ีนาเกลือไม่สามารถ

ใช้ประโยชน์ให้กับการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการเพาะปลูกพืชเลี้ยงชีพได้ ผู้ประกอบการยังขาด

สํานึกความรับผิดชอบต่ออาชีพท่ีเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม การขาดความรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสังคมของผู้ประกอบการนาเกลือ สิ่งหนึ่งท่ีสําคัญคือยากแก่การแก้ไขปัญหาคือ ความ

เป็นเครือญาติ ทําให้การแก้ไขไม่เต็มกําลังความสามารถ เม่ือจะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาจริงจัง 

เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ สิ่งไหนทนได้ อดได้ พอรับได้ ถูกปล่อยผ่านไปเลยเกิดการยอมรับปัญหา

นั้นและทนอยู่ได้กับสิ่งนั้นแม้จะก่ีวันก่ีปีก็ยอมรับไป 

 
- การมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของน้ําเค็มจากการผลิตนา

เกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนา

เกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีอยู่ในระดับมากและปานกลาง ซ่ึงมีการแก้ไขปัญหาจาก



215 

 

หน่วยงานรัฐบ่อยครั้ง แต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้พลังในการร่วมแรง ร่วม

ใจยังน้อยอยู่ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการจัด

กิจกรรมแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

พ้ืนท่ีนาข้าวและนาเกลือ แต่สิ่งหนึ่งท่ีสามารถเก็บข้อมูลได้คือ ประชาชนยินดีให้ความร่วมมือกับ

นักวิจัยและนักวิชาการ เพราะประชาชนชี้ว่า สิ่งนี้คือการเผยแพร่ข้อมูลท่ีมีคุณภาพท่ีสุดและอยากให้

ข้อมูลนี้นําไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายได้ด้วย 

 
- แนวทางแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานีโดยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซ่ึงพบ 9 แนวทางสําคัญ ดังนี้ 

1) สร้างสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมใหม่ให้กับผู้ประกอบการนาเกลือให้ซ่ือตรง ปฏิบัติ

ตามระเบียบของภาครัฐอย่างเคร่งครัด การทําแนวป้องกันน้ําต้องให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

2) จริงใจและช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบในทางสิ่งแวดล้อมและสังคม อย่างมี

น้ําใจท่ีเอ้ือเฟ้ือ และควรมีฝ่ายงานท่ีต้องดูแลเรื่อง สํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยตรง

สําหรับผู้ประกอบการนาเกลือ 

3) หน่วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบต้องลงพ้ืนท่ีพัฒนา มิใช่แก้ปัญหาหน้าเดียวตามบทบาท

หน้าท่ีเฉพาะตน ควรบูรณาการแก้ปัญหาให้เป็นจุดเดียว (One Community Stop Service) 

4) การแก้ปัญหาต้องเกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน และภาควิชาการ ทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การมีส่วนร่วม

ต้องเกิดข้ึนท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

5) ประชาชนส่วนใหญ่ ท้ังเป็นผู้นําชุมชน หมู่บ้าน ท่ีได้รับผลกระทบต้องสร้าง

จิตสํานึกให้กับเยาวชน บุตรหลานของตนเองให้รู้จักปรับตัวและมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงไปของ

ชุมชนหรือหมู่บ้านของตนอย่างต่อเนื่อง 

6) ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการทํางานท่ีจะแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แม้บางครั้ง

อาจไม่ได้รับการเหลียวแล แต่ห้ามท้อถอยและปล่อยให้ปัญหาเป็นชะตากรรมของเราและคนรุ่นต่อไป 

7) ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ต้องปรับตัวกับสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท้ังประชาชนท่ี

ได้รับผลกระทบ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

8) นอกจากการปรับตัวต้องค้นหานวัตกรรม หรือผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 

สําหรับการนําเกลือมาสร้างมูลค่าเพ่ิม แต่ต้องเกิดข้ึนจากความต้องการของประชาชนท้ังท่ีเป็น

ผู้ประกอบการและผู้อยู่ในพ้ืนท่ีผลกระทบด้วย 
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9) ผลงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า ในพ้ืนท่ี 4 ตําบลท่ีมีการทํางานเกลือในอําเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี พ้ืนท่ีท่ีมีผลกระทบจากการทํานาเกลือ คือ ตําบลนาคํา และตําบลโพนสูง 

นอกจากนั้นมีการแก้ไขปัญหาทันทีเม่ือเกิดผลกระทบ และแก้ปัญหาเป็นราย ๆ เข้าถึงทุกคนท่ีได้รับ

ผลกระทบท่ีแท้จริง การร้องเรียนจึงน้อย สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ 

 
6.1.11 แนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขของการอยู่ร่วมกัน

ของประชาชนผู้ทํานาข้าวและนาเกลือ มี 7 แนวทางสําคัญดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 ประชาชนทุกภาคส่วนต้องปรับตัวในการดํารงชีวิต “ควาพอเพียง” เนื่องจาก

แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดท่ีมีเป้าหมายสูงสุดคือ พอมี พอกิน อยู่ดี มีสุข 

จนเกิดท้ังความสุข ความสมดุล ความยั่งยืนของชีวิต 

แนวทางท่ี 2 ประชาชนทุกภาคส่วนต้องสร้างสํานึกร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวล้อมและ

สังคม จนก่อเกิดเป็นปฏิญญาบ้านดุง หรือ บ้านดุงโมเดลแห่งความสุข 

แนวทางท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต้องเกิดท้ัง 4 ฝ่าย 

 - การแก้ปัญหาต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของ 4 ภาคส่วนสําคัญ คือ 

ภาคประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ ภาคเอกชนท่ีเป็นผู้ประกอบการนาเกลือ ภาครัฐเป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบโดยตรง ภาควิชาการเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนเชิงวิชาการและการวิจัย  

 - บทบาทในภาคส่วนต่าง ๆ ย่อมมีความสําคัญเท่ากัน เสมอภาคกัน เป็นธรรม 

 - สิ่งท่ีต้องยึดม่ันในการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง คือ การเสียสละ และความ

จริงใจต่อกันในการทํางานร่วมกัน 

แนวทางท่ี 4 เม่ือเกิดปัญหาข้ึนต้องรีบแก้ไขทันที หรือเยียวยาทันท่วงที มีท้ังการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าระยะสั้น และระยะยาวให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

แนวทางท่ี 5 “น้ําพ่ึงเรือ เสือเพ่ิงป่า” นาเกลือเก้ือกูลนาข้าว นาข้าวช่วยนาเกลือ ร่วมกัน

