
บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  การวจิยัเชิงปฏิบติัการ การจดัการความรู้ทางการเงินและการบญัชีเพื่อพฒันาการผลิตเห็ด
และผกัปลอดสารพิษกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. การจดัการความรู้ 
2. การเงิน 
3. การบญัชี 
4. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเห็ด 
5. ส่วนประกอบของเห็ด 
6. ผกัปลอดสารพิษ 
7. รูปแบบการผลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ 
8. เศรษฐกิจพอเพียง 
9. แนวคิดงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน 
10. สภาพพื้นท่ีวจิยั 
11. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
       การจดัการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันา
ให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้ง
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้องคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด    
โดยท่ีความรู้ มี 2 ประเภท ดงัน้ี (สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2548) 

          1. ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ ทกัษะ ความ
ช านาญ ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพดูหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ 
หรือการคิดเชิงวเิคราะห์  

          2. ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีคนสร้างข้ึนและถ่ายทอดโดย
ผา่นภาษาอย่างเป็นทางการและมีรูปแบบมีลกัษณะของการจดัระบบท่ีบนัทึกขอ้มูลในส่ือรูปแบบใด
รูปแบบหน่ึง (น ้าทิพย,์ 2547) เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโสตทศัน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html)โดย
http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html)โดย
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การจดัการ “ความรู้เด่นชดั” จะเน้นไปท่ีการเขา้ถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และตีความ
ได ้เม่ือน าไปใชแ้ลว้เกิดความรู้ใหม่ ก็น ามาสรุปไว ้เพื่อใชอ้า้งอิง หรือให้ผูอ่ื้นเขา้ถึงไดต่้อไป (ดูวงจร
ทางซา้ยในภาพท่ี 1) ส่วนการจดัการ “ความรู้ซ่อนเร้น” นั้นจะเนน้ไปท่ีการจดัเวทีเพื่อให้มีการแบ่งปัน
ความรู้ท่ีอยู่ในตวัผูป้ฏิบติั ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั อนัน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ ท่ีแต่ละคน
สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดต่้อไป  (ดูวงจรทางขวาในภาพท่ี 1) 

 
  ภาพท่ี 1  วงจรความรู้เด่นชดัและความรู้ซ่อนเร้น 
  ท่ีมา        สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2548 

 
      ความตอ้งการน าความรู้ท่ีมีอยู่ในแต่ละบุคคลมาใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางการจดัการ
ความรู้ในองค์กร โดยการสร้างแหล่งจดัเก็บความรู้และพฒันาวิธีการเขา้ถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
ขั้นตอนการจดัการความรู้ตามแนวคิดของ Takeuchi and Nonaka เรียกวา่ ขั้นตอนการจดัการความรู้ 
SECI มี 4 ขั้นตอน คือ Socialization เป็นการระดมความคิด แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม 
Externalization เป็นการน าขอ้มูลจากการระดมความคิดมาจดัระบบและบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร Combination เป็นการสร้างความรู้ใหม่โดยการรวบรวมความรู้หลายประเภทมาจดัหมวดหมู่ 
Internalization เป็นการน าความรู้จากความรู้เด่นชดัมาฝึกปฏิบติั คิด วเิคราะห์ สร้างสรรคจ์นกลายเป็น
ความรู้ซ่อนเร้น ตามภาพท่ี 2 ขั้นตอนการจดัการความรู้ SECI   ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 2  ขั้นตอนการจดัการความรู้ SECI 
ท่ีมา       Takeuchi and Nonaka, 2004, p.290  
 

การเงิน 
การเงิน (Finance) มีขอบเขตท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั 3 ดา้น คือ ดา้นตลาดเงินและตลาดทุน  

(Money and Capital Markets) ดา้นการลงทุน (Investments) ดา้นการจดัการทางการเงิน (Financial 
Management) หรืออาจเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ การเงินธุรกิจ (Business Finance) ดงัน้ี 

1. ตลาดเงินและตลาดทุน เก่ียวขอ้งกบัสถาบนัการเงินซ่ึงมีส่วนส าคญัในการจดัหา
เงินทุนในการด าเนินงานให้กบัองคก์ารธุรกิจ รวมถึงหลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงินต่าง ๆ ตลาด
ทางการเงินสามารถแบ่งเป็นตลาดเงินและตลาดทุน  

 1.1 ตลาดเงิน หมายถึง หลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงินท่ีมีอายไุม่เกิน 1 ปี 
 1.2 ตลาดทุน หมายถึง หลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงินท่ีมีอายมุากกวา่ 1 ปี 

ข้ึนไป ตลาดทุนแบ่งเป็น ตลาดแรก ซ่ึงหมายถึงการจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องผูท่ี้ออกหลกัทรัพยใ์ห้แก่ผู ้
ซ้ือเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) ส่วนตลาดรอง หมายถึง การจ าหน่ายหลกัทรัพยใ์ห้ผูซ้ื้อคร้ัง
ต่อ ๆ ไป ซ่ึงตลาดรองในประเทศไทย ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. การลงทุน  เป็นการตดัสินใจลงทุนโดยค านึงถึงการใชเ้งินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่องคก์รธุรกิจ เช่น การซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่ การฝากเงินไวก้บัธนาคาร การซ้ือตราสารต่าง ๆ 

3. การเงินธุรกจิ  เก่ียวขอ้งกบัการจดัการทางการเงินภายในองคก์รธุรกิจ เช่น การบริหาร
เงินสด การจดัหาเงินทุน การบริหารโครงสร้างทางการเงิน การใหสิ้นเช่ือทางการคา้ เป็นตน้ 
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ความหมายของเงินทุน และลกัษณะของการจดัหาและใชไ้ปของเงินทุน มีดงัน้ี 
เงินทุนมีหลายความหมาย ทั้งในความหมายกวา้งและแคบ ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาใน

ขณะนั้น ดงัน้ี 
1. เงินทุนในความหมายกวา้ง หมายถึง สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของผูถื้อหุ้น สะทอ้น

ใหเ้ห็นการลงทุนและการเคล่ือนไหวของเงินทุนอยา่งกวา้ง ๆ 
2. เงินทุน หมายถึง เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ คือ สินทรัพย์หมุนเวียนหักหน้ีสิน

หมุนเวยีน สะทอ้นใหเ้ห็นการไดม้าและใชไ้ปของเงินทุนหมุนเวยีน 
3. เงินทุน หมายถึง เงินสด จะพิจารณาเฉพาะการเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของ 

เงินสด 
เงินทุนมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ และเงินทุนของธุรกิจจะมีการเคล่ือนไหวอยา่ง

ต่อเน่ือง ตราบเท่าท่ีธุรกิจยงัด าเนินงานอยู ่การไดม้าและการใชไ้ปของเงินทุนมีลกัษณะดงัน้ี 
1. การไดม้าซ่ึงเงินทุนของธุรกิจมี 2 แหล่ง ดงัน้ี 

1.1 แหล่งเงินทุนภายใน คือ เจา้ของธุรกิจ และก าไรท่ีธุรกิจสะสมไว ้
1.2 แหล่งเงินทุนภายนอก คือ เจา้หน้ีระยะสั้นและเจา้หน้ีระยะยาว 

2. การใชไ้ปซ่ึงเงินทุน มี 2 แหล่ง ดงัน้ี 
2.1 การลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวยีน เช่น ลูกหน้ี สินคา้คงเหลือ หลกัทรัพยร์ะยะ 

สั้น มีลกัษณะส าคญัคือ สภาพคล่องสูง สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดภายใน 1 ปี 
2.2 การลงทุนในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เช่น ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีลกัษณะ 

ส าคญัคือ สภาพคล่องต ่า เปล่ียนเป็นเงินสดไดย้าก ตอ้งใชเ้วลานาน 
เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) หรือ สินทรัพยห์มุนเวียน เป็นเงินทุนท่ีใชใ้นการ

ด าเนินงานของธุรกิจ หรือหมายถึง การลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั้ น ซ่ึงประกอบด้วย เงินสด 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด สินคา้คงเหลือและลูกหน้ีการคา้  

กิจการควรมีการจดัการเงินทุนหมุนเวียนในระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลดีต่อกิจการ 
หลกัพื้นฐานในการก าหนดนโยบายเงินทุนหมุนเวียนประการหน่ึงคือ หลกัความสอดคลอ้ง (Hedging 
Principle) หรือ หลกัการช าระคืนภายในตวัเองของหน้ีสิน (Principle of Self-Liquidating Debt)  คือ 
ความสอดคลอ้งระหวา่งกระแสเงินสดท่ีไดรั้บจากการลงทุนในสินทรัพยก์บัก าหนดการช าระหน้ีจาก
การจดัหาเงินทุนจากหน้ีสิน เช่น วนัท่ี  15 มกราคม ท่ีประชุมมีมติว่ากิจการตอ้งเพิ่มสินคา้เพื่อขาย
ในช่วงวนัวาเลนไทน์ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีความตอ้งการสินคา้สูงประมาณช่วง 2 เดือนในหน่ึงปี ดงันั้น
กิจการควรจดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้น และเม่ือถึงก าหนดช าระคืนกิจการจะน าเงินสดท่ี
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ไดรั้บจากการขายสินคา้มาช าระคืน กิจการไม่จ  าเป็นตอ้งจดัหาเงินทุนระยะยาวเพราะจะท าให้กิจการมี
เงินทุนส่วนเกินเหลืออยู่และจะส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของกิจการลดต ่ าลงได้
เน่ืองมาจากการจ่ายดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงใหเ้จา้หน้ี 
 

การบัญชี 
        การบญัชี คือ ศิลปะของการเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนก และท าสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบั
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชี ก็คือ การใหข้อ้มูลทางการเงิน 
ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ
บญัชี การจดัท างบการเงิน และบญัชีตน้ทุน มีดงัน้ี 

1. ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัการบัญชี  
     ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบญัชี ไดแ้ก่ แม่บทการบญัชี สมการบญัชี ความหมายของ

สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ องคป์ระกอบของงบการเงิน ผงับญัชี และเอกสารท่ีใชใ้นการ
บนัทึกบญัชี มีดงัน้ี 

      1.1  แม่บทการบัญชี (Accounting Framework) เป็นแนวคิดพื้นฐานส าหรับการ 
จดัท าและน าเสนองบการเงิน เน่ืองจากงบการเงินท่ีกิจการจดัท าข้ึนเพื่อน าเสนอต่อผูใ้ช้งบการเงิน
ทัว่ไป ดงันั้นสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยจึงไดก้ าหนดเป็นหลกัเกณฑ์
ในการก าหนดมาตรฐานการบญัชีและการปฏิบติัทางบญัชีท่ีสากลยอมรับ เพื่อสร้างความเช่ือถือและ
เพิ่มความเช่ือมัน่ให้กับผูใ้ช้งบการเงิน แม่บทการบญัชีส าหรับการจดัท าและน าเสนองบการเงิน
ประกอบไปดว้ยเน้ือหาท่ีส าคญั คือ วตัถุประสงค์ของงบการเงิน ขอ้สมมติในการจดัท างบการเงิน 
ขอ้จ ากดัของงบการเงิน และลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน แม่บทการบญัชี แสดงดงัภาพท่ี 3  
ดงัน้ี 
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                                                                         ลกัษณะของงบการเงิน 
 
 
วตัถุประสงค์                              ใหข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
 
 
ข้อสมมุต ิ              เกณฑค์งคา้ง                                             การด าเนินงานต่อเน่ือง 
 
 
ข้อจ ากดั  ทนัต่อเวลา               ความสมดุลระหวา่งประโยชน์                   ความสมดุล 
                 ลกัษณะเชิงคุณภาพ 
 
 
ลกัษณะเชิงคุณภาพ                              ถูกตอ้งและยติุธรรมหรือถูกตอ้งตามควร 
 
 
ลกัษณะแรก         เขา้ใจได ้         เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ        เช่ือถือได ้        เปรียบเทียบกนัได ้
 
 
ลกัษณะรอง           นยัส าคญั 

 
 

 
      

                                                                             
 
ภาพท่ี 3   แม่บทการบญัชีส าหรับการจดัท าและน าเสนองบการเงิน 
ท่ีมา  :   สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, 2544 

ท่ีไดรั้บกบัตน้ทุนท่ีเสียไป ของลกัษณะเชิงคุณภาพ 
 

ตวัแทนอนั 
เท่ียงธรรม 

เน้ือหาส าคญั 
กวา่รูปแบบ 

  ความ 
เป็นกลาง 

     ความ 
ระมดัระวงั 

   ความ 
ครบถว้น 
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        1.2 สมการบัญชี (Accounting Equation) เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพย ์ 
หน้ีสิน และส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของในลกัษณะสมดุลกนั  สมการบญัชีจะช่วยผูท้  าบญัชีในการจดัท า 
งบการเงิน (วาริพิณ  มงคลสมยั, 2551) เน่ืองจากสมการบญัชีจะแสดงใหเ้ห็นวา่กิจการไดสิ้นทรัพย ์
มาจากการลงทุนของเจา้ของเท่าใด และจากการก่อหน้ีเท่าใด ดงันั้นทุกรอบระยะเวลาบญัชีงบดุล 
จะแสดงสินทรัพยร์วมเท่ากบัหน้ีสินและส่วนของเจา้ของเสมอ ดงัภาพท่ี 4   

 
 
 
 
 
                                             

 
สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ 

 
ภาพท่ี 4  สมการบญัชี 
 
                     1.3 ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ  มีความหมายและ
ลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 
                                       1.3.1 สินทรัพย์ (Assets)  หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูใ่นความควบคุมของกิจการ 
ทรัพยากรดงักล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงกิจการคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก
ทรัพยากรนั้นในอนาคต สินทรัพยแ์บ่งเป็น 2 ประเภท คือ สินทรัพยห์มุนเวียน ไดแ้ก่ เงินสด ลูกหน้ี
การคา้ เป็นตน้ และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

                       1.3.2 หนี้สิน (Liabilities)  หมายถึง ภาระผกูพนัในปัจจุบนัของกิจการ ภาระ
ผูกพนัดงักล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการ
สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หน้ีสินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ หน้ีสินหมุนเวียน 
ไดแ้ก่เจา้หน้ีการคา้ และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน ไดแ้ก่ เงินกูย้มืระยะยาว 

       1.3.3 ส่วนของเจ้าของ (Owners Equity) หมายถึง ส่วนไดเ้สียคงเหลือใน
สินทรัพยข์องกิจการหลงัจากหกัหน้ีสินทั้งส้ินออกแลว้  

สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

ส่วนของ 
เจา้ของ 
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                          1.4 องค์ประกอบของงบการเงิน งบการเงิน (Financial Statement) คือ รายงาน
ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีกิจการจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ในรอบระยะเวลาบัญชีหน่ึง งบการเงินท่ีสมบูรณ์ต้อง
ประกอบดว้ยงบการเงินต่าง ๆ ดงัน้ี 

           1.4.1 งบดุล เป็นรายงานท่ีจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางบญัชีเพื่อแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัใดวนัหน่ึง กิจการมีรายการสินทรัพย ์และหน้ีสินประเภทใดบา้ง เป็นมูลค่าเท่าใด และมีเงินทุน
หรือส่วนท่ีเป็นของเจา้ของกิจการเป็นจ านวนเท่าใด 

           1.4.2  งบก าไรขาดทุน เป็นรายงานทางการเงินท่ีกิจการจดัท าข้ึนเพื่อแสดงผล 
การด าเนินงานว่า ระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง ๆ กิจการมีรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายอะไรบา้ง เป็น
จ านวนเงินเท่าใดและมีผลการด าเนินงานเป็นก าไรหรือขาดทุนสุทธิจ านวนเท่าใด 

           1.4.3 งบใดงบหน่ึง คือ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ   หรือ 
งบก าไรสะสม แสดงให้เห็นก าไรสะสมตน้งวด รายการท่ีผลต่อก าไรสะสมในงวดปัจจุบนั และก าไร
สะสมปลายงวด หรืองบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

           1.4.4 งบกระแสเงินสด เป็นรายงานการเงินท่ีท าข้ึนเพื่อแสดงการไดม้าและใช้
ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด วา่ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี กิจการไดเ้งินสดและใช้
จ่ายเงินสดในกิจกรรมใดบา้ง จ านวนเงินเท่าใด และมีเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึนหรือลดลงเป็นจ านวนเงิน
เท่าใด 

                           1.4.5 นโยบายการบญัชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีลกัษณะเป็นการ
ขยายความของรายการในงบการเงินและให้รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีไม่อาจแสดงไวใ้นงบการเงินได ้ทั้งน้ี
เพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงินไดอ่้านงบการเงินเขา้ใจชดัเจนยิง่ข้ึน ขอ้มูลท่ีปรากฏในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน ไดแ้ก่ นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีกิจการเลือกใชใ้นการจดัท างบการเงิน ภาระผกูพนัต่าง ๆ  
เช่น ขอ้จ ากดั หรือพนัธะตามสัญญา รายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา้  

   งบดุลและงบก าไรขาดทุนจะใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้และเป็นพื้นฐานท่ีส าคญั ซ่ึงงบดุล 
จะแสดงบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัฐานะการเงิน คือ สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 
ส าหรับงบก าไรขาดทุนจะแสดงบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัผลการด าเนินงาน แสดงดงัภาพท่ี  
5  ดงัน้ี 
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             งบดุล                 งบก าไรขาดทุน 

 
 

         สินทรัพย ์       หน้ีสิน    ส่วนของเจา้ของ        รายได ้          ค่าใชจ่้าย 

ภาพท่ี 5   องคป์ระกอบของงบดุลและงบก าไรขาดทุน 

ท่ีมา  :   กลัยาณี  กิตติจิตต,์ 2542 
 

               1.5 ผงับัญชี (Chart of Accounts) คือ ช่ือและเลขท่ีบญัชีต่าง ๆ ทั้งหมดของกิจการ  
เพื่อประโยชน์ในการอา้งอิงขอ้มูล โดยจดัเรียงตามหมวดบญัชีคือ สินทรัพย ์หน้ีสิน ทุน รายได ้และ
ค่าใชจ่้าย จ านวนบญัชีและช่ือบญัชี ท่ีใชใ้นธุรกิจต่าง ๆ นั้นจะมีความแตกต่างกนัไปตามประเภทของ 
แต่ละธุรกิจด้วย เช่น กิจการบริการ มีบญัชีรายได้ค่าบริการ กิจการพาณิชยกรรม มีบญัชีขาย หรือ
กิจการผลิต มีบญัชีงานระหว่างท า นอกจากน้ียงัข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของผูบ้ริหารภายในองค์กร
ดว้ยว่าตอ้งการไดข้อ้มูลทางการบญัชีท่ีมีความละเอียดมากน้อยเพียงใด เช่น บญัชีค่าสาธารณูปโภค 
บางธุรกิจอาจก าหนดให้เป็นบญัชีเดียวท่ีใชแ้ทนค่าใชจ่้ายประเภทค่าน ้ าประปา และค่าไฟฟ้า แต่บาง
ธุรกิจอาจตอ้งการทราบรายละเอียดของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอย่างชัดเจน ซ่ึงจะต้องมีการแยก
ประเภทของบญัชีออกไปแต่ละรายการ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริหาร เช่น บญัชีค่า
น ้าประปา บญัชีค่าไฟฟ้า เป็นตน้ 
   ในการก าหนดเลขท่ีบญัชีนั้นโดยทัว่ไปจะมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
                       บญัชีหมวดสินทรัพย ์ ใหเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ย 1 
                       บญัชีหมวดหน้ีสิน   ใหเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ย 2 
           บญัชีหมวดส่วนของเจา้ของ  ใหเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ย 3 
           บญัชีหมวดรายได ้  ใหเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ย 4 

        บญัชีหมวดค่าใชจ่้าย  ใหเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ย 5 
 

   เลขท่ีบัญชีท่ีก าหนดส าหรับแต่ละบัญชีนั้นจะใช้เลขก่ีหลักก็ได้ ตามขนาดของ
กิจการ แต่อย่างน้อยควรเป็น 2 หลกั โดยเลขหลกัท่ี 1 แสดงประเภทบญัชีว่าเป็นสินทรัพย ์หน้ีสิน 
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ส่วนของเจา้ของ รายได้ และค่าใช้จ่าย ส่วนเลขหลกัต่อมานั้นจะบอกให้ทราบว่าเป็นบญัชีล าดบัท่ี
เท่าใดในบญัชีประเภทเดียวกนั  เช่น กิจการขนาดเล็กอาจก าหนดเลขท่ีบญัชีเป็น 2 หลกั เลขท่ีบญัชี 11 
แทนบญัชีเงินสด เลขท่ีบญัชี 12 แทนบญัชีลูกหน้ีการคา้ เลขท่ีบญัชี 21 แทนบญัชีเจา้หน้ีการค้า 
ตวัอยา่งผงับญัชีท่ีมีการใหร้หสับญัชีต่าง ๆ ใชต้วัเลขแบบการใหร้หสัเป็นช่วง มีดงัน้ี 

     100 สินทรัพย ์  
      110  - 129 สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 111 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 112 เงินลงทุนชัว่คราว 
 113 ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 
 114 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 115 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน 
 116 สินคา้คงเหลือ 
 117 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
      130  - 139 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
 131 เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สีย 
 132 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 133 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 134 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวอ่ืน 
 135 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 
 136 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 137 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
     200 หน้ีสิน  
       210  - 219 หน้ีสินหมุนเวยีน 
 211 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 212 เจา้หน้ีการคา้ 
 213 เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 214 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 215 เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 
 216 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
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       220  - 239 หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
 221 เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 222 เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน 
 223 ประมาณการหน้ีสิน 
 224 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
     300 ส่วนของผูถื้อหุ้น 
 310 ทุนเรือนหุ้น 
  311 ทุนหุน้สามญั 
 320 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
 330 ก าไรสะสมและส ารองต่าง ๆ 
  331  ส ารองตามกฎหมาย 
  332  ส ารองอ่ืน 
  333  ก าไรสะสม 
     400 รายได ้  
 410 รายไดจ้ากการขาย 
  411  ค่าขาย 
  412  สินคา้รับคืนและส่วนลด 
 420 รายไดอ่ื้น 
     500  - 539 ค่าใชจ่้าย 
 510 ตน้ทุนขาย 
 520 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
 530 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
 540 ดอกเบ้ียจ่าย 
 550 ภาษีเงินได ้

