
 
 

 
 

การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”* 
The application of the sufficiency economy philosophy to  

"Khok Nong Na Model" 
อัษฎาวุฒ ิพฤฒวิรวงศ์** 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่องการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่ “โคก 
หนอง นา โมเดล” ศึกษาเฉพาะเขตอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการท าโครงการฯ ศึกษาความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการฯ และเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะ ในการด าเนินโครงการฯ ในการวิจัย
ครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธีคือ 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) และ 2. การวิจัยสนาม 
(Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview or formal interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informant) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลจะต้องเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องและ
ประเด็นต่าง ๆ เป็นอย่างดี จ านวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า การท าโครงการฯ เป็นอีกศาสตร์หนึ่งของ
หลักปรัชญาฯ ใช้แนวทางการท าเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืนโดยน าหลักกสิกรรมธรรมชาติ 
การเลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช จัดเก็บกักน้ าให้กระจายทั่วพ้ืนที่ โดยไม่หวังพ่ึงระบบชลประทาน เป็นการ
บริหารจัดการ ดิน น้ า ป่า ฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมดุล เป็นการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่มีอยู่อย่าง
เป็นระบบคือ สร้างแหล่งน้ าท าการเกษตร 30%, ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น 
สมุนไพร 30%, ปลูกพืชเศรษฐกิจอีก 30% และ 10% ส าหรับอยู่อาศัยและที่เลี้ยงสัตว์ เข้ากับภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้าน โดยมีความสอดคล้องกับธรรมชาติในพ้ืนที่นั้นนั้น มีข้าว ปลา อาหาร พืช ผัก สมุนไพร 
พอกินตลอดทั้งปี ประหยัดค่าใช้จ่าย หากินบนที่ดินของตนเองได้และมีรายได้เหลือเก็บ มุ่งเน้นให้
เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาฯ พร้อม
ทั้งน าหลักกสิกรรมธรรมชาติและหลักทฤษฎีบันได 9 ขั้น มาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง สร้างความ
เกื้อกูลทางธรรมชาติ อนุรักษ์บ ารุงดิน จัดการน้ าอย่างเป็นระบบ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบส าหรับขยายผลองค์ความรู้
ให้กับเกษตรกรรายอ่ืนๆ  

 
ค าส าคัญ: โคก หนอง นา โมเดล, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

*   บทความนี้เรียบเรยีงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องการน้อมน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู ่ 
     “โคก หนอง นา โมเดล” 
**  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง
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บทน า 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหนึ่งในแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด ารงชีวิตและ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศทั้งในการ
พัฒนาและบริหารให้สามารถด าเนินการให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งพระองค์ทรงเน้นย้ า 
แนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดการพ่ึงตนเอง ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความพอมีพอกิน พอมีพอใช้  
แก่ประชาชนส่วนใหญ่ โดยใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีและความไม่
ประมาท ตลอดจนตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา และการมีคุณธรรม
เป็นกรอบในการปฏิบัติ เพ่ือให้พสกนิกรไทยสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ในปัจจุบันจาก
สภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (Covid-19) จึงส่งผลท าให้ประเทศต่างๆ ในโลกต้องใช้มาตรการในการ
รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด ารงชีวิตของประชาชน รวมถึง
ประเทศไทย ที่มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นจ านวนมาก อีกทั้งปัญหาภัยแล้งของประเทศ
ไทย โดยเฉพาะจังหวัดลพบุรี อ าเภอโคกส าโรง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกร ทั้งที่ประเทศไทย
มีการเตรียมมาตรการรับมือกับปัญหาภัยแล้งในหลากหลายรูปแบบ เช่นการสร้างอ่างเก็บน้ า การสร้าง
เขื่อน หรือการจัดท าระบบชลประทาน กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 
(2520) กล่าวว่ารูปแบบเหล่านี้สามารถใช้แก้ไขปัญหาได้ เพียงในบางพ้ืนที่ของประเทศไทยเท่านั้น 
ส าหรับพื้นที่ห่างไกลนอกเขตชลประทานที่มีพ้ืนที่ถึง 121,200,000 ไร่ ยังคงต้องประสบกับปัญหาการ
ชาดแคลนน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร ประกอบกับวิกฤติโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในห้วงปัจจุบันนี้ โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต New Normal มหาดไทย จึงได้
เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือเพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร 
และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้เสนอโครงการ
ภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกท้ังฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล” เป็นการพัฒนา พ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน 
เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (กรมการพัฒนาชุมชน, ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2563) แต่อย่างไรก็ตามการท างานย่อมต้องมีอุปสรรค 
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ บางรายประสบปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการท า
โครงการฯ ปัญหาด้านสภาพพ้ืนที่เช่น บางรายขุดหนองเจอก้อนหิน ไม่สามารถขุดต่อไปได้ จึงท าให้
ขนาดความลึกของหนองไม่ได้ขนาดดังแบบ ส่งผลให้การกักเก็บน้ าไม่พอกับการใช้งาน หรือการที่ต้อง
ท าตามแบบอย่างถูกต้อง เนื่องจากบางครั้งหน้างานมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตามความเป็น
จริง เพราะในบางพ้ืนที่อาจจะไม่ได้มีความจ าเป็นในบางจุด แตก็่ไม่สามารถท าได ้
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วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่ “โคก หนอง 
นา โมเดล”: กรณีศึกษาเฉพาะเขตอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

วิธีการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่องการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล” 
: กรณศีึกษาเฉพาะเขตอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีการวิจัย ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร วารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ ข้อมูลหลักฐานต่างๆที่มีอยู่  เอกสารทางวิชาการ 
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
รวมทั้งการสืบค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยเป็น
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือแบบเป็นทางการ (Structured interview or formal 
interview) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยเรื่องการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล” 

: กรณีศึกษาเฉพาะเขตอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ดังนี้ 

1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนาชุมชน ที่เกี่ยวข้อง
กับการน าองค์ความรู้เรื่องโคก หนอง นา โมเดล สู่ เกษตรกร ข้าราชการเกษียณ หรือนักโทษเด็ดขาด
ที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 (ทีม
ข่าวอาชญากรรม, 2564) 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการจะศึกษา 
(วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 37) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
จ านวน 5 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ศึกษาวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโครงการโคก หนอง นา โมเดล ได้แก่นักวิชาการพัฒนาการชุมชนอ าเภอ 
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จ านวน 2 คน 

2. เป็นเจ้าหน้าที่วิทยากรผู้รับผิดชอบการจัดท าโครงการฯ การด าเนินโครงการฯ และ 
ผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ได้แก่ผู้น าเอาโครงการมาสอน
และให้ความรู้กับเกษตรกร ข้าราชการเกษียณ หรือนักโทษเด็ดขาดที่คาดว่าจะได้รับ
พระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 
จ านวน 1 คน 
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3. เกษตรกร ข้าราชการเกษียณ หรือนักโทษเด็ดขาดที่คาดว่าจะได้รับพระราชทาน 
อภัยโทษฯ ที่ลงมือด าเนินการตามโครงการฯ จริง จ านวน 2 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่องการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล” 

: กรณศีึกษาเฉพาะเขตอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) (สุภางค์ จันทวานิช , 
2561, หน้า 75) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอน
ตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อน
ล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขอ
อนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนา และบันทึกเสียงก่อนทุกครั้ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานวิจัยเรื่องการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  

ศึกษาเฉพาะเขตอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

ที่เก่ียวข้องจากเอกสารต่างๆ เช่นต าราหนังสือ บทความวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ทฤษฎี
ใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์สู่ “โคก 
หนอง นา โมเดล” เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 การวิจัยสนาม (Field Research) ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์
โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) โดยที่ผู้ศึกษาจะต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ไปตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็น
ค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัย
จะประสานกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือนัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยนี้ในส่วนการวิจัยสนาม (Field Research) ผู้วิจัยเน้นว่าผู้ที่
ได้รับเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่เต็มใจและเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยไม่มีการกดดัน
หากข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้วิจัยแต่เพียงฝ่ายเดียว ตามหลักความ
เคารพในบุคคล หลักคุณประโยชน์ไม่ก่ออันตราย และหลักความยุติธรรม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา 

โมเดล”: กรณีศึกษาเฉพาะเขตอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
จากเอกสารและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 1 ถึง
ข้อ 3 ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) มีลักษณะส าคัญคือ มีความเป็นระบบ มีความ
เป็นสภาพวัตถุวิสัย และอิงกรอบแนวคิด ทฤษฎี โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกตามประเด็นค าถาม 
2. น าข้อมูลที่แยกตามประเด็นค าถามมาเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างกัน  

ในแต่ละคน 
3. น าข้อมูลที่แยกตามประเด็นค าถามมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต่างๆ เช่น 

