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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยน้ี มี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการทุนทางสังคมจากการพัฒนาพ้ืนท่ี   

“โคก หนอง นา โมเดล” กรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ ตำบลหนองโน อำเภอ

เมือง จังหวัดสระบุรี โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ 1) ครอบครัวของผู้ริเร่ิม 

และขับเคล่ือนศูนย์ฯ 2) สมาชิกในชุมชนท่ีเคยศึกษาเรียนรู้ภายในศูนย์ และ 3) ลูกศิษย์ท่ีเคยเรียนรู้ผ่าน 

การสนับสนุนจากโครงการของภาครัฐ โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์

เชิงลึกตามกรอบการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการเกิดการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ คือ การสะสมทุนทางสังคม  

ซ่ึงมีจุดเร่ิมต้นจากความตระหนักถึงปัญหาของเกษตรกรและการพ่ึงพาอาศัยกัน ประกอบกับการได้รับ

โอกาสในการเรียนรู้ในหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีจนประสบความสำเร็จ และต้ังใจท่ีจะ

เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ให้กับผู้อ่ืน โดยเร่ิมจากระดับครอบครัวและเพ่ือนบ้าน ซ่ึงทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับ

เพ่ือนบ้าน และประกอบอาชีพเกษตรกรในแบบพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 2) กระบวนการขับเคล่ือนศูนย์

เรียนรู้ฯ คือ การขยายทุนทางสังคม เกิดจากการสะสมองค์ความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับคนใน

ชุมชนและนอกชุมชน ผ่านการเป็นวิทยากรของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงทำให้เกิดความศรัทธาและความ

ไว้วางใจ ตลอดจนเกิดอุดมการณ์ร่วมกัน และ 3) ผลลัพธ์ของกระบวนการทุนทางสังคม คือ การต่อยอดทุน

ทางสังคม ซ่ึงการตระหนักถึงความสำคัญของเครือข่ายและการสร้างกิจกรรมร่วมกัน จะทำให้เกิดความ

ต่อเน่ืองและความเข้มแข็งของเครือข่าย จนกลายเป็นความสามัคคีและเช่ือมโยงเครือข่ายในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  
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ในอนาคต ซ่ึงข้อเสนอแนะจากงานวิจัยคร้ังน้ี คือ การพัฒนาผู้นำให้มีพ้ืนฐานจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ ซ่ึงเป็น

จุดเร่ิมต้นของกระบวนการทุนทางสังคม และการสร้างความตระหนักถึงปัญหาและสร้างอุดมการณ์ร่วมกัน 

ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายได้  
 

คำสำคัญ: ทุนทางสังคม, โคก หนอง นา โมเดล, ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ABSTRACT 

This research aimed to study the process of social capital from the development 

of the “Kok Nong Na Model” area, a case study of Suan Lom Sririn Sufficiency Economy 

Learning Center, Nong No Subdistrict, Mueang District, Saraburi Province. which is a qualitative 

research The contributors in this research were 1) the initiator's family. and drive the 

center 2) community members who have studied in the center and 3) students who have 

learned through support from government projects by a specific method of selection The 

tools used were in-depth interviews according to the educational framework. Analyze the 

data by analyzing the content. 

The results showed that: 1) the process of establishing the learning center 

regarded as the social capital accumulation which began with the awareness of 

agriculturists’ problems and their interdependence, along with receiving the opportunity 

to learn new theory agriculture principles in order to successfully develop the areas and 

to disseminate the knowledge gained to others beginning from the family and neighbor 

which creates a good relationship  and working as a agriculturists in their interdependence, 

2) the process of improving the learning center was considered as the social capital 

expansion resulting from the accumulation of knowledge disseminating to people both 

inside and outside of the community by performing as a speaker of a government agency 

who created faith and trust, as well as a common ideology, and 3) the result of social 

capital process was reckoned as the extension of social capital which recognized the 

importance of networks and activities created together in order to bring about the ongoing 

and strong networks to become the unity and other related area networks in the near 

future. From the recommendation of the research stated above, developing leaders to have 

generosity was definitely the beginning of the social capital process and raising awareness of 

problems and creating a common ideology resulting in the strength of the network. 
 