สร้างวัฒนธรรมใหม่ของเกษตรกรนาเกลือและนาข้าว ผูกเสี่ยวให้เก้ียวกันเป็นแบบหนุ่มนาข้าว สาวนา

เกลือ สร้างแบร์นหรือภาพติดตาให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ “หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือท่ีราบสูง” 

แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมให้ศาสนาเป็นผู้นําในการถ่ายทอดหลักธรรมของชีวิต เพราะประชาชน

ในพ้ืนท่ีอําเภอบ้านดุงให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในมิติด้านจิตใจ ร่วมทําบุญท่ีวัด บริจาคทรัพย์ต่อผู้

ยากไร้ และช่วยเหลืองานทางสงฆ์เสมอ มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีคุณธรรมด้านความซ่ือสัตย์สุจริต มี

ความอดทนและรู้จักพ่ึงตนเองสูง 
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แนวทางท่ี 7 เป็นแนวทางท่ีสําคัญท่ีสุดแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่ียั่งยืน คือ การ
สร้างมูลค่าแก่แผ่นดินของทุกองคาพยพต้องมีส่วนร่วมกันให้เกิดการสร้างแผ่นดินนาเกลือให้เป็นพ้ืนท่ี
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ท่ีในการชี้แนะของนักวิจัย คือ พ้ืนท่ีบ่งชี้ความสุขทางภูมิศาสตร์ นําไปสู่การสร้าง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แบบมีส่วนร่วมให้เกิดความยั่งยืนได้ และอาจผลักดันให้เกิด GI Bandung 
Model ต่อไปในอนาคต 

 
6.1.12 รูปแบบการพัฒนาสังคมแห่งการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขของการอยู่ร่วมกันของ

ประชาชนผู้ทํานาข้าวและนาเกลือท่ีเป็นภาพในอนาคต ต้องเป็น “รูปแบบ 3 ประสาน 4 เสา 9 

บูรณาการ 1 ฐานราก:เง่ือนไขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดังรูปภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7.1 รูปแบบ 3 ประสาน 4 เสา 9 บูรณาการ 1 ฐานราก:เง่ือนไขภายใต้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมา: ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2560) (สําเนาจากบทท่ี 6) 
 
 

เสา 1 ภาคประชาชน 

เสา 2 ภาคเอกชน 

เสา 3 ภาครัฐ 

เสา 4 ภาควิชาการ 

ประสานคน  ประสานงาน  ประสานประโยชน์  

1บูรณาการอาชีพหลัก/เสริมเชิงพ้ืนท่ี GI 

2บูรณาการคุณภาพชีวิต 

3บูรณาการ บ้าน วัด โรงเรียน(บวร) 

4บูรณาการคติความเช่ือ ศาสนา ค่านิยม 

5บูรณาการกฏหมาย จารตี ธรรมเนียม 

6บูรณาการวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต 

7บูรณาการภูมิปญัญาท้องถ่ิน นวัตกรรม 

8บูรณาการอุดมการณ์การเมือง 

9บูรณาการกลุ่มคนรุ่นใหม่ (กลุม่สานต่อ) 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การมีส่วนร่วมแท้จริง
(เง่ือนไข) 

ฐานราก: เกิดจากความต้องการและปัญหาของท้องถ่ิน 
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6.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบน

พ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อําเภอบ้านดุง จังหวัด

อุดรธานี” ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ี 4 ตําบล ได้แก่ ชุมชน

ฝาง หมู่ท่ี 9 ตําบลโพนสูง ชุมชนโนนงาม หมู่ท่ี 11 ตําบลนาคํา ชุมชนดุงใหญ่ หมู่ท่ี 1 ตําบลบ้านดุง 

และชุมชนศรีสุทโธ หมู่ท่ี 6 ตําบลศรีสุทโธ(บ้านประดู่) ทุกพ้ืนท่ีอยู่ในเขตการทํานาเกลือเป็นท้ังผู้ทํานา

เกลือและนาข้าว โดยพ้ืนท่ีนาเกลือมี 3,103-2-91 ไร่ โดยมีใบอนุญาตผู้ประกอบการจํานวน 188 

ใบอนุญาตถัดจากนั้นเป็นพ้ืนท่ีนาข้าว พ้ืนท่ีรกร้าง ท่ีอยู่อาศัย ป่าไม้ท่ัวไป พ้ืนท่ีสาธารณะ อ่างเก็บน้ํา 

ลําห้วยสําคัญต่าง ๆ เกลือท่ีทํามีเกลือตาก กับเกลือต้ม ส่วนนาข้าวเป็นหวานและปักดํา มีการกําหนด

ช่วงเวลาในการทําเกษตรท้ัง 2 ประเภท คือ นาเกลือ เริ่มเดือนธันวาคม-พฤษภาคม ส่วนนาข้าว เริ่ม

เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน ซ่ึงท้ัง 2 ประเภทมีตัวแปรสําคัญคือ ธรรมชาติเป็นผู้กําหนดร้อยละ 90 

ส่วนมนุษย์กําหนด(ภาวะเศรษฐกิจ สังคม) ร้อยละ 10 เท่านั้น อย่างไรก็ตามการทํานาเกลือย่อมมี

ผลกระทบท้ังแต่สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีอยู่อาศัย วิถีชีวิตของคนและสัตว์ แม่น้ําลําห้วยเกิดความเสียหาย

อย่างหลีกเลี่ยงได้ยากจึงต้องหามาตรการป้องกันให้ดีและต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

จริง ๆ เพราะนาเกลือส่งผลกระทบวงกว้างซ่ึงในงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิต

และต้นทุนผลกระทบภายนอกของการผลิตเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้สรุปว่า 

การทํางานเกลือท่ีพ้ืนท่ีอําเภอบ้านดุงมีผลกระทบต่อแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรและแหล่งน้ําสาธารณะ 

โดยท่ัวไปของพ้ืนท่ีสํารวจพบว่า แหล่งผลิตเกลือส่วนใหญ่มักอยู่ในท่ีลุ่ม และใกล้กับแหล่งน้ําสาธารณะ

ต่างๆ ทําให้ศักยภาพของน้ําในแหล่งน้ํานั้น ๆ มีคุณภาพเค็มตามไปด้วย สิ่งมีชีวิตและพืชได้รับความ

เสียหาย รวมท้ังการใช้ประโยชน์ของชุมชนท่ีเก่ียวข้อง และยังทําให้พ้ืนท่ีเกษตรกรรมข้างเคียงได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจากปัญหาดินเค็ม เกษตรกรผู้ทํานาข้างหลายรายได้รับความเสียหายหรือต้อง

เปลี่ยนพ้ืนท่ีมาทําการผลิตเกลือแทนการทํานาอย่างเก่าด้วยความจําใจ (จรัสศรี แก้วหนองยาง, 2537: 

140) ส่วนการประยุกต์ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชน

ในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือมีระดับมาก ส่วนการประยุกต์ใช้ในด้านจิตใจมากท่ีสุด รองลงไป 

ประชาชนประยุกต์ใช้ในมิติของคําว่า “พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตท่ี

พอเพียง ท้ังในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยี 

เนื่องจากประชาชนให้ความสําคัญกับร่วมกิจกรรมทางศาสนาอยู่ในระดับสูง เช่น กิจกรรมวัน

เข้าพรรษา กิจกรรมวันมาฆบูชา และกิจกรรมวันออกพรรษา การประยุกต์หลักธรรมทางพุทธศาสนา
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ซ่ึงเป็นฐานรากสําคัญในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทางสายกลาง มีหลักคุณธรรมกอรป

ด้วย จึงทําให้ประชาชนนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันด้านความพอเพียงไปพร้อมกับการดําเนิน

ชีวิตด้วย ซ่ึงงานวิจัยในพ้ืนท่ีเมืองสะท้อนด้านจิตใจและความพอเช่นกันท่ีชี้ว่า การประยุกต์ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมือง 

กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับเห็นด้วย (มาก) กับด้านจิตใจกับคําว่า “พอ” ท่ีเป็นการพัฒนาตนเอง ไม่

เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตท่ีพอเพียง ซ่ึงจะประยุกต์ใช้กับตนและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตน

ในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2555: 

144) ส่วนภาพในอนาคต รูปแบบและแนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขของ

การอยู่ร่วมกันของประชาชนผู้ทํานาข้าวและนาเกลือนั้นควรส่งเสริมให้แผ่นดินนี้มีมูลค่าเพ่ิมโดย

ผลักดันให้เป็นพ้ืนท่ีบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเกลือสินเธาว์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ภายใต้ “รูปแบบ 3 ประสาน 4 เสา 9 บูรณาการ 1 ฐานราก:เง่ือนไขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” ให้เป็นบ้านดุงโมเดลในการสร้างพลังประชารัฐพัฒนาท้องถ่ินท่ียั่งยืนได้ในท่ีสุด 

 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
  
 6.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1) ต้องเพ่ิมกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะ

ด้านการร่วมดําเนินการ (ค่าเฉลี่ย 3.17) เป็นด้านท่ีสําคัญมากแต่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดชี้ให้เห็นว่า ใน

พ้ืนท่ีอําเภอบ้านดุง จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านการลงมือ

ทํางาน หรือดําเนินการอย่างหนึ่งใดยังไม่สมบูรณ์ จําเป็นต้องส่งเสริมและให้โอกาสในการร่วมมือ ร่วม

แรง และร่วมใจในการดําเนินการในงานท่ีวางแผนไว้ร่วมกันและควรต้องให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง สิ่งท่ี

สําคัญคือ อคติ ต้องไม่เกิดข้ึน การหม่ินทางการศึกษาห้ามแสดง ทุกคนต้องคิด ทํา อย่างเท่าเทียม 

 2) การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของประชาชนในพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและนาเกลือ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ต้อง

ค้นหาวิธีการเพ่ิมรายได้ ให้กับประชาชนหลักจากอาชีพหลัง หารายได้เสริมให้มากข้ึน ซ่ึงแม้จะอยู่ใน

ระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 3.63) ดังนั้นภาครัฐและภาคเอกชนควรมีบทบาทในการให้

ความรู้ด้านการวางแผนเพ่ือท่ีจะลงทุนทํากิจการ หรือสร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัวสําหรับ

ประชาชนในท้องถ่ินให้มากข้ึน ค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ท่ีตอบสนองความต้องการ

และปัญหาท่ีแท้จริง 
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 3) หน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ิน ต้องลงพ้ืนท่ีแนะนําการปรับตัวให้กับประชาชนท่ี

ได้รับผลกระทบจากการทํานาเกลือให้สามารถอยู่ได้หรือรู้จักการแก้ปัญหาหรือค้นหาแนวทางใหม่ ๆ 

ในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่าง

ยั่งยืน เช่น ขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ สร้างดิจิทัลชุมชนแก่ประชาชนให้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หรือการ

ค้นหาแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาการดํารงชีพปัจจุบันได้ 
 4) ต้องค้นหาหน่วยงานเจ้าภาพท่ีต้องนํา “รูปแบบ 3 ประสาน 4 เสา 9 บูรณาการ 

1 ฐานราก:เง่ือนไขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เป็นบ้านดุงโมเดลในการสร้างพลัง

ประชารัฐพัฒนาท้องถ่ินท่ียั่งยืน ไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็นเชิงนโยบายของท้องถ่ิน  

 
  6.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 สิ่งสําคัญต่อไปคือ แนวทางการปรับตัวในการดํารงชีวิตของประชาชนท่ีอยู่รอบพ้ืนท่ีนาเกลือ 

ค้นหาแนวทางการสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้และแก้ปัญหาในพ้ืนท่ีน้ําเค็ม น้ํากร่อยโดยเทคโนโลยี

ชาวบ้าน และการสร้างผลิตภัณฑ์จากเกลือเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมถึงแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีนา

เกลือให้เป็นพ้ืนท่ีบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ผลกระทบนาข้าว

และนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  

(Social Development of Happiness Based on Philosophy of Sufficiency Economy 

affected to Paddy Field and Rock Salt Field with Participation of The Baan Dung 

District, Udon Thani Province, Thailand.) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

คําชี้แจง: แบบสอบถามน้ีเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา วิจัยและชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหา

เชิงนโยบายเฉพาะพื้นที่เท่านั้น อีกท้ังการตอบคําถามและข้อมูลที่ได้รับจะใช้ในวงการวิชาการและเป็น

ความลับ ไม่มีผลเสียหายต่อผู้ให้ข้อมูล (จงตอบคําถามทุกข้อตามความเป็นจริงเฉพาะบุคคล) 

  
ข้อมูลเก่ียวกับแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับพื้นฐานบุคคล 

1. เพศ  � ชาย  � หญิง 

2. อายุ  ........................................................ปี 

3. ศาสนา � พุทธ  � คริสต์  � อิสลาม 

4. สถานภาพ 

� โสด � สมรส � ม่าย/หย่าร้าง � แยกกันอยู่ 

5. ระดับการศึกษา 

� ระดับประถมศึกษา(ป.1-6)  

� ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ม.1-6,ปวช.) 

� ระดับอนุปริญญาตรี (ปวส.)  

� ระดับปริญญาตรี   

� ระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ปริญญาโท-เอก) 

 

 

แบบสอบถามชุดท่ี.......... 

ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลในชุมชน 
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6. อาชีพ (ตอบอาชีพหลักเพียง 1 อาชีพ) 

� เกษตรกรรม /ชาวนา/ชาวไร่  � รับจ้างท่ัวไป   

� ลูกจ้างบริษัทเอกชน   � รับราชการ 

� นักเรียน/นักศึกษา   � เกษียณราชการ   

� พนักงานรัฐวิสาหกิจ   � นักการเมืองท้องถ่ิน 

� ธุรกิจนาเกลือ    

� ธุรกิจส่วนตัว (เงินลงทุน 50,000 บาทข้ึนไป)  

� ค้าขายทั่วไป (เงินลงทุนไม่เกิน 5,000 บาท)    
� อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................... 

� ว่างงาน/ไม่มีงานทํา 

7. ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพื้นที่/ชุมชน............…………………………………..ปี 

8. ภูมิลําเนาปัจจุบัน อยู่ที่หมู่.................บ้าน.................................ตําบล............................... 

9. รายได้ต่อเดือน 

� ไม่เกิน 5,000 บาท  � 5,001 – 10,000 บาท   

� 10,001 – 15,000 บาท � 15,001 – 20,000 บาท  

� 20,001 – 25,000 บาท � 25,001 บาทข้ึนไป 

10. รายจ่ายต่อเดือน 

� ไม่เกิน 5,000 บาท  � 5,001 – 10,000 บาท   

� 10,001 – 15,000 บาท � 15,001 – 20,000 บาท  

� ต้ังแต่ 20,001 บาทข้ึนไป  

11. จํานวนสมาชิกในครอบครัว……….....................…………………………..คน 

12. ตําแหน่งทางสังคม  

� ผู้นําชุมชน โดยมีรายชื่ออยู่ในคณะกรรมการชุมชน  

� ไม่มีตําแหน่งหน้าที่ในชุมชน (เป็นลูกบ้าน) 

13. สถานะในการครอบครองที่อยู่อาศัย 

� เจ้าของบ้าน/ห้องพัก   

� ผู้อยู่อาศัย   

� ผู้เช่าบ้าน/ห้องพัก 
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14. สถานะที่ดินทํากิน 

� เจ้าของที่ดิน   � ผู้เช่าที่ดิน 

15. ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ) 

� การมีธุรกิจหรือการประกอบอาชีพในชุมชน   

� การมีแหล่งทุนดอกเบ้ียต่ําให้กู้ยืมภายในชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมือง กองทุนออมทรัพย์  

� การมีตําแหน่งทางสังคม ผู้นําชุมชน กรรมการ หรือคณะผู้บริหารของชุมชน 

� การได้รับสวัสดิการจากชุมชน เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชน อุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภัยต่าง ๆ การตรวจตราดูแลความปลอดภัยจากยาเสพติดภายในชุมชน เป็นต้น 

� การคมนาคมขนส่ง ถนนหนทางภายในชุมชนมีความสะดวกสบาย 

� ความสะดวกสบายในการทํางานในชุมชนและใกล้กับท่ีทํางาน 

� การได้รับความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย์สินที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ 

� การมีความอบอุ่นใจท่ีได้รับมิตรภาพท่ีดี ๆ จากเพื่อนบ้าน 

16. � มีความรักและผูกพันกับคนและชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในปัจจุบันการเป็นสมาชิกกลุ่มทาง

สังคมการได้รับการยอมรับเคารพนับถือ และความชื่นชมจากเพื่อนบ้าน ท่านเป็นสมาชิก

กลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชนของท่าน นอกจากการเป็นกรรมการชุมชนหรือไม่ 

 �  ไม่เป็น 

 �  เป็น  ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 กลุ่มสมาชิก) 

  กลุ่มอาชีพในชุมชน/กลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน  กลุ่มออมทรัพย์ 

  สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ชมรมผู้สูงอายุ 

  กลุ่มตํารวจบ้านในชุมชน    กลุ่ม อปพร. 

  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสส.)/อสม.ประจําหมู่บ้าน 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ.......................................................................... 

17. ท่านมีเพื่อนบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันภายในชุมชนเพียงใด 

� ทุกคนในชุมชน   � มีจํานวนมากแต่ไม่ทุกคน 

� มีเพียงเล็กน้อย   � ไม่มีคนท่ีสนิทสนมเลย 
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18. ท่านมีการพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพื่อนบ้านท่ีสนิทสนม

คุ้ยเคยกันภายในชุมชนเพียงใด 

� ทุก ๆ วัน    � เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห์ 

� นาน ๆ ครั้ง(สัปดาห์ละครั้ง)  � เดือนละครั้ง 

� ปีละคร้ัง    � ไม่เคยเลย 

19. ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม/ศาสนาภายในชุมชนเพียงใด 

ลําดับ กิจกรรมทางสังคม/ศาสนา ทุกคร้ัง 
เกือบ

ทุกครั้ง 

บางคร้ังหรือ

นานคร้ัง 
ไม่เคยเลย 

1 กิจกรรมพัฒนาชุมชน     

2 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     

3 กิจกรรมต้านยาเสพย์ติด     

4 กิจกรรมงานประเพณีของทางวัดประจาํชุมชน     

5 กิจกรรมการละเล่นท้องถ่ิน     

6 จัดกิจกรรมวันปีใหม่และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ     

7 กิจกรรมวันสงกรานต์     

8 กิจกรรมวันมาฆบูชา     

9 กิจกรรมวันวิสาขบูชา     

10 กิจกรรมวันเข้าพรรษา     

11 กิจกรรมวันออกพรรษา     

12 กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ     

13 กิจกรรมทําบุญวันพระ 8 คํ่า 15 คํ่า     

14 กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันนํ้าเค็ม     
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ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อความผูกพันกับชุมชน 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่อง � ลงในช่องว่างด้านขวามือ ท่ีตรงกับความเป็นจริงตามความคิดเห็น 

ลําดับ ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

อย่างยิ่ง มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

ไม่เห็น

ด้วย 

ด้านความผูกพันในสถานที่ 

1 ท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนมาตั้งแต่มีการก่อตั้งชุมชน

จนรู้สึกผูกพันกับสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน 
     

2 ท่านได้ดูแลรักษาบ้านของท่านที่อยู่ในชุมชนน้ีด้วย

ความทุ่มเทอย่างดี 
     

3 ท่านรู้สึกวา่บ้านและสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนมี

ความสาํคัญต่อการสร้างความผูกพันของคนในชุมชน 
     

4 ท่านรู้สึกวา่สถานที่ตา่ง ๆ ในชุมชนมีความสาํคัญต่อ

การสรา้งความกลมเกลียวเหนี่ยวแน่นของคนในชุมชน 
     

5 สถานท่ีต่าง ๆ ภายในชุมชนเป็นศูนย์รวมใจและความ

ปรองดองในการทํากิจกรรมเพื่อชุมชน 
     

ด้านความรู้สึกรักชุมชน 

6 ท่านรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงท่ีต้องคอยดูแลรักษาชุมชน      

7 ท่านพร้อมท่ีจะเสียสละเวลาและทุนทรัพย์เพื่อการ

พัฒนาชุมชน 
     

8 ท่านชื่นชมชุมชนแห่งนี้เสมอเม่ือได้พูดคุยกับเพื่อน

และคนอ่ืน ๆ 
     

9 ท่านพร้อมท่ีจะพิทักษ์และปกป้องเม่ือมีเหตุร้ายเกิด

ข้ึนกับชุมชน 
     

10 ท่านรู้สึกคิดถึงและห่วงใยชุมชนเม่ือต้องเดินทางไป

ทํางานนอกพื้นท่ี 
     

ด้านความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 

11 ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนครอบครัวชาวนาโดยมีวิถีการ      
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ลําดับ ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

อย่างยิ่ง มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

ไม่เห็น

ด้วย 

ดํารงชีวิตแบบวัฒนธรรมชาวนา  

12 คนในชุมชนนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชุมชน      

13 ในอดีตจนปัจจุบันท่านและเพื่อนบ้านในชุมชนมีอาชีพ

หลักเป็นชาวนา 
     

14 ทุกคนในชุมชนมีความรู้สึกร่วมกันของวัฒนธรรม

ชาวนา เช่น ดาํรงชีพแบบเรียบง่าย 
     

15 ชุมชนแห่งนี้มีวัฒนธรรมดั้งเดิมเก่ียวกับความเชื่อ

สายน้าํ และนาข้าว  
     

ด้านความผูกพันด้านการทําหน้าที ่

16 เม่ือชุมชนเกิดปัญหาข้ึนท่านเสียสละเวลาและมีความ

มุ่งม่ันในการค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 
     

17 ท่านและเพื่อนบ้านทุกคนมีส่วนร่วมให้คําปรึกษา

หารือ พูดคุยร่วมกันในการวางแผนพัฒนาชุมชนอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

     

18 ท่านให้ความร่วมมือกับส่วนรวมเสมอในการทํา

กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
     

19 ท่านยินดีเสียสละทุนทรัพย์เพือ่ช่วยเหลืองานพัฒนา

ชุมชนและผู้อ่ืนที่ได้รับความเดือนร้อนภายในชุมชน 
     

20 เม่ือมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่จะทําให้เกิดความเสียหายกับ

ชุมชนท่านและเพื่อนบา้นพร้อมที่จะปกป้อง พิทักษ์

รักษาชุมชนอยา่งแน่นอน 

     

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 

21 ท่านมีการพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิท

สนมกับทุก ๆ คนในชุมชน 
     

22 ท่านกับเพื่อนบ้านมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันเสมอเม่ือ      
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ลําดับ ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

อย่างยิ่ง มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

ไม่เห็น

ด้วย 

ยามเดือดร้อน 

23 ท่านมีส่วนร่วมในการกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

ชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ 
     

24 ท่านให้ความสนใจและความสําคัญกับเหตุการณ์   

ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนมากกว่าภายนอกชุมชน 
     

25 ท่านให้ความร่วมมือหน่วยงานในชุมชนเสมอเม่ือมีการ

ขอความช่วยเหลือและจัดทํากิจกรรมภายในชุมชน 
     

ด้านความรู้สึกว่าเป็นบ้าน 

26 ท่านรู้สึกวา่ชุมชนหรือหมู่บ้านแห่งนี้คือบ้านที่อบอุ่น

เสมอเม่ือได้อยู่อาศัย 
     

27 ท่านรู้สึกวา่ชุมชนหรือหมู่บ้านแห่งนี้คือบ้านที่

ปลอดภัยเสมอเม่ือได้อยู่อาศัย 
     

28 ท่านรู้สึกวา่ชุมชนหรือหมู่บ้านแห่งนี้คือบ้านที่สามารถ

แสดงความคิดเห็นในทุกกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ 
     

29 ท่านรู้สึกวา่มีความสุขและมีความเป็นอิสระเสมอเม่ือ

อยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้าน 
     

30 ท่านสามารถพูดคุยกับทุกคนในชุมชนได้เหมือนญาติพี่

น้อง 
     

 

 

 

 

 

 

 



237 

 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็มจากการ

ผลิตนาเกลือสินเธาว์ อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย�ในช่อง� ตามระดับการมีส่วนร่วมท่ีตรงกับความเป็นจริง  

ลําดับ ข้อความ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ      

1 ท่านรับรู้นโยบายจากหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหา

การรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว ์
     

2 ท่านรับรู้และเข้าใจถึงปัญหาการรุกล้าํของนํ้าเค็มจาก

การผลิตนาเกลือสินเธาว ์
     

3 ท่านเคยเห็นกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ของหน่วยงานรัฐ

ของประชาชน 

     

4 ท่านรับรู้ถึงปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิต

นาเกลือสินเธาว์วา่มีอยู่จริงและต้องรีบแก้ไข 
     

5 ท่านรับรู้และเข้าใจวา่ปัญหาการลุกล้าํของน้ําเค็มจาก

การผลิตนาเกลือสินเธาว์ แก้ไขยากต้องร่วมมือทั้งจาก

หน่วยงานรัฐ ธุรกิจและประชาชน 

     

ด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น      

6 ท่านมีส่วนร่วมในการคิดหาวิธกีารแก้ไขปัญหาการลุก

ล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว ์
     

7 ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมของการแก้ไขปัญหาการลุก

ล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว ์
     

8 ท่านเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเม่ือมีการจัดประชุม

เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการลุกลํ้าของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ทุกครั้ง 

     

9 ท่านมีส่วนร่วมในการให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ      
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ลําดับ ข้อความ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

ข้อคิดเห็นให้เยาวชนมีกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการลุก

ล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว ์

10 ท่านมีส่วนร่วมในการให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ 

ข้อคิดเห็นให้ประชาชนมีการแก้ไขปัญหาการลุกล้ํา

ของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว ์

     

11 ท่านร่วมคิดหาวิธีการชว่ยเหลือให้กิจกรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนาข้าวและนาเกลือและดูแลรักษา

คลองนํ้าให้ยั่งยืน 

     

ด้านการร่วมวางแผน พิจารณาและตัดสินใจ      

12 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการแก้ไขปัญหาการลุก

ล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว ์
     

13 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแผนงานการแก้ไข

ปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นาข้าวและนา

เกลือ 

     

14 ท่านร่วมพิจารณาในแผนการทํางานการแก้ไขปัญหา

การลุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว ์
     

15 ท่านมีความต้องการในการจัดทําแผนร่วมกับ

หน่วยงานราชการ องค์การ หรือหน่วยงานเอกชนอ่ืน 

ๆ ที่เก่ียวข้องที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนาข้าวและนาเกลือ 

     

16 ท่านมีส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาของกิจกรรมการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนาข้าวและนาเกลือและ

แก้ไขปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ พร้อมกับนําเสนอปัญหาให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง 

(ผู้นําชุมชน หน่วยงานรัฐ) ให้ทราบ 
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ลําดับ ข้อความ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

ด้านการร่วมดําเนินการ      

17 ท่านได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหา จึงทําให้ท่าน

มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการ

ลุกล้ําของน้ําเค็ม 

     

18 ท่านเป็นผู้นําและทีมงานหลักในการขับเคลื่อน

กิจกรรมแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของนํ้าเค็มจากการผลิต

นาเกลือสินเธาว ์

     

19 ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว ์และการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนาข้าวและนาเกลือ 

     

20 ท่านร่วมสนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
     

21 ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสมัพันธ์การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนาข้าวและนาเกลือและการแก้ไข

ปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว ์

     

ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล      

22 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลความสาํเร็จของ

แผนการแก้ไขปัญหาการลุกล้าํของนํ้าเค็มจากการ

ผลิตนาเกลือสินเธาว์และการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนาข้าวและนาเกลือ 

     

23 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานการ

แก้ไขปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนาข้าว

และนาเกลือ 
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ลําดับ ข้อความ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

24 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหา

การลุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนาข้าวและนาเกลือ 

     

25 ท่านทราบผลการประเมินการแก้ไขปัญหาการลุกล้ํา

ของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์และอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนาข้าวและนาเกลือเพื่อนํามา

วางแผนและช่วยเหลือผู้รับผิดชอบให้การทํางานเกิด

ความต่อเนื่อง 

     

26 ท่านต้องการมีส่วนร่วมในการนําผลการประเมินใน

การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษา

คลองนํ้า พร้อมท้ังต้องการให้นําผลแก้ไขปัญหาการ

ลุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ไป

ปฏิบัติจริง 

     

ด้านการร่วมรับผลประโยชน์      

27 ท่านมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากผลแก้ไขปัญหา

การลุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนาข้าวและนาเกลือเพื่อ

การประชาสัมพันธ์ชุมชน 

     

28 บุตรธิดา/เยาวชนของท่านมีจิตอาสาการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนาข้าวและนาเกลือและร่วมแก้ไข

ปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว ์

     

29 ท่านมีความภูมิใจท่ีชุมชนและประชาชนมีกิจกรรมการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนาข้าวและนาเกลือและ

ร่วมแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของนํ้าเค็มจากการผลิตนา

เกลือสินเธาว์ 
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ลําดับ ข้อความ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

30 ท่านได้มีส่วนร่วมในการรักษากิจกรรมให้มีความยั่งยืน

ที่เก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นาข้าวและ

นาเกลือและร่วมแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็มจาก

การผลิตนาเกลือสินเธาว์ให้คงอยู่สืบไป 

     

31 ท่านมีส่วนร่วมในการเผยแพรค่วามรู้ด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนาข้าวและนาเกลือและร่วมแก้ไข

ปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือ

สินเธาว์ให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลอ่ืนๆ 

     

ด้านการร่วมรับผิดชอบ      

32 ท่านมีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งข้อดีและข้อเสียในการจัด

กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นาข้าวและนา

เกลือและร่วมแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็มจาก

การผลิตนาเกลือสินเธาว ์

     

33 ท่านมีส่วนร่วมในการนําข้อบกพร่องของผลการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนาข้าวและนาเกลือและ

ร่วมแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของนํ้าเค็มจากการผลิตนา

เกลือสินเธาว์เพื่อปรับแก้ไขในครั้งต่อไป 

     

34 ท่านพร้อมท่ีจะร่วมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน

ในการเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนาข้าวและนาเกลือและ

ร่วมแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของนํ้าเค็มจากการผลิตนา

เกลือสินเธาว์ 

     

35 ท่านมีส่วนร่วมในการให้การอบรมสั่งสอนบุตรธิดาได้

เรียนรู้กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นาข้าว

และนาเกลือและร่วมแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของน้ําเค็ม

จากการผลิตนาเกลือสินเธาว ์
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ลําดับ ข้อความ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

36 ท่านส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันเป็นกลุ่มที่มีพลังใน

การดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นา

ข้าวและนาเกลือและร่วมแก้ไขปัญหาการลุกล้ําของ

น้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว ์

     

 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชนอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย�ในช่อง� ตามความเป็นจริง กรุณาทําทุกข้อ มีเกณฑ์การวัดดังน้ี 

5 หมายถึง การปฏิบัติมากท่ีสุด    4 หมายถึง การปฏิบัติมาก     

3 หมายถึง การปฏิบัติปานกลาง  2 หมายถึง การปฏิบัติน้อย    

 1 หมายถึง การปฏิบัติน้อยที่สุด 

4.1 แบบวัดเก่ียวกับกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ข้อ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

การลดรายจ่าย 

1 ท่านมีการวางแผนก่อนเดินทางไปทํางานหรือทํากิจธุระ      

2 ท่านมีการผลิตเคร่ืองอุปโภค บริโภคใช้เองในครอบครัว เช่น ไม้ถูก

พื้น ผา้ถูกพื้น ผ้าเช็ดเท้า นํ้ายาลา้งจาน เป็นต้น 

     

3 ท่านซ่อมแซมส่ิงของต่าง ๆ และเครื่องใช้ที่ชํารุดเองในครอบครัว      

4 ท่านมีการจัดทําบัญชีรายรับ รายจา่ยของตัวเองและครอบครัวในแต่

ละเดือน 

     

5 ท่านลดการใช้จา่ยในสิ่งท่ีไม่จาํเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือย      

การเพ่ิมรายได้ 

6 ท่านมีรายได้เสริมเพิ่มข้ึนให้กับตนเองและครอบครัว โดยการ      
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ข้อ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ประกอบอาชีพเสริม 

7 ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพเสริมให้ตนเองและเข้าร่วมกลุ่มกับ

ชุมชนในกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพของชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี

จัดข้ึน 

     

8 ท่านพยายามช่วยเหลือครอบครัวด้วยปลูกพืชในครัวเรือน และรู้จัก

ประหยัดมัธยัสถ์ พึ่งพาตนเองและสร้างรายได้ให้กับตนเองและ

ครอบครัว 

     

9 เม่ือใดก็ตามท่ีทราบข่าวการฝกึอาชีพให้กับคนในชุมชน ท่านยินดีที่

จะเข้าร่วมฝึกอาชพีเพื่อสร้างรายได้เสมอ 

     

10 ท่านมีการวางแผนเพื่อที่จะลงทุนทํากิจการ หรือสร้างอาชีพให้กับ

ตนเองและครอบครัว 

     

การออม 

11 ท่านมีเงินสําหรับเก็บออมไว้สําหรับอนาคตที่เป็นของตนเองและ

ครอบครัว 

     

12 ท่านมีการทําประกันชีวิตไวส้ําหรับอนาคตของตนเองและครอบครัว      

13 ท่านมีส่วนร่วมและเป็นสมาชกิกลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ กองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการออมและปัน

ผล 

     

14 ท่านมีการวางแผนในการใช้จา่ยเงินของตนเองและครอบครัว      

15 ท่านมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายประจําเดือน ท่านนาํไปเก็บออมเสมอ      

การดํารงชีวิต 

16 ท่านยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา      

17 ท่านมีการจัดทําบัญชีค่าใช้จา่ยและบัญชีครัวเรือน      

18 ท่านมีการค้นคว้า หาข้อมูล ใฝ่เรียนรู้ สืบค้นข่าวสารบ้านเมือง

เพื่อให้ตนเองและครอบครัวก้าวทันเหตุการณ์เสมอ 

     

19 ท่านและสมาชิกในครอบครัวยึดหลักความเป็นประชาธิปไตยและ      
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ข้อ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ความมีเหตุผลในการดํารงชีวติประวัน 

20 การประกอบอาชีพของท่านและสมาชิกในครอบครัวเป็นอาชีพที่

สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จักพอประมาณและไม่ลงทุนเกินตัว 

     

การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

21 ท่านปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเสมอเม่ือออกจากบ้านหรือไม่ได้ใช้ประโยชน ์      

22 ถ้าหากเครื่องใช้ไฟฟา้เสียหายท่านจะซ่อมก่อนเสมอแล้วนํากลับมา

ใช้งานอีกคร้ัง โดยจะไม่เลือกที่จะทิ้งแล้วซ้ือใหม่ 

     

23 ท่านและครอบครัวมีการกําจัดขยะ และของเสียอย่างถูกวิธี (แยก

ขยะ) 

     

24 ท่านและครอบครัวจะเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลแม่น้ํา ลาํคลอง และ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนท่ีจัดข้ึน 

     

25 ท่านจะเลือกซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภคที่คํานึงถึงการไม่ส่งผลเสียต่อ

สิ่งแวดล้อม หรือคํานึงถึงการช่วยลดภาวะโลกร้อน 

     

การเอ้ืออาทร เกื้อกูลต่อกัน 

26 ท่านเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนเสมอ      

27 ท่านร่วมทําบุญในวันสาํคัญของศาสนา และบริจาคทุนทรัพย์(เงิน)

ให้แก่ผู้ยากไร้ (ทาํทาน)เสมอ 

     

28 เม่ือถึงกิจกรรมสําคัญทางศาสนาของทางวัด/โบสถ์/มัสยิส ท่านและ

ครอบครัวเข้าไปช่วยเหลือและร่วมทํางานกับผู้อ่ืน 

     

29 ท่านและครอบครัวบริจาคสิ่งของที่ไม่จําเป็นในการใช้ประโยชน์แล้ว

ให้แก่ผู้อ่ืน (เช่นเครื่องใช้สอย หนังสือ วารสาร เป็นต้น) 

     

30 เม่ือมีโอกาสท่านให้คําแนะนําเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงและแนว

ทางการดาํรงชีพอย่างพอเพียงแก่สมาชิกในครอบครับ กลุ่มเพื่อน 

และญาติพี่น้องเสมอ 
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4.2 แบบวัดเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อ ข้อความ 
ระดับการประยุกต์ใช้ 

5 4 3 2 1 

ด้านจิตใจ 

1 ท่านตั้งใจและมุ่งม่ันท่ีจะดํารงชีพด้วยความพอเพียงและพึ่งตนเองให้

มากท่ีสุด 

     

2 แม้การดํารงชีพในปัจจุบันจะลําบากท่านพร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิต ไม่

ท้อแท้จนกว่าตนเองและครอบครัวจะประสบผลสาํเร็จโดยยึดหลัก

ความพอเพียง 

     

3 ท่านและสมาชิกในครอบครัวจะยึดม่ันในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต

เสมอ ถึงแม้ว่าครอบครัวจะตกอยู่ในภาวะลาํบากและขาดแคลนก็

ตาม 

     

ด้านเศรษฐกิจ 

4 ท่านมีทุนทรัพย์(เงิน)ที่เพียงพอในการใช้จ่ายสาํหรับตนเองในแต่ละ

วัน 

     

5 ท่านมีทุนทรัพย์(เงิน)ที่ไม่เพียงพอสําหรับการใช้จ่ายในแต่ละวัน แต่

ท่านมีอาหารกินครบทุกม้ือ ไม่อดอยากหรือขัดสนในการดํารงชีพ 

     

6 ครอบครัวของท่านมีรายได(้เงนิ)ที่เพียงพอสําหรับการใช้จา่ยของ

ครอบครัวในแต่ละเดือน 

     

ด้านสังคม 

7 ท่านยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท่านชุมชนจัดข้ึน เช่น กิจกรรม

วันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมวันพ่อ แม่ วันเด็ก เป็นต้น 

     

8 เม่ือมีโอกาสท่ีทางชุมชนรับบริจาคสิ่งของ ท่านยินดีร่วมบริจาค

สิ่งของ ทุนทรัพย์(เงิน) ทรัพยส์ินที่ไม่ใช้แล้วให้แก่ผู้อ่ืนเสมอ 

     

9 ท่านและครอบครัวเข้าร่วมการกิจกรรมพัฒนาท่ีทางชุมชนจดัข้ึน

เสมอ 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับการประยุกต์ใช้ 

5 4 3 2 1 

ด้านเทคโนโลยี 

10 ท่านเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสมกับความต้องการใช้และ

ฐานะทางการเงินเท่านั้น 

     

11 ครอบครัวของท่านมีอุปกรณ์เครื่องใช้สอยที่เป็นเทคโนโลยีครบ

สมบูรณ์เหมาะสมกับรายได้และฐานะของตนเอง 

     

12 สมาชิกในครอบครัวของท่านมักใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับการใช้

งานและฐานะของครอบครัว 

     

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 

13 ท่านมักใช้ทรัพยากรที่มีเหลือใช้แล้วในบ้านมาประยุกต์ใช้ใน

กิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือน เช่น การผา้ถูกพื้น ไม้ถูกพื้น โต๊ะ เก้าอ้ี 

เป็นต้น 

     

14 ท่านนิยมเลือกใช้วัสดุสิ่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทําลาย

สิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

     

15 เม่ือมีโอกาสท่านและสมาชิกในครอบครัวกับเพื่อนบ้านมักจะเข้า

ร่วมกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและ

สังคม 

     

“พอ” พัฒนาตนเอง ไม่เบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง 

16 ท่านได้ยึดความประหยัด และลดความฟุ่มเฟือยกับการใช้

ชีวิตประจาํวัน 

     

17 ท่านและสมาชิกในครอบครัวร่วมกันวางแผนชีวิต ตระหนักกับการ

พัฒนาตนเอง การพึ่งตนเองโดยเรียนรู้ท่ีจะอยู่กับคําวา่ “พอ” เสมอ 

     

18 ท่านและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว 

ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยู่เสมอ 
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ส่วนที่  5 เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และปลายเปิดเก่ียวกับ

ข้อเสนอแนะ 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย�ในช่อง� ตามระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความเป็นจริง  

5.1 สภาพปัญหา อุปสรรคการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต

ประจําวัน 

................................................................................................................................................................  

5.2 สภาพปัญหา อุปสรรคการรุกล้ําของน้ําเค็ม/ผลกระทบ/แนวทางแก้ไขปัญหาการรุกล้ํา

ของนํ้าเค็มในเขตพื้นท่ีอําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

................................................................................................................................................................  

5.3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับผลกระทบระหว่างนาข้าวกับนาเกลือ 

................................................................................................................................................................ 

 

---ขอขอบคุณทุกท่านในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้--- 

นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด 
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แบบสัมภาษณ์ สนทนากลุ่มและประชมุเวทีชาวบ้านเพื่อการวิจัย 
การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ผลกระทบนาข้าว

และนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  

(Social Development for Happiness Base on Philosophy of Sufficiency Economy 

affected to Paddy Field and Rock Salt Field with Participation of The Baan Dung 

District, Udon Thani Province, Thailand.) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ชื่อ-สกุลผู้สัมภาษณ์....................................................วันเดือนปีท่ีสัมภาษณ์.........../............./............. 

เวลา................................................สถานที่(ชุมชน/หมู่บ้าน).................................................................. 

สถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล.................................................................................................................................. 

เพศ...........................อายุ................ปี  สถานภาพสมรส......................ศาสนา....................................... 

อาชีพ................................ระดับการศึกษา...............................รายได้ต่อเดือน..............................บาท 

ข้อคําถามหลักสําคัญ 4 ข้อตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดมีดังนี้ 

1) ภูมิสังคมปัญหาเดิมและปัญหาใหม่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบตลอดเส้นทางสายน้ํา 3 สาย 

ได้แก่ ลําห้วยหลวง ลําห้วยสงคราม ล้ําห้วยทวน และ 2 นา ได้แก่ นาข้าวและนาเกลือ  

2) การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ 

3) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชนอําเภอ

บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

4) ภาพในอนาคต รูปแบบและแนวทางการพัฒนาสังคมแห่งการดํารงชวีิตอย่างมีความสขุ

ของการอยู่ร่วมกันของประชาชนผู้ทํานาข้าวและนาเกลือ 

 
สําคัญยิ่งข้อคําถามปิดท้าย : คร้ันเมื่อเกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่จริง พวกเราจะรวมใจกันมาออกแบบ

และขับเคลื่อนการพัฒนาไหม? 

---ขอขอบคุณท่านท่ีได้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์คร้ังน้ี--- 

แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี.......... 

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์ เวทีชาวบ้าน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ข 
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ภาพกิจกรรมการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลสํารวจ สัมภาษณ์เตรียมการประชุมเวทีชาวบ้าน  
(ส่วนหนึ่งของภาพถ่ายทั้งหมด) 

 

 
 

ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีนาเกลือ (เกลือตาก) 
 

 
 

ภาพท่ี 2 รถขนเกลือจากนาเกลือสู่โกดังเก็บเกลือ 
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ภาพท่ี 3 การต้มเกลืออยู่ริมถนนเข้าอําเภอบ้านดุง 
 

 
 

ภาพท่ี 4 เกลือสําหรับขายให้กับประชาชนเพ่ือปรุงอาหาร 
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ภาพท่ี 5 นาเกลือและเกษตรกรนาเกลือท่ีตั้งขายอยู่ริมถนน 
 

 
 

ภาพท่ี 6 คูก้ันระหว่างนาเกลือกับลํารางสาธารณะ 
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ภาพท่ี 7 พ้ืนท่ีนาเกลือไม่ห่างจากเส้นทางเข้าแหล่งท่องเท่ียว “คําชะโนด” 
 

 
 

ภาพท่ี 8 ประชุมทีมผู้ช่วยนักวิจัยลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล (ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านดุงวิทยา) 
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ภาพท่ี 9 ประชุมทีมผู้ช่วยนักวิจัยลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล (ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านดุงวิทยา) (2) 
 

 
 

ภาพท่ี 10 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์กับพ่อค้าในพ้ืนท่ีวิจัย (1) 
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ภาพท่ี 11 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์กับประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีวิจัย (2) 
 

 
 

ภาพท่ี 12 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์กับประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีวิจัย (3) 
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ภาพท่ี 13 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์กับประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีวิจัย (4) 
 

 
 

ภาพท่ี 14 ประชุมทีมผู้ช่วยนักวิจัยเตรียมจัดเวทีประชุมชาวบ้าน 
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ภาพท่ี 15 การประชุมเวทีชาวบ้าน 
 

 
 

ภาพท่ี 16 ผู้นํา หน่วยงานรัฐและประชาชนท่ีร่วมจัดประชุมเวทีชาวบ้าน 
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ภาพท่ี 17 ทีมผู้ช่วยวิจัยในการลงพ้ืนท่ีและจัดประชุมเวทีชาวบ้าน 
นักเรียนโรงเรียนบ้านดุงวิทยา 

 
 

---------------------------------------- 
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รายนามผู้ช่วยนักวิจัยประจําโครงการวิจัย  

การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนท่ีผลกระทบนาข้าวและ
นาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  

(Social Development for Happiness Base on Philosophy of Sufficiency Economy 
affected to Paddy Field and Rock Salt Field with Participation of The Baan Dung 

District, Udon Thani Province, Thailand.) 
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