แนวคิด ทฤษฎี ต าราหนังสือ บทความวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ทฤษฎีใหม่ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์สู่ 
“โคก หนอง นา โมเดล” เป็นต้น 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
กระบวนการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สภาพ
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล” โดยจะใช้การน าเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบการพรรณนา 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่องการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่  “โคก 
หนอง นา โมเดล”: กรณีศึกษาเฉพาะเขตอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยเพ่ือ
เป็นค าตอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. การท าโครงการ โคก หนอง นา โมเดล เกี่ยวข้องอะไรกัน กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 
สามารถน าไปสู่การเกิดการกินอยู่ที่ดีขึ้น หรืออยู่ได้อย่างยั่งยืนอย่างไร (วัตถุประสงค์)  

การท าโครงการ โคก หนอง นา โมเดล เกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ สามารถ
น าไปสู่การเกิดการกินอยู่ที่ดีขึ้น หรืออยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ 

1. การท าโครงการ โคก หนอง นา โมเดล มุ่งเน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา มีการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาพอเพียง เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ และเป็นต้นแบบส าหรับขยายผลองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ 

 
 
2. โครงการ โคก หนอง นา โมเดล เป็นอีกศาสตร์หนึ่งของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง น ามาใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบเข้ากับภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ที่มีอยู่อย่าง
สอดคล้องกับธรรมชาติในพ้ืนที่นั้นนั้น มีข้าว ปลา อาหาร พืช ผัก สมุนไพร พอกินตลอดทั้งปี ประหยัด
ค่าใช้จ่ายและมีรายได้เหลือเก็บเพื่อใช้จ่ายในเรื่องที่จ าเป็น 

3. โคก หนองนา โมเดล ใช้แนวทางการท าเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน
โดยน าหลักกสิกรรมธรรมชาติ การเลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช การจัดเก็บกักน้ าให้กระจายทั่วพื้นที่ โดย 
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ไม่หวังพ่ึงระบบชลประทาน เป็นการบริหารจัดการ ดิน น้ า ป่า ฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมดุลย์ต่อ
ระบบการผลิตภาคเกษตร พัฒนาชุมชนสู่การด าเนินชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจติดลบหนัก อย่างสถานการณ์โควิด-19 เช่นในปัจจุบัน การท า
โครงการ โคก หนอง นา โมเดล จะท าให้เกษตรกร ข้าราชการเกษียณ หรือนักโทษเด็ดขาดที่คาดว่า 
จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 จะยืนหยัด 
และมีกินมีใช้ ได้อย่างไร จะลงทุนคุ้มกับสิ่งที่คาดว่าจะได้รับหรือไม่ (วัตถุประสงค์) 

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจติดลบหนัก อย่างสถานการณ์โควิด -19 เช่นในปัจจุบัน การท า
โครงการ โคก หนอง นา โมเดล จะท าให้เกษตรกร ข้าราชการเกษียณ หรือนักโทษเด็ดขาดที่คาดว่าจะ
ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 จะยืนหยัด และ 
มีกินมีใช้ได้ ลงทุนคุ้มกับสิ่งที่คาดว่าจะได้รับดังนี้ 

1. การท าโครงการ โคก หนอง นา โมเดล เป็นโครงการระยะยาว จ าเป็นต้องใช้เวลา
กว่าจะเห็นผล เป็นการสร้างความมั่นคงในแหล่งท ากินด้านการเกษตร การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์  
สู้กับภัยแล้ง และดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ มีพ้ืนที่รองรับน้ าฝน สามารถมี
กินมีอยู่ได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
ได ้

2. การบริหารจัดการพ้ืนที่ตามแนวทางของ โคก หนอง นา โมเดล พร้อมทั้งน าหลัก
กสิกรรมธรรมชาติและหลักทฤษฎีบันได 9 ขั้น มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง สร้างความเกื้อกูลทาง
ธรรมชาติ อนุรักษ์บ ารุงดิน จัดการน้ าอย่างเป็นระบบ ก็จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีกินมีใช้ พ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

3. ถ้ายึดหลักการพออยู่ พอกิน พอเพียง ทุกคน ทุกอาชีพสามารถท าได้ อยู่แบบมีกิน
มีใช้ ไปแบบไม่รู้จบได้ การลงทุนมากเกินไปไม่ใช่สิ่งที่จะน ามาลงทุนเพราะเราต้องท าตามก าลังของเรา 