Keywords: Social Capital, Kok Nong Na Model, Sufficiency Economy Learning Center 
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บทนำ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือแนวทางการพัฒนาประเทศท่ีพระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสให้แนวทางการดำรงชีวิต

และปฏิบัติตัวของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ตลอดจนระดับประเทศท้ัง 

ในการพัฒนาและการบริหารให้ก้าวทันต่อโลกภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ (อัษฎาวุฒิ, 2563) โดยการดำเนิน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 น้ัน เร่ิมมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับแนวคิด “ทุนทางสังคม” ท่ีมีอยู่ในการพัฒนา เพ่ือมาใช้เพ่ิมขีด

ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองให้มากข้ึน และสร้างภูมิคุ้มกันของคนไทยอย่างม่ันคงและย่ังยืน 

อาชีพเกษตรกรรม คือ ทุนทางสังคมท่ีเป็นจุดแข็งของประเทศ เพราะเมืองไทยเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม

ในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ และใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนกลายเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของ

ประเทศ โดยเฉพาะในเขตชนบท ซ่ึงในปีพ.ศ. 2563 ช่วงไตรมาสท่ี 4 พบว่า จำนวนผู้ทำงานในภาค

เกษตรกรรม มีการเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา จำนวน 4 แสนคน จากเดิมจำนวน 12.03 ล้านคน เป็น 12.43 

ล้านคน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2564) แต่การเกิดปัญหาอุทกภัย ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร และ

เศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างย่ิงการหยุดชะงักของกิจกรรมการผลิตตลอดห่วงโซ่

อุปทาน (Supply-Chain Disruption) โดยในช่วงท่ีมีน้ำท่วมสูง เช่น ปี 2551, 2553 และ 2554 พ้ืนท่ีได้รับ

ความเสียหายมากถึง 12.22 ล้านไร่ และเกษตรกรได้รับความเสียหาย จำนวน 1,289 ล้านคน ดังน้ันภาค

เกษตรกรรมต้องปรับเปล่ียน เพ่ือแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ซ่ึง “เกษตรทฤษฎีใหม่”  เป็นแนวทางใน

การบริหารจัดการพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสม เพ่ือสร้างแหล่งน้ำท่ีเพียงพอ และการทำเกษตร

ผสมผสาน จนเกิดการดำเนินชีวิตอย่างย่ังยืน ซ่ึงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัส 

โคโรน่า 2019 (COVID-19) น้ัน ได้มีการศึกษาผลกระทบต่อภาคธุรกิจของประเทศ โดยพบว่า โควิด-19 

ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรต่ำท่ีสุด (จันทรักษ์, 2563) และในปัจจุบันแนวคิด “โคก หนอง นา โมเดล” 

ซ่ึงเป็นการประยุกต์หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ถูกขับเคล่ือนโดยกรมการพัฒนาชุมชน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 

เพ่ือให้เกิดแหล่งเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ ได้มีการริเร่ิมการนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่  

มาประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติ จนประสบความสำเร็จ และสามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมท้ังเกิดการสะสมทุนทางสังคมและขยายผล  

จนเกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายไปสู่การปรับเปล่ียนวิธีคิดและวิถีชีวิตแบบพอเพียง และเกิดความร่วมมือร่วม

ใจกันของเครือข่ายทางสังคม ซ่ึงเกิดจากกระบวนการทุนทางสังคม ใน 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการ

จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ กระบวนการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้ฯ และกระบวนการสร้างเครือข่ายสวนล้อมศรีรินทร์ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
 เพ่ือศึกษากระบวนการทุนทางสังคมจากการพัฒนาพ้ืนท่ี “โคก หนอง นา โมเดล” ของศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบของการศึกษาข้อมูล 

เชิงภาคสนาม (Field Survey) โดยมีผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย 1) ครอบครัวของผู้ริเร่ิม 

และขับเคล่ือนศูนย์ฯ จำนวน 2 คน 2) สมาชิก/ลูกศิษย์ในชุมชนท่ีเคยศึกษาเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ จำนวน  
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2 คน 3) ลูกศิษย์ท่ีเคยเรียนรู้ผ่านการสนับสนุนจากโครงการของภาครัฐ จำนวน 2 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) สอบถามในประเด็น

การศึกษา 3 กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการจัดต้ังศูนย์ฯ โดยใช้ข้อคำถามเร่ือง ประวัติความเป็นมา 

เป็นอย่างไร มีทัศนคติอย่างไรต่อการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน 2) กระบวนการขับเคล่ือนศูนย์ฯ โดย

สอบถามแนวทางการเผยแพร่องค์ความรู้และวิธีการอย่างไร เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ 3) กระบวนการสร้าง

เครือข่ายศูนย์ฯ ซ่ึงจะถามในส่วนของการริเร่ิมสร้างเครือข่าย การสร้างความต่อเน่ืองและสร้างการมีส่วน

ร่วมอย่างไร  ซ่ึงใน 3 กระบวนการส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล และชุมชนอย่างไร 

 

ผลการวิจัย 
1. กระบวนการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ จุดเร่ิมต้นของกระบวนการ

จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ เกิดจากความตระหนักถึงปัญหาเกษตร โดยเฉพาะปัญหาหน้ีสิน ท่ีเกิดจากการทำอาชีพ

เกษตรกรรมของผู้ก่อต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ เน่ืองจาก ในอดีตน้ัน ผู้ก่อต้ังได้ประกอบอาชีพทำนาเป็น จำนวน  

100 ไร่ ซ่ึงเป็นท่ีดินตนเอง 20 ไร่ และเช่าพ้ืนท่ีข้างเคียงอีก 80 ไร่ ซ่ึงเม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียว ก็ต้องนำเงินมาใช้

หน้ีสินท่ีเกิดจากการทำนาจนแทบไม่เหลือกำไร และเม่ือเกิดภัยแล้ง ผลผลิตได้ผลไม่ค่อยดีเท่าท่ีควร จึงต้อง

มีการพ่ึงพาปุ๋ยเคมีมากข้ึน ส่งผลให้ต้นทุนในการทำนาสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ จนสุดท้ายก็เกิดปัญหาหน้ีสินสะสม

มากข้ึน จนทำให้ครอบครัวอยู่อย่างยากลำบาก ดังน้ันจึงเกิดความตระหนักว่า การทำเกษตรเชิงเด่ียว หรือ 

การทำนาเพียงอย่างเดียว และขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร เพราะภัยแล้งท่ีเกิดข้ึน ทำให้เกิดปัญหา

หน้ีสินท่ีสร้างความลำบากแก่การดำเนินชีวิต 

 เม่ือเกิดปัญหาในการทำเกษตร จึงแสวงหาความรู้จาการไปศึกษาดูงานการพัฒนาพ้ืนท่ีภายใต้

แนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่ ท่ีวัดชัยมงคลพัฒนา ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ซ่ึงเป็น

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปี พ.ศ. 2535 จึงเร่ิมปรับเปล่ียนวิธีการทำเกษตรแบบเชิงเด่ียวท่ีได้ทำนา

เพียงอย่างเดียว มาเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสาน บริหารจัดการพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเร่ิม

หยุดการเช่าพ้ืนท่ีอ่ืน โดยเร่ิมพัฒนาพ้ืนท่ีตนเองจากการขุดหนองน้ำเพ่ือเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอ และเร่ิมทำ

เกษตรผสมผสาน ปลูกผักสวนครัว เล้ียงสัตว์ และเร่ิมลดต้นทุนโดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ แทนปุ๋ยเคมี  

จนเกิดเป็นผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม จนแก้ไขปัญหาการทำเกษตรได้ 

 เม่ือพัฒนาพ้ืนท่ีตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ จนเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทำเกษตร

ของตนเองได้ แต่เม่ือพบกับปัญหาการใช้สารเคมีจากพ้ืนท่ีเกษตรข้างเคียง ส่งผลกระทบต่อการทำเกษตร

ปลอดสารของพ้ืนท่ีตนเอง จึงตระหนักถึงการอยู่อย่างพ่ึงพาอาศัยกัน เพราะการพยายามท่ีจะลดการใช้

สารเคมี จะทำคนเดียวไม่ได้ แต่ต้องเผยแพร่ให้คนในชุมชนลดการพ่ึงพาสารเคมีด้วย ดังน้ันจึงเร่ิมพัฒนา

สูตรน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ เช่น น้ำนม ผลไม้ ใบไม้ เศษอาหาร เป็นต้น โดยประยุกต์กับภูมิปัญญา
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ด้ังเดิมจนเกิดเป็นน้ำหมักท่ีมีประสิทธิภาพ และแจกจ่ายให้กับเพ่ือนบ้านข้างเคียงแบบฟรีๆ ซ่ึงเพ่ือนบ้านได้

นำไปใช้แล้วเห็นผล จึงเร่ิมสนใจท่ีจะศึกษาเรียนรู้ เพราะน้ำหมักชีวภาพสามารถลดต้นทุนในการทำ

การเกษตรได้ และให้ผลท่ีใกล้เคียงกับสารเคมี ด้วยเหตุน้ีจึงเร่ิมเปล่ียนแนวคิดทัศนคติในการทำเกษตร

ปลอดสารเหมือนกับพ้ืนท่ีสวนล้อมศรีรินทร์  

 เม่ือเกิดการปฏิบัติตามของเพ่ือนบ้านท่ีลดต้นทุนการทำการเกษตรจากการใช้นำหมักชีวภาพ  

ก็เกิดการบอกต่อกันแบบ “ปากต่อปาก” ทำให้คนในชุมชนเร่ิมให้ความสนใจท่ีจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในพ้ืนท่ี

สวนล้อมศรีรินทร์มากข้ึน จึงริเร่ิมสร้างศูนย์เรียนรู้ เพ่ือให้คนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้แลกเปล่ียนร่วมกัน 

ตลอดจนทำกิจกรรมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นศูนย์เรียนรู้ร่วมกัน ซ่ึงการสร้างศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือในการก่อเกิดทุนทางสังคมในกระบวนการน้ี 

 2. กระบวนการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ ในการขับเคล่ือนศูนย์
เรียนรู้ฯ เกิดจากการสะสมความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และแนวคิด

โคก หนอง นา โมเดล ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไป อดทนและใส่ใจในการทำเกษตรมากข้ึน

จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและเกิดองค์ความรู้ท่ีได้ เพ่ือนำมาเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน โดยได้มีการสร้าง

ฐานการเรียนรู้ภายในพ้ืนท่ีต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น 1) ฐานทำน้ำหมักชีวภาพและสมุนไพร ซ่ึงเกิดจากการนำ

ภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ เพ่ือลดต้นทุนในการทำการเกษตร 2) ฐานจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยได้ใช้แนวคิด

ของ “โอ่งชีวิต” เพ่ือจำลองรายจ่ายของครัวเรือน หากอุดรอยร่ัวของโอ่ง ก็สามารถเหลือน้ำไว้จำนวนมาก 

เปรียบเสมือนรายจ่ายท่ีหากอุดรอยร่ัวเหล่าน้ัน ย่อมเหลือเงินไว้เก็บออม 3.ฐานลดรายจ่าย โดยมีการปลูก

พืชผักสวนครัวไว้บริโภค เพ่ือลดรายจ่ายจากวัตถุดิบประกอบอาหาร รวมท้ังการปลูกสมุนไพร ซ่ึงเป็นการใช้

ภูมิปัญหาทดแทนการซ้ือยารักษาโรค 4) ฐานเพ่ิมรายได้ โดยเน้นการปลูกผักท่ีสร้างรายได้ในระยะเวลาท่ี

แตกต่างกัน เช่น ปลูกถ่ัวงอกขายใน 3 วัน เพาะเห็ดฟาง ขายได้ใน 8 วัน ปลูกผักบุ้งขายได้ใน 15 วัน  

หรือปลูกผักท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด เช่น ข้าวโพด กะเพรา มะเขือ กล้วย ฯลฯ 5) ฐานเพ่ิมความรู้  

เป็นการสร้างห้องเรียนกลางธรรมชาติ เพ่ือสอนในเร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีบันได 

9 ข้ันสู่ความพอเพียง อีกท้ังการบริหารจัดการการเล้ียงสัตว์ต่าง ๆ เช่น เล้ียงไก่ไข่ เล้ียงเป็ด เล้ียงปลานิล 

เล้ียงกบ และการเล้ียงหมูหลุม เป็นต้น 6) ฐานโคก หนอง นา โมเดล ซ่ึงจำลองพ้ืนท่ีให้มีลักษณะส่วนของ

โคก ส่วนของหนอง และส่วนของนา เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง พร้อมท้ังการทำเกษตรแบบ

ธรรมชาติ 7) ฐานผืนป่า คือการเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับการปลูกป่า 5 ระดับ เพ่ือให้พืชช่วยดูแลกัน 

และกัน ภายใต้แนวคิดการปลูก 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 เม่ือเกิดการสร้างฐานเรียนรู้และเร่ิมเปิดพ้ืนท่ีส่วนตัวของตนเองให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนใน

ชุมชนและนอกชุมชน เร่ิมมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้มากข้ึน โดยคนในชุมชนให้ความสนใจท่ีจะปรับเปล่ียนวิธี

คิดและวิถีชีวิตแบบพอเพียง เพ่ือแก้ไขปัญหาการทำการเกษตรมากข้ึน จนเกิดเป็นความไว้วางใจในความรู้

ความสามารถของผู้นำศูนย์ระดับหน่ึง ซ่ึงผู้นำก็ไม่หยุดท่ีจะแสวงหาความรู้เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการหาความรู้

เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีชุมชน ดังน้ันจึงได้เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งบนพ้ืนท่ี
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สระบุรี ผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี เพ่ือเดินทางไปอบรมท่ี

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง จังหวัดชลบุรี และเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้กับ 

การพัฒนาพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้ของตนเอง โดยส่ิงท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการน้ี คือ ความเข้าใจถึงศาสตร์

พระราชา และการ “ระเบิดจากข้างใน” หรือการตระหนักถึงแก่นแท้ของปัญหา อีกท้ังยังได้เพ่ือน 

ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันอย่างต่อเน่ือง 

 เม่ือเกิดความรู้ท่ีหลากหลาย และการพัฒนาพ้ืนท่ีจนเกิดความพร้อมและเหมาะสมในการเป็นศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วน้ัน หน่วยงานภาครัฐก็เร่ิมเข้ามายกย่องผู้ก่อต้ังศูนย์เรียนรู้ให้เป็นปราชญ์ชุมชน

และเข้ามาสนับสนุนในการใช้พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานผ่านโครงการต่าง ๆ และเกิดผลตอบแทน

ในการใช้สถานท่ีและค่าตอบแทนในการเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ รวมถึงในบางโครงการก็ได้รับเงิน

ในการจัดเตรียมอาหารกลางวันหรืออาหารว่าง ซ่ึงศูนย์เรียนรู้ฯ ก็ให้คนในชุมชนช่วยจัดเตรียมสถานท่ีและ

อาหารกลางวันและอาหารว่าง  ซ่ึงทำให้เกิดผลประโยชน์ไปสู่คนในชุมชนท่ีเข้ามาช่วยเหลือในการขับเคล่ือน

ศูนย์เรียนรู้ในคร้ังน้ี อีกท้ังยังเกิดผลพลอยได้จากการนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายให้แก่ผู้ท่ีเข้ามา

ศึกษาดูงานตามโครงการของภาครัฐด้วย  จนกระท่ังเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชมจากการสนับสนุนการดำเนิน

โครงการของภาครัฐในการเข้ามาศึกษาดูงาน ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนบางส่วนท่ีเข้ามา

ช่วยเหลือการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้ในคร้ังน้ี และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม จนเกิดเป็นการพ่ึงพากันใน

ชุมชน และพร้อมท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้มีความพร้อมในการศึกษาดูงาน 

อยู่เสมอ  

นอกจากน้ีในการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้ฯ ได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับชุมชนภายนอกผ่าน

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 

โมเดล” ของกรมการพัฒนาชุมชน ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมในหลากหลายพ้ืนท่ี จึงทำให้ริเร่ิมเดินสายอาสาช่วย

ออกแบบพ้ืนท่ี โคก หนอง นา โมเดล ให้กับผู้ท่ีมีความสนใจแต่ขาดความรู้ในเร่ืองการออกแบบ ด้วยความ

เต็มใจและทุ่มเทอย่างเต็มท่ี โดยได้สละเวลาส่วนตัวหรือการพักผ่อนจากