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วิถีพอเพียงของคนเพียงพอ
Sufficiency Economy Lifestyle of Adequate Person
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แบบแผนการศึกษารายกรณี
มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาประวัติชีวิต ผลงาน แนวคิด และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของกรณีศึกษา คือ ลุงทอง
ปาน เผาโสภา เปนบุคคลที่ไดรับการยกยองใหเปนปราชญชาวบาน โดยไดรับรางวัลเกษตรกรดาน
เศรษฐกิจพอเพียง ในป พ.ศ. 2551 เปนผูกอตั้งและเปนประธานศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนตําบลหนองกุลา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ใชเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง การสัมภาษณระดับลึก และการสังเกตแบบมีสวน
รวม วิเคราะหขอมูลที่ไดจากเอกสาร การสัมภาษณ และการสังเกต ดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหาและวิธี
วิเคราะหสรุปอุปนัย ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
ชีวิตในวัยเด็ก ลุ งทองปานคอนขางลําบาก ครอบครัวมี อ าชีพทํานาและมีฐานะคอนขา ง
ยากจน เมื่อบิดาหรือผูนําหลักของครอบครัวไดเสียชีวิตลง ลุงทองปานจึงตองทําหนาที่เปนผูนําหลัก
ของครอบครัวแทนบิดาของตน จนไดสืบทอดการทํานาจากบรรพบุรุษในที่นาของตน ลุงทองปานจบ
การศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 4 อีกทั้งไดศึกษาหาความรูระหวางบวช เพื่อทดแทน
บุญคุณบิดามารดา จึงทําใหตนอานออกเขียนไดมากขึ้นจากการฝกสมาธิ ลุงทองปานไดเริ่มตนทํา
การเกษตรจากการปลูกฝงของบิดามารดาที่มีอาชีพทํานา และอีกแรงปลูกฝงหนึ่ง คือ สํานักสันติอโศก
ที่ ไ ด ทํ า ให ลุ ง ทองปานได เ รี ย นรู ก ารทํ า เกษตรอิ น ทรี ย และได น อ มนํ า หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุกตใชในชีวิตของตน ตั้งแต ป พ.ศ. 2540 มาจนถึงปจจุบัน ลุงทองปานเริ่มสรางครอบครัว ครั้นที่
ตนไดเขารวมกิจกรรมของเครือขายสันติอโศก จึงไดพบกับปาทวีปซึ่งที่เปนผูหนึ่งที่ศรัทธาในสันติ
อโศก โดยทั้งสองมีลูกชายดวยกัน 1 คน ลุงทองปานและครอบครัวไดตั้งหลักปกฐานอยูที่บานหนอง
ปลวก ตําบลหนองกุลา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสาน
ในพื้นที่ของตน โดยไดปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกขาว เพาะเห็ด และทําปุยอินทรีย จากองคความรู
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ทางการเกษตรที่ตนมีอยูและไดรับความรูเพิ่มพูนมาจากสันติโศก จนถึงป พ.ศ. 2550 ลุงทองปานจึงได
กอตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุนชนตําบลหนองกุลาขึ้นในที่ดินของตนจนถึงปจจุบัน
จากพั ฒ นาการชีวิ ตตั้งแตเริ่ม แรกจนถึงป จ จุบั น ลุ ง ทองปานได สั่งสมประสบการณก าร
ทํางานมากมาย ไดอุทิศตน อุทิศเวลา เพื่อถายทอดองคความรูในการทําเกษตรอินทรียและการดําเนิน
ชี วิ ต ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ส ามารถพึ่ ง พาตนเองได อ ย า งมี ค วามสุ ข ให แ ก นั ก เรี ย น นิ สิ ต
นักศึกษา เกษตรกร ตลอดจนผูที่สนใจ จนเผยแพรออกสูสาธารณชนอยางกวางขวาง จากคุณงาม
ความดีของลุงทองปานจึงไดนํามาซึ่งความภาคภูมิใจแกตนและครอบครัว ซึ่งสังคมไดมอบรางวัล
เกี ย รติ คุ ณ ให แ ก ลุ ง ทองปานจํ า นวนมาก หนึ่ ง ในรางวั ล เหล า นั้ น คื อ การเชิ ด ชู เ กี ย รติ เ ป น ปราชญ
ชาวบาน ดานเศรษฐกิจพอเพียง จากสํานักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัดพิษณุโลก ในป พ.ศ. 2551
จากการที่ลุงทองปานไดรับอิทธิพลจากเครือขายสันติอโศกที่ปลูกฝงแนวคิดในการนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และความศรัทธาในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
ดวยการลดละอบายมุข ถือศีล กินมังสวิรัติ และทําเกษตรอินทรีย ที่ไมใชสารเคมี ไมทํารายดิน ไม
ทําลายสิ่งแวดลอม ลุงทองปานไดใหแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของตนไว 2 องคประกอบ คือ
1) แนวคิดดานกายภาพ และ 2) แนวคิดดานจิตภาพ และความหมายของหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
แนวคิดของลุงทองปานคือ การอุมชูตัวเองได อาทิ อาหารการกิน พอกินหรือไม ถาเหลือก็แจก ถา
เหลือแจกก็ขาย ใหใชสิ่งที่ตนเองผลิต คือ ทําอะไรไดก็ใชอันนั้น ปลูกอะไรก็กินอันนั้น กินสิ่งที่ปลูก มี
เหลือก็แบงปนกัน ชวยลดรายจายในครัวเรือน ไมใชสารเคมี ทําใหดินดี และสิ่งแวดลอมดี
วิถีชีวิตของลุงทองปานไดนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเปนแนวทางหลักในการ
ดําเนินชีวิตโดยการลดละอบายมุข ถือศีล กินมังสวิรัติ ผนวกกับการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงโดยการ
ทํ า เกษตรอิ น ทรี ย ที่ ไ ม ใ ช ส ารเคมี ไม ทํ า ร า ยดิ น ไม ทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ ม ตลอดจนการทํ า งานเพื่ อ
ขับเคลื่อนสังคมโดยรวมใหพึ่งพาตนเองได
ปจ จัยที่สงผลตอความสําเร็จ ในการปฏิบัติ ตามหลักเศรษฐกิ จพอเพียงของลุงทองปาน
ประกอบดวย ปจจัยภายใน ไดแก ความมานะอดทด ความขยัน การเสียสละ และการประหยัด และ
ปจจัยภายนอก ไดแก บทบาททางสังคม ประสบการณในการทํางานดานเกษตรกรรม การสนับสนุน
ของคนในครอบครัว และความรวมมือขององคกรภาครัฐ
คําสําคัญ 1. วิถีชีวิต 2. เศรษฐกิจพอเพียง