2.1 หากโครงการ โคก หนอง นา โมเดล สร้าง ความมั่นคง ในแหล่งท ากินด้าน
การเกษตร เลี้ยงสัตว์ สามารถสู้กับภัยแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ให้หันกลับมา  
อุดมสมบูรณ์ โดยปรับปรุงพ้ืนที่รองรับฝนธรรมชาติ และการเชื่อมโยงวงจรชีวิต พืช สัตว์ ให้
เดินทางร่วมกันได้จริง ขอทราบหลักฐานชี้ชัด หรือหลักฐานที่เป็นรูปธรรม เพ่ือวัดการ
เปลี่ยนแปลง ก่อนและหลังการท าโครงการฯ ได้อย่างชัดเจน (วัตถุประสงค์) 

หากโครงการ โคก หนอง นา โมเดล สร้าง ความมั่นคง ในแหล่งท ากินด้าน
การเกษตร เลี้ยงสัตว์ สามารถสู้กับภัยแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ให้หันกลับมา อุดม
สมบูรณ์ โดยปรับปรุงพ้ืนที่รองรับฝนธรรมชาติ และการเชื่อมโยงวงจรชีวิต พืช สัตว์  
ให้เดินทางร่วมกันได้จริง จะขอแสดงหลักฐานชี้ชัด หรือหลักฐานที่เป็นรูปธรรม เพ่ือวัดการ
เปลี่ยนแปลง ก่อนและหลังการท าโครงการฯ ดังนี้ 

1. ก่อนท าโครงการฯ ปลูกพืชล้มลุก ปลูกข้าวโพด ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเยอะ รอน้ าฝนตาม
ฤดูกาล หลังท าโครงการมีแหล่งกักเก็บน้ าในฤดูฝน สามารถมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะใช้ส าหรับการ
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์และยังมีผลผลิตจากนาข้าว คือ กุ้ง หอย ปู ปลา กบ เขียด เป็นแหล่งอาหาร  
ที่หลากหลาย ได้ทั้งกินได้ท้ังขาย รายจ่ายในครัวเรือนก็ลดลง รายได้ก็มีเก็บมากขึ้น 
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2. การจัดการพ้ืนที่ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา คือสร้างหนองน้ าร้อยละ 30 
เป็นแหล่งน้ าท าการเกษตร, ร้อยละ 30 ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร , ร้อย
ละ 30 ปลูกพืชเศรษฐกิจ และร้อยละ 10 ส าหรับที่อยู่อาศัยและที่เลี้ยงสัตว์ สามารถสร้างรายได้ตลอด
ทั้งปี และยังสามารถหาอยู่ หากินบนที่ดินของตนเองได้ 

3. การด าเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล มีปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัด ในการท า
โครงการฯ คืออะไรและอย่างไร ถ้าหากมีผู้สนใจท าโครงการดังกล่าว ท่านวิธีปฏิบัติหรือข้อแนะน า 
เสนออย่างไร (วัตถุประสงค์) 

การด าเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล มีปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัด ในการท า
โครงการฯ ดังนี้ และถ้าหากมีผู้สนใจท าโครงการดังกล่าว สามารถปฏิบัติตามค าชี้แนะได้ ดังนี้ 

1. ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในโครงการฯ ปัญหาด้านสภาพ
พ้ืนที่ บางรายขุดหนองเจอก้อนหิน ไม่สามารถขุดต่อไปได้ จึงท าให้ขนาดความลึกของหนองไม่ได้ขนาด
ดังแบบ ส่งผลให้การกักเก็บน้ าไม่พอกับการใช้งาน 

2. ปัญหาคือการที่ต้องท าตามแบบ บางครั้งหน้างานมันต้องมีการปรับเปลี่ยนตาม
ความเป็นจริง เพราะในบางพ้ืนที่อาจจะไม่ได้มีความจ าเป็นในบางจุด แตก็่ไม่สามารถท าได้ 