 
                        1.6 เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี การด าเนินธุรกิจในแต่ละวนันั้นจะประกอบดว้ย
รายการทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ ของหน่วยงานทุกหน่วยงานในกิจการ นักบญัชีมีหน้าท่ีรวบรวม
ขอ้มูลเหล่านั้นมาสรุปและน าเสนอเป็นรายงานชนิดต่าง ๆ ให้ผูบ้ริหารรับทราบ จึงจ าเป็นท่ีนกับญัชี
จะตอ้งบนัทึกรายการธุรกิจท่ีเกิดข้ึนให้ครบถว้น และทนัต่อเหตุการณ์  เอกสารท่ีใชบ้นัทึกเหตุการณ์
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นั้นจ าเป็นตอ้งออกแบบให้เหมาะสม เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งแต่ละเร่ืองได้ใช้ส าหรับบนัทึกขอ้มูลอย่าง
ครบถว้นและถูกตอ้ง เอกสารจึงมีส่วนช่วยในการด าเนินงานคือ ท าให้ลดขอ้ผิดพลาดซ่ึงเกิดจากการ
บอกกล่าวกันด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อกัษรท าให้ส่ือข้อความเดียวกันและเอกสารช่วยเป็นส่ือ
ระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวข้องทั้ งภายในและภายนอก เพื่อป้องกันข้อโต้แยง้ท่ีอาจจะเกิดภายหลัง 
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 ก าหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีตอ้งจดัท าบญัชีใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
เอกสารท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชี แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
        1.6.1 เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  ก่อนการบนัทึกบญัชี ผูท้  าบญัชีต้อง
ตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีใหถู้กตอ้งและเรียบร้อย เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  
มีดงัน้ี 
               1) ใบส าคญัท่ีใชป้ระกอบการบนัทึกบญัชี เป็นเอกสารท่ีบุคคลภายในกิจการ
เป็นผูจ้ดัท าเพื่อสรุปรายการและจ านวนเงิน มีการให้เลขท่ีเอกสารเรียงล าดับใบส าคญั เพื่อความ
สะดวกในการอา้งอิงและตรวจสอบ และมีเอกสารหลกัฐานการรับ-จ่ายเงินแนบประกอบกบัใบส าคญั
ดว้ย ตวัอยา่งเช่น ใบส าคญัรับเงิน ใบส าคญัจ่ายเงิน ใบส าคญัขาย ใบส าคญัทัว่ไป เป็นตน้ 
                2 )  เอกสารหลักฐานทางการค้า  เ ป็น เอกสาร ท่ี บุคคลภายในหรือ
บุคคลภายนอกกิจการเป็นผูจ้ดัท าซ่ึงเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกิจการโดยตรง ตวัอย่างเช่น 
ใบเสร็จรับเงิน ใบขอซ้ือ ใบสั่งซ้ือ ใบส่งของ ใบรับของ ใบก ากบัภาษี ใบแจง้หน้ี เป็นตน้ 
                3) เอกสารหลักฐานทางการเงิน ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งยอดเงินฝากจาก
ธนาคาร ใบฝากเงิน ใบถอนเงิน สมุดคู่ฝาก ใบส าคญัเงินสดยอ่ย เป็นตน้ 
                      1.6.2 สมุดบัญชีขั้นต้น เป็นสมุดบัญชีท่ีใช้บันทึกรายการค้าท่ีเกิดข้ึนเป็น
ประจ าวนัตามล าดบัเหตุการณ์เพื่อใช้อา้งอิงในภายหลงั แบ่งเป็น สมุดรายวนัทัว่ไปและสมุดรายวนั
เฉพาะ กิจการท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มีรายการคา้ไม่มากนกัอาจจะจดัท าสมุดบญัชีขั้นตน้เพียงเล่มเดียว คือ 
สมุดรายวนัทัว่ไป แต่ถา้เป็นกิจการขนาดใหญ่และมีปริมาณรายการคา้มาก ควรจะจดัท าสมุดรายวนั
เฉพาะแยกการบนัทึกเป็นเร่ือง ๆ ไป ได้แก่ สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย สมุดรายวนัซ้ือ สมุด
รายวนัขาย สมุดรายวนัรับคืน หรือ สมุดรายวนัส่งคืน เป็นตน้ 

               1) สมุดรายวนัทัว่ไป (General Journal) เป็นสมุดท่ีบนัทึกรายการทางบญัชี 
ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดตามล าดบัเหตุการณ์ โดยแสดงวนัท่ี บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวนเงินทั้งด้านเดบิตและ
เครดิตตามหลกับญัชีคู่ และค าอธิบายรายการอย่างย่อ ๆ เพื่อให้ทราบความเป็นมาของรายการ มี
แบบฟอร์มดงัน้ี 
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                                                            สมุดรายวนัทัว่ไป                                                หน้า…. 

วนัท่ี รายการ เลขท่ี
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

       
(1) (2) (3) (4)  (5)  

       
       
รายละเอียดของขอ้มูลท่ีแสดงในแบบฟอร์มสมุดรายวนัทัว่ไป มีดงัน้ี 
(1) ช่องวนัท่ี          บนัทึกวนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการทางบญัชีโดยเรียงตามล าดบัวนัท่ี 
(2)  ช่องรายการ     บนัทึกช่ือบญัชีโดยบญัชีท่ีเดบิตให้เขียนชิดซา้ย ส่วนบญัชีท่ีเครดิตให้

เขียน 
                              ในบรรทดัต่อมาโดยเยื้องมาทางขวาเล็กนอ้ย หลงัจากนั้นเขียนค าอธิบาย 

                                             ลกัษณะรายการท่ีเกิดข้ึนในบรรทดัต่อมาอยา่งสั้น ๆ และไดใ้จความ                                   
(3)  ช่องเลขท่ีบญัชี บนัทึกเลขท่ีบญัชีแยกประเภท ท่ีผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภทต่าง ๆ  
                               ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(4)  ช่องเดบิต    บนัทึกจ านวนเงินท่ีบนัทึกทางดา้นเดบิต  
(5)  ช่องเครดิต       บนัทึกจ านวนเงินท่ีบนัทึกทางดา้นเครดิต 
 

                  2) สมุดรายวนัเฉพาะ เป็นสมุดรายวนัท่ีใชบ้นัทึกรายการทางบญัชีท่ีเกิดข้ึน
เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามชนิดของสมุดรายวนัเฉพาะเท่านั้น เช่น สมุดรายวนัซ้ือ สมุดรายวนัขาย 
สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย เป็นตน้ 

     1.6.3  สมุดบญัชีขั้นปลายหรือบญัชีแยกประเภท  (Ledger) คือ  บญัชีท่ีจดัแยก
ประเภทรายการทางบญัชีท่ีมีลกัษณะเดียวกนัไวใ้นบญัชีเดียวกนั เม่ือไดร้วบรวมรายการทางการเงิน 
ท่ีเกิดข้ึนและบนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัตามล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนหลงัแล้ว จะตอ้งมีการแยก
รายการเหล่านั้นออกไปตามหมวดหมู่หรือประเภทท่ีเหมาะสม นั่นคือการผ่านรายการเหล่านั้นไป
บญัชีแยกประเภทแต่ละบญัชี คือบญัชีสินทรัพย ์บญัชีหน้ีสิน บญัชีส่วนของเจา้ของ บญัชีรายได ้และ
บญัชีค่าใชจ่้าย  ดงันั้นบญัชีแยกประเภทก็คือ บญัชีท่ีใชบ้นัทึกรายการเดบิตและเครดิตต่าง ๆ ท่ีไดผ้า่น
มาจากสมุดรายวนัขั้นตน้นั่นเอง และเม่ือส้ินงวดก็จะได้น ายอดดุลของบญัชีเหล่านั้นมาใช้ท างบ
การเงินของกิจการซ่ึงไดแ้ก่งบก าไรขาดทุนและงบดุล บญัชีแยกประเภทแต่ละบญัชี อาจแยกเป็นบญัชี
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ยอ่ยลงไปอีก ตวัอยา่งเช่น บญัชีแยกประเภทยอ่ยลูกหน้ีร้านโชคดี บญัชีแยกประเภทยอ่ยลูกหน้ีร้านสุข
ใจ บญัชีแยกประเภทยอ่ยลูกหน้ีร้านทรงสมยั เป็นตน้ 

แบบฟอร์มของบญัชีแยกประเภทแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบมาตรฐาน (Standard Account 
Form) และแบบแสดงยอดคงเหลือ (Balance Account Form) ดงัน้ี 
     1. แบบมาตรฐาน เป็นบญัชีแยกประเภทท่ีมีลกัษณะเหมือนรูปตวั T  
แบ่งออกเป็น 2  ด้านคือ ด้านซ้ายของบญัชี เรียกว่า ด้านเดบิต และดา้นขวาของบญัชี เรียกว่า ด้าน
เครดิตรายละเอียดของแต่ละช่องมีดงัน้ี 
 

บัญชีแยกประเภทแบบมาตรฐาน 

                                                      ช่ือบัญชี………………….….                       เลขที่………… 

วนัท่ี รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต วนัท่ี รายการ หนา้
บญัชี 

เครดิต 

          

          
(1) (2) (3) (4)  (1) (2) (3) (4)  

          
          
          
          
          

(1) ช่องวนัท่ี           บนัทึกวนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 
(2) ช่องรายการ       เขียนช่ือบญัชีท่ีบนัทึกตรงกนัขา้ม หรือค าอธิบายรายการโดยยอ่ 
(3) ช่องหนา้บญัชี   บนัทึกเลขท่ีหนา้ของสมุดรายวนัท่ีใชบ้นัทึกรายการนั้น 
(4) ช่องเดบิตและเครดิต บนัทึกจ านวนเงินของรายการทางบญัชีท่ีเกิดข้ึน  

               2. แบบแสดงยอดคงเหลือ เป็นบญัชีแยกประเภทท่ีมีช่องแสดงจ านวนเงิน 
สามช่องเรียงกนั คือ ช่องเดบิต ช่องเครดิต และช่องยอดคงเหลือ โดยจะแสดงใหเ้ห็นยอดคงเหลือของ
บญัชีนั้นตลอดเวลา 
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บัญชีแยกประเภทแบบแสดงยอดคงเหลอื 

                                ชื่อบญัชี……………….                    เลขที่… 

วนัท่ี รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 

         
         
         
         
         

 
2. การจัดท างบการเงิน 
     การจดัท างบการเงินมีขั้นตอนต่าง ๆ คือ การบนัทึกบญัชี การผา่นบญัชี การหายอด 

คงเหลือ การจดัท างบทดลอง และการจดัท างบการเงิน ดงัน้ี 
        2.1  การบันทกึบัญชี การบนัทึกบญัชี เป็นการบนัทึกรายการคา้ท่ีไดท้  าการวเิคราะห์ 

แลว้มาบนัทึกลงในสมุดรายวนัทัว่ไป ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
1.2.1 ใส่วนัท่ีเกิดรายการคา้ โดยเขียนปีท่ีเกิดรายการไวบ้รรทดัแรกในแต่ละหน้า

ของสมุดรายวนัทัว่ไปเพียงคร้ังเดียว เขียนเดือนและวนัท่ีไวบ้รรทดัต่อมา ส่วนรายการต่อมาจะเขียน
วนัท่ีใหม่หรือเดือนใหม่ เม่ือข้ึนวนัใหม่หรือเดือนใหม่เท่านั้น หากยงัอยู่ในเดือนและวนัท่ีเดิมไม่
จ  าเป็นตอ้งเขียนเดือนและวนัท่ีซ ้ าอีก  

1.2.2 เขียนช่ือบญัชีท่ีเดบิตไวใ้นช่องรายการชิดเส้นช่องวนัท่ี และใส่จ านวนเงินใน 
ช่องเดบิต 

1.2.3 เขียนช่ือบญัชีท่ีเครดิตไวใ้นช่องรายการบรรทดัต่อมาเยื้องไปทางขวา และใส่ 
จ านวนเงินในช่องเครดิต 

1.2.4 เขียนค าอธิบายรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนอยา่ง ยอ่ ๆ 
        2.2  การผ่านบัญชี เม่ือไดบ้นัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปแลว้ ขั้นตอนต่อไปของ 

การจดัท าบญัชี คือการผา่นบญัชี (Posting) เป็นการน ารายการท่ีบนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัทัว่ไปไปใส่
ไวใ้นบญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งทุกบญัชี โดยรายการท่ีบนัทึกไวท้างดา้นเดบิตให้ผา่นไปบญัชีแยก
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ประเภทท่ีเก่ียวข้องด้านเดบิตและรายการท่ีบันทึกไวด้้านเครดิตให้ผ่านไปบัญชีแยกประเภทท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นเครดิต ดงัน้ี 

               2.2.1 เปิดบญัชีแยกประเภทตามล าดบัท่ีบนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัทัว่ไป โดยเร่ิม
ตั้งแต่บญัชีท่ีบนัทึกไวท้างดา้นเดบิตของสมุดรายวนัก่อน แลว้จึงเปิดบญัชีทางดา้นเครดิต โดยเขียนช่ือ
บญัชีใหต้รงกบัท่ีบนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัทัว่ไป พร้อมทั้งเขียนเลขท่ีบญัชีไวด้า้นขวามือของบญัชีแยก
ประเภทใหต้รงกบัท่ีก าหนดไวใ้นผงับญัชีของกิจการ 

         2.2.2  น าวนัท่ีท่ีเกิดรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปบนัทึกไวใ้นบญัชีแยกประเภท 
         2.2.3  น าจ  านวนเงินท่ีเดบิตและเครดิตในสมุดรายวนัทัว่ไปมาบนัทึกในบญัชีแยก

ประเภทท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้นเดบิตและเครดิต 
         2.2.4  น าช่ือบญัชีตรงกนัขา้มในสมุดรายวนัทัว่ไปมาใส่ในช่อง”รายการ”ของบญัชี 

แยกประเภท 
         2.2.5  น าเลขหนา้ของสมุดรายวนัมาใส่ในช่อง”หนา้บญัชี” ของบญัชีแยกประเภท 

                      2.2.6  บนัทึกเลขท่ีบญัชีของบญัชีแยกประเภทในสมุดรายวนัทัว่ไปในช่อง “เลขท่ี
บญัชี”  เพื่อแสดงใหท้ราบวา่ไดผ้า่นรายการเรียบร้อยแลว้ 

        2.3  การหายอดคงเหลอื การหายอดคงเหลือดว้ยดินสอ (Pencil Footing) เป็นการหา 
ยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทคือ สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย   
เพื่อประโยชน์ในการสรุปยอดของบญัชีต่าง ๆ ท่ีน าไปจดัท างบทดลอง ขั้นตอนการหายอดคงเหลือ
ดว้ยดินสอ มีดงัน้ี 

2.3.1 รวมจ านวนเงินดา้นเดบิตของบญัชีแยกประเภทท่ีตอ้งการหายอดคงเหลือ  
แลว้เขียนยอดรวมไวใ้ตจ้  านวนเงินสุดทา้ยท่ีเกิดจากการผา่นรายการมาจากสมุดรายวนัทัว่ไป 

 2.3.2 รวมจ านวนเงินดา้นเครดิตของบญัชีแยกประเภทท่ีตอ้งการหายอดคงเหลือ  
แลว้เขียนยอดรวมไวใ้ตจ้  านวนเงินสุดทา้ยท่ีเกิดจากการผา่นรายการมาจากสมุดรายวนัทัว่ไป 

2.3.3 น าผลรวมดา้นเดบิตและดา้นเครดิตของบญัชีแยกประเภทท่ีตอ้งการหายอด 
คงเหลือมาลบกนั แลว้เขียนผลต่างลงในช่องรายการต่อจากบรรทดัสุดทา้ยของช่ือบญัชีท่ีไดบ้นัทึก 
การอา้งอิงในคร้ังหลงัสุดของดา้นท่ีมากกวา่ดว้ยดินสอ ผลต่างดงักล่าว คือ ยอดคงเหลือของบญัชีแยก
ประเภทนั้น ๆ โดยทัว่ไปบญัชีประเภทสินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้าย จะมียอดคงเหลือดา้นเดบิต ส่วนบญัชี
ประเภทหน้ีสิน รายได ้และส่วนของเจา้ของ จะมียอดคงเหลือดา้นเครดิต 
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        2.4  การจัดท างบทดลอง ควรจะเรียงรายการโดยเร่ิมจากบญัชีแยกประเภทสินทรัพย ์
หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย เม่ือน ายอดคงเหลือของบญัชีทั้งหมดมาใส่ในงบทดลอง
แลว้ ยอดรวมทางดา้นเดบิตจะตอ้งเท่ากบัยอดรวมทางดา้นเครดิต การท่ีทั้งสองยอดเท่ากนัเรียกวา่  
งบทดลองลงตวั แสดงให้เห็นว่าการบนัทึกรายการทางบญัชีและผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท
เป็นไปตามหลกัการบญัชีคู่ แมว้า่ผูใ้ชง้บการเงินจะใชง้บดุลในการวดัฐานะการเงินของกิจการและใช ้
งบก าไรขาดทุนในการวดัผลการด าเนินงานของกิจการ และงบทดลองไม่ไดใ้หข้อ้มูลในการตดัสินใจ 
เชิงเศรษฐกิจแก่ผูใ้ช้งบการเงิน นักบญัชีควรจดัท างบทดลองเพื่อช่วยในการจดัท างบการเงินให้
สะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน การจดัท างบทดลอง มีขั้นตอนดงัน้ี 

2.4.1  ตรงกลางหนา้กระดาษ 
บรรทดัแรก เขียนช่ือกิจการ  
บรรทดัท่ี 2 เขียนค าวา่ "งบทดลอง"  
บรรทดัท่ี 3 เขียนวนัท่ีจดัท างบทดลอง 

 2.4.2  เขียนค าวา่ "ช่ือบญัชี" "เลขท่ีบญัชี" "เดบิต" "เครดิต" ในแบบฟอร์มของ 
งบทดลอง 

 2.4.3  เขียน ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี และจ านวนเงินท่ีเป็นยอดคงเหลือของบญัชีแยก 
ประเภทแต่ละบญัชี ถ้าบญัชีแยกประเภทมียอดดุลเดบิต ใส่จ านวนเงินในช่องเดบิต ถ้าบญัชีแยก
ประเภทมียอดดุลเครดิต ใส่จ านวนเงินในช่องเครดิต  

 2.4.4  รวมจ านวนเงินในช่องเดบิตและจ านวนเงินในช่องเครดิต ซ่ึงจะตอ้งเท่ากนั 
เสมอ  แบบฟอร์มของงบทดลอง มีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ 
งบทดลอง 

ณ วนัท่ี……เดือน…………..….พ.ศ………. 
ช่ือบญัชี เลขท่ี

บญัชี 
เดบิต เครดิต 

      
      
      

รวม 
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                 2.5  การจัดท างบการเงิน  กิจการสามารถทราบผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 
ไดต้ลอดเวลา โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอจนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี โดยกิจการสามารถจดัท างบดุล 
ท่ีแสดงให้เห็นฐานะการเงิน และจดัท างบก าไรขาดทุนท่ีแสดงให้เห็นผลการด าเนินงาน ทุกส้ินเดือน 
หรือทุก 3 เดือน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ อยา่งรวดเร็วและทนัต่อเวลา งบการเงิน 
ท่ีมีระยะเวลาสั้นกวา่รอบระยะเวลาบญัชีปกติ เรียกวา่ งบการเงินระหวา่งกาล  

                    หลงัจากท่ีกิจการบนัทึกบญัชีและผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง
แลว้ กิจการควรจดัท างบทดลองซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัท างบการเงินให้ถูกตอ้งรวดเร็วและ
เป็นการตรวจสอบวา่ขั้นตอนการบนัทึกบญัชีเป็นไปตามหลกัการบญัชีคู่หรือไม่ การจดัท างบทดลอง
ท าไดโ้ดยการน ายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภททุกบญัชีมาสรุปเรียงตามล าดบัเลขท่ีบญัชี  รวม
ยอดของบญัชีดา้นเดบิตทุกบญัชีและบญัชีดา้นเครดิตทุกบญัชี ยอดรวมทั้งสองดา้นตอ้งเท่ากนัตาม
หลกับญัชีคู ่หลงัจากนั้นจะน ายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทค่าใชจ่้ายและรายไดใ้นงบทดลองไป
จดัท างบก าไรขาดทุนซ่ึงเป็นงบการเงินท่ีแสดงผลการด าเนินงาน และน ายอดคงเหลือของบญัชีแยก
ประเภทสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของในงบทดลองไปจดังบดุล ซ่ึงเป็นงบการเงินท่ีแสดง
ฐานะการเงินของกิจการ 

3. บัญชีต้นทุน 
     หนา้ท่ีส าคญัของการบญัชี คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลทางการเงินและจดัท าเป็นรายงาน 

การเงินเสนอต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชข้อ้มูลในการวางแผน ควบคุม และตดัสินใจปัญหาต่าง ๆ  
ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงาน จะเห็นได้ว่าข้อมูลทางบญัชีสามารถน ามาใช้ส าหรับวตัถุประสงค์ท่ี
แตกต่างกนั จึงมีการจ าแนกประเภทการบญัชีเป็น 3 ประเภท คือ การบญัชีการเงิน การบญัชีบริหาร 
และการบญัชีตน้ทุน (ดวงมณี  โกมารทตั, 2540)  ดงัน้ี 

       การบญัชีการเงิน (Financial Accounting) เป็นการบญัชีท่ีจดัท าข้ึนเพื่อรายงานขอ้มูล 
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอดีตต่อบุคคลภายนอกกิจการ ไดแ้ก่ เจา้หน้ี ผูถื้อหุ้น 
หน่วยงานของรัฐบาล และผูส้นใจอ่ืน ๆ ในการจดัท าข้อมูลดงักล่าวจะใช้หลักการบญัชีท่ีรับรอง
โดยทัว่ไป (Generally Accepted Accounting Principal-GAAP) เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์
ของผูใ้ชง้บการเงินท่ีเป็นบุคคลภายนอกกิจการ  

       การบญัชีบริหาร หรือการบญัชีเพื่อการจดัการ (Managerial Accounting) เป็นการบญัชี 
ท่ีจดัท าข้ึนเพื่อช่วยผูบ้ริหารในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ในการจดัท าขอ้มูลดงักล่าวจะมีรูปแบบต่าง ๆ กนั ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของผูบ้ริหารซ่ึงเป็นบุคคล
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ภายในกิจการ โดยผูบ้ริหารอาจน าขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนมาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าหรือเป็นกรณี
พิเศษ 

       การบญัชีตน้ทุน (Cost Accounting) เป็นการบญัชีท่ีจดัท าข้ึนเพื่อรายงานขอ้มูลเก่ียวกบั 
ตน้ทุนในการผลิตสินคา้และการให้บริการ ขอบเขตงานของการบญัชีตน้ทุนจึงได้แก่การรวบรวม
ขอ้มูลตน้ทุน บนัทึกแยกประเภท แบ่งสรรหรือปันส่วน สะสมและจดัท ารายงานเก่ียวกบัตน้ทุนใน
ลกัษณะต่าง ๆ ตามความตอ้งการของผูบ้ริหาร 

       การบญัชีตน้ทุน มีเน้ือหาท่ีส าคญั 2 ประเด็น คือ การจ าแนกประเภทตน้ทุน และวงจร
การบนัทึกตน้ทุน  ดงัน้ี 

      3.1 การจ าแนกประเภทต้นทุน  เม่ือพิจารณาวตัถุประสงคใ์นการใชต้น้ทุนของผูบ้ริหารท่ี
แตกต่างกนัไปในแต่ละสถานการณ์ ท าใหมี้การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นการใช้
ตน้ทุนเป็น 6 ประเภท  (ดวงมณี  โกมารทตั, 2540)  ดงัน้ี 

 3.1.1 การจ าแนกตน้ทุนตามระยะเวลา เป็นการพิจารณาตน้ทุนในการจดัหาสินทรัพย์
และบริการท่ีสัมพนัธ์กบัระยะเวลาด าเนินงานของธุรกิจ จะแบ่งตน้ทุนตามระยะเวลาเป็น 3 ประเภท 
ดงัน้ี 

  1) ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต (Historical Cost) หรือตน้ทุนจริง (Actual Cost) 
หมายถึง ตน้ทุนท่ีกิจการไดจ่้ายเงินสดหรือสินทรัพยอ่ื์นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละหรือบริการต่าง 
ๆ ซ่ึงมีเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และน าไป
บนัทึกบญัชีและจดัท างบการเงิน แต่ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีตน้ีไม่นิยมน ามาใชใ้นการตดัสินปัญหาต่าง 
ๆ ในอนาคต เพราะสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั ท าให้ไม่สามารถน าราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยไ์ปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาได ้

2) ตน้ทุนทดแทน หรือตน้ทุนเปล่ียนแทน (Replacement Cost) หมายถึง  
ตน้ทุนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายไปเพื่อจดัหาสินทรัพยม์าเปล่ียนหรือทดแทนสินทรัพยเ์ดิม โดยสินทรัพย ์
ท่ีจดัหามานั้นจะมีคุณลกัษณะและสภาพเหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัสินทรัพยท่ี์มีอยู่เดิม ตวัอย่างเช่น 
เคร่ืองจกัร ซ้ือมาเม่ือ 3 ปีท่ีแล้ว ราคา 20,000 บาท แต่ราคาเคร่ืองจกัรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัใน
ปัจจุบนัเท่ากบั 30,000 บาท กรณีเคร่ืองจกัรจะมีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีตซ่ึงได้บนัทึกบญัชีไปแล้ว
เท่ากบั 20,000 บาท และตน้ทุนทดแทนในปัจจุบนัเท่ากบั 30,000 บาท โดยทัว่ไปกิจการจะไม่บนัทึก
ตน้ทุนทดแทนในสมุดบญัชี ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่อาจหามูลค่าของสินทรัพยน์ั้นในปัจจุบนัได้และ
กิจการมีความจ าเป็นต้องบนัทึกรายการเพื่อตีราคามูลค่าสินทรัพย ์ตวัอย่างเช่น การบนัทึกมูลค่า
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ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้สินทรัพยล์า้สมยั หรือการบนัทึกราคาของคงเหลือดว้ยวิธีราคาทุนหรือราคาตลาด
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ (Lower of Cost or Market) 

3) ตน้ทุนในอนาคต (Future Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
ในอนาคต เม่ือผูบ้ริหารตอ้งตดัสินใจเลือกโครงการใดโครงการหน่ึง หรือทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง 
ในอนาคต ผูบ้ริหารจะตอ้งประมาณตน้ทุนข้ึนมาล่วงหนา้ แต่จะไม่บนัทึกตน้ทุนในอนาคตไวใ้นสมุด
บญัชี เพราะตน้ทุนในอนาคตเป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากการคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคต 

 3.1.2 การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะการด าเนินงาน จะแบ่งตน้ทุนเป็น 2 ประเภท คือ 
  1) ตน้ทุนการผลิต (Manufacturing Cost) หมายถึง ตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน

เพื่อแปรสภาพวตัถุดิบใหเ้ป็นสินคา้ เช่น วตัถุดิบ  ค่าแรง และค่าใชจ่้ายการผลิต 
2) ตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวกบัการผลิต (Non-manufacturing Cost) หมายถึง ตน้ทุน 

อ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการผลิต เช่น ดอกเบ้ียจ่าย เงินเดือนพนกังานขาย ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านกังาน 
เป็นตน้ 

 3.1.3 การจ าแนกตน้ทุนตามส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ กิจการผลิตทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่จะมีส่วนประกอบของตน้ทุนท่ีเหมือนกนั 3 ส่วน ดงัน้ี 
   1) วตัถุดิบ (Materials) หมายถึง วตัถุดิบท่ีน ามาใช้ในการผลิต เพื่อให้ได้
สินคา้ส าเร็จรูป วตัถุดิบแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ วตัถุดิบทางตรง เป็นวตัถุดิบท่ีน ามาเพื่อผลิตสินคา้นั้น
โดยตรง สามารถค านวณราคาได้โดยง่ายว่าตน้ทุนวตัถุดิบรวมอยู่ในการผลิตสินคา้หน่ึงหน่วยเป็น
จ านวนเท่าใด เม่ือน าวตัถุดิบทางตรงมาผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูปแลว้สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน เช่น 
ไมท่ี้น ามาท าเป็นเฟอร์นิเจอร์ และวตัถุดิบทางออ้ม เป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้แต่ใชใ้นปริมาณ
ท่ีน้อยหรือยากท่ีจะค านวณว่าสินคา้แต่ละหน่วยตอ้งใช้วตัถุดิบทางออ้มจ านวนเท่าใด เช่น  ตะปูท่ี
น ามาท าเป็นเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ 

2) ค่าแรง (Labor) หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีกิจการจ่ายใหค้นงานท่ีท างาน 
ในโรงงาน เพื่อแปรสภาพวตัถุดิบให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูป ค่าแรงแบ่งเป็น2 ประเภทคือ ค่าแรงทางตรง 
(Direct Labor) เป็นค่าแรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้โดยตรง และสามารถค านวณตน้ทุนค่าแรง 
ท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ต่อหน่วยไดง่้าย เช่น ค่าแรงงานคนงานเยบ็รองเทา้ เป็นตน้  ส าหรับค่าแรงงาน 
ท่ีจ่ายให้บุคคลท่ีมิได้ผลิตสินค้าโดยตรง แต่มีส่วนช่วยให้การผลิตสินค้าส าเร็จรูปเสร็จไปด้วยดี 
เรียกวา่ ค่าแรงทางออ้ม (Indirect Labor) เช่น เงินเดือนผูค้วบคุมงาน ค่าจา้งท าความสะอาดโรงงาน 
เงินเดือนยามประจ าโรงงาน เป็นตน้ ค่าแรงงานทางออ้มจดัเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการผลิต 
(วาริพิณ, 2551) 
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3) ค่าใชจ่้ายการผลิต (Factory Overhead) หมายถึง ตน้ทุนการผลิตสินคา้ 
ทั้งหมดนอกเหนือจากวตัถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรง เช่น ค่าวตัถุดิบทางออ้ม ค่าแรงทางออ้ม  
ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร ค่าเส่ือมราคาโรงงาน ค่าเบ้ียประกนัภยัโรงงาน เป็นตน้ 

 3.1.4 การจ าแนกต้นทุนตามปริมาณกิจกรรม คือ การวิเคราะห์พฤติกรรมตน้ทุน 
(Cost Behavior Analysis) ตวัอย่างเช่น กิจการตอ้งการวิเคราะห์พฤติกรรมของตน้ทุนเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการผลิต กล่าวคือ เม่ือปริมาณการผลิตสูงข้ึนหรือต ่าลง ตน้ทุนจะเปล่ียนแปลงไป
ตามปริมาณผลผลิตหรือไม่ เปล่ียนแปลงในลกัษณะอย่างไร ตน้ทุนตามปริมาณกิจกรรม แบ่งเป็น 4 
ประเภท คือ 

  1) ตน้ทุนผนัแปร หรือตน้ทุนแปรได ้(Variable Cost) หมายถึง ตน้ทุนซ่ึงมี
จ านวนรวมเปล่ียนแปลงข้ึนลงเป็นอตัราส่วนโดยตรงกบัปริมาณกิจกรรม จึงมีผลท าให้ตน้ทุนผนัแปร
ต่อหน่วยคงท่ี ไม่วา่ปริมาณของกิจกรรมการผลิตจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

2) ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีมีจ านวนรวมไม่เปล่ียนแปลง 
ภายในช่วงท่ีพิจารณา (Relevant Range) แมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงปริมาณกิจกรรมไปในทางเพิ่มข้ึน
หรือลดลงก็ตาม เช่น กิจการจ่ายค่าเช่าคลงัสินคา้ 100,000 บาทต่อปี คลงัสินคา้น้ีสามารถจุสินคา้ไดไ้ม่
เกิน 1,000 หน่วย ดังนั้นแมกิ้จการจะผลิตและเก็บสินค้า 500 หน่วย กิจการก็ยงัคงตอ้งจ่ายค่าเช่า
คลงัสินคา้ 100,000 บาทต่อปี 

3) ตน้ทุนก่ึงผนัแปร (Semi-variable Cost) หรือตน้ทุนผสม (Mixed Cost)  
หมายถึง ตน้ทุนท่ีมีลกัษณะผสมทั้งท่ีเป็นตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร เช่น กิจการตอ้งจ่ายค่าซ่อม
บ ารุงเคร่ืองจกัรเดือนละ 3,000 บาท บวกค่าบริการชัว่โมงละ 200 บาท ถา้ในเดือนกนัยายนกิจการมี
ชัว่โมงซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร 10 ชัว่โมง ดงันั้นกิจการจะตอ้งจ่ายตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรในเดือน
กนัยายนเท่ากบั 5,000 บาท 

4) ตน้ทุนก่ึงคงท่ี (Semi-fixed Cost) หรือตน้ทุนตามขั้นกิจกรรม (Step  
Cost) หมายถึง ตน้ทุนซ่ึงคงท่ีในช่วงกิจกรรมหน่ึง ๆ เม่ือช่วงกิจกรรมเปล่ียนแปลงไปอีกระดบัหน่ึง 
ตน้ทุนก็จะเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย และจะคงท่ีเท่าเดิมตลอดช่วงกิจกรรมอนัใหม่ ตน้ทุนก่ึงคงท่ีจะมี
ลกัษณะเหมือนขั้นบนัได เช่น ในช่วงปริมาณผลิตตั้งแต่ 0-500 หน่วย จะใช้ผูค้วบคุมงานเพียง 1 คน 
เงินเดือนเดือนละ 10,000 บาท และเม่ือกิจการผลิตมากกวา่ 500 หน่วย จะตอ้งจา้งผูค้วบคุมงานคนท่ี 2 
มาเพื่อดูแลการผลิตท่ีมีปริมาณมากข้ึน ดงันั้นเงินเดือนผูค้วบคุมงานจึงเท่ากบั 20,000 บาท ตน้ทุน
ในช่วงกิจกรรมใหม่จะคงท่ีเท่ากนัตลอด จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตระดบัสูงข้ึน
ในช่วงถดัไป 
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 3.1.5 การจ าแนกตน้ทุนเพื่อการควบคุมและวดัผลการปฏิบติังาน แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ดงัน้ี 

  1) ตน้ทุนท่ีควบคุมได้ (Controllable Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีผูบ้ริหาร
สามารถควบคุม สั่งการ และตดัสินใจไดภ้ายในงวดเวลาหน่ึง เช่น ค่าล่วงเวลาของพนกังาน 

2) ตน้ทุนท่ีควบคุมไม่ได ้(Non-controllable Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ี 
ผูบ้ริหารไม่สามารถควบคุม สั่งการ และตัดสินใจ เพราะเป็นต้นทุนท่ีได้รับการปันส่วนมาจาก
ส่วนกลาง แผนกอ่ืน หรือผูบ้ริหารระดบัสูงข้ึนไป เช่น ค่าเส่ือมราคาโรงงาน ค่าเช่าท่ีดิน เป็นตน้ 

 3.1.6 การจ าแนกตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  1) ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจ (Relevant Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีจ่ายเป็น

ตวัเงินและตน้ทุนท่ีไม่จ่ายเป็นตวัเงินหรือตน้ทุนค่าเสียโอกาส เช่น การตดัสินใจเลือกน าเงินไปฝาก
ธนาคารซ่ึงจะไดด้อกเบ้ียปีละ 20,000 บาท หรือจะน าเงินไปซ้ือเคร่ืองจกัรเพื่อผลิตและขายสินคา้และ
คาดวา่จะไดก้ าไรสุทธิปีละ 25,000 บาท 

2) ตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวกบัการตดัสินใจ (Irrelevant Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีไม่มี 
ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูบ้ริหาร เช่น ตน้ทุนค่าซ้ือเคร่ืองจกัรจ านวน 10,000 บาท ท่ีซ้ือมา
เม่ือ 3 ปีท่ีแลว้  

      3.2 วงจรการบันทกึต้นทุน  กิจกรรมการผลิตสินคา้แบ่งเป็น 4 กิจกรรมยอ่ยคือ การจดัหา
ตน้ทุนการผลิต การน าตน้ทุนการผลิตเขา้งาน การผลิตสินค้าเสร็จจนได้สินคา้ส าเร็จรูป และการ
จ าหน่ายสินคา้ วธีิการบนัทึกรายการจึงเป็นไปตามวงจรการบนัทึกตน้ทุน ตามภาพท่ี 6 ดงัน้ี 
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  ภาพท่ี 6  วงจรการบนัทึกตน้ทุนการผลิต 
  ท่ีมา        Needles et al., 1996  

       วตัถุดิบ 

ยอดยกมา 17,500 
1 มค.xx 

ซ้ือระหวา่งปี  
      142,600 

ยอดยกไป 20,400 
31 ธค.xx 

ใชไ้ประหวา่งปี 
139,700 

ค่าแรงงาน 

จ่ายค่าแรงงาน 
ระหวา่งปี 
199,000 

ใชแ้รงงานในการผลิต
ระหวา่งปี 
199,000 

ยอดยกไป -0- 
31 ธค.xx 

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 
ระหวา่งปี 
156,200 

ใชค้่าใชจ่้ายในการผลิต
ระหวา่งปี 
156,200 

ยอดยกไป -0- 
31 ธค.xx 

 

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 

ยอดยกมา 21,200 
1 มค.xx 

ใชว้ตัถุดิบไประหวา่งปี 
139,700 

ใชแ้รงงานในการผลิตระหวา่งปี 
199,000 

ใชค้่าใชจ่้ายในการผลิตระหวา่งปี 
156,200 

ยอดยกไป 23,500 
31 ธค.xx 
 

สินคา้ระหวา่งผลิต 

ผลิตเสร็จระหวา่งปี    492,600 

ยอดยกมา 70,000 
1 มค.xx 

  ยอดยกไป 76,500 
  31 ธค.xx 
 

  ผลิตเสร็จระหวา่งปี     
492,600 

ขายไประหวา่งปี    
486,100 

ขายไประหวา่งปี    
486,100 

สินคา้ส าเร็จรูป   ตน้ทุนขาย 
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4. บัญชีครัวเรือน 
      การจดบนัทึกบญัชีครัวเรือน เป็นการบนัทึกรายรับรายจ่ายของครอบครัว ซ่ึงหากมีการ

บนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้งสม ่าเสมอ  ก็จะสามารถช่วยใหผู้จ้ดัท าบญัชีไดท้ราบตวัเลขรายรับรายจ่ายท่ี
เกิดข้ึนจริงและหากน าหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการวเิคราะห์ตวัเลขรายรับรายจ่ายท่ีเกิดข้ึน  
จะท าใหผู้บ้นัทึกบญัชีตระหนกัถึงการลดจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นและเพิ่มการออมเงินใหม้ากข้ึน  
สามารถลดการใชจ่้ายท่ีฟุ่มเฟือย ไม่มีปัญหาหน้ีสิน มีความสุขกายสุขใจ และเกิดเป็นสังคมน่าอยู่
ต่อไป 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเห็ด  
 เห็ด  เป็นราชนิดหน่ึง ไม่จดัวา่เป็นพืช เพราะไม่มีคลอโรฟิล   จึงไม่อาจปรุงอาหารเองได ้
การเจริญเติบโตมีลกัษณะเป็นเส้นใยมีสีแตกต่างกนั แต่ส่วนใหญ่เส้นใยมีสีขาว การสืบพนัธ์ุของเห็ด
ใชว้ธีิการสร้างสปอร์ ซ่ึงสปอร์ของเห็ดนั้นเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า แต่ถา้สปอร์
ของเห็ดรวมกลุ่มกนัจ านวนมาก ๆ เวลาร่วงจากครีบของเห็ดจะเห็นเป็นละอองฝุ่ น สปอร์ของเห็ดถา้
ไดรั้บสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมก็สามารถงอกได้เช่นเดียวกบัเมล็ดพืช และเจริญไปตามวงจรชีวิต
(บรรณ  บูรณชนบท, 2547) 
 วงจรชีวติของเห็ดจะตอ้งผา่นระยะสปอร์ เส้นใยและดอกเห็ด สปอร์ของเห็ดเป็นการผสม
กนัของนิวเคลียส  2 นิวเคลียสในดอกเห็ดรวมตวักนัแลว้แบ่งตวัเป็น 4 นิวเคลียส  ซ่ึงต่อมาจะหลุด
จากฐานกลายเป็นสปอร์ 4 สปอร์ เส้นใยเห็ดก็คือกลุ่มเส้นใยท่ีมารวมตวักนัเป็นกลุ่มใหญ่ เห็ดบาง
ชนิดมีเส้นใยละเอียดเล็กมาก บางชนิดมีเส้นใยรวมตวักนัเป็นกอ้นแข็งอยูท่ี่โคนกา้นดอก แต่ช่วงชีวิต
ของเส้นใยแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระยะ ท่ีแตกต่างกนัอย่างชดัเจนคือ เส้นใยขั้นตน้ซ่ึงเป็นเส้นใยท่ีมีช่อง
กั้นผนงัและมีนิวเคลียสเพียงนิวเคลียสเดียว เม่ือสปอร์ปลิวมาตกหรือส่วนปลายไปสัมผสักบัเส้นใย
อ่ืน เซลลจ์ะรวมกนัเขา้กลายเป็นเส้นใยขั้นท่ี 2 ส าหรับเส้นใยขั้นท่ี 3 เกิดข้ึนเน่ืองจากเม่ือเส้นใยขั้นท่ี 2 
เติบโตมีอายเุตม็วยัก็จะสร้างสารจ าพวกฮอร์โมนข้ึน (ถา้อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสม) สารน้ีจะกระตุน้เส้น
ใยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ในการจดัเส้นใยเป็นกอ้นกลม และกลายเป็นดอกเห็ดในท่ีสุด  ประเทศไทย
จดัเป็นประเทศท่ีเหมาะสมต่อการเพาะเห็ด ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของเห็ด ประกอบกบัประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม จึงท าให้มีเศษวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรอยา่งเหลือเฟือ เช่น ตอซงัขา้ว ตอซงัขา้วโพด ส่ิงเหล่าน้ีน ามาดดัแปลงในการเพาะเห็ด
ไดเ้ป็นอยา่งดี ท่ีสามารถเป็นการช่วยเพิ่มรายไดใ้ห้กบัครอบครัว หรือจะยึดเป็นอาชีพหลกั อาชีพรอง 
ก็ยงัได ้เน่ืองจากการเพาะเห็ดจะใชเ้วลาในการผลิตสั้น เห็นผลท่ีรวดเร็ว จึงเหมาะแก่การเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรเป็นอยา่งยิง่ (สุทธิชยั  ปทุมล่องทอง, 2545) 
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ส่วนประกอบของเห็ด 

เห็ดท่ีเรารู้จกัมีส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีพอจะจ าแนกไดด้งัต่อไปน้ี  (สุทธิชยั  ปทุมล่องทอง, 
2545) 
 1.  หมวกดอก (Cap) เป็นส่วนท่ีอยู่ปลายสุดของดอก ท่ีเจริญเติบโตข้ึนไปในอากาศเม่ือ
เห็ดเจริญเติบโตเต็มท่ี หมวกดอกก็จะกางออกคลา้ยร่ม อย่างเช่น เห็ดฟาง เห็ดแชมปิญอง แต่หมวก
ของดอกเห็ดบางชนิดจะแบนราบ และส่วนกลางหมวกดอกจะเวา้เป็นแอ่ง เช่น เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า 
เห็ดเป๋าฮ้ือ บริเวณดา้นบนของหมวกดอกเห็ดบางชนิดจะเรียบ บางชนิดมีผิวขรุขระ และบางชนิดมี
ลกัษณะเป็นเกร็ดหรือเป็นขนหุ้มเกร็ด และขนท่ีหุ้มอาจเป็นเน้ือเยื่อท่ีหลุดหรือฉีกขาดจากปลอกท่ีหุ้ม
ดอกเห็ด เพราะในขณะท่ีหมวกดอกดันปลอกท่ีหุ้มออกมา เน้ือของหมวกดอกจะมีความหนาบาง
แตกต่างกนัออกไป เม่ือหมวกดอกดนัปลอกท่ีหุม้ออกมาจะท าใหเ้น้ือเยือ่บางส่วนของปลอกท่ีหุ้มหลุด
ติดมา ดอกเห็ดบางชนิดหมวกดอกมีเน้ือเหนียว แต่บางชนิดหมวกดอกฉีกขาดง่าย สีของเน้ือภายใน
ดอกเห็ดและภายนอกอาจเป็นสีเดียวกนัหรือต่างกนัก็ได ้ข้ึนอยูก่บัชนิดของเห็ด ส่วนขอบของหมวก
ดอกจะมีลกัษณะเรียบหรือย่น หมวกดอกของเห็ดบางชนิดอาจติดแน่นอยู่กบักา้นดอก แต่บางชนิด
หลุดจากกา้นดอกไดง่้าย 
 2.  ครีบดอก (Gills) หมายถึงส่วนท่ีอยูด่า้นล่าง หรือส่วนท่ีอยูใ่ตห้มวกดอก มีลกัษณะเป็น
แผน่บาง ๆ เรียงติดกนัเป็นรัศมีรอบกา้นดอก และแผข่ยายออกไปยงัหมวกดอกครีบดอกของเห็ดบาง
ชนิดจะยึดติดแน่นกบักา้นดอก แต่บางชนิดจะเกาะกนัแบบหลวม ๆ จ านวนครีบของดอกเห็ดแต่ละ
ชนิดมีความแตกต่างกนัออกไป บริเวณของครีบจะเป็นแหล่งก าเนิดของสปอร์ (Spore) ความหนาของ
ครีบดอกมีความแตกต่างกนั เห็ดบางชนิดท่ีเราพบเห็นจะมีครีบดอกท่ีมีลกัษณะเป็นรูพรุน (Pores) 
บางชนิดอาจมีลกัษณะเป็นฟันเล่ือย (Teeth) เห็ดท่ีมีจ  านวนครีบดอกท่ีกา้นดอกและท่ีขอบหมวกดอก
เท่ากนัเราเรียกครีบดอกพวกน้ีวา่ Simple gills แต่ถา้จ านวนครีบดอกท่ีกา้นดอกนอ้ยกวา่จ านวนครีบท่ี
ขอบหมวกดอกแสดงว่าครีบดอกมีการแตกแขนง เราเรียกครีบดอกในลกัษณะน้ีว่า Forked gills 
ลกัษณะความแตกต่างของครีบดอกเราสามารถจ าแนกชนิดของดอกเห็ดได ้
 3.  ก้านดอก (Stald หรือ Stipe) กา้นดอกของเห็ดแต่ละชนิดจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ทั้งทางดา้นขนาดและความยาว ตามปกติกา้นของดอกเห็ดจะมีลกัษณะเป็นรูปทรงกระบอก 
แต่บริเวณโคนกา้นดอกจะใหญ่ และค่อย ๆ เรียวเล็กไปยงัส่วนปลาย ส่วนบนของกา้นดอกจะติดอยู่
กบัหมวกดอกหรือครีบดอก ถา้หากกา้นดอกยึดบริเวณกลางดอกพอดี เราเรียกกา้นดอกในลกัษณะน้ี
วา่ Central Stalk แต่ถา้กา้นดอกยึดติดกบัหมวกดอกเอียงไปทางใดทางหน่ึงโดยไม่มียึดติดกบัตรง
กลางดอก เรียกกา้นในลกัษณะน้ีว่า Excetric Stalk ท่ีบริเวณผิวดา้นนอกของกา้นดอกของเห็ดบาง
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ชนิดจะเรียบ แต่บางชนิดจะมีลักษณะท่ีขรุขระ บางคร้ังจะมีลักษณะเป็นเกล็ดคล้ายร่างแห 
(Reticulum) ส่วนเน้ือภายในกา้นดอกจะมีลกัษณะเป็นเส้นใยสานกนัอยา่งหลวม ๆ คลา้ยฟองน ้ า และ
บางชนิดจะรวมกนัแน่นทึบ จึงท าให้กา้นดอกของเห็ดท่ีมีลกัษณะแข็ง น่ิม กรอบ แตกต่างกนั บริเวณ
กลางกา้นดอกอาจมีรูตรงกลางหรือแน่นทึบก็ข้ึนอยูก่บัชนิดของเห็ด 
 4.  สปอร์ (Spore) สปอร์ของเห็ดเป็นแบบ เบซิดิโอ สปอร์ (Basidio spore) สปอร์พวกน้ี
จะถูกสร้างบริเวณครีบดอก สปอร์ของดอกเห็ด มีขนาดเล็กมาก ไม่มีสี หากสปอร์เหล่าน้ีรวมกัน
เม่ือไหร่ก็จะมีสีของครีบดอก สปอร์ของดอกเห็ดแต่ละชนิดจะมีรูปร่างลกัษณะแตกต่างกนัออกไป 
แลว้แต่ชนิดของเห็ด ถา้เราน าหมวกดอกของเห็ดมาวางในบริเวณท่ีอบัลม สปอร์ของเห็ดจะตกลงบน
พื้นรวมกนัเป็นกลุ่ม 
 5.  วงแหวน (Ring) วงแหวนของเห็ดมีลกัษณะคลา้ยเน้ือเยือ่บาง ๆ ยึดติดกบักา้นดอก เม่ือ
หมวกดอกกางออก เน้ือเยือ่ท่ียดึกา้นดอกกบัหมวกดอกจะขาดจากกนั และมีเศษเน้ือเยื่อบางส่วนยึดติด
กบักา้นดอก ท าให้ดูคลา้ยกบัว่าบริเวณกา้นดอกมีแผน่เน้ือเยื่อบาง ๆ สวมอยู่ แต่เห็ดบางชนิดไม่มีวง
แหวน ลกัษณะของวงแหวนดงักล่าว สามารถใชใ้นการจ าแนกประเภทของดอกเห็ดได ้
 6.  ปลอกหุ้มโคน (Volva) เป็นส่วนท่ีอยูด่า้นล่างของโคนกา้นดอก เห็ดแต่ละชนิดมีปลอก
หุม้โคนท่ีมีความหนาบางแตกต่างกนั ปลอกหุม้โคนก็คือเน้ือเยื่อท่ีหุ้มดอกเห็ดไวใ้นขณะท่ีดอกเห็ดยงั
ตูมอยู ่เราเรียกเน้ือเยื่อพวกน้ีวา่ Outer Veli เม่ือเห็ดเจริญเติบโตก็จะดนัเน้ือเยื่อท่ีหุ้มออกมา และกา้น
ดอกเห็ดก็จะชูหมวกดอกข้ึนไปในอากาศ ทิ้งส่วนท่ีเป็นเน้ือเยื่อไวด้้านล่างบริเวณโคนดอกเห็ด 
ลกัษณะคล้ายถ้วยวางหงายรองรับดอกเห็ดอยู่ ตามปกติปลอกท่ีหุ้มโคนหมวกดอกจะมีสีคล้ายกบั
หมวกดอก แต่บางชนิดอาจมีสีแตกต่างกนัไป เห็ดท่ีมีปลอกหุ้มโคนไดแ้ก่ เห็ดฟาง , เห็ดตระกูลอะมา
นิตา้ 
 7.  กลุ่มเส้นใย (Mycelium)   หมายถึง  กลุ่มเส้นใยท่ีรวมตวักนัแน่น เห็ดบางชนิดจะมี
กลุ่มเส้นใยรวมตวักนัแน่นท่ีบริเวณโคนกา้นดอก กลุ่มเส้นใยพวกน้ีมีลกัษณะเป็นใยหยาบๆ แต่บาง
ชนิดกลุ่มเส้นใยมีลกัษณะเป็นเส้นใยละเอียด กลุ่มของเส้นใยดงักล่าวจะมีสีขาวเกาะยึดระหวา่งโคน
กา้นดอกกบัวสัดุท่ีเห็ดเจริญเติบโต 
 
 
 
 
 



โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการ การจดัการความรู้ทางการเงินและการบญัชีเพื่อพฒันาการผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 
กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

 

31 

ผกัปลอดสารพษิ 
ผกัปลอดภยัจากสารพิษ คือ ผกัท่ีไม่มีสารพิษหรือ สารพิษตกค้าง ในระดับปลอดภยัต่อ

ผูบ้ริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 163 ลงวนัท่ี 28 เมษายน 2538 (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่มท่ี 112 ตอนพิเศษ 24 ง. ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2538) ซ่ึงพอสรุป
ไดว้า่ เฉพาะอาหารพืชผกัตามบญัชีแนบทา้ยประกาศดงักล่าวดงัน้ี 

 ตามบญัชีหมายเลข 1 พืชผกัและพืชเคร่ืองเทศ ก าหนดปริมาณ และสารพิษตกคา้งสูงสุดท่ี
ก าหนดใหมี้ได ้เป็นสารพิษตกคา้งปนเป้ือนจากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ดงัน้ี 

 สารออลดริน และดีลดริน ปริมาณ 0.05  มิลลิกรัมของสารต่อ 1 กิโลกรัมของสารต่อ 1 
กิโลกรัมของอาหาร 

 สารครอร์เดน ปริมาณ 0.02  มิลลิกรัมของสารต่อ 1 กิโลกรัมของอาหาร 
 สารดีดีที ปริมาณ 0.01 มิลลิกรัมของสารต่อ 1 กิโลกรัมของอาหาร 
 สารเฮปตาคลอร์ ปริมาณ 0.05 มิลลิกรัมของสารต่อ 1 กิโลกรัมของอาหาร 

รูปแบบการผลติผกัปลอดภัยจากสารพษิ 
 การปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ เป็นการน าวิธีการจดัการป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช หลาย
วิธีมาประยุกต์ใช้ร่วมกนั เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลง หรือเรียกว่า การป้องกนัและก าจดั
ศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การปลูกผกันอกมุง้ตาข่ายไนล่อนและการปลูก
ผกัในมุง้ตาข่ายไนล่อน หรือผกักางมุง้ มีดงัน้ี (ดนยั อู่ทรัพย,์ 2548) 
 1.  การปลูกผักนอกมุ้งตาข่ายไนล่อน ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีท่ีปลูกผกัหลงัจากเก็บเก่ียวขา้ว 
หรือพืชหลกัชนิดอ่ืนแลว้ เป็นท่ีท่ีปลูกพืชผกัไม่ตลอดปี มีการปลูกปีละ 1 รุ่น หรือมากกวา่ 1 รุ่น การ
ระบาดของศตัรูพืชมีไม่มากนกั เกษตรกรมีการใชส้ารเคมีนอ้ย วิธีการป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชแนะน า
ใหใ้ชห้ลาย ๆ วธีิ มีวธีิต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1.1  การปรับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อให้ผกัเจริญเติบโตได้ดีและป้องกนั
การระบาดของโรคพืชผกับางชนิดท่ีระบาดรุนแรงในสภาพดินเส่ือมโทรม การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของดิน โดยใชปุ๋้ยอินทรีย ์เช่น มูลสัตว ์ปุ๋ยหมกั หรือ ปุ๋ยพืชสด อตัรา 1,000 – 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
  1.2  การปรับสภาพความเป็นกรด – ด่าง ของดิน โดยทัว่ไปสภาพดินมีการเปล่ียนแปลง 
เน่ืองจากการใส่ปุ๋ยเคมีติดต่อกนัมาเป็นระยะเวลานานหลายปี เกิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของ
ดิน เช่น ดินจบักนัแข็งเป็นกอ้น วิธีการปรับสภาพความเป็นกรด เป็นด่างของดิน กระท าโดยการใส่ปูน
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ขาว ปูนมาร์ลหรือแร่โดไลไมท์ อตัรา 200 -300 กิโลกรัมต่อไร่ หลงัใส่ปูนแลว้ตอ้งรดน ้ าตามดว้ย เพื่อ
ปรับสภาพของดินใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของดิน 
  1.3  การปฏิบติัต่อเมล็ดพนัธ์ุ  เพื่อป้องกนัและก าจดัเช้ือโรคท่ีติดมากบัเมล็ดพนัธ์ุ เช่น 
เช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา ซ่ึงสามารถป้องกนัไดโ้ดย 
   1) แช่เมล็ดพนัธ์ุผกัในน ้ าอุณหภูมิ 50 – 55 องศาเซลเซียส เวลา 10 – 15 นาที น ้ า
ร้อนจะสามารถท าลายเช้ือรา ท่ีเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดโรคได ้และยิง่ช่วยกระตุน้การงอกของเมล็ดพนัธ์ุได้
ดว้ย 
   2) การคลุกสารเคมี ป้องกนัโรคราน ้าคา้ง  และใบจุด ในพื้นท่ีท่ีมีการระบาด โดยใช้
สารเคมี เช่น เมทาแลคซิล 35% SD (เอพรอน) หรือไอโรไดโ้อล (รอฟรัล) อตัรา 10 กรัมต่อน ้ าหนกั
เมล็ด 1 กิโลกรัม ท าใหต้น้กลา้ไม่ถูกโรครบกวนและแขง็แรง 
  1.4  การให้ธาตุอาหารเสริม พืชบางชนิดตอ้งการธาตุอาหารเสริม แมว้่าจะตอ้งการ
ปริมาณไม่มาก แต่ถา้ขาดธาตุท่ีจ  าเป็นจะแสดงอาการผดิปกติ (เป็นโรค) เช่น ผกัตระกูลพริก และมะเขือ 
ตอ้งการแคลเซียม ถา้ขาดจะเกิดโรคผลเน่า  พืชผกัตระกูลกะหล ่า และผกักาด ตอ้งการธาตุโบรอน และ
แคลเซียม ในสัดส่วนท่ีพอเหมาะ ถา้ขาดจะเกิดอาการโรคไส้กลวงด าได ้
  1.5 การใช้กบัดกักาวเหนียวสีเหลือง เป็นวิธีการท่ีสามารถดกัจบัตวัเต็มวยัของแมลง
ศตัรูผกัหลายชนิด เช่น เพล้ียไฟ แมลงวนัเจาะผล แมลงวนัหนอนชอนใบ ผีเส้ือชนิดต่าง ๆ เช่น ผีเส้ือ
หนอนใยผกั หนอนกระทู ้หอม หนอนคืบ และหนอนกินใบ วิธีการใช้กบัดกัสีเหลือง คือ น ากระป๋อง
หรือวสัดุท่ีมีสีเหลือง ซ่ึงจะช่วยดึงดูดแมลงให้เขา้มาหาเม่ือทากาวรอบ ๆ กบัดกั ตวัศตัรูผกับินมาเกาะ
และจะติดตายท่ีกบัดกั การวางกบัดกัควรวางสูงจากพืชท่ีปลุก  1 ฟุต ในช่วงท่ีมีแมลงระบาดมาก ๆ ให้
วาง 60 – 80 จุดต่อไร่ โดยวางระยะ 4 x 4 เมตร ในช่วงแมลงนอ้ยก็ลดปริมาณการวางลง 
  1.6  การใช้กบัดกัแสงไฟ ใช้ไฟในการล่อแมลง หลอดแสงสีม่วง หรือแสงสีน ้ าทะเล 
สามารถดกั ล่อผีเส้ือกลางคืน เช่น ผีเส้ือหนอนกระทูห้อม หนอนกระทูผ้กั หนอนคืบกะหล ่า การวาง
หลอดไฟควรวางสูงจากพื้นดิน 150 เซนติเมตร มีภาชนะใส่น ้ ารองรับอยู่ใตห้ลอดไฟ 30 เซนติเมตร 
ควรปิดบงัส่วนบนเพื่อป้องกนัไม่ใหแ้สงไฟกระจายกวา้งเกินไป ใหว้าง 2 จุดต่อไร่ 
  1.7  การใชพ้ลาสติกสีเทา – เงิน เหมาะส าหรับการปลูกผกัท่ีมีระยะปลูกท่ีแน่นอน ใช้
พลาสติกสีเทา – เงิน คลุมแปลงปลูก จะช่วยรักษาความชุ่มช้ืนในดิน ควบคุมวชัพืชและช่วยลดปริมาณ
แมลงพวกปากดูด เช่น เพล้ียอ่อน เพล้ียไฟ แลไร วสัดุท่ีใชอ้าจเป็นพลาสติก เท่า – ด า หรือใยสังเคราะห์
เทา – ด าแก่ ข้ึนอยูก่บัความยากง่ายในการหาและราคา ท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้าน 
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  1.8  การใช้ชีวอินทรีย์ เป็นการควบคุมศตัรูพืชโดยใช้ส่ิงมีชีวิต ได้แก่ เช้ือไวรัส เช่น 
Nuclear Polyhedrosis Virus  (NPV), เช้ือแบคทีเรีย เช่น Bacillus Thuringiensis (BT), ไส้เดือนฝอย เช่น 
Steinernma carpocapsae weiser และเช้ือรา เช่น Trichoderma SPP หรือใชศ้ตัรูธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น 
แมลงตวัห ้ า ตวัเบียน เป็นตน้ 
  1.9 การใชส้ารสกดัจากสะเดา สะเดาเป็นพืชท่ีมีประโยชน์ทั้งดา้นป่าไม ้อุตสาหกรรม 
และการเกษตร  เป็นสมุนไพรท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยแ์ละสามารถเป็นสารป้องกนัและก าจดัแมลง
ศตัรูพืชได ้แมลงท่ีสามารถควบคุมไดด้ว้ยสารท่ีสกดัจากเมล็ดสะเดา 
   1) ใชส้ารสกดัไดผ้ลดี คือ หนอนใยผกั หนอนหนงัเหนียว หนอนกระทูช้นิดต่าง ๆ 
หนอนกดักินใบ หนอนเจาะยอด หนอนชอนใบ หนอนมว้นใบ หนอนผเีส้ือหวักะโหลก 
   2) ใช้สารสกดัไดผ้ลปานกลาง คือ เพล้ียจกัจัน่ หนอนเจาะสมอฝ้าย แมลงหวี่ขาว 
หนอนตน้กลา้ถัว่ หนอนเจาะดอกกลว้ยไม ้แมลงวนัทอง เพล้ียไก่แจ ้เพล้ียอ่อน 
   3) ใชส้ารสกดัไดผ้ลนอ้ย คือ หนอนเจาะฝักถัว่ เพล้ียไฟ ตวัเต็มวยัของมวนต่าง ๆ 
เช่น มวนแดง มวนเขียว ตวัเตม็วยัของดว้งต่าง ๆ เช่น ดว้งหมดักระโดด และพวกไรชนิดต่าง ๆ  
  1.10  การควบคุมวชัพืช หากมีการควบคุมวชัพืชอย่างถูกตอ้ง แล้วสามารถลดการใช้
สารเคมีก าจดัวชัพืชได ้โดยท าการเตรียมดินใหดี้ มีการเก็บหวัไหล หรือขอ้หญา้ออกจากดิน การตากดิน
มีความจ าเป็น เพราะจะช่วยเร่งให้วชัพืชงอกแล้วท าการไถกลบวชัพืชท่ีงอกใหม่ แล้ววชัพืชจะไม่
สามารถงอกมาได ้ในระยะต่อมา การคลุมดินจะช่วยในการชะงกัการเติบโตของวชัพืชได ้การใช้มือ
ถอน จอบถาก เป็นวธีิท่ีเหมาะในงานก าจดัวชัพืชขนาดเล็ก และการเพิ่มจ านวนตน้พืชต่อไร่จะช่วยลดท่ี
วา่งใหว้ชัพืชโตได ้เม่ือพืชผกัโตแลว้จึงท าการถอนแยกพืชปลูก 
  1.11  การใช้สารเคมี ใชใ้นกรณีท่ีใชว้ิธีท่ี 1 – 10 ไม่ไดผ้ล  จึงใชส้ารเคมีฉีดพ่น แต่ควร
ใชใ้หถู้กวธีิ ถูกอตัรา และทิ้งระยะใหส้ารเคมีสลายตวัหมดจึงเก็บเก่ียวผลผลิต 
 2.  การปลูกผักในมุ้งตาข่ายไนล่อน (ผักกางมุ้ง) การปลูกผกัในมุง้ตาข่าย หรือท่ีเรียกกนัว่า 
“ผกักางมุง้” เป็นวธีิท่ีเหมาะสม ใชใ้นพื้นท่ีท่ีปลูกผกัต่อเน่ืองตลอดปี และมีปัญหาการระบาดของแมลง
ศตัรูผกั เช่น หนอนใยผกั หนอนคืบ หนอนกระทูห้อม หนอนอเมริกนั ดว้งหมดัผกั และใช้แกปั้ญหา
พื้นท่ีท่ีมีแมลงศตัรูผกัด้ือสารเคมี พื้นท่ีท่ีใชส้ารเคมีเป็นปริมาณมาก 
  2.1 ผกัท่ีปลูกไดใ้นมุง้ตาข่ายไนล่อน 
   1) ประเภทกินใบ เช่น คะนา้ ผกักาดขาว กวางตุง้ ข้ึนฉ่าย ฯลฯ 
   2) ประเภทกินดอก เช่น กะหล ่าดอก บร๊อคโคล่ี ฯลฯ 
   3) ประเภทกินผกัและผล เช่น ถัว่ฝักยาว มะเขือ ถัว่ลนัเตา ฯลฯ 
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  2.2 โครงสร้างและโรงเรือนมุง้ตาข่าย ใหพ้ิจารณา สภาพพื้นท่ีปลูกผกั ถา้เป็นท่ีโล่ง ลม
แรง ควรมีขนาด 1 – 2  งาน และสภาพเศรษฐกิจของเกษตร ค านึงถึงแหล่งวสัดุ ราคาท่ีสามารถ
ด าเนินการได ้
  2.3 ลกัษณะโรงเรือนและมุง้ตาข่าย  
   1)  โรงเรือน มีหลายขนาดแตกต่างกนั ซ่ึงพอจะแบ่งได ้ 3  ขนาด 
    1.1) ขนาดเล็ก คือ กวา้ง 4 – 6 เมตร ยาว 30 – 40 เมตร สูง 2 – 2.5 เมตร มีพื้นท่ี 
100 – 200 ตารางเมตรต่อหลงั 
    1.2) ขนาดกลาง คือ กวา้ง 20 – 40 เมตร ยาว 20 – 40 เมตร สูง 2 – 2.5 เมตร มี
พื้นท่ี 800 – 1,600 ตารางเมตรต่อหลงั 
    1.3) ขนาดใหญ่ คือ โรงเรือนท่ีมีพื้นท่ีมากกวา่ 1,600 ตารางเมตร (1 ไร่) ข้ึนไป
ต่อหลงั 
   2)  โครงสร้าง รูปร่างโครงสร้างมีหลายแบบ เช่น หลงัคาโคง้ ส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
หลงัคาโคง้หรือจัว่ เหมาะส าหรับขนาดเล็กและขนาดกลาง และหลงัคาแบบราบเป็นส่ีเหล่ียมดา้นเท่า
เหมาะส าหรับแปลงขนาดใหญ่ 
   3)  วสัดุ โรงเรือนใชว้สัดุท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัทุนของเกษตรกร ไดแ้ก่ 
    3.1) โครงโลหะ เหล็ก หรือท่อแป๊บ ซ่ึงแขง็แรงและสะดวกในการติดตั้งโยกยา้ย 
    3.2) ไมเ้น้ือแขง็/ปูน เสาไมห้รือปูน คานใชว้สัดุอ่ืน ๆ เช่น ไมไ้ผ ่
    3.3) ไมไ้ผท่ั้งหลงั ซ่ึงหาง่าย ราคาถูก แขง็แรง ทนทานพอสมควร 
   4)  มุง้ตาข่ายไนล่อน 
    4.1)  สีของมุง้มี 2 สี คือ สีฟ้า (ไม่ค่อยเหมาะสมเพราะแสงผ่านได ้70% ท าให้
พืชบางชนิดเติบโตไดไ้ม่ดี) สีขาว (เหมาะท่ีจะใชเ้พราะแสงผา่นไดป้กติ) 
    4.2)  ขนาดความถ่ี  ความถ่ีของตาข่ายท่ีเหมาะคือ 16 ช่องต่อน้ิว เพราะมีการ
ระบายอากาศไดดี้ ป้องกนัผีเส้ือและแมลงเกือบทุกชนิด ขณะน้ีมีการผลิตขนาดความถ่ี 24 ช่อง และ 36 
ช่องต่อน้ิว อาจมีปัญหาดา้นความช้ืน และอุณหภูมิ ตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัพืช และพื้นท่ีดว้ย 
  2.4 วิธีกางมุง้ตาข่าย เม่ือสร้างโรงเรือนเสร็จเรียบร้อยแลว้ เพื่อให้มุง้ตาข่ายท่ีคลุมใช้
ไดผ้ลดี และมีอายกุารใชง้านท่ีนาน ควรปฏิบติัในการกางมุง้ดงัน้ี 
   1)  อยา่ใหมุ้ง้เก่ียวกบัส่ิงกีดขวาง หรืออยา่ดึงมุง้แรง มุง้จะขาด 
   2) ควรกางด้านใดด้านหน่ึงก่อน โดยใช้แรงงานหลายคนดึงและลากคลุมจนชิด 
ขอบโรงเรือนแต่ละดา้น 
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   3) ในการเยบ็ต่อมุง้ใหใ้ชเ้ส้นเอน็ เส้นทอมุง้ หรือเส้นโพลีเอทซิลลีน ซ่ึงจะทนทาน 
ใชง้านไดน้านเท่าอายขุองมุง้ตาข่าย 
   4) ชายมุง้หรือขอบท่ีติดดิน ควรใชดิ้นกลบทบัให้อยูใ่นแนวระดบัเดียวกนั ให้รอบ
ทุกดา้นป้องกนัการเล็ดลอดของแมลง 
   5) ควรท าประตูเขา้ – ออก ท่ีกวา้งพอท่ีจะเขา้ไปปฏิบติังานไดต้ามความเหมาะสม 
   6) เม่ือกางมุง้เสร็จทั้งหลงั ควรใช้ลวดเบอร์ 12 หรือสายโทรศพัท์ท่ีใช้แลว้ขึงทบั
ดา้นบนกนัตาข่ายกระพือจากแรงลม 
 

เศรษฐกจิพอเพยีง 
เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา่ Sufficiency Economy (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด ารัส
ช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้ งแต่ก่อนเกิด
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลงัได้ทรงเน้นย  ้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพน้ และ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คงและย ัง่ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกบัทฤษฏีใหม่และประโยชน์
ของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีดงัน้ี 

1. ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
         เศรษฐกิจพอเพียง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  

2549) เป็นปรัชญาช้ีแนวการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว 
ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้ งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการ 
มีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทุกระดบัให้มีส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และ
ให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ  
เพื่อใหส้มดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สังคม 
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ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลัก
พิจารณาอยู ่5 ส่วน ดงัภาพท่ี 7  สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7  สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 
      1.1 กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทาง 
ท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้ งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จาก
ภยัและวกิฤต เพื่อความมัน่คงและความย ัง่ยนืของการพฒันา 
               1.2 คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนได ้
ในทุกระดบั โดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลางและการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 
               1.3 ค านิยาม ความพอเพียง จะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ พร้อม ๆ กนัดงัน้ี 
        1.3.1 ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึง ความพอดี ท่ีไม่นอ้ยเกินไป  
และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับ
พอประมาณ 
         1.3.2 ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของ
ความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
ค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 



โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการ การจดัการความรู้ทางการเงินและการบญัชีเพื่อพฒันาการผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 
กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

 

37 

         1.3.3 การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั (Self-immunity) หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อม
รับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 

               1.4 เง่ือนไข การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใ่นระดบัพอเพียงนั้น 
ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดงัน้ี 
         1.4.1 เง่ือนไขความรู้ (Knowledge Conditions) ประกอบด้วย ความรอบรู้
เก่ียวกบัวชิาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบดา้น ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้
เช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผน และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 

         1.4.2 เง่ือนไขคุณธรรม (Moral Conditions) ท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ย 
มีความตระหนกัในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการ
ด าเนินชีวติ ไม่โลภ และไม่ตระหน่ี 
               1.5 แนวทางปฏิบติั/ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จากการน าปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน ทั้ งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 

2. ความสัมพนัธ์ของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด าริ 
         เศรษฐกิจพอเพียง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  

2549) และแนวปฏิบติัของทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการพฒันาท่ีน าไปสู่ความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ในระดบัต่าง ๆ อยา่งเป็นขั้นตอน โดยลดความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัแปรของธรรมชาติ หรือ
การเปล่ียนแปลงจากปัจจยัต่าง ๆ โดยอาศยัความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ี
ดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และความสามคัคี 
เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวา้งกว่าทฤษฎีใหม่ โดยท่ีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดท่ี
ช้ีบอกหลกัการและแนวทางปฏิบติัของทฤษฎีใหม่ ในขณะท่ี แนวพระราชด าริเก่ียวกบัทฤษฎีใหม่หรือ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเป็นแนวทางการพฒันาภาคเกษตรอยา่งเป็นขั้นตอนนั้น เป็นตวัอยา่งการใชห้ลกั
เศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบติั ท่ีเป็นรูปธรรมเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม 

            ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ อาจเปรียบเทียบกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีอยู ่ 
2 แบบ คือ แบบพื้นฐานกบัแบบกา้วหนา้ ไดด้งัน้ี 

            2.1 แบบพืน้ฐาน ความพอเพียงในระดบับุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร  
เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน เทียบไดก้บัทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 ท่ีมุ่งแกปั้ญหาของเกษตรกรท่ีอยู่
ห่างไกลแหล่งน ้ า ตอ้งพึ่งน ้ าฝนและประสบความเส่ียงจากการท่ีน ้ าไม่พอเพียง แมก้ระทัง่ส าหรับการ
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ปลูกขา้วเพื่อบริโภค และมีขอ้สมมติวา่ มีท่ีดินพอเพียงในการขดุบ่อเพื่อแกปั้ญหาในเร่ืองดงักล่าว จาก
การแกปั้ญหาความเส่ียงเร่ืองน ้ า จะท าให้เกษตรกรสามารถมีขา้วเพื่อการบริโภคยงัชีพในระดบัหน่ึง
ได ้และใชท่ี้ดินส่วนอ่ืน ๆ สนองความตอ้งการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในส่วนท่ีเหลือเพื่อมี
รายไดท่ี้จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถผลิตเองได ้ทั้งหมดน้ีเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัในตวัให้
เกิดข้ึนระดบัครอบครัว อย่างไรก็ตาม แมก้ระทัง่ ในทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 ก็จ  าเป็นท่ีเกษตรกรจะตอ้ง
ไดรั้บความช่วยเหลือจากชุมชน ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม 

2.2  แบบก้าวหน้า แบ่งเป็นความพอเพียงในระดบัชุมชนและระดบัองคก์ร และความ 
พอเพียงในระดบัประเทศ ดงัน้ี 

      2.2.1 ความพอเพียงในระดบัชุมชนและระดบัองคก์รเป็นเศรษฐกิจพอเพียง 
แบบกา้วหนา้ ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 2 เป็นเร่ืองของการสนบัสนุนใหเ้กษตรกรรวมพลงักนั 
ในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ หรือการท่ีธุรกิจต่าง ๆ รวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายวิสาหกิจ กล่าวคือ เม่ือ
สมาชิกในแต่ละครอบครัวหรือองค์กรต่าง ๆ มีความพอเพียงขั้นพื้นฐานเป็นเบ้ืองต้นแล้ว ก็จะ
รวมกลุ่มกนัเพื่อร่วมมือกนัสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวมบนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียน
กนั การแบ่งปันช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ตามก าลังและความสามารถของตน ซ่ึงจะสามารถท าให ้
ชุมชนโดยรวมหรือเครือข่ายวสิาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียงในวถีิปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 
                                       2.2.2 ความพอเพียงในระดบัประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ 
ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 3 ซ่ึงส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจ สร้างความร่วมมือกบั
องคก์รอ่ืน ๆ ในประเทศ เช่น บริษทัขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบนัวิจยั เป็นตน้ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในลักษณะเช่นน้ี จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญา การแลกเปล่ียนความรู้ 
เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพฒันา หรือร่วมมือกนัพฒันา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้
ประเทศอนัเป็นสังคมใหญ่อนัประกอบด้วยชุมชน องค์กร และธุรกิจต่าง  ๆ ท่ีด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง กลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียงท่ีเช่ือมโยงกันด้วยหลักไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัไดใ้นท่ีสุด 

3. ประโยชน์ของการใช้แนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง 
          เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เร่ืองใหม่ (วชัรินทร์ คนัทะชา, 2549) แต่คนไทยหลายคนอาจจะ 
ไม่เขา้ใจ แมจ้ะไดย้นิบ่อยและเหมือนจะเขา้ใจมาตลอด ทุกคนลว้นแต่มองวา่เศรษฐกิจพอเพียงเป็น 
หลักปรัชญาท่ีน่ายกย่อง แต่เมืืื่อขาดความเข้าใจเสียแล้ว จึงยงัมีน้อยรายท่ีจะน ามาปฏิบติัจริง 
โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ แทบจะนับรายได้ถึงองค์กรท่ีน าปรัชญาทางธุรกิจน้ีมาปฏิบติัให้เป็น
รูปธรรมชดัเจนเศรษฐกิจพอเพียงวนัน้ีจึงไม่ต่างอะไรกบัของดีท่ีวางไวบ้นห้ิง หากเราสามารถแปล
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ความเศรษฐกิจพอเพียงไดต้รงกนั กระทัง่ส่งต่อความเขา้ใจไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งสัมฤทธิผล จะท าให้
เกิดประโยชน์ดงัน้ี 

 1. รู้จกัตวัเอง 
 2. รู้จกัคู่แข่ง 
 3. พฒันาตวัเองอยูเ่สมอ 
 4. มีความรอบคอบไม่ประมาท 
 5. มีระบบบญัชีท่ีโปร่งใสตรวจสอบได ้
 6. ไดรั้บความเช่ือมัน่จากสถาบนัการเงิน 
 7. ไดรั้บความเช่ือมัน่จากผูบ้ริโภค 
 8. มีความสามารถในการแข่งขนั 
 9. มีความมัน่คงท่ีย ัง่ยนืพึ่งพาตวัเองได ้
 10. มีความยดืหยุน่พร้อมรับกบัสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

แนวคดิงานวจิัยเพือ่ท้องถิ่น 
งานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน (Community-Based Research)  มุ่งเนน้ให้ “คน” ในชุมชนเขา้มาร่วม

กระบวนการคิด ตั้งค  าถาม วางแผน และท าวิจยัเพื่อหาค าตอบอย่างเป็นระบบ และเรียนรู้จากการ
ท างานวิจยัท่ีเป็นเชิงปฏิบัติการจริง (Action Research) เพื่อตอบ “ค าถาม” หรือ “ความสงสัย”  
บางอย่าง โดยมีการแยกแยะประเด็นว่า ขอ้สงสัยอยู่ตรงไหน มีการค้นหา “ขอ้มูล” ก่อนท ามีการ
วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล มีการ “วางแผน” การท างานบนฐานขอ้มูลท่ีมีอยู่ และในระหวา่ง
ลงมือท า ก็จะมีการทบทวนความกา้วหนา้ วเิคราะห์ความส าเร็จและอุปสรรคอยา่งสม ่าเสมอ ในท่ีสุดก็
จะสามารถ “สรุปบทเรียน” เพื่อตอบค าถามท่ีตั้งไว ้แลว้อาจจะท าใหม่ให้ดีข้ึน ทั้งหมดน้ีด าเนินการ
โดยชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็น “ผูส้งสัย” นัน่เอง (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2547) 

งานวิจยัแบบน้ีไม่ได้เน้นท่ี “ผลงานวิจยั” หรือ การคน้พบองค์ความรู้ใหม่หากแต่มอบ 
“กระบวนการวิจยั” เป็น “เคร่ืองมือ” ในการเพิ่มพลงั (Empower) ชุมชน ในการจดัการตามแผน เป็น
อีกแนวทางหน่ึงในการสร้างเสริมความเขม้แข็งของชุมชนได ้ดว้ยมีเป้าหมายส าคญัยิ่งอย่างน้อย 4 
ประการ ดงัน้ี 

1.  คน (Man) เป็นเร่ืองของการสร้างคน การพฒันาศกัยภาพบุคคล (Human Resource 
Management) ในแง่การพฒันาความคิด มโนทศัน์ วิสัยทศัน์ และกระบวนทศัน์ใหม่ต่อการพฒันา
สังคม ท่ีมีพื้นฐานสอดรับกบัสังคมแห่งการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการมองมนุษยทุ์กคนอยา่งมีคุณค่า มี
ศักยภาพมากกว่าการยึดถือปัจเจกชนเป็นท่ีตั้ ง การมองเร่ืองการพฒันาแบบองค์รวม (holistic 



โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการ การจดัการความรู้ทางการเงินและการบญัชีเพื่อพฒันาการผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 
กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

 

40 

approach) มากกว่าการแยกส่วน ให้ความส าคญักบัการระดมความคิดเห็นร่วมกนัมีการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร หรือใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลความรู้ความจริงอยา่งเป็นเหตุผลในการตดัสินใจมากกวา่
การใช้ความรู้สึกส่วนตัว  รู้จักการท างานเป็นทีมรวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถใน
กระบวนการวิจยั (research process)  เช่น การวิเคราะห์ปัญญา (problem analysis) การวางแผน 
(planning) การประชุมอยา่งมีส่วนร่วม (participation process)  การบนัทึกขอ้มูล  การจบัประเด็นและ
การเช่ือมโยงขอ้มูล  การวิเคราะห์และการสรุปขอ้มูล (analysis and conclusion) การจดัระบบ
ฐานขอ้มูลเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน และการประสานศกัยภาพภายนอกมาหนุนเสริมการท างาน ซ่ึงคน
ในท่ีน้ีไม่ได้หมายถึงเฉพาะชาวบ้านเท่านั้ น แต่หมายรวมถึงนักวิชาการ นักพฒันาเอกชน และ
ขา้ราชการในหน่วยงานของรัฐดว้ย 

2.  ความรู้ เป็นเร่ืองของการสร้างสังคมความรู้แห่งอนาคต ให้เกิดข้ึนอยา่งย ัง่ยืน หมายถึง 
กระบวนการตดัสินใจหรือด าเนินการใด ๆ ของทอ้งถ่ิน สังคมและประเทศท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้ความจริงอยา่งเป็นเหตุเป็นผล (knowledge-based)  และการมีส่วนร่วมจากทุกคน  โดยเฉพาะ
กลุ่มคนระดบัรากหญา้ ไม่ใช่มาจากการใชค้วามคิดเห็นส่วนตวัของคนบางกลุ่มในการตดัสินใจ หรือ
กระท าการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของส่วนรวม โดยอาศยัอ านาจหน้าท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน ขณะเดียวกนัจะเป็นการสร้างความรู้ใหเ้กิดข้ึนอยา่งหลากหลายเพื่อน าไปแกไ้ขปัญหาทอ้งถ่ิน
และสังคม ตลอดจนเป็นการยกระดบัความรู้สู่การสร้างแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ จากฐานราก (Grounded 
Theory)  เพื่อเป็นตน้แบบในการศึกษาวจิยั และการก าหนดทิศทางการพฒันาสังคมแห่งอนาคต 

  ดงันั้น แหล่งความรู้ใหม่ จึงไม่ไดม้าจากต าราต่างชาติแต่เพียงแหล่งเดียว หากแต่จะมี
ส่วนผสมจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นพื้นฐานส าคญัจากการเรียนรู้ของสังคมทุกระดบั
ผ่านกระบวนการศึกษา กระบวนการวิจัย และกระบวนการพัฒนาประเทศ และท่ีส าคัญเป็น
กระบวนการท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแห่งการคน้หาความรู้ความจริงของคน เน่ืองจาก
ความรู้ในความจริงเป็นความหมายใหม่แห่งความเท่าเทียมกนัของคนในสังคมแห่งอนาคต เพราะเป็น
ท่ีมาของการรักษาผลประโยชน์และการไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ของตวัเอง ชุมชนและส่วนรวม 

3. เครือข่ายกบัการเรียนรู้  เพื่อท่ีจะพฒันาสังคมใหม่ใหเ้ป็น สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นการ
สร้างสังคมแห่งความจริงท่ีมีความเป็นเหตุเป็นผล เป็นสังคมแห่งการคน้หาและคน้พบความรู้ความ
จริงอย่างมีส่วนร่วมจากกลุ่มคนอันหลากหลายทั้ งในกระบวนการศึกษารวบรวมข้อมูล การ
วิพากษ์วิจารณ์ การหาขอ้สรุป และการตดัสินใจ โดยเน้นการพฒันาจากฐานขอ้มูลทอ้งถ่ินของคน
ทอ้งถ่ิน และโดยคนทอ้งถ่ินอยา่งหลากหลายเป็นส าคญั ซ่ึงจะน าไปสู่การหนุนช่วยระหวา่งกนั มีการ
ดึงศกัยภาพท่ีหลากหลายจากชาวบา้น นักวิชาการ นกัพฒันาเอกชน และเจา้หน้าท่ีของรัฐ มาหนุน
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เสริมการพฒันาทอ้งถ่ินและประเทศ รวมทั้งมองเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าเป้าหมายของบุคคลและ
คนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึงจะช่วยลดช่องว่างและขอ้ขดัแยง้อนัเกิดจากขอ้จ ากดัและเง่ือนไขต่าง ๆ ใน
กระบวนการพฒันาของแต่ละองคก์รและหน่วยงาน 

4.  หน่วยจัดการความรู้ที่เป็นอิสระ เพื่อให้เกิดกลไก/ กลุ่มคนทอ้งถ่ินท่ีสามารถจดัสรร 
หรือยกระดบัความรู้ โดยการน าความรู้ต่าง ๆ ท่ีกระจดักระจายอยูใ่นทอ้งถ่ินมาสังเคราะห์ร่วมกบัผูรู้้
นกัวิชาการในพื้นท่ี ไปพร้อม ๆ กบัประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีพนัธมิตรต่าง ๆ ใน
ทอ้งถ่ินทุกระดบัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในงานวิจยัและพฒันา ตั้งแต่ระดบันโยบายจนถึงระดบัปฏิบติัการ 
เพื่อน าความรู้ต่าง ๆ  มาแลกเปล่ียนพูดคุย สู่การก าหนดทิศทางการวิจยัและพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยืน บน
พื้นฐานการผสมผสานกบัองค์ความรู้จากภายนอก อนัจะน าไปสู่ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเขม้แข็งในอนาคต 
ทั้งน้ี กลไก/กลุ่มคนทอ้งถ่ินเหล่าน้ี จะตอ้งเป็นอิสระจากพนัธนาการใด ๆ ไม่วา่จะเป็นโครงสร้างทาง
อ านาจ การครอบง าจากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แต่เป็นการพึ่งพิงความรู้ ความคิด ดว้ยกระบวนการสร้าง
ความรู้สู่การแกปั้ญหา และสามารถรับใชส้ังคมอยา่งแทจ้ริง 

สภาพพืน้ทีว่จิัย 
ข้อมูลจังหวดัเชียงใหม่ 
 ประวตัิเมืองเชียงใหม่ 
 เมืองเชียงใหม่ มีช่ือท่ีปรากฏในต านานวา่ “นพบุรีศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่” เป็นราชธานีของ
อาณาจกัรลา้นนาไทยมาตั้งแต่ พระยามงัรายไดท้รงสร้างข้ึน เม่ือ พ.ศ.1839 ซ่ึงมีอายุครบ 710 ปี ในปี 
พ.ศ.2549 และเมืองเชียงใหม่ไดมี้วิวฒันาการสืบเน่ืองกนัมาในประวติัศาสตร์ตลอดมา เชียงใหม่มี
ฐานะเป็นนครหลวงอิสระ ปกครองโดยกษตัริยร์าชวงศ์มงัราย ประมาณ 261 ปี (ระหวา่ง พ.ศ.1839-
2100) ในปี พ.ศ.2101 เชียงใหม่ไดเ้สียเอกราชให้แก่กษตัริยพ์ม่าช่ือบุเรงนอง และไดต้กอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไดท้รงช่วยเหลือลา้นนาไทยภายใตก้ารน าของพระ
ยากาวิละและพระยาจ่าบา้นในการท าสงครามขบัไล่พม่าออกไปจากเชียงใหม่และเมืองเชียงแสนได้
ส าเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปนาพระยากาวิละเป็นเจา้เมืองเชียงใหม่ 
ในฐานะเมืองประเทศราชของกรุงเทพมหานครและมีเช้ือสายของพระยากาวิละ ซ่ึงเรียกวา่ ตระกูลเจา้
เจ็ดตน ปกครองเมืองเชียงใหม่  เมืองล าพูนและล าปางสืบต่อมาจนกระทั่งในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัฯ ไดโ้ปรดให้ปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราช ได้
ยกเลิกการมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือ จดัตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา่ มณฑล
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พายพั และเม่ือปี พ.ศ.2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัวไดป้รับปรุงการปกครองเป็นแบบ
จงัหวดั เชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นจงัหวดัจนถึงปัจจุบนั 

สภาพทัว่ไปของจังหวดัเชียงใหม่ 
 ทีต่ั้งและขนาดพืน้ที่ 
 ตั้ งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งท่ี 16 องศาเหนือ สูงจากระดับน ้ าทะเล
ประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 720 กิโลเมตร 
 มีพื้นท่ีประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566910 ไร่ จ  าแนกเป็น 

 พื้นท่ีป่าไม ้69.92% (8,787656 ไร่) 
 พื้นท่ีท าการเกษตร 12.82% (1,611,971 ไร่) 
 พื้นท่ีอยูอ่าศยัและอ่ืน ๆ 17.26%(2,167,971 ไร่) 

 ลกัษณะภูมิอากาศ 
 มีสภาพอากาศค่อนขา้งเยน็เกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี 25 oC  อุณหภูมิสูงสุด
เฉล่ีย 31 oC อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย 20 oC 

 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 โดยทัว่ไปมีสภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีท่ีราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝ่ัง
แม่น ้ าปิง มีภูเขาสูงท่ีสุดในประเทศไทย คือ “ดอยอินทนนท์” สูงประมาณ 2,565 เมตร อยู่ในเขต
อ าเภอจอมทอง นอกจากน้ียงัมีดอยอ่ืน ๆ ท่ีมีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยฟ้าห่มปก สูง 
2,997 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,195 ดอยสุเทพ สูง 1,678 เมตร สภาพพื้นท่ีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ลกัษณะ คือ พื้นท่ีภูเขา และ พื้นท่ีราบลุ่มน ้าและราบเชิงเขา ดงัน้ี 
 พืน้ที่ภูเขา ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวนัตกของจงัหวดั คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 
80% ของพื้นท่ีจงัหวดั เป็นพื้นท่ีป่าตน้น ้าล าธารไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก 
 พืน้ทีร่าบลุ่มน า้และราบเชิงเขา กระจายอยูท่ ัว่ไประหวา่งหุบเขาทอดตวัในแนวเหนือ – ใต้
อนัได้แก่ ท่ีราบลุ่มน ้ าปิง ลุ่มน ้ าฝาง และลุ่มน ้ าแม่งดั เป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อ
การเกษตร 

 เนือ้ทีป่่าไม้ 
 มีเน้ือท่ีป่าไมเ้หลืออยู ่8,787,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.93 ของเน้ือท่ีจงัหวดั 
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 จ านวนประชากร 
 มีประชากรรวมทั้งส้ิน 1,686,209 คน แยกเป็น ชาย 829,816 คน หญิง 859,393 คน ความ
หนาแน่นเฉล่ีย 84 คน/ตารางกิโลเมตร 

 จ านวนประชากรชุมชนบนพืน้ทีสู่ง 
- กระจายตามอ าเภอต่าง ๆ 18 อ าเภอ 2 ก่ิงอ าเภอ จ านวน 1,251 หมู่บา้น 
- มีจ านวนประชากร 312,447 คน เป็นชาย 157,367 คน เป็นหญิง 155,080 คน 70,820  
ครอบครัว 
- อ าเภอท่ีมีประชากรชุมชนบนพื้นท่ีสูงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อมก๋อย รองลงมาไดแ้ก่ อ าเภอแม่
แจ่ม อ าเภอเชียงดาว อ าเภอฮอด 

- มีกลุ่มชนต่าง ๆ รวม 13  ชนเผา่ เป็นชาวเขา มีจ านวน 7 เผา่ ไดแ้ก่ กะเหร่ียง มง้ เม่ียน
(เยา้)     อาข่า(อีกอ้) ลาหู่(มูเซอ) ลีซอ(ลีซู) และลวัะ จ านวน 229,382 คน เป็นชนกลุ่ม
น้อย จ านวน 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ ปะหล่อง ไทยใหญ่ ไทยล้ือ จีนฮ่อ และอ่ืน ๆ รวมกนัเป็น
จ านวน 34,022 คน และคนไทยท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนบนพื้นท่ีสูง จ  านวน 49,043  

- ชนเผา่กระเหร่ียง มีจ  านวนมากท่ีสุด คือ 128,880 คน รองลงมาไดแ้ก่ ไทย มูเซอ มง้ 

ลกัษณะทางการปกครอง 
 แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 22 อ าเภอ 2 ก่ิงอ าเภอ 204 ต าบล และ 2,066 หมู่บา้นมี
หน่วยงานท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ี ดงัน้ี 

1. หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง จ านวน 166 หน่วยงาน 
2. หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 27 หน่วยงาน 
3. หน่วยงานบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

จ านวน 1 แห่ง เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 1 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 41 
แห่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 167 แห่ง 

ศาสนา 
 ประชากรจงัหวดัเชียงใหม่มีผูน้บัถือ ศาสนาพุทธ 91.80% ศาสนาอิสลาม 1.17% ศาสนา
คริสต ์5.60% ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ซิกส์ 0.02% ศาสนาอ่ืน ๆ 1.41% 
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วดัทีส่ าคัญในเชียงใหม่ ตามหลกัทกัษาเมือง 
1. วดัเจดียห์ลวง ศูนยก์ลาง 
2. วดัสวนดอก (บริวารเมือง) ทิศตะวนัตก 
3. วดัเจ็ดยอด(อายเุมือง) ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
4. วดัเชียงยนื (เดชเมือง) ทิศเหนือ 
5. วดัชยัศรีภูมิ (ศรีเมือง) ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
6. วดับุพผาราม (มูลเมือง) ทิศตะวนัออก 
7. วดัชยัมงคล (อุตส่าห์เมือง) ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้
8. วดันนัทาราม (มนตรีเมือง) ทิศใต ้
9. วดัร ่ าเปิง (ตโปทาราม) กาลกิณีเมือง ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้

ประเพณสี าคัญจังหวดัเชียงใหม่ 
 เดือนเมษายน (หรือเดือนเจด็ ตามการนบัเดือนของชาวลา้นนา) ประเพณีสงกรานต ์ด าหวั 
ประเพณีสืบชะตาบา้นเมือง บวชลูกแกว้และพิธีสู่ขวญั 
 เดือน พฤศจิกายน (หรือเดือน ยี ่ตามการนบัเดือนของชาวลา้นนา) ประเพณีเดือนยีเ่ป็ง 
(ลอยกระทง) 

การศึกษา 
 จงัหวดัเชียงใหม่ มีสถานศึกษา รวมทั้งส้ิน 1,146 แห่ง ในจ านวนน้ีมีสถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา 9 แห่ง อาชีวศึกษา 7 แห่ง โรงเรียนนานาชาติ 8 แห่ง มีครู/อาจารย ์21,155 คน และ
นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา 440,706 คน ซ่ึงอตัราส่วนครู/อาจารย ์ต่อนกัเรียน นิสิต นกัศึกษาเป็น 1:21 
 จ านวนนกัเรียนนกัศึกษาในสังกดั แต่ละระดบัมีดงัน้ี 
 1. ระดบัก่อนประถม    จ านวน 58,654 คน 
 2. ระดบัประถมศึกษา    จ านวน 139,288 คน 
 3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   จ านวน 75,804 คน 
 4. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั จ านวน 45,713 คน 
 5. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ จ านวน 22,203 คน 
 6. ระดบัอุดมศึกษา    จ านวน 99,044 คน 
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สถานพยาบาล 
 มีสถานพยาบาลแผนปัจจุบนั ทั้งส้ิน 47 แห่ง 5,752 เตียง 

1. สังกดักระทรวงสาธารณสุข 23 แห่ง จ านวนเตียง 1,375 เตียง 
2. สังกดักระทรวงอ่ืน ๆ 10 แห่ง จ านวนเตียง 2,808 เตียง 
3. เอกชน 14 แห่ง จ านวน 1,569 เตียง 

บุคลากรทางสาธารณสุข 
 1.  แพทย ์693 คน อตัราส่วนแพทย ์: ประชากร เท่ากบั 1: 2,387 
 2.  พยาบาล แยกเป็น 
  - พยาบาลวชิาชีพ 3,990 คน อตัราส่วนพยาบาล : ประชากร 1:415 คน 
  - พยาบาลเทคนิค 343 คน อตัราส่วนพยาบาล : ประชากร 1:4,823 คน 
 3. เภสัชกร 288 คน  อตัราส่วนเภสัชกร : ประชากร 1:5,744 คน 
 4. ทนัตแพทย ์116 คน  อตัราส่วนทนัตแพทย ์: ประชากร 1:14,260 คน 

ข้อมูลสุขภาพ  

      1. อตัราการเกิด   11.44 ต่อ 1,000 คน 
       2. อตัราการตาย   7.49 ต่อ 1,000 คน 
       3. อตัราเพิ่มตามธรรมชาติ  0.36 ต่อ 100 คน 

สาเหตุการป่วยทีส่ าคัญ 10 อนัดับของจังหวดัเชียงใหม่  
1. ระบบหายใจ 
2. ระบบกลา้มเน้ือฯ 
3. โรคระบบยอ่ยอาหาร 
4. ระบบไหลเวยีนโลหิต 
5. โรคติดเช้ือและปรสิต 
6. โรคเก่ียวกบัต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิซึม 
7. โรคผิวหนงัและเน้ือเยือ่ใตผ้วิหนงั 
8. โรคระบบสืบพนัธ์ุร่วมปัสสาวะ 
9. สาเหตุภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีท าใหป่้วยหรือตาย 
10. ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 
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สภาพเศรษฐกจิ 
 1.  ผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) ปี 2549 มีมูลค่า 112,221 ลา้นบาท 
  - ภาคเกษตร 17,885 ลา้นบาท (16%) นอกภาคเกษตร 94,336 ลา้นบาท (84%) 
 2.  รายได้ส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัสาขาบริการ 26% มูลค่า 25,926 ลา้นบาท 
รองลงมาเป็น   - สาขาอุตสาหกรรม  19%  มูลค่า 20,710 ลา้นบาท 
   - สาขาการเกษตร  16%  มูลค่า 17,885 ลา้นบาท 
   - สาขาบริการ   26% มูลค่า 29,731 ลา้นบาท 
   - สาขาการบริการสาธารณะ 23% มูลค่า 25,276 ลา้นบาท 
   - สาขาการคา้   16% มูลค่า 17,847 ลา้นบาท 
 3. อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ เฉล่ียร้อยละ 4.22 
 4. รายได้ประชากรต่อหัว เฉล่ีย 69,870 บาท/คน/ปี อยูอ่นัดบัท่ี 2 ของภาคเหนือรองจาก
จงัหวดัล าพนู 
 5. รายได้ประชากรในเขตชนบท เฉล่ีย 39,810 บาท/คน/ปี (จปฐ ปี 2550) 
  - อ าเภอท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต ่าท่ีสุด(จนท่ีสุด) คือ อ.แม่แจ่ม 23,203 บาท/คน/ปี 
  - อ าเภอท่ีรายไดสู้งสุด คือ อ าเภอเมือง 57,967 บาท/คน/ปี 

การท่องเที่ยว 
 ปี 2549 
 - จ านวนนกัท่องเท่ียว 5,356,867 คน ชาวไทย 3,539,772 คน (63.32%) ต่างประเทศ 
2,050,554 คน (36,68%) 
 - รายได ้39,785.06 ลา้นบาท คนต่างประเทศ 20,699.42 ลา้นบาท (52.03%) คนไทย 
19,085.64 ลา้นบาท (47.97%) เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ 8,684.93 ลา้นบาท หรือ 27.93% (ปี 2548 มีรายได ้
31,100.13 ลา้นบาท) 
 - ระยะเวลาพกัเฉล่ีย 3 วนั/ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 2,766.50 บาท/คน/วนั 
 - จ  านวนโรงแรมท่ีพกั 341 แห่ง หอ้งพกั 18,820 หอ้ง 
 ปี 2550   
 - จ านวนนกัท่องเท่ียว 5,356,867 คน ชาวไทย 3,601,727 คน (67%) ต่างประเทศ 
1,755,140 คน (33%) 
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 - รายได ้38,864.25 ลา้นบาท คนต่างประเทศ 18,116.59 ลา้นบาท (47%) คนไทย 
20,777.66 ลา้นบาท (53%) ลดลงจากปีท่ีแลว้ 890.81 ลา้นบาท หรือ 2.24% (ปี 2549 มีรายได ้
39,785.06 ลา้นบาท) 
 - ระยะเวลาพกัเฉล่ีย 3.13 วนั/ ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 2,729.27 บาท/คน/วนั 
 - จ  านวนโรงแรมท่ีพกั 418 แห่ง หอ้งพกั 20,816 หอ้ง 

การเกษตร 
 - พื้นท่ีการเกษตรของจงัหวดั มีประมาณ 1,611,250 ไร่ พื้นท่ีปลูกขา้ว 515,385 ไร่ ปลูก
พืชไร่ 192,063 ไร่ ปลูกพืชสวน 536,697 ไร่ และอ่ืน ๆ 367,105 ไร่ 
 - พื้นท่ีท่ีไดรั้บน ้าจากชลประทาน จ านวน 1,301,604 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80% ของพื้นท่ี
การเกษตร 
 - ผลผลิตพืชเศรษฐกิจส าคญั ปี 2549/50 ของจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ 

 ขา้ว 399,408 ตน้ มูลค่า 2,396 ลา้นบาท 
 ล าไย 298,255 ตนั มูลค่า 3,280 ลา้นบาท 
 ล้ินจ่ี 40,795 ตนั มูลค่า 458 ลา้นบาท 
 กระเทียม 65,729 ตนั มูลค่า 792 ลา้นบาท 
 หอมแดง 44,450 ตนั มูลค่า 286 ลา้นบาท 
 หอมหวัใหญ่ 48,031 ตนั มูลค่า 310 ลา้นบาท 

การอุตสาหกรรม 
 - จ  านวนโรงงาน 2,265 แห่ง เงินทุน 36,350 ลา้นบาท จา้งแรงงาน 43,713 ค 
 - อุตสาหกรรมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม
ขนส่ง และอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 
 - อุตสาหกรรมท่ีไดก้ารส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปี 2550 จ านวน 22 โครงการ เงินลงทุน 
5,729 ลา้นบาท จา้งแรงงาน 5,792 คน 

 
สถานประกอบการธุรกจิการค้า 
 ในปี 2550 มีนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ จ  านวน 1,119 ราย แยกเป็นบริษทัจ ากดั 524 ราย 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 586 ราย และห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล 9 ราย จดทะเบียนเลิก 601 รายแยกเป็น
บริษทัจ ากดั 257 ราย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 339 ราย และหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 5 ราย 
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 มีนิติบุคคลท่ียงัคงอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 จ านวน 10,660 ราย แยกเป็นบริษทัจ ากดั 
5,531 ราย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 5,051 ราย และหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 78 ราย 

ข้อมูลด้านแรงงาน 
 - ก าลงัแรงงาน (ปี 2550) 940,503 คน (ประมาณ 59% ของประชากร) มีงานท า 926,251 
คน วา่งงาน 13,695 คน 
 - อตัราการว่างงานเฉล่ีย 1.46% (อตัราการวา่งงานของประเทศ 1.8% อตัราการวา่งงาน
ของภาคเหนือ 1.9%) 
 - อตัราค่าจา้งแรงงาน 153 บาท/วนั 

แรงงานต่างด้าว 
 - จ  านวนแรงงานต่างดา้ว 104,734 คน ชาวพม่า 104,150 คน ลาว 530 คน กมัพูชา 54 คน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งงานภาคเกษตร 40,786 คน รองลงมา ไดแ้ก่ งานก่อสร้าง 36,337 คน 
(ท่ีมาระบบออนไลน ์ http://www.chiangmai.go.th/meet_file/intro3.pdf  เขา้ถึงเม่ือ 17 มิถุนายน 2552) 

ประวตัิอ าเภอสันทราย 
 ค าขวญั เกษตรดี สตรีสวย รวยหมาก ของฝากขา้วแต๋น แน่นแฟ้นคุณธรรม 
 พืน้ที่ 285.02 ตร.กม. 
 ประชากร 112,487 คน (พ.ศ.2551) 
 ความหนาแน่น 394.66 คน/ตร.กม. 
 ทีว่่าการอ าเภอทีต่ั้ง ท่ีวา่การอ าเภอสันทราย เลขท่ี 5 หมู่ท่ี 5 ต าบลสันทรายหลวง 

อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่   50210 
 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5349 2009 
 หมายเลขโทรสาร       0 5349 2009 

ทีต่ั้งและอาณาเขต 
 อ าเภอสันทรายมีอาณาเขตติดต่อกบัอ าเภอใกลเ้คียงดงัน้ี 

 ทศิเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอแม่แตง 

 ทศิตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอดอยสะเก็ด 

 ทศิใต้ ติดต่อกบัอ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสันก าแพง และ อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

http://www.chiangmai.go.th/meet_file/intro3.pdf
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 ทศิตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอเมืองเชียงใหม่และอ าเภอแม่ริม 

การปกครองส่วนภูมิภาค 
 อ าเภอสันทรายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ต าบล 117 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 
 1. สันทรายหลวง (San Sai Luang)  9 หมู่บา้น 
 2. สันทรายนอ้ย (San Sai Noi)  7 หมู่บา้น 
 3. สันพระเนตร (San Phra Net)  7 หมู่บา้น 
 4.  สันนาเมง็ (San Na Meng)  10 หมู่บา้น 
 5. สันป่าเปา (San Pa Pao)   6 หมู่บา้น 
 6. หนองแหยง่ (Nong Yaeng)  11 หมู่บา้น 
 7. หนองจอ๊ม (Nong Chom)   9 หมู่บา้น 
 8. หนองหาร (Nong Han)   13 หมู่บา้น 
 9. แม่แฝก (Mae Faek)   12 หมู่บา้น 
 10. แม่แฝกใหม่ (Mae Faek Mai)  12 หมู่บา้น 
 11. เมืองเล็น (Mueang Len)  5 หมู่บา้น 
 12. ป่าไผ ่(Pa Phai)   16 หมู่บา้น 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ทอ้งท่ีอ าเภอสันทรายประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 12 แห่ง ไดแ้ก่ 

 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลหนองจอ๊ม บางส่วนของต าบล
หนองหาร และบางส่วนของต าบลป่าไผ ่

 เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลสันทรายหลวงทั้งต าบล ต าบล
สันทรายนอ้ยทั้งต าบล บางส่วนของต าบลสันพระเนตร และบางส่วนของต าบลป่าไผ ่

 เทศบาลต าบลสันพระเนตร  ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลสันพระเนตร (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง) 

 เทศบาลต าบลสันนาเม็ง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลสันนาเมง็ทั้งต าบล 

 เทศบาลต าบลหนองจ๊อม ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองจ๊อม(เฉพาะนอกเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ)้ 

 เทศบาลต าบลแม่แฝก ครอบครัวพื้นท่ีต าบลแม่แฝกทั้งต าบล 

 เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแม่แฝกใหม่ทั้งต าบล 
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 เทศบาลต าบลป่าไผ่ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลป่าไผ ่(เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้
และเทศบาลต าบลสันทรายหลวง) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสันป่าเปา ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลสันป่าเปาทั้งต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหย่ง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองแหยง่ทั้งต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาร ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองหาร (เฉพาะนอก
เขตเทศบาลเมืองแม่โจ)้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเลน็ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลเมืองเล็นทั้งต าบล 

สถานศึกษา 

 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 โรงเรียนสันทรายวทิยาคม 

 โรงเรียนศรีสังวาล 

 โรงเรียนสันทรายหลวง 

ประวตัิต าบลแม่แฝกใหม่ 
ประวตัิความเป็นมา  
 ต าบลแม่แฝกใหม่ แต่เดิมอยูร่วมกบัต าบลแม่แฝก และเน่ืองจากจ านวนประชากรเพิ่มข้ึน
และมีพื้นท่ีใหญ่เกินไป จึงได้แบ่งออกเป็นสองต าบล คือ ต าบลแม่แฝก และต าบลแม่แฝกใหม่ 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์บางส่วน ประชาชนในต าบลจะรักษา
ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามของชาวเหนือไวอ้ยา่งมัน่คง ราษฎรส่วนใหญ่จะใชภ้าษาพื้นเมือง 

สภาพทัว่ไปของต าบล 
 มีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ฝนตกชุก ติดกบัแม่น ้าปิง 

อาณาเขตต าบล 
 ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
 ทิศใต ้ ติดต่อ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อ ป่าสงวนมีสันเขาแบ่งปันแนวเขตกบั อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีแม่น ้าปิงเป็นแนวแบ่งเขต 
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จ านวนประชากรของต าบล 
 จ านวนประชากรในเขต อบต. 7,517 คน และจ านวนหลงัคาเรือน 2,450 หลงัคาเรือน 

ข้อมูลอาชีพของต าบล 
 อาชีพหลกั  ท านา ท าสวน 

ข้อมูลสถานทีส่ าคัญของต าบล 
1. อบต. แม่แฝกใหม่ 
2. วดัเจดียแ์ม่ครัว 
3. โบสถค์ริสตจกัรชยัชนะ 

ประวตัิกลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม่บ้านเจดีย์เจดีย์แม่ครัว 
 ช่ือผูน้ ากลุ่ม นายพรหม ใจเมคา   
 ท่ีตั้งของกลุ่ม เลขท่ี 102 หมู่ 3 บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย  
  จ.เชียงใหม่ 50290 

ลกัษณะเด่นของกลุ่ม  

 ชุมชนบา้นเจดียแ์ม่ครัว ตั้งอยู ่ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 เป็นชุมชนท่ี 
ยดึหลกัแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงขององคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ส่วนมากประชากรใน
ชุมชนจะประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตร มีการรวมกลุ่มในการท าเกษตรแบบพึ่งพากนั โดยเฉพาะ
การจดัตั้งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ซ่ึงแยกเป็น 8 กลุ่มยอ่ย คือ 
 1. กลุ่มออมทรัพย ์    จ านวน 77 ราย 
 2. กลุ่มการเกษตรผสมผสาน (ทฤษฎีใหม่)  จ านวน 75 ราย 
 3. กลุ่มผูเ้ล้ียงไก่ไข่     จ านวน 1 ราย ท าต่อเน่ือง 3 ราย 
 4. กลุ่มผูเ้ล้ียงปลา     จ านวน 15 ราย ท าต่อเน่ือง 5 ราย 
 
 5. กลุ่มผูเ้ล้ียงววันม – ววัเน้ือ    จ านวน 3 รายท าต่อเน่ือง 3 ราย  
       แยกเป็นววันม 1 ราย ววัเน้ือ 2 ราย                                                   
 6. กลุ่มผูเ้พาะเห็ด     จ านวน 7 รายท าต่อเน่ือง 1 ราย 
 7. กลุ่มผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ   จ านวน 44 ราย 
 8. กลุ่มผูป้ลูกผกัปลอดสารพิษ    จ านวน 4 ราย ท าต่อเน่ือง 1 ราย 
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 จะเห็นไดว้่าชุมชนบา้นเจดียแ์ม่ครัว เป็นชุมชนท่ีเก้ือกูลกนั และเป็นชุมชนตน้แบบอย่าง
แทจ้ริงพื้นท่ีสระน ้ าขนาด 1,260 ลบ.เมตร ในพื้นท่ีของลุงพรหม ใจเมคา ท่ีมีการเล้ียงปลา ต่าง ๆ คือ
ปลานิล ปลาดุก และปลาตะเพียน ซ่ึงมีการดูแลและให้อาหารโดยใช้วตัถุดิบ ในชุมชน หรือการลด
ตน้ทุน รวมถึงปลูกผกั ในบ่อปลาดว้ย คือผกักะเฉดและผกับุง้ เป็นการเพิ่มรายไดแ้ละใชเ้น้ือท่ีให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด 
 การจดัตั้งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่
ครัว เร่ิมจดัตั้งเม่ือ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2541 จากการรวมกลุ่มของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ 
ของหมู่บา้นเจดียแ์ม่ครัว ประกอบดว้ยเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการปรับ
โครงสร้างและระบบการผลิตระบบการเกษตร (คปร.) โครงการไร่นาสวนผสมและเกษตรกรท่ีสนใจ 
โดยเร่ิมตน้มีจ านวนสมาชิก 15 ราย การจดัตั้งกลุ่มโดยใชกิ้จกรรมออมทรัพย ์(กลุ่มสัจจะ) ทุกวนัท่ี 25 
ของเดือน เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิกท าให้กลุ่มสามารถ
ขยายกิจกรรมในการด าเนินงานของสมาชิกออกเป็น 8 กลุ่มยอ่ยและมีจ านวนสมาชิกเพิ่มข้ึนเป็น 77 
รายมีพื้นท่ีท่ีท าประโยชน์ของสมาชิก รวมทั้งส้ิน 213 ไร่ส่วนใหญ่อยูใ่นพื้นท่ีต าบลแฝกใหม่ อ าเภอ
สันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  
(ท่ีมาระบบออนไลน ์เขา้ถึงhttp://www.rakbankerd.com/agriculture/open.php?id=104&s=tblcenter :เขา้ถึง
เม่ือ 17 มิถุนายน 2552) 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น เศรษฐกิจพอเพียงกบังานวิจยัและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการเงิน การ

บญัชีและผกัปลอดสารพิษ ดงัน้ี 
               1. เศรษฐกจิพอเพยีงกบังานวจัิย 

        การวจิยั “การนอ้มน าแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบติั 
ในสถาบนัราชภฏั”  (ส านักงานสภาสถาบนัราชภฏั, 2544) มีวตัถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ เพื่อ
รวบรวมแนวคิดเร่ืองทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ และเพื่อส ารวจการนอ้ม
น าแนวพระราชด าริ ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติของสถาบันราชภัฏและ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจในการน าหลกัการทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชด าริ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สถาบนัและชุมชน โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เอกสารร่วมกบัการศึกษาดูงานและการศึกษาส ารวจการปฏิบติัตามแนวพระราชด าริ ทฤษฎี
ใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ของหน่วยงานต่าง ๆ ผลการวิจยัพบวา่ แนวพระราชด าริ พฒันาการจาก 

http://www.rakbankerd.com/agriculture/open.php?id=104&s=tblcenter
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“ความพอเพียง” ในความหมายว่าพออยู่พอกิน พอควร มีความสุข ไปสู่ “พอมีพอกินเป็นขั้นท่ีหน่ึง 
ขั้นต่อไป ใหมี้เกียรติยนืข้ึนดว้ยขาตนเอง ขั้นท่ีสาม ใหนึ้กถึงผูอ่ื้น” ปรากฏเป็นรูปธรรมในทฤษฏีใหม่
ขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3 ตามล าดบั จนบรรลุสัมฤทธิผลเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน และ
เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า โดยใช้หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ือง
ทฤษฎีใหม่ บนความสามคัคี ความร่วมมือ ความขยนั อดทนและความปรารถนาดีต่อกนั การปฏิบติั
ตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยใหป้ระเทศเจริญได ้

สถาบนัราชภฎักบัแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนปี พ.ศ. 2535  
การด าเนินภารกิจการฝึกหดัครูในภูมิภาคต่าง ๆ ของกรมการฝึกหดัครูโดยเฉพาะโครงการฝึกหดัครู
ชนบท เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างพื้นฐานความเขม้แข็งให้กบัชุมชน เป็นรากฐานส าคญัในการ
พฒันาคน พฒันาครอบครัว และพฒันาชุมชน โดยเฉพาะการพฒันาชนบทท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นการปฏิบติัภารกิจท่ีสอดรับแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยธรรมชาติ 

หลังจากได้รับพระราชทานนามราชภฎัและตราสัญลักษณ์ประจ าพระองค์ บทบาทของ
วิทยาลยัครูปรับเปล่ียนเป็นสถาบนั อุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน สถาบนัราชภฎัทุกแห่งไดน้อ้ม
น าแนวพระราชด าริเป็นปรัชญาน าทางในการปฏิบติังานตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาทั้งใน
ส านกังานสภาสถาบนัราชภฎั และสถาบนัราชภฎัทุกแห่ง 

ส านักงานสภาสถาบนัราชภฎัน้อมน า แนวพระราชด าริไปสู่การปฏิบติั โดยการก่อตั้งศูนย์
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถ่ินตามแนวพระราชด าริ การน าปรัชญาการพฒันาทอ้งถ่ิน 
มาเป็นปรัชญาหลกัประจ าสถาบนัราชภฎัและการเปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญามหาบณัฑิตสาขา
ยุทธศาสตร์การพฒันา การอญัเชิญแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมาปฏิบติัให้
เกิดผลอย่างต่อเน่ืองน้ี นบัเป็นบทบาทท่ีส าคญัท่ีมีส่วนท าให้ทอ้งถ่ินห่างไกลทัว่ประเทศไทย ไดรั้บ
การพฒันาอยา่งทัว่ถึง ประชาชนในทอ้งถ่ินต่าง ๆ มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนสอดคลอ้งกบัพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

ส านักงานสภาสถาบนัราชภฎัมีนโยบายอญัเชิญแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว เร่ืองทฤษฏีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการไวใ้นรายวิชาต่าง ๆ และวิชาการศึกษา
ทัว่ไป ทั้งหลกัสูตรศิลปะศาสตร์ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต ท าให้
บณัฑิตและมหาบณัฑิตท่ีจบจากสถาบนัราชภฏัเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎี และแนว
พระราชด าริขององคพ์ระบาทสมเด็ดพระเจา้อยูห่วัมากท่ีสุด ท าใหบ้ณัฑิตและมหาบณัฑิตจากสถาบนั
ราชภฎัเป็นท่ียอมรับวา่ มีความเช่ียวชาญการท างานในทอ้งถ่ิน 
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รายวชิาในหลกัสูตรของส านกังานสภาสถาบนัราชภฎั ซ่ึงมีแนวพระราชด าริ เร่ืองทฤษฎีใหม่ 
และเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกอยูไ่ดแ้ก่ วิชาวิถีไทย ความจริงของชีวิต วิถีโลก เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรทางเลือก ชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาคน ทฤษฎีการพฒันาชาติ อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ เศรษฐกิจ ชุมชนพึ่งตนเอง การพฒันาแบบยัง่ยืน ทฤษฎีและหลกัการพฒันา
ชุมชนกระบวนการพัฒนาชุมชน และอ่ืน ๆ อีกมาก  การอัญเชิญแนวพระราชด าริในองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาไวใ้นค าอธิบายรายวิชาต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่า
ส านกังานสภาสถาบนัราชภฎัตระหนกัในความส าคญัมีความจงรักภกัดี  และดว้ยความมุ่งหวงัท่ีจะ
พฒันาท้องถ่ินไทยให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน จึงได้มีการผลักดันให้สถาบันราชภัฎทุกแห่ง
ประยุกต์ใชแ้นวพระราชด าริอนัทรงคุณค่า โดยการถ่ายทอดความเป็นศาสตร์ และความเป็นเลิศแห่ง
กระบวนการพฒันาสังคมให้แก่บณัฑิตของสถาบนัราชภฏัซ่ึงเป็นปัญญาชนท่ีมีความส าคญัต่อการ
พฒันาทอ้งถ่ิน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

การก่อตั้ งศูนย์ศึกษาพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน ตามแนว
พระราชด าริในสถาบนัราชภฎัทุกแห่ง เป็นความพยายามท่ีจะศึกษา รวบรวม และมีส่วนร่วมใน
การศึกษาซ่ึงกนั และกนัระหวา่งสถาบนัราชภฏักบัชุมชนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ท าหนา้ท่ีในการเป็นวิทยากร 
ศึกษา วจิยั และเก็บรวบรวมขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อน าขอ้มูลเหล่านั้นไปพฒันาร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ในลกัษณะพหุภาคี กระตุน้ให้หน่วยงานต่าง ๆ เกิดการพฒันา โดยยึดคนเป็นศูนยก์ลาง สภาพการณ์
ดงักล่าว ท าให้ชุมชนทอ้งถ่ินต่าง ๆ เกิดการต่ืนตวั ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ มีความเช่ือมัน่ต่อแนว
พระราชด าริ เร่ืองทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึนเป็นล าดบั  

การน าปรัชญาการพฒันาทอ้งถ่ินมาเป็นปรัชญาหลกัประจ าสถาบนัราชภฎัทุกแห่งเป็นการ
ด าเนินตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทในองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ท่ีทรงน าแนวพระราชด าริไป
ทดลองปฏิบติัจนเป็นผลในหลายพื้นท่ี เป็นท่ีประจกัษใ์นหมู่พสกนิกรทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  
การด าเนินรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาทองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัของสถาบนัราชภฎัท าให้เกิด
การศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัแนวพระราชด าริและทอ้งถ่ิน ในลกัษณะการศึกษาดูงานการทดลอง การ
พิสูจน์ทฤษฏีเชิงสาธิต การศึกษารวบรวม  และคน้ควา้วจิยั ยงัผลใหว้งวชิาการพฒันาของประเทศไทย 
มีแนวทางในการพฒันาประเทศมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ
นั้น มีการคน้พบแนวทางการสร้างอ านาจ และความเป็นปึกแผ่นให้แก่ระบบเศรษฐกิจไทยชัดเจน
ยิง่ข้ึน 

การเปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขายุทธศาสตร์การพฒันาของสถาบนัราช
ภัฏเพชรบุรี เป็นความพยายามผลักดันให้มีการศึกษาแนวพระราชด าริเก่ียวกับการพัฒนาใน
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พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัโดยละเอียดลึกซ้ึง โดยสถาบนัราชภฎัมีความมุ่งหมายจะให้เป็นศาสตร์
พลงัของแผน่ดินเพื่อผลิตนกัพฒันาท่ีจะด าเนินรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท ส านกังานสภาสถาบนัราช
ภฏัจึงส่งเสริมให้มีการพฒันาหลกัสูตรยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาข้ึนจนเป็นผลส าเร็จ และไดท้  าการ
เปิดสอนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2542 นบัเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัสูงแห่งแรก ท่ีเปิดสอนหลกัสูตร
เก่ียวกบัทฤษฎีการพฒันาประเทศอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัอย่าง
จริงจงั แสดงให้เห็นว่าส านักงานสภาสถาบนัราชภฏัมีการศึกษาคน้ควา้วิจยั และน้อมน าไปสู่การ
ประยกุตใ์ชเ้พื่อแกปั้ญหาชุมชนทอ้งถ่ินท่ีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศไทย 

จากบทบาทขา้งตน้ท่ีกล่าวมาจึงแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่า ส านกังานสภาสถาบนัราชภฎั
เป็นหน่วยงานระดบัสูงท่ีเอาใจใส่ต่อแนวพระราชด าริในองค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอย่าง
ต่อเน่ือง และมีนโยบายท่ีชดัเจนใหส้ถาบนัราชภฎั  ขา้ราชการ  อาจารยเ์จา้หนา้ท่ีและนกัศึกษานอ้มน า
แนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบติั   ยงัผลให้การมุ่งพฒันาชุมชน
ท้องถ่ิน ของสถาบันราชภัฎทุกแห่งประสพความส าเร็จ จนอาจกล่าวได้ว่าสถาบันราชภัฎเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีการเรียนรู้ และเก็บขอ้มูลของทอ้งถ่ินไดดี้ท่ีสุดในปัจจุบนั 

แนวทางการน้อมน าแนวพระราชด าริทฤษฏีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้พฒันาตน 
พฒันาสถาบนั และพฒันาชุมชน สถาบนัราชภฎัควรด าเนินกลยุทธ์สู่ความส าเร็จดว้ยการปรับเปล่ียน
กระบวนทศัน์การท างานให้มุ่งสู่อุดมการณ์ร่วมกนัในความเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ิน โดยใชพ้ื้นท่ีชุมชนในเขตความรับผดิขอบเป็นเป้าหมายหลกัของการปฏิบติังาน และเช่ือมโยง
กนัทัว่ประเทศเป็นการพฒันาร่วมกนัทั้งระบบ 
            2. งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการเงิน และการบัญชี 

 จุฑามาส  พนัธ์ุณรงค์ (2546) ไดท้  าการศึกษา การบูรณาการการจดัการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ินใน 
การเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรโดยการน าวิธีการทางบญัชีเพื่อพฒันาธุรกิจชุมชนในเขตจงัหวดั
เชียงใหม่ พบวา่หากเกษตรกร มีความรู้  ความเขา้ใจ  และมีการจดบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้งสม ่าเสมอ  
ก็จะสามารถช่วยใหเ้กษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีวนิยัทางการเงิน  รู้จกัวธีิการบริหารการเงินการบญัชี
ของตน  รู้จกัการใชจ่้ายอยา่งประหยดัและรู้จกัการออม รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนประกอบ
อาชีพ  สามารถสร้างรายไดอ้นัเป็นการสร้างโอกาสให้กบัเกษตรกรให้สามารถช าระหน้ีได ้  และ
พึ่งตนเองได้ในท่ีสุด  นอกจากน้ีงานวิจยัยงัสามารถช่วยลดความผนัผวนของแรงงานจากภาค
เกษตรกรเขา้สู่เมืองเพื่อหารายไดเ้สริม ท าให้ลดปัญหาสังคมเมือง  เพิ่มความมัน่ใจในการลงทุน
ปรับปรุงผลผลิตของเกษตรกรเน่ืองจากไม่ตอ้งกงัวลใจกบัความเส่ียงจากการขาดทุน 
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วาริพณิ  มงคลสมัย (2550) ไดท้  าการวจิยัเชิงปฏิบติัการ  ผลของการสอนวิชาบญัชีการเงินต่อ
พฤติกรรมการใชเ้งินของนกัศึกษา เป็นงานวจิยัท่ียึดหลกัคิดตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัว เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวิธีการบูรณาการวิชาการ
เรียนบญัชีการเงินต่อพฤติกรรมการใชเ้งินของนกัศึกษาและเพื่อสร้างสมุดบญัชีรับจ่ายเงินท่ีเหมาะสม
ส าหรับนกัศึกษา ผลการวิจยัพบวา่การบรูณาการวิชาการเรียนบญัชีการเงินมีผลท าให้พฤติกรรมการ
ใช้เงินของนกัศึกษาเปล่ียนไปอย่างชดัเจน โดยนกัศึกษาร้อยละ 56 สามารถลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น 
ไดแ้ก่ ค่าขนม เส้ือผา้ตามสมยันิยม ค่าเกม ค่าบตัรเติมเงิน ค่ารองเทา้ตามสมยันิยม ฯลฯ นกัศึกษาบาง
คนบอกว่าก่อนการบนัทึกรายรับรายจ่ายประจ าวนัจ่ายเงินค่าขนมเยอะและใช้เวลาไปกบัการนั่ง      
กินขนม หลงัจากบนัทึกรายรับรายจ่ายประจ าวนัแลว้นกัศึกษาพบวา่ในแต่ละเดือนมีรายจ่ายค่าขนมสูง
มาก จึงตั้งใจลดค่าขนมลง ท าให้มีเงินซ้ืออาหารท่ีมีประโยชน์ นกัศึกษามีเวลาเขา้ห้องสมุดเพื่ออ่าน
หนงัสือท าการบา้นมากข้ึนและท าใหมี้รูปร่างสมส่วนดีข้ึน มีความคล่องตวัและไม่อึดอดั  

นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัพบว่านกัศึกษาสามารถสร้างสมุดบญัชีรับจ่ายเงินซ่ึงมีรูปแบบสมุด
บญัชีท่ีเหมาะสมกบัวยัและสถานภาพของนักศึกษา จากกิจกรรมประกวดการออกแบบสมุดบญัชี 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัสมุดบญัชีท่ีออกแบบอยา่งง่าย สะดวกต่อการบนัทึกบญัชี  
มีขนาดเล็ก สามารถพกพาง่าย มีสีสันและรูปแบบแปลกตา  

วาริพิณ  มงคลสมัย (2551) ไดศึ้กษาการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 
ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน ผลการวิจยัพบว่าเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัมีความรู้ดา้น
บญัชีครัวเรือน บญัชีต้นทุน และเศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ ไดเ้ขา้มาให้ความรู้ดา้นบญัชีครัวเรือน เกษตรกรทราบจ านวนตน้ทุนการอบ
ล าไยเป็นอยา่งดีเน่ืองจากเกษตรกรท าล าไยอบแห้งมานานกวา่ 10 ปี  และเกษตรกรรับรู้แนวคิดเร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพียง จากส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ และหนงัสือพิมพ ์เกษตรกรทราบขอ้มูลเก่ียวกบับญัชี
ตน้ทุนเป็นอยา่งดี เน่ืองจากเกษตรกรมีประสบการณ์การท าล าไยอบแห้งท่ียาวนานกวา่ 10 ปี  แต่การ
บนัทึกบญัชีตน้ทุนเกษตรกรจะบนัทึกเฉพาะค่าแรงงาน ส าหรับค่าวตัถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิต
ไม่ไดบ้นัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 

เกษตรกรบา้นเหมืองกวกัมีปัญหาการบนัทึกบญัชีครัวเรือนเน่ืองจากมีรายไดไ้ม่สม ่าเสมอ 
ในแต่ละปี ท าให้เกิดความทอ้ใจในการบนัทึกบญัชี โดยเฉพาะเดือนท่ีเกษตรกรไม่มีรายได้ มีแต่
รายจ่าย อยา่งไรก็ตามในช่วงของการด าเนินการวจิยัเกษตรกรเร่ิมตน้บนัทึกบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ โดยมี
ทศันคติวา่การท่ีครอบครัวบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายจะท าใหเ้ด็กมีวินยัในเร่ืองการใชจ่้ายเงิน 
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ส าหรับการพฒันากระบวนจดัท าบญัชีพบวา่การบนัทึกบญัชีมีความยดืหยุน่ตามลกัษณะ 
รายไดข้องครอบครัวและตามทศันคติของเกษตรกรต่อการบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่าย โดยพบวา่ 
บางครอบครัวบนัทึกบญัชีทุกวนัและบางครอบครัวบนัทึกบญัชีเป็นรายสัปดาห์ 

การส่งเสริมสนบัสนุนใหชุ้มชนบนัทึกบญัชีครัวเรือน นบัวา่ประสพความส าเร็จพอสมควร
เน่ืองจากมีชุมชนส่งสมุดบญัชีเขา้ประกวดจ านวน 5 ครัวเรือนและผลของการบนัทึกบญัชีท าใหชุ้มชน
สามารถลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น เช่น ค่าหวย จากเดิมซ้ือสูงสุดถึง 500 บาท แต่เม่ือบนัทึกบญัชีเห็นค่า
หวยสูงจึงตั้งใจจะลดค่าหวยลงปัจจุบนัซ้ือไม่เกิน 100 บาท เป็นตน้ และเป็นก าลงัใจในการหารายได้
เขา้สู่ครอบครัวไดม้ากข้ึน  
            3. งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัผกัปลอดสารพษิ 

พงศ์ธร  จันทร์เลื่อน (2548) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปลูกผกัปลอด
สารพิษของกลุ่มเกษตรกรบา้นสันป่ากว๋าว อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
บริบทและแนวคิดของชุมชนต่อการปลูกผกัปลอดสารพิษ ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม
การปลูกผกัปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตร และศึกษาสภาพแวดล้อมทางนิเวศดินและน ้ าของชุมชน
หลังการปลูกผกัปลอดสารพิษ ประชากร คือ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกผกัปลอดสารพิษบ้านป่ากว๋าว 
อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 42 คน เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์อยา่งมี
โครงสร้างส าหรับสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 1 ชุด และส าหรับแกนน ากลุ่ม 1 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติ
เชิงบรรยาย ไดแ้ก่ อตัราส่วน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ ทดสอบไคสแควร์ และ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน แผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 การปลูกผกัปลอดสารพิษของเกษตรกรมีการพฒันาแนวคิดและวิธีการปฏิบติั โดยแบ่งเป็น
ระยะ ไดแ้ก่ ระยะเร่ิมตน้ท่ีเกษตรยงัขาดความรู้และประสบการณ์ จึงด าเนินการโดยยึดค าแนะน าของ
เจ้าหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดในแปลงผกักางมุ้งโดยใช้ยาฆ่าแมลง แต่มีการรอให้พิษเจือจางในระดับ
ปลอดภยัจึงเก็บเก่ียวจ าหน่าย ต่อมามีการพฒันาเทคนิควิธีโดยหลีกเล่ียงสารพิษ เช่น การใช้กาวดกั
เหลืองหรือผลิตสารสกดัจากสะเดา ซ่ึงเป็นสารก าจดัแมลงแบบธรรมชาติเพื่อใชเ้อง 
 การถ่ายทอดการเรียนรู้และคงสภาพพฤติกรรม รวมทั้งแนวคิดการปลูกผกัปลอดสารพิษของ
เกษตรกรมีผูถ่้ายทอดในหลายขั้นตอน โดยเร่ิมจากเจา้หน้าท่ีจากหน่วยปราบศตัรูพืช กรมส่งเสริม
การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ เน้ือหาท่ีถ่ายทอดคือ วิธีการปลูกผกัปลอดสารพิษโดยวิธีกางมุง้ไนล่อน 
วธีิป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพืชโดยหลีกเล่ียงสารเคมี หลงัจากนั้นเกษตรกรไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจน
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มและการเรียนรู้จากการ
อบรมและเครือข่ายการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบการเกษตรแบบยัง่ยืน ท าให้เกษตรกรเกิดการปรับเปล่ียน
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แนวคิดการผลิตท่ีการตอบสนองกระแสการบริโภคยุคใหม่ ท่ีให้ความส าคัญกับสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม การปลูกผกัปลอดสารพิษเป็นการเพิ่มอ านาจให้กลุ่มเกษตรกรในการก าหนดวิถีการผลิต
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการอนัจ าเป็นของเกษตรกรในแง่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ปัจจยัภายในท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการปลูกผกัปลอดสารพิษ ได้แก่ สินเช่ือทาง
การเกษตร การไดรั้บข่าวสารจากวิทยุ หนงัสือพิมพ ์เพื่อนบา้น และการอบรมสัมมนารวมทั้งความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปลูกผกัปลอดสารพิษ ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ปลูกผกัปลอดสารพิษ ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมกิจกรรมกบัองคก์รอ่ืนเม่ือผลผลิตเป็นท่ียอมรับของตลาด 
 นอกจากน้ี เกษตรกรเห็นว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนหลงัการปลูกผกัปลอด
สารพิษมีสภาพท่ีดีข้ึน สังเกตจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน ้าในชุมชน 

ไพบูลย์  พูลทอง (2544) ได้ท  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเพาะเห็ดสกุล
นางรมของเกษตรกรในจงัหวดัขอนแก่น โดย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ลักษณะพื้นฐานบาง
ประการทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูเ้พาะเห็ด 2. สภาพการผลิตและปัญหาอุปสรรคในการ
เพาะเห็ดสกุลนางรมของเกษตรกร 3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเพาะเห็ดสกุลนางรมของ
เกษตรกร และ 4. เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเพาะเห็ดสกุลนางรมของเกษตรกร 
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรท่ีเพาะเห็ดสกุลนางรมท่ีได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 132 คน ท่ีไดจ้ากแบบหลายขั้นตอนจากประชากรจ านวน 195 
คน วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่า ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ F-test การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคู่ใชว้ิธีการของ Scheffe 
test ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ี 
 ลกัษณะพื้นฐานบางประการทางสังคม พบวา่ เกษตรกร ร้อยละ 61.4 เป็นชาย อายุเฉล่ีย 49.3 
ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 80.3 มีสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.7 คน แหล่งความรู้จาก
การเพาะเห็ดสกุลนางรม ร้อยละ 49.2 ได้มาจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 75.0 ไม่มี
ต าแหน่งผูน้ าในชุมชน ร้อยละ 72.0 ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสถาบนัทางการเกษตรและร้อยละ 59.1 เคยเขา้
รับการฝึกอบรมเร่ืองการเพาะเห็ดสกุลนางรม 
 ลกัษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรมีพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร
เฉล่ีย 20.8 ไร่ ร้อยละ 95.57 มีพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรเป็นของตนเอง มีแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 
3.5 คน ร้อยละ 75.8 ใชเ้งินกูเ้พื่อการเพาะเห็ด ร้อยละ 89.0 แหล่งเงินกูม้าจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร รายไดจ้ากภาคการเกษตรของครัวเรือน เฉล่ีย 169 ,698.48 บาท รายไดน้อก



โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการ การจดัการความรู้ทางการเงินและการบญัชีเพื่อพฒันาการผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 
กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

 

59 

ภาคการเกษตรของครัวเรือน เฉล่ีย 75,031.81 บาท รวมรายไดข้องครัวเรือนทั้งหมด เฉล่ีย 219,522.73 
บาท 
 สภาพการผลิตเห็ดสกุลนางรมของเกษตรกรท่ีเพาะเห็ดสกุลนางรม พบวา่ เกษตรกรไดเ้พาะ
เห็ดเป็นระยะเวลาเฉล่ีย 6.3 ปี มีโรงเรือนเพาะเห็ด 3-4 โรงเรือน ร้อยละ 46.2 มีการจ่ายในการสร้าง
โรงเรือนเฉล่ีย 23,950.75 บาท ร้อยละ 81.8 ใช้วิธีการรดน ้ าให้แก่ดอกเห็ดโดยใช้สายยางฉีด ร้อยละ 
62.9 แลว้ใชแ้หล่งน ้ารดเห็ดจากน ้าใตดิ้น ร้อยละ 76.5 มีอายกุารเปิดดอกเห็ดไดน้าน 3-4 เดือน ร้อยละ 
98.5 เก็บดอกเห็ดโดยใชมื้อ โดยภาพรวมเกษตรกรมีปัญหานอ้ยทั้งในดา้นการผลิตและการตลาดของ
เห็ด 
 ปัจจยัท่ีมีผลในระดบัมากต่อการตดัสินใจเพาะเห็ดสกุลนางรมของเกษตรกร มีดงัน้ี 1) ปัจจยั
ดา้นสังคม ไดแ้ก่ (1) ความสนใจของตนเอง (2) เกิดจากญาติพี่นอ้ง (3) แหล่งความรู้จากการเพาะเห็ด 
(4) การฝึกอบรม 2) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัท่ีเกิดจากแรงงาน (2) รายไดข้องครัวเรือน 
และ (3) ตน้ทุนการผลิตเห็ด 3) ปัจจยัดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ (1) การคมนาคมสะดวก (2) มีไฟฟ้าเขา้ถึง
ฟาร์ม และ (3) มีแหล่งน ้ าท่ีใช้ในการเพาะเห็ด 4) ปัจจยัดา้นการผลิต ได้แก่ (1) สามารถจดัหาวสัดุ
อุปกรณ์ได ้(2) ระยะเวลาให้ผลตอบแทนสั้น (3) สามารถดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์การเพาะง่าย และ 5) 
ปัจจยัดา้นชีวภาพ ไดแ้ก่ (1) การเพาะเห็ดแต่ละรุ่นให้ผลผลิตไดห้ลายคร้ัง (2) สามารถเพาะเห็ดไดท้ั้ง
ปี และ (3) มีโรคและแมลงรบกวนนอ้ย 
 เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเพาะเห็ดสกุลนางรมของเกษตรกร 1) จ  าแนก
ตามหน่วยงานส่งเสริมจากภาครัฐและภาคเอกชนมีผลต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี (1) ด้าน
สังคม ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเกิดจากตนเอง ปัจจยัท่ีเกิดจากความรู้จากการเพาะเห็ด และ ปัจจยัท่ีเกิดจากผูน้ า
ทอ้งถ่ิน (2) ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเกิดจากแรงงานในครัวเรือน ปัจจยัท่ีเกิดจากตน้ทุนการผลิต 
(3) ดา้นชีวภาพ ไดแ้ก่ การเพาะเห็ดแต่ละรุ่นใหผ้ลผลิตไดห้ลายคร้ัง การเพาะเห็ดสามารถเพาะไดท้ั้งปี 
ไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวน 2) จ  าแนกตามจ านวนแรงงานในครัวเรือน (1) ดา้นสังคม ไดแ้ก่ ปัจจยั
ท่ีเกิดจากผูน้ าทอ้งถ่ิน และ (2) ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเกิดจากตน้ทุนการผลิตเห็ด 3) จ  าแนกตาม
รายไดค้รัวเรือนเกษตรกร (1) ดา้นสังคม ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเกิดจากตนเอง ปัจจยัท่ีเกิดจากแหล่งความรู้
จากการเพาะเห็ด และปัจจยัท่ีเกิดจากผูน้ าท้องถ่ิน (2) ปัจจยัด้านชีวภาพ ได้แก่ เห็ดสกุลนางรม
สามารถเพาะไดต้ลอดทั้งปี 4) จ  าแนกตามประสบการณ์การเพาะเห็ด คือ ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ี
เกิดจากรายไดข้องครัวเรือนและปัจจยัท่ีเกิดจากตน้ทุนการผลิต 
 ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั (1) การคดัเลือกเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ ควรมีความสนใจ
เร่ืองการเพาะเห็ดอยา่งแทจ้ริงและครัวเรือนควรมีแรงงานเพียงพอ (2) ควรจดัหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้
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เกษตรกรกู้ส าหรับประกอบอาชีพการเพาะเห็ดและจัดหาปัจจัยการผลิตราคาท่ีเป็นธรรม (3) 
หน่วยงานของภาครัฐควรให้ความส าคัญและให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเห็ดแก่
เกษตรกรมากข้ึน ตลอดจนการจดัหาเงินทุนมาสนับสนุนให้มีการส่งเสริมอย่างต่อเน่ืองและ (4) 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการเพาะเห็ดควรให้ความส าคญักบัผูน้ าทอ้งถ่ินในการให้เป็นผู ้
ประสานงานและชกัจูงเกษตรกรให้เขา้ร่วมโครงการ และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเขา้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการเพาะเห็ดมากข้ึน 

ชลากร  วรรณเกษม (2546) ไดก้ารศึกษาเร่ือง การผลิตและการตลาดผกัปลอดภยั จงัหวดั
ขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัน้ี เพื่อศึกษาสภาพการผลิต ตน้ทุนและผลตอบแทนในการ
ปลูกผกัปลอดภยั ระบบการตลาดผกัปลอดภยั และปัญหาในการผลิตและการตลาดผกัปลอดภยั เป็น
การศึกษาในปีการผลิต 2544/2545 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาครัวเรือนเกษตรกรท่ีปลูกผกัปลอดภยั
ในมุ้งตาข่ายเปรียบเทียบกับครัวเรือนเกษตรกรท่ีปลูกผกัปลอดภยันอกมุง้ตาข่ายรวมทั้งหมด 40 
ครัวเรือน พ่อคา้ส่งและพ่อคา้ปลีกผกัปลอดภยั 21 ราย ในอ าเภอน ้ าพอง ก่ิงอ าเภอซ าสูง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น โดยเป็นการศึกษาชนิดของผกัปลอดภยั 5 ชนิด คือ คะน้า กวางตุง้ หอมแบ่ง ผกัชี 
และถัว่ฝักยาว กลุ่มตวัอยา่งเลือกแบบเจาะจง และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติร้อยละ และใชโ้ปรแกรม 
Microsoft Excel ในการหาค่าตน้ทุนและผลตอบแทนในการปลูก และการตลาดผกัปลอดภยั 
 ผลการศึกษา สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรท่ีปลูกผกัปลอดภยัในมุง้ตา
ข่ายและนอกมุง้ตาข่าย พบวา่ หวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 80.00 และร้อย
ละ 90.00 ตามล าดบั โดยมีอายุเฉล่ีย 45 ปีและ 49 ปีตามล าดบั และส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีจ  านวนแรงงานในครัวเรือนท่ีช่วยงานเกษตรเฉล่ีย 2.40 คน และ 2.60 คน
ตามล าดบั โดยมีพื้นท่ีในการปลูกผกัปลอดภยัเฉล่ีย 2.55 งานและ 2.33 งานตามล าดบั 
 จากการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทบการผลิตผกัปลอดภยัพบวา่ ตน้ทุนการผลิตผกัปลอดภยั
นอกมุง้ตาข่ายสูงกว่าตน้ทุนของการผลิตผกัปลอดภยัในมุง้ตาข่าย ตน้ทุนท่ีสูงกว่า ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่า
เมล็ดพนัธ์ุ และค่าปุ๋ยเคมี และค่าแรงงานในการรดน ้ า เน่ืองจากการผลิตผกัปลอดภยันอกมุง้ตาข่าย
ตอ้งใชพ้นัธ์ุท่ีตา้นทานต่อโรคและแมลงต่าง ๆ เพื่อให้มีความแข็งแรง จึงตอ้งใชเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพ
ดี และใช้ปุ๋ยเคมีในจ านวนท่ีมากกว่าเพราะต้องใช้ปุ๋ยรองพื้นแปลงปลูก ในส่วนของผลผลิตผกั
ปลอดภยันอกมุง้ตาข่าย ไดแ้ก่ หอมแบ่ง ผกัชี และถัว่ฝักยาว เพราะไดรั้บผลผลิตสูงกวา่ผกัปลอดภยั
ในมุง้ตาข่าย เน่ืองจากมีการใช้เมล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพ และปุ๋ยเคมีรองพื้นแปลงปลูกอีกทั้งยงัได้รับ
แสงแดดมากกวา่ผกัท่ีอยูใ่นมุง้ตาข่าย ในการศึกษาพบวา่ผลผลิตผกัปลอดภยัท่ีควรท าการผลิตในมุง้ตา
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ข่าย ได้แก่ คะน้า และกวางตุง้ เน่ืองจากมุง้ตาข่ายจะท าให้ผกัมีสีสด หวานกรอบ น่ารับประทาน
มากกวา่ 
 ในส่วนของการตลาดผกัปลอดภยั พบว่า เกษตรกรท่ีปลูกผกัปลอดภยัในมุง้ตาข่ายท าหนา้ท่ี 
เป็นพ่อคา้ขายปลีกโดยจะท าการขายผกัปลอดภยั ณ ตลาดบางล าพู อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึง
ผกัท่ีขายบนแผงผกัปลอดภยัจะมีการรับรองจากสาธารณสุขจงัหวดั หรือกรมส่งเสริมการเกษตร 
จงัหวดัขอนแก่น ส่วนครัวเรือนเกษตรกรท่ีปลูกผกันอกมุง้ตาข่ายจะขายส่งผกัปลอดภยัให้กบัพ่อคา้
คนกลางท่ีเขา้มารับซ้ือ หรือขายส่งให้กบัพ่อคา้ขายส่งในตลาดพูนผล อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
ในราคาเท่ากบัผกัทัว่ไป ในกรณีท่ีขายปลีกเกษตรกรจะขายผกัปลอดภยั ณ ตลาดเทศบาล อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น ในแผงรวมกบัพ่อคา้ขายปลีกผกัรายอ่ืน โดยขายในราคาเท่ากบัผกัทัว่ไป โดยทัว่ไป
การซ้ือขายผกัปลอดภยัจะก าหนดราคาโดยอิงกบัราคาผกัทัว่ไปในทอ้งตลาด โดยตั้งราคาขายสูงกว่า
ผกัทัว่ไปร้อยละ 35-50 ส่วนตน้ทุนการตลาดของพ่อคา้ขายส่งท่ีมากท่ีสุดของผกัคะน้า ผกักวางตุง้ 
และถัว่ฝักยาว คือ ค่าโสหุ้ยการตลาด ไดแ้ก่ ค่าภาชนะ ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท์ และค่าเช่าแผง 
ส่วนหอมแบ่ง และผกัชี คือค่าขนส่ง เน่ืองจากเป็นผกัท่ีบอบช ้ าง่ายท าให้เปลืองเน้ือท่ีในการขนส่ง 
ปัญหาในการซ้ือขายผกัส่วนใหญ่เกิดจากการแข่งขนัดา้นราคาระหวา่งพอ่คา้ระดบัเดียวกนั 

ขอ้เสนอแนะในการผลิตผกัปลอดภยัของผูศึ้กษาเห็นว่าเกษตรกรควรปลูกผกัหลาย ๆ ชนิด 
เพื่อลดความเส่ียงทางการตลาด การปลูกผกัปลอดภยัเกษตรกรควรไดรั้บความรู้ในเร่ืองการใชปุ๋้ยและ
สารก าจดัวชัพืชและศตัรูพืช เพื่อช่วยลดการใช้สารเคมี หรือเลิกใช้สารเคมี ในการผลิต การขาย
ผลผลิตเกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มและวางแผนในเร่ืองการปลูกและการตลาด เพื่อลดปัญหาการผลิต
ผกัซ ้ ากนัท าให้ผกับางชนิดลน้ตลาด ในขณะท่ีผกัอีกชนิดไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด และ
การถูกพ่อคา้คนกลางเอาเปรียบในการขายผลผลิต ผกัท่ีได้รับการตรวจค่าความปลอดภยัควรออก
เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพปลอดภยัใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ 

อภิชัย พนัธเสน และปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูก ิ(2546) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “การประเมินปัญหา
และความตอ้งการของธุรกิจชุมชน” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อท าความเขา้ใจปัญหา ความตอ้งการ และ
การพฒันาธุรกิจชุมชน ท่ีเช่ือมโยงการร่วมทุน ร่วมผลิต และร่วมรับผลประโยชน์ ภายใต้กรอบ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงจากการวิจยัพบว่าปัจจััยส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการ
ก่อตั้งกลุ่ม คือ การมีทุนทางสังคม ความอยูร่อดของธุรกิจข้ึนอยูก่บัความสามารถในการเลือกสินคา้ท่ี
ผลิต การวางแผนการผลิต ความสามารถในการบริหารจดัการสมาชิก ส่วนการพฒันากลุ่มข้ึนอยูก่บั
การมีเครือข่ายสนบัสนุนดา้นวตัถุดิบ ตลาดและการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ซ่ึงเป็นปัจจยัเอ้ือ
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ท่ีส าคญัยิ่งต่อความอยู่รอดและการพฒันาธุรกิจชุมชน ดา้นการจดัการสวสัดิการชุมชนจะมีมากนอ้ย
เพียงใดมิไดข้ึ้นอยูก่บัรายไดข้องธุรกิจชุมชนแต่ข้ึนอยูก่บัความผกูพนัของธุรกิจท่ีมีต่อชุมชน 

ส าหรับปัญหาของกลุ่มธุรกิจชุมชนโดยทัว่ไปคือปัญหาในการบริหารการเงิน เช่น ขาด
เงินทุนหมุนเวียน ขาดการท าบญัชีเพื่อน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนด าเนินงาน ปัญหาใน
ดา้นการตลาด เช่น ขาดตลาดรับซ้ือประจ า ขาดขอ้มูลดา้นการตลาด ปัญหาดา้นการผลิต เช่น เทคนิค
การผลิตไม่เหมาะสม เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรไม่เพียงพอ ปัญหาดา้นการบริหารสมาชิก เช่น ขาดแคลน
ผูน้ าท่ีมีทกัษะบางต าแหน่ง สมาชิกขาดความไวว้างใจต่อผูบ้ริหารกลุ่ม ซ่ึงจากปัญหาดงักล่าวท าให้
พบว่าความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวคือ ตอ้งการปรับปรุงเทคนิคการผลิต 
การพฒันาคุณภาพสินคา้และบรรจุภณัฑ์ หาตลาดเพิ่มข้ึน ปรับปรุงสถานท่ีให้เหมาะสม การพฒันา
ผูน้ ากลุ่ม ความช่วยเหลือหรือสามารถกูย้มืเงินซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

นอกจากน้ีการอยู่รอดของธุรกิจชุมชนและการพฒันาธุรกิจชุมชนในภาพรวมยงัตอ้งเกิดข้ึน
ภายใตก้รอบเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีรวมแนวคิดเร่ืองจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและ
ประสิทธิภาพการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงจะเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ธุรกิจชุมชนเอง และเป็น
ประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค  
 สรุปจากเอกสารและงานวิจยัขา้งตน้สามารถน ามาใช้ประโยชน์จากงานวิจยัไดเ้ป็นอย่างดี 
เน่ืองจากการน าความรู้ทอ้งถ่ินท่ีสั่งสมมาอยา่งยาวนานมาแลกเปล่ียนกบัความรู้ทางสากลท าให้เกิด
ระบบการจดัการความรู้ท่ีพฒันาข้ึน คณะกรรมการของกลุ่มทราบแนวคิดการท าบญัชีรายไดร้ายจ่าย
ของกลุ่มท่ีเป็นรูปแบบมาตรฐานและนักวิจยัก็ทราบตน้ทุนบางอย่างท่ีกลุ่มเกษตรกรตอ้งใช้ในการ
ผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ นอกจากน้ีจากผลการวิจยัพบวา่หากเกษตรกร มีความรู้  ความเขา้ใจ  
และมีการจดบนัทึกบญัชีอย่างถูกตอ้งสม ่าเสมอ  ก็จะสามารถช่วยให้เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
วินยัทางการเงิน  รู้จกัวิธีการบริหารการเงินการบญัชีของตน  รู้จกัการใชจ่้ายอยา่งประหยดัและรู้จกั
การออม รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนประกอบอาชีพ  สามารถสร้างรายไดอ้นัเป็นการสร้าง
โอกาสใหก้บัเกษตรกรใหส้ามารถช าระหน้ีได ้ และพึ่งตนเองไดใ้นท่ีสุด 
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กรอบแนวความคดิของโครงการวจิัย 
 การวจิยัเชิงปฏิบติัการ การจดัการความรู้ทางการเงินและการบญัชีเพื่อพฒันาการผลิตเห็ดและ
ผกัปลอดสารพิษกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  เป็นการแลกเปล่ียน
ความรู้ดา้นการเงินและการบญัชีของสมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว กบัความรู้ดา้น
การเงินและการบญัชีของผูว้ิจยั เพื่อใหเ้กิดความรู้อยา่งเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อใหส้มาชิกกลุ่ม
เกษตรทฤษฏีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว มีการพฒันาดา้นการเงินและการบญัชี ท าใหเ้กิดเป็นชุมชนเขม้แขง็  
แสดงดงักรอบคิดโครงการวิจยักลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว   ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