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Abstract
This research used the qualitative research methodology. It has been considered
as a case study. The purposes were to study the history, works, ideas and lifestyle according
to sufficiency economy, include to study factors affect to the successfully implementation of
sufficiency economy of case study, Lung Tongpan Poawsopa who has been praised as local
philosopher. He has been honored in the farmer sufficiency economy in 2008. In addition, he
was the founder and the president of Nong Kula Community Learning Center of Sufficiency
Economy, Bang Rakam district, Phitsanulok. The techniques of data collection were to the
document study, the unstructured interview, the in-depth interview and the participation
observation. The data were analyzed by the content analysis and the analytic induction. The
results of this research were:
Lung Tongpan’s childhood had difficulty. His Family was farm and poor. When his
father or the main leader of family died, he must act as the main leader of family instead of
his father. He inherited the farming from the ancestors on his land. Lung Tongpan graduated
the elementary grade 4 as well as to learn from the ordination for obliged compensation of his
parents. It made his literacy to increase from meditation. He started to farm by the instillation
of his parent. And also he was instilled from Santi Asoke where he learned about the organic
farming. Furthermore he took the principle of sufficiency economy to apply in his lifestyle
since 1997 until present. He started to build his family. Then, he joined with the activities of
Santi Asoke’s network. He met with Mrs.Taweep who had a faith in Santi Asoke. The both
had a son and set up a home at Ban Nong Pluak, Tambon Nong Kula, Bang Rakam district,
Phitsanulok. He earned a living to agriculture on his area such as growing organic vegetables,
rice and mushroom by using organic fertilizer which has been his agricultural knowledge and
enhance from Santi Asoke. In 2007, he has established Nong Kula Community Learning
Center of Sufficiency Economy on his area until present
The development of life from the beginning to the present, Lung Tongpan has
gained many experiences. He has sacrificed and devoted his times to transfer the knowledge
about organic farming and living according to sufficiency economy which relied on its own to
happy life for students, farmers and people who are interested. When he released his
knowledge to the public, the societies gave many rewards to him. Therefore he has brought
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pride to him and his family. One of all was the honor reward as local philosopher in the farmer
sufficiency economy in 2008.
Since Lung Tongpan was influenced by Santi Asoke’s network which instilled the
principle concept of sufficiency economy to apply in a daily life. And also the faith in the
doctrine of Buddhism by loosened the allurement which lead to ruin, compliance religious
precepts, vegetarian and the organic farming which did not use chemicals, did not damage
the soil and was not harmful to the environment. Moreover, He gave two concepts according
to sufficiency economy: 1) the concept of physical and 2) the concept of mental images.
Include he gave his meaning of principle of sufficiency economy: nurtured themselves such as
food, if the rest may is distributed and if also the rest to sold. Using self-produces what we did
or ate - we could use or ate their own, the rest is shared to another, reduced household’s
expenditure, did not use any chemicals, soil and environment friendly.
Lung Tongpan's lifestyle held the principle teaching of Buddhism as the main way
of life by loosened the allurement which lead to ruin, compliance religious precepts,
vegetarian and adequate way on the organic farming which did not use any chemicals, did not
damage the soil and was not harmful to the environment, and he worked to drive the society
as a whole to rely on their own.
Factors affected to the successfully implementation of Sufficiency Economy of Lung
Tongpan consisted of the internal factors such as the effort, the diligent, the sacrifice and
savings including the external factors such as social role, the agricultural experience of work,
the supporting of family and cooperation of the public organizations.
Key words 1. Lifestyle. 2. Sufficiency Economy.
ความเปนมาของปญหา
ตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดอัญเชิ ญ
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับ
กระบวนทรรศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 โดยใหค วามสํา คัญ กับการแกปญหาจากวิก ฤต
เศรษฐกิจใหลุลวง และสรางฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและมีภูมิคุมกันตอกระแสการ
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เปลี่ยนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกันมุงการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย ผลการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 สรุปไดวา ประสบความสําเร็จที่นาพอใจ เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได
อยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยรอยละ 5.7 ตอป เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสูความมั่นคง ความ
ยากจนลดลง ขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมาก อันเนื่องมาจากการดําเนินการ
เสริมสรางสุขภาพอนามัย การมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดย
ครอบคลุมคนสวนใหญของประเทศ และการลดลงของปญหายาเสพติด แตเศรษฐกิจไทยยังไมเขมแข็ง
และออนไหวตอความผันผวนของปจจัยภายนอก ขณะที่ยังมีปญหาดานคุณภาพการศึกษา ความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ําทางรายได ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความโปรงใสในการ
บริหารจัดการของภาครัฐ ที่ยังตองใหความสําคัญในการแกไขอยางตอเนื่อง สําหรับระยะของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมี
การเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและ
แสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (กระทรวงมหาดไทย, 2552)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหประชาชน
ชาวไทย เพื่อเปนกรอบในการทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ปรัชญาไดรับการ
ยอมรับและนําไปใชอยางกวางขวาง เพราะนอกจากจะเปนแนวทางแกวิกฤติ ยังชวยแกปญหาระดับ
โครงสรางจากความไมสมดุลจากการพัฒนาในอดีต เปาหมายของปรัชญา คือ การพัฒนาที่สมดุลและ
ยั่งยืน สามารถรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ
สั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม และวั ฒ นธรรม โดยยึ ด หลั ก ทางสายกลาง ปรั ช ญามี อ งค ป ระกอบ คื อ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดีตอการเปลี่ยนแปลง โดยมีเงื่อนไขพื้นฐาน คือ
ความรูและคุณธรรม สําหรับความเขาใจใน 3 องคประกอบ และ 2 เงื่อนไขที่ประกอบเปนเศรษฐกิจ
พอเพียงนี้ จะทําใหผูนําไปใชมีความชัดเจนในการประยุกต สามารถปรับใชไดกับบริบทที่แตกตางกัน
ไดอยางเหมาะสม มีแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ทําใหการขับเคลื่อนมีพลัง และเมื่อนําไปใชใน
การบริหารการพัฒนาในทุกระดับ สังคมไทยก็จะมีวิถีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
ในปจจุบันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดเขามามีบทบาทสําคัญในสังคมไทย และไดรับการ
กลาวถึงอยางมากในการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ ซึ่งมีประชาชนในประเทศจํานวนหนึ่งประสบ
ความสําเร็จจนเปนที่ยอมรับในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสรางความรู ความเขาใจ รวมไป
ถึงการนําไปสูการปฏิบัติจนเปนแบบอยางของการดําเนินชีวิตที่ดี โดยเฉพาะผูที่นําเศรษฐกิจพอเพียง
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ไปปฏิบัติจนประสบความสําเร็จไดรับการยกยองใหเปน “ปราชญชาวบานดานเศรษฐกิจพอเพียง”
ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาประวัติชีวิต ผลงาน แนวคิด และวิถีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของปราชญชาวบาน ตลอดจนศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญชาวบาน โดยเนนศึกษารายกรณีปราชญชาวบานดานเกษตรกรรม
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดพิษณุโลกเปนการเฉพาะ เพื่อเปนประโยชนและแนวทางในการ
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแกสังคมสวนรวมได
คําถามการวิจัย
1. กรณีศึกษามีประวัติชีวิตและผลงานเปนอยางไร
2. กรณีศึกษามีแนวคิดและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางไร
3. มีปจจัยใดบางที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของกรณีศึกษา
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติชีวิตและผลงานของกรณีศึกษา
2. เพื่อศึกษาแนวคิดและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของกรณีศึกษา
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของกรณีศึกษา
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแบบแผนการ
ศึกษารายกรณี (Case Study) ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้
1. ดานพื้นที่
ผูวิจัยทําการศึกษา ณ ตําบลหนองกุลา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
2. ดานเนื้อหา ผูวิจัยทําการศึกษาตามประเด็นที่กําหนด ดังนี้
2.1 ประวัติชีวิตและผลงาน ประกอบดวยประเด็นยอย คือ ชีวิตในวัยเด็ก การศึกษา การ
เริ่มตนทํางานดานเกษตรกรรม การเริ่มสรางครอบครัว และผลงานดานเกษตรกรรม
2.2 แนวคิดและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยประเด็นยอย คือ
แนวคิดในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช การถายทอดองคความรูตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย
ประเด็นยอย คือ ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก
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3. ดานเวลา
ผูวิจัยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554
วิธีการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกสนามการวิจัย
สนามวิจัย ในการศึก ษาครั้งนี้ คือ ศูน ยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุม ชนตําบลหนองกุ ล า
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
ขั้นตอนที่ 2 การเขาสนามการวิจัย
ในการเขาสนามการวิจัยนั้น ผูวิจัยมีลําดับขั้นตอนในการเขาสนามการวิจัย ดังนี้
1. การเตรียมตัวเขาสูสนามการวิจัย เปนขั้นตอนที่จําเปนและมีความสําคัญในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยมีการเตรียมตัวในดานตางๆ ดังนี้
1.1 การเตรียมดานความรู ไดแก การศึกษาขอมูลพื้นฐานของกรณีศึกษาและ
สถานที่ท่ศี ึกษา เพื่อเปนพื้นฐานในการวางแผนเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนการศึกษาทฤษฎีเศรษฐกิจ
เพียงพอและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดประเด็นคําถามใหมีความครอบคลุม
มากที่สุด และเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูลและอธิบายปรากฏการณที่ศึกษา
1.2 การเตรี ย มด า นเทคนิ ค ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยศึ ก ษาเทคนิ ค การ
สัมภาษณ การสังเกต และการจดบันทึกภาคสนาม เพื่อใหเกิดทักษะในการนําไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลใหครอบคลุม และลึกซึ้ง
1.3 การเตรียมดานวัสดุอุปกรณ ไดแก การเตรียมเครื่องมือวิจัย การเตรียมสมุด
บันทึกภาคสนาม เครื่องบันทึกเสียง กลองถายรูป เครื่องคอมพิวเตอรพกพา เปนตน
1.4 เตรียมการติดตอทางโทรศัพทกับกรณีศึกษา
2. การแนะนําตนเอง ผูวิจัยดําเนินการแนะนําตนเองตอกรณีศึกษา เพื่ออธิบาย
วัตถุประสงค และขอความรวมมือในการใหขอมูลของการทําวิจัยครั้งนี้ โดยแจงใหทราบวาจะขอศึกษา
ประวัติชีวิต ผลงาน แนวคิด และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนประโยชนและแนวทางในการนําไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแกสังคมสวนรวมได
ขั้นตอนที่ 3 การสรางความสัมพันธ
ผูวิจัยสรางความสัมพันธกับกรณีศึกษา เพื่อใหเกิดความคุนเคยและเขาใจในสิ่งแวดลอม
ของกรณีศึกษา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
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1. ผูวิจัยเขาพบกรณีศึกษา เพื่อแนะนําตัว และขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลดวย
วาจาอีกครั้ง จากนั้นผูวิจัยอธิบายขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลพรอมทั้งพิทักษสิทธิกรณีศึกษา และ
สรางสัมพันธภาพกับกรณีศึกษาอยางตอเนื่องจนเกิดความไววางใจและมีความพรอมจะใหขอมูล
2. สํารวจขอมูลพื้นฐานของแหลงขอมูลในชุมชนทั้งดานบุคคล และสถานที่เพื่อเปน
แนวทางในการสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามตามประเด็นที่ผูวิจัยไดจัดเตรียมไว
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดแหลงขอมูล
ในการกําหนดแหลงขอมูล ผูวิจัยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดเกณฑการเลือก เปนบุคคลที่ไดรับการยกยองใหเปนปราชญชาวบานดาน
เกษตรกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดพิษณุโลก โดยพิจารณาจากรางวัลที่ไดรับ และการ
เผยแพรเกียรติคุณขาวสารเกี่ยวกับผลงานในสื่อมวลชน
2. ทําการเลือกกรณีศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากผูวิจัยให
ความสําคัญกับการเปนตัวแทนที่ดีของปรากฏการณ กรณีศึกษาในครั้งนี้คือ ลุงทองปาน เผาโสภา เปน
บุคคลที่ไดรับการยกยองใหเปนปราชญชาวบาน โดยไดรับรางวัลเกษตรกรดานเศรษฐกิจพอเพียง ในป
พ.ศ. 2551 เปนผูกอตั้งและเปนประธานศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลหนองกุลา
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
ขั้นตอนที่ 5 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ผูวิจัย ซึ่งเปนผูศึกษาปรากฏการณในภาคสนามและ
ใชเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร (Document Study) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลประวัติชีวิต และ
ผลงานทั้ ง ที่ก รณี ศึ ก ษาเป น ผูบั น ทึ ก ด ว ยตนเอง และมี บุค คลกล า วถึ ง ทั้ง ด ว ยการเขี ย นและการให
สัมภาษณของกรณีศึกษาลงในอินเตอรเน็ตและเอกสารสิ่งพิมพตางๆ
2. การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลในการศึกษาประวัติชีวิต และผลงานของกรณีศึกษา ตอลดจนความคิดเห็นของบุคคลตางๆ ที่มี
ตอการทําการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของกรณีศึกษา โดยใชการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ประกอบดวย บุคคลในครอบครัว บุคคลในชุมชน ผูรวมงาน และผูเขารับการ
ฝกอบรมในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของกรณีศึกษา
3. การสัมภาษณระดับลึก (In-depth Interview) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลระดับลึกของ
กรณีศึกษาในดานแนวคิด วิถีชีวิต และปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
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4. การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะส ว นตั ว พฤติ ก รรมการแสดงออก การพู ด จา การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ และวิ ธี ก าร
ดําเนินงานดานเกษตรกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ภายหลังจากผูวิจัยไดสรางความสัมพันธกับกรณีศึกษาแลว ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลภาคสนาม ดังนี้
1. สํารวจขอมูลพื้นฐานของสนามการวิจัย โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ และโครงสรางของสนามวิจัย
2. ทําแผนที่ทางกายภาพเพื่อแสดงอาณาเขตที่ตั้งของสนามวิจัย
3. ดําเนินการเก็บขอมูลตามกรอบประเด็นที่กําหนดไวในวัตถุประสงค
4. จดบันทึกชวยจําหรือบันทึกประจําวัน เพื่อบันทึกเหตุการณหรือชวงเวลาในขณะ
สัมภาษณวามีอิทธิพลตอกรณีศึกษาอยางไร โดยจดบันทึกสรุปสั้นๆ ในแตละเหตุการณ และตามดวย
การบันทึกรายละเอียดภายในวันนั้น
5. การแปลผลขอมูลรายวัน หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลในแตละวัน ผูวิจัยทําการ
แปลผลขอมูลรายวันโดยนําขอมูลที่ไดบันทึกใหเปนระเบียบทุกวันหลังการสัมภาษณ โดยนํามาถอด
เทปเปนขอความเชิงบรรยาย เพื่อบันทึกเหตุการณทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะสัมภาษณ จากนั้นอาน
ขอความจากการถอดเทป เพื่อเลือกขอความที่เปนคําบรรยายของกรณีศึกษากับความคิด ความรูสึก
ขอมูลตามประเด็นที่กําหนด และทําการตรวจสอบขอความที่ยังไมชัดเจนหรือไมครบถวน เพื่อที่จะนํา
ขอความนั้นไปสัมภาษณในครั้งตอไป
6. การสิ้นสุดการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลสิ้นสุดเมื่อขอมูลมีความ
อิ่มตัว (Saturation of data) โดยพิจารณาจากการที่ไมสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมจากที่มีอยูไดอีก
และผูวิจัยกับกรณีศึกษามีความเขาใจตรงกันในขอมูลที่ไดรับ
ขั้นตอนที่ 7 การจัดกระทําขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาทําการลดทอนขอมูล ตรวจสอบขอมูล และ
วิเคราะหขอมูล ซึ่งทั้งสามกระบวนการจะกระทําไปพรอมๆ กัน กับการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งขอมูล
รายวัน จนกระทั่งขอมูลอิ่มตัว และภายหลังสิ้นสุดการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหนําเสนอเขียนเปนรายงานวิจัยในขั้นตอนตอไป โดยในการจัดกระทําขอมูลนั้นจะกระทําดังนี้
1. การลดทอนขอมูล
หลังจากผูวิจัยเก็บขอมูลภาคสนามเสร็จสิ้นในแตละวัน ผูวิจัยนํามาอานทบทวน
และลงความคิดเห็นเบื้องตน แลวพิจารณาวาขอมูลที่ไดมีความเกี่ยวของกับประเด็นใดในการศึกษา
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2. การตรวจสอบขอมูล
ผูวิจัยนําขอมู ลที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความนาเชื่อถือได (Creditability)
ความเกี่ยวของของขอมูล (Dependability) และความสมบูรณครบถวนของขอมูล ทั้งการตรวจสอบ
ขอมูลรายวันภายหลังการเก็บรวบรวมขอมูลแตละครั้ง และการตรวจสอบขอมูลเมื่อสิ้นสุดการเก็บ
รวบรวมขอมูลครบถวนแลว โดยใชวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) และการทบทวน
ตรวจสอบกระบวนการและผลการวิจัย โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา
(Triangulation) ไดแก การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) การตรวจสอบสามเสา
ดานวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) และการตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย
(Researcher Triangulation)
3. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากสนามในประเด็นที่ศึกษาตามขอบเขตที่
กําหนด ดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และวิธีวิเคราะหสรุปอุปนัย (Analytic Induction)
โดยผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
3.1 ผูวิจัยอานขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดของผูใหขอมูลหลายๆ
ครั้ง เพื่อใหเขาใจเนื้อหาหรือปรากฏการณที่สําคัญ
3.2 จัดระบบและจําแนกประเภทของขอมูล โดยนําเสนอเปนความถี่หรือรอยละ
และขอความ ทั้งนี้แลวแตความเหมาะสมของขอมูล
3.3 การเชื่ อ มโยงข อ มู ล ที่ จั ด ระบบและจํ า แนกประเภทของข อ มู ล มาสร า ง
ความสัมพันธเพื่อใหมองภาพรวมของแนวคิด วิถีชีวิต และปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของกรณีศึกษาโดยการสรางขอสรุปอุปนัย
ขั้นตอนที่ 8 การนําเสนอผลการจัดกระทําขอมูล
การนําเสนอขอมูลผลการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีพรรณนา (Descriptive) ประกอบภาพ และ
นําเสนอประเด็นคําพูดที่เปนขอความสําคัญของกรณีศึกษาและผูใหขอมูลอื่นๆ ประกอบการบรรยาย
รวมทั้งสถิติเบื้องตนเกี่ยวกับขอมูลตางๆ ไดแก ความถี่ และรอยละ ประกอบการนําเสนอในประเด็นที่
กําหนดตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ผลการวิจัย
ชีวิตในวัยเด็กลุงทองปานคอนขางลําบาก ครอบครัวมีอาชีพทํานาและมีฐานะคอนขา ง
ยากจน เมื่อบิดาหรือผูนําหลักของครอบครัวไดเสียชีวิตลง ลุงทองปานจึงตองทําหนาที่เปนผูนําหลัก
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ของครอบครัวแทนบิดาของตน ประกอบกับบิดามารดามีบุตรหลายคน ลุงทองปานจึงตองทํางานหนัก
ขึ้นเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว ตลอดจนไดสืบทอดการทํานาจากบรรพบุรุษในที่นาของตน
ลุงทองปาน จบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 4 ตลอดจนไดศึกษาหาความรู
ระหวางบวช เพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดา ขณะอายุได 28 ป เปนเวลา 2 พรรษา จึงทําใหตนอาน
ออกเขียนไดมากขึ้นจากการฝกสมาธิ
การเริ่มตนเรียนรูการทําเกษตรตั้งแตยังเด็กมาจนถึงปจจุบัน โดยเริ่มตนจากการปลูกฝง
ของบิดามารดาที่มีอาชีพทํานา และอีกแรงปลูกฝงหนึ่ง คือ สํานักสันติอโศก ที่ไดทําใหลุงทองปานได
เรียนรูการทําเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย ตลอดจนไดนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในชีวิตของตน ตั้งแต ป พ.ศ. 2540 มาจนถึงปจจุบัน
ลุงทองปานเริ่มสรางครอบครัว ครั้นที่ตนไดเขารวมกิจกรรมของเครือขายสันติอโศก จึงได
พบกับปาทวีปซึ่งที่เปนผูหนึ่งที่ศรัทธาในสันติอโศก โดยทั้งสองมีลูกชายดวยกัน 1 คน ชื่อ นายดอกดิน
เผาโสภา ขณะนี้กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม ลุง
ทองปานและครอบครั วไดตั้ง หลั กปกฐานอยูที่บานหนองปลวก ตําบลหนองกุลา อําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสานในพื้นที่ของตน โดยไดปลูกผักปลอด
สารพิษ ปลูกขาว เพาะเห็ด และทําปุยอิน ทรีย จากองคความรูทางการเกษตรที่ตนมีอยูและไดรับ
ความรูเพิ่มพูนมาจากสันติโศก จนถึงป พ.ศ. 2550 ลุงทองปานจึงไดกอตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุนชนตําบลหนองกุลาขึ้นในที่ดินของตนจนถึงปจจุบัน
จากพั ฒ นาการชีวิ ตตั้งแตเริ่ม แรกจนถึงป จ จุบั น ลุง ทองปานได สั่งสมประสบการณ ก าร
ทํางานมากมาย ไดอุทิศตน อุทิศเวลา และไดจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุนชนตําบลหนอง
กุลาขึ้นในที่ดินของตนเอง เพื่อถายทอดองคความรูในการทําเกษตรอินทรียและการดําเนินชีวิตตาม
หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพีย งที่ส ามารถพึ่ง พาตนเองไดอ ย า งมี ค วามสุ ข ให แ กนั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
เกษตรกร ตลอดจนผูที่สนใจ จนเผยแพรออกสูสาธารณชนอยางกวางขวาง จากคุณงามความดีของลุง
ทองปานจึงไดนํามาซึ่งความภาคภูมิใจแกตนและครอบครัว ซึ่งสังคมไดมอบรางวัลเกียรติคุณใหแกลุง
ทองปานจํานวนมาก หนึ่งในรางวัลเหลานั้นคือ การเชิดชูเกียรติเปนปราชญชาวบาน ดานเศรษฐกิจ
พอเพียง จากสํานักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัดพิษณุโลก ในป พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ลุงทองปาน
ยังเปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงานหลายแหงในจังหวัดพิษณุโลก เชน คณะกรรมการศึกษานอกระบบ
(กศน.) อําเภอบางระกํา คณะกรรมการสภาประชาชนอําเภอบางระกํา และคณะกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบลหนองกุลา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เปนตน
จากการที่ลุงทองปานไดรับอิทธิพลจากเครือขายสันติอโศกที่ปลูกฝงแนวคิดในการนําหลัก
เศรษฐกิจ พอเพี ย งมาประยุก ตใ ชใ นชีวิต ประจํา วัน
และจากความศรัท ธาในหลัก คํ า สอนของ
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พระพุทธศาสนาดวยการลดละอบายมุข ถือศีล กินมังสวิรัติ และทําเกษตรอินทรีย ที่ไมใชสารเคมี ไม
ทํารายดิน ไมทําลายสิ่งแวดลอม ลุงทองปานไดใหแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของตนไว 2
องคประกอบ คือ 1) แนวคิดดานกายภาพ หมายถึง บุคคลนั้นตองมีความขยันขันแข็ง มีจิตใจมุงมั่นที่
จะไมใชสารเคมี ทําเกษตรอินทรีย ไมทํารายดิน ไมทําลายสิ่งแวดลอม เพียงเพื่อหวังผลตอบแทนระยะ
สั้น โดยตองมีความพอเพียง พออยู พอกิน ไมทําสิ่งใดที่เกินกําลังของตัวเอง นอกจากนี้ตองรักที่จะ
พึ่งพาตนเอง ไมหวังใหบุคคลอื่นมาชวย ตองคิดที่จะยืนบนขาของตัวเองใหได และ 2) แนวคิดดานจิต
ภาพ หมายถึง บุคคลนั้นตองเลิกลดอบายมุข หันมาเอาจริงเอาจังกับการทํามาหาเลี้ยงชีพ อีกทั้งลุง
ทองปานไดนิยามความหมายของหลักเศรษฐกิจพอเพียงในแนวคิดของตนไววา เศรษฐกิจพอเพียง คือ
การอุมชูตัวเองได อาทิ อาหารการกิน พอกินหรือไม ถาเหลือก็แจก ถาเหลือแจกก็ขาย ใหใชสิ่งที่
ตนเองผลิต คือ ทําอะไรไดก็ใชอันนั้น ปลูกอะไรก็กินอันนั้น กินสิ่งที่ปลูก มีเหลือก็แบงปนกัน ชวยลด
รายจายในครัวเรือน ไมใชสารเคมี ทําใหดินดี และสิ่งแวดลอมดี
ลุงทองปานไดถายทอดองคความรูในการทําเกษตรกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติจริงที่ตนเองไดสั่งสมประสบการณจนมีความรูความเชี่ยวชาญ นํามาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
เปนที่ประจักษตอสังคม และไดกอตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลหนองกุลาขึ้น ในป พ.ศ.
2550 ตอมาไดรับการยกยองใหเปนปราชญชาวบานดานเศรษฐกิจพอเพียง ในป พ.ศ. 2551 สงผลให
ลุงทองปานมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญหนึ่งในสังคม คือ การเปนครู ผูถายทอดองคความรูตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกลเคียงจากรุนสูรุน โดยมิไดหวงวิชาความรูแต
อย า งใด เพื่ อ เพี ย งต อ งการให ศิ ษ ย ข องตนนั้ น ได ต อ สู กั บ ความยากจน โดยการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมที่สามารถลดตนทุน และใหไดผลผลิตตอไรมากขึ้น โดยที่ลุงทองปานมีเทคนิควิธีการสอน
และกิ จ กรรมการฝ ก อบรมต า งๆ ที่ จ ะสอนให ลู ก ศิ ษ ย นั้ น รู จั ก ความพอเพี ย งให มี ค วามสุ ข ในการ
ดํารงชีวิต ไมเนนที่ตัวเงิน ยึดถือศีลเปนหลักชี้นําในการดําเนินชีวิต และรักษธรรมชาติ เพื่อวางพื้นฐาน
ใหลูกศิษยสามารถพึ่งตนเอง และสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดตอไป อยางไรก็ตาม ศูนย
เรียนรูฯ ก็ยังประสบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรหรือทีมวิทยากร ซึ่งเกิดจาก
การขาดหายไปหรือลาออกจากการเปนคณะกรรมการศูนยเรียนรูฯ
วิถีชีวิตของลุงทองปานไดนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเปนแนวทางหลักในการ
ดําเนินชีวิตโดยการลดละอบายมุข ถือศีล กินมังสวิรัติ ผนวกกับการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงโดยการ
ทํ า เกษตรอิ น ทรี ย ที่ ไ ม ใ ช ส ารเคมี ไม ทํ า ร า ยดิ น ไม ทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ ม ตลอดจนการทํ า งานเพื่ อ
ขับเคลื่อนสังคมโดยรวมใหพึ่งพาตนเองได
ปจ จัยที่สงผลตอความสํา เร็จ ในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของลุงทองปาน
ประกอบดวย ปจจัยภายใน ไดแก ความมานะอดทด ความขยัน การเสียสละ และการประหยัด และ
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ปจจัยภายนอก ไดแก บทบาททางสังคม ประสบการณในการทํางานดานเกษตรกรรม การสนับสนุน
ของคนในครอบครัว และความรวมมือขององคกรภาครัฐ
อภิปรายผล
1. จากการศึกษาแนวคิดในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการทําเกษตร
ธรรมชาติหรือเกษตรอินทรียของลุงทองปาน พบวา ลุงทองปานไดรับอิทธิพลจากสํานักสันติอโศกที่
ปลูกฝงแนวคิดนี้ใหกับเครือขายของสํานักสันติอโศก ดวยแรงศรัทธาของลุงทองปานที่มีตอตัวแบบที่ดี
ในการดําเนินชีวิต นั่นคือ ทานโพธิรักษหรือสมณโพธิรักษ เจาสํานักสันติอโศก โดยทานมีปรัชญาแหง
ศาสนาพุทธ ที่เชื่อมั่นวา สัมมาทิฐิ เปนแกนสําคัญของมนุษยและสังคม โดยมีความเปนอยู อยางเรียบ
งาย, พึ่งตนเองได, สรางสรรค, ขยัน-อดทน, ไมเอาเปรียบใคร, ตั้งใจเสียสละ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี
การเรียนรูทางปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ Bandura โดยที่ Bandura เชื่อวา การ
เรี ย นรู ข องมนุ ษ ย ส ว นมากเป น การเรี ย นรู โ ดยการสั ง เกตหรื อ การเลี ย นแบบ เนื่ อ งจากมนุ ษ ย มี
ปฏิสัมพันธ (Interact) กับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวอยูเสมอ โดยที่ปจจัยสําคัญในการเรียนรู คือ ตัว
ผูเรียนจะตองมีความตั้งใจ และมีความพรอมทั้งรางกาย สติปญญา ความจํา ความสามารถ และ
ควบคุมตนเองไดดี จึงจะแสดงไดเหมือนตัวแบบหรือดีกวาตัวแบบ ตัวแบบอาจจะเปนบุคคล การตูน
ตัวละคร ที่ไดดูทางโทรทัศน สิ่งพิมพตางๆ ดังนั้นตัวแบบซึ่งเปนผูที่ทําหนาที่สั่งสอน และบุคคลอื่นที่
กระทําพฤติกรรมที่ดีตอไป
2. จากการที่ลุงทองปานไดถายทอดองคความรูในการทําเกษตรกรรมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติจริงที่ตนเองไดสั่งสมประสบการณจนมีความรูความเชี่ยวชาญ นํามาปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรมเปนที่ประจักษตอสังคม สงผลใหลุงทองปานไดมีบทบาททางสังคมมากมาย จนไดรับการ
ยกยองใหเปนปราชญชาวบานดานเศรษฐกิจพอเพียง ในป พ.ศ. 2551 จากจุดเริ่มตนเพียงการทํา
การเกษตรอิ น ทรี ย ข องลุง ทองปานกับ ภรรยา จากนั้น องคค วามรู ใ นการทํา เกษตรกรรมตามหลั ก
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของลุ ง ทองปานก็ ไ ด ข ยายวงกว า งไปยั ง ญาติ พี่ น อ ง เกษตรกร นั ก เรี ย น นิ สิ ต
นักศึกษา และผูที่สนใจ เปนจํานวนไมนอย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการวิเคราะหเครือขายสังคมของ
เจเรไม โบเซแวง (Jeremy Boissevain) ไดอธิบายวา เริ่มจากการกําหนดตัวบุคคลที่เปนจุดศูนยกลาง
เพื่อทําการศึกษาลักษณะความสัมพันธเสียกอน โดยวิเคราะหเครือขายความสัมพันธทางสังคมของ
บุคคลโดยอาศัยระยะหางทางสังคม ระดับความผูกพันและหนาที่รับผิดชอบที่บุคคลมีตอกันเปนเกณฑ
ซึ่งทําใหไดเครือขาย 3 ประเภท ไดแก 1) เครือขายทางสังคมที่เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลที่
เปนจุดศูนยกลางกับบุคคลที่มีความใกลชิดมากที่สุด ไดแก สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ญาติพี่นอง
และกลุมเพื่อนสนิท เรียกวา เครือขายใกลชิด (Intimate network) 2) เครือขายทางสังคมที่เกิดจาก
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ความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนจุดศูนยกลางกับบุคคลที่มีความรูจักคุนเคยรองลงมาจากบุคคลกลุม
แรก ซึ่ ง ได แ ก เครื อ ญาติ พี่ น อ งห า งๆ เพื่ อ น และคนรู จั ก อื่ น ๆเรี ย กว า เครื อ ข า ยรอง (Effective
network) และ 3) เครือขายทางสังคมที่เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนจุดศูนยกลางกับ
บุคคลอื่น โดยบุคคลอื่นนี้ผูที่เปนจุดศูนยกลางไมมีความรูจักเปนการสวนตัว แตรูจักมีความสัมพันธ
ด ว ยโดยอาศั ยผ า นกลุ ม บุ ค คลที่ เป น เครื อข า ยรองอีก ตอ หนึ่ ง เรี ยกวา เครื อข า ยขยาย (Extended
network) ทั้งนี้เนื่องจากการขยายองคความรูในการทําเกษตรกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของลุง
ทองปานจนเปนที่รูจักของสังคมนั้นจะตองอาศัยความสัมพันธของคนใกลชิดเปนอันดับแรก หรืออาจ
กลาวไดวา “ใหคนใกลตัวทําเปนเสียกอน” คือ ครอบครัว และญาติพี่นอง แลวจึงคอยขยายผลไปยัง
กลุมอื่นๆ อาทิ เกษตรกร นักเรียน นิสิตนักศึกษา และผูที่มีความสนใจ
3. จากผลการวิจัยพบวาวิถีชีวิตของลุงทองปานไดนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา
เปนแนวทางหลักในการดําเนินชีวิตโดยการลดละอบายมุข ถือศีล กินมังสวิรัติ ผนวกกับการดําเนิน
ชีวิต แบบพอเพีย งโดยการทํ า เกษตรอิ นทรี ย ที่ไ ม ใ ชส ารเคมี ไมทํา รา ยดิ น ไม ทํา ลายสิ่ง แวดลอ ม
ตลอดจนการทํางานเพื่อขับเคลื่อนสังคมโดยรวมใหพึ่งพาตนเองได มีความสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ
ความพอประมาณ : การใชชีวิตแบบพออยูพอกิน พอดีที่ไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป ตาม
ความสามารถและกําลังของตนเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น การผลิตที่เพียงพอใชบริโภค สวนที่เหลือก็
นํามาจําหนาย
ความมีเหตุผล : การคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการใชสารเคมีในการทําเกษตร เชน
สภาพแวดลอม สิ่งมีชีวิต เปนตน รวมถึงการชี้ใหเห็นถึงความสําคัญในการสรางพื้นฐานของอาชีพที่
เกี่ยวของกับการเกษตรอยางถูกตองในการถายทอดการทําเกษตรอินทรีย สรางความรู ความเขาใจถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการนําไปปฏิบัติที่ถูกตอง
การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว : เตรียมพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นกับการใชสารเคมีในการทําการเกษตร เชน ราคาปุย ราคาผลผลิต เปนตน รวมถึงการลดและ
เลิกการพึ่งพาสารเคมี
เงื่ อ นไขความรู : มี ก ารเชื่ อ มโยงความรู ใ นการทํ า เกษตรอิ น ทรี ย ม าสู ก ารวางแผนและ
ระมั ด ระวั ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผลิ ต และผู บ ริ โ ภค เช น ความปลอดภั ย ในการบริ โ ภคผั ก ปลอดสารพิ ษ
กระบวนการผลิตที่ปลอดสารเคมี สุขภาพแข็งแรง เปนตน
เงื่อนไขคุณธรรม : มีความตั้งใจในการเลิกใชสารเคมีในการทําการเกษตร มีความตระหนัก
ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต และมีความเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ
1.1 เกษตรกรควรนําแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของลุงทองปาน เผาโสภา
ไปปฏิบัติเปนแนวทางในการประกอบอาชีพของตน
1.2 สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานตางๆ ควรนําแนวทางการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของลุงทองปาน เผาโสภา ไปเปนตัวอยางของปราชญชาวบานที่มีการศึกษา คนควา ทดลอง
จนประสบความสําเร็จมาแลวในการจัดการศึกษาในชุมชน
1.3 สถาบันการศึกษาควรนําแนวทางการทําการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
แนะแนวทางใหนักเรียน นิสิตนักศึกษา เพื่อเปนการฝกอาชีพ เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดพบแนวทางใน
ประกอบอาชีพในทองถิ่นของตน เพื่อลดการอพยพเคลื่อนยายแรงงานเขาเมือง
1.4 สถาบันการศึกษาควรสรางประสบการณใหนักเรียน นิสิตนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง
โดยการใชองคความรูเศรษฐกิจพอเพียงของลุงทองปาน เผาโสภา เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรในทองถิ่น ไดเรียนรูสิ่งที่อยู
ใกลตัว ดวยการจัดทําหลักสูตรอาชีพในทองถิ่น
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป
2.1 ควรศึกษาวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคลอื่นในพื้นที่อื่นๆ เปน
กรณีศึกษา เพื่อเผยแพรตัวอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป
2.2 ควรศึกษากระบวนการถายองคความรูเศรษฐกิจพอเพียงของลุงทองปาน เผาโสภา
2.3 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให
ครอบคลุมมากขึ้น
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