 อภิปรายผล 

 กระบวนการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้สู่โครงการ “โคก หนอง นา 
โมเดล”นี้ จะมุ่งเน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และพัฒนาเป็นต้นแบบเพ่ือขยายผล
องค์ความรู้แก่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ในชุมชน การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน หรือการเข้าร่วมโครงการฯ มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้ง 5 ด้าน หรือหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข อันประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไข คุณธรรม โดยสามารถน ามาแจกแจงเป็นประเด็นต่างๆ 
ดังนี้ เกษตรกร ข้าราชการเกษียณ หรือนักโทษเด็ดขาดที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ  
ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 จะรู้จักความพอประมาณ ความพอดี 
พอเหมาะ ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจนเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ยึดหลักทางสายกลางและความ
ไม่โลภ ความมีเหตุผล คือการตัดสินใจด าเนินการใดอย่างมีเหตุผล ค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
จากการกระท าอย่างรอบคอบ ใช้หลักเหตุผลตามความพอเพียง ตามหลักวิชาการ กฎหมาย ศีลธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ใช้ปัญญาในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจใช้หลักเหตุผล  
ไม่ใช่ค านึงถึงความอยาก ความโลภ หรือตัณหา การมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือการเตรียมตัวพร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพ่ือให้สามารถ
ปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที หรือความไม่ประมาท เตรียมพร้อมและเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง 
ที่เป็นไปตามธรรมชาติ เงื่อนไขความรู้ คือความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ 
ในการตัดสินใจได้ถูกต้อง เงื่อนไขคุณธรรม คือการยึดหลักคุณธรรมเป็นแนวทาง มีความซื่อสัตย์สุจริต  
ไม่โลภ รู้จักแบ่งปันให้ผู้อ่ืน มีความสามัคคี ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน พากเพียร ใช้สติปัญญาในการ
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ด าเนินชีวิต สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2563) ได้กล่าวสรุปว่า เหตุผลของการให้มนุษย์
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา หรือเป็นปัจจัยส าคัญในการบูรณาการ ก็เพราะการพัฒนาทุกด้านจะท า
ได ้ก็ต่อเมื่อมีมนุษย์เป็นตัวจัดการการพัฒนา หากไม่มีมนุษย์การพัฒนาก็จัดการไม่ได้ หรืออีกนัยหนึ่งก็
คือ “มนุษย์ไม่พัฒนาตนเอง มนุษย์ก็จะพัฒนาสิ่งอ่ืนไม่ได้ด้วย” การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงต้องเริ่มต้นจาก
การพัฒนามนุษย์ก่อน และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (อ้างถึงใน มยุรี เสือค าราม
และสมศักดิ์ ลิลา, 2555) ได้กล่าวโดยสรุปไว้ว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคน เพราะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลาง โดยมีจุดเน้นอยู่ที่ 
การมีชีวิตที่ดี เป็นเรื่องของความยั่งยืน เป็นความเข้าใจถึงความจ าเป็นในความมั่นคงของคนและ 
การเพ่ิมขีดความสามารถของคน ให้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ โดยต้องเริ่มจากการน าไปปฏิบัติ 
ด้วยตนเอง พยายามน าไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุณฑริกา จันทร์งาม (2552) ที่ได้ศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านสระ อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า
กระบวนการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากความตั้งใจมุ่งมั่นในการพ่ึงพาตนเอง
เพ่ือที่จะให้ครอบครัวมีความพออยู่ พอกิน จากการสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ มีความตั้งใจที่จะ
ช่วยเหลือตนเองและพัฒนาด้วยตนเอง และกระบวนการพัฒนาจะเน้นความต้องการของเกษตรกรและ
ความต้องการของชุมชนเป็นหลัก เน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชนในทุกขั้นตอนการพัฒนา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณพิชญา วาจามธุระ (2552) ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาและปัจจัยที่มีผล
ต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา 4 ชุมชนจาก 4  ภูมิภาค 
ผลการวิจัยสรุปว่า การจัดท าแผนชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแผนชุมชน  
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและความเข้าใจของสมาชิกในชุมชน ท าให้เกิดการระดมความคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมลงมือปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบ ท าให้เกิดความสามัคคีกันในชุมซน นอกจากนี้ยังมีพัฒนาไปสู่ 
การสร้างกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ มีการขยายผลองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนและ
เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ประสาร บุญเสริม (อ้างถึงใน มยุรี เสือค าราม และสมศักดิ์ ลิลา , 2555) ได้กล่าวโดยสรุปว่า  
การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าจะมีการแลกเปลี่ยน ร่วมมือและช่วยเหลือกัน 
เพ่ือท าให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์สูงสุด และน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เจริญอย่างยั่ งยืน 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุณฑริกา จันทร์งาม (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่ที่ 2 ต าบลบ้านสระ อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผลการวิจัยสรุปว่า กระบวนการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะพัฒนาสู่การสร้างกลุ่ม
อาชีพให้เข้มแข็ง เพ่ือท ากิจกรรมการผลิตที่สอดคล้องกับความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 
และพัฒนาสู่การสร้างเครือข่ายภายในชุมชน แล้วจึงขยายเครือข่ายสู่ภายนอกด้วยการประสานความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่าย กลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หลากหลาย 

 ส าหรับปัญหา อุปสรรค ในกระบวนการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้สู่
โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” คือเกษตรกร ข้าราชการเกษียณ หรือนักโทษเด็ดขาดที่คาดว่าจะ
ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
หรือต้องการท าโครงการฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
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ถ่องแท้ ท าให้ไม่สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การสื่อสารของผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ กับผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรมโครงการฯ ส่งผลให้
เกิดความคลาดเคลื่อน และมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ส่งผลท าให้การปฏิบัติงานหรือโครงการฯ ติดขัด
งานมีปัญหา และเกิดผิดพลาดต่างๆ ขึ้นได ้

อย่างไรก็ตามก่อนผู้ตัดสินใจจะเข้าร่วมโครงการควรศึกษาข้อมูลโครงการฯ ให้ถ่องแท้เสียก่อน 
เนื่องจากไม่จ าเป็นจะต้องเข้าร่วมโครงการก็ได้ หากเข้าใจหลักการท างานของโครงการ โคก หนอง นา 
โมเดล ได้อย่างกระจ่างชัด ก็สามารถท าได้เอง น ามาประยุกต์ต่อยอด ซึ่งบางท่านอาจมีทรัพยากรที่มี
อยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น บ่อน้ าหรือสระน้ าที่ มีอยู่ก่อนแล้ว สิ่งที่ต้องท าก็คือปัจจัยในส่วนอ่ืนๆที่ยังขาด
ไป ในขณะที่การเข้าร่วมโครงการ แบบแปลนต่างๆจะต้องเป็นไปตามแปลนที่ล็อกสเปกเอาไว้ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงตามหน้างานได้ ส่งผลเป็นเหตุให้เกิดการลงแรง ลงทรัพยากรโดยไม่ใช่เรื่องจ าเป็น 
หรือการขาดเนื้อที่บางส่วนที่ต้องน าไปท าตามเสปกแบบแปลน เเทนที่จะสามารถท าประโยชน์เพ่ิมเติม
ได้อีก 

จากผลการวิจัย และการอภิปรายผลข้างต้น ท าให้ทราบแน่ชัดว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับโครงการ โคก หนอง นา โมเดล และเกิดการกินอยู่ที่ดีขึ้น อยู่ได้
อย่างยั่งยืนจริง สร้างความมั่นคง มั่งค่ัง ในแหล่งท ากินด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ สู้กับภัยแล้ง ดินที่เคย
ขาดความอุดมสมบูรณ์ ให้หันกลับมา อุดมสมบูรณ์ และท าให้เกิดการเชื่อมโยงวงจรชีวิต พืช สัตว์ คน 
ให้เดินทางร่วมกันไดอ้ย่างสมบูรณ์ที่สุด เกิดวิถีชีวิตแห่งการเรียนรู้ใหม่แก่ เกษตรกร ข้าราชการเกษียณ 
หรือนักโทษเด็ดขาดที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย
โทษ พ.ศ.2563 สามารถยืนหยัด และมีกินมีใช้ ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ให้ยั่งยืนต่อไป
ในอนาคตได ้

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ต้องศึกษาหลักการของโครงการฯ ให้เข้าใจเสียก่อน แล้วต้องค่อยๆต่อยอด ฝึกปฏิบัติ 

จนช านาญ ใช้ความอดทนในการศึกษาเรียนรู้ เพ่ือไม่ให้เราเสียเวลาและงบประมาณไปโดยสูญเปล่า  
ควรศึกษาสภาพพ้ืนที่ของตนเอง และพ้ืนที่โดยรอบ ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการท าโครงการฯ 

2. ปลูกฝังให้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการด ารงชีวิต 
ตั้งแต่ระดับเยาวชน สนับสนุนให้เยาวชนรู้จักพ่ึงพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีจิตส านึกที่ดี
ต่อสังคมและส่วนรวม รู้จักการแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เติบโตเป็นสมาชิก 
ที่มีคุณภาพของชุมชน และสังคมในอนาคต 

3. หากสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อพัฒนาชุมชนอ าเภอ ทุกจังหวัด เพ่ือปรึกษาหารือ
หรือขอค าแนะน าได ้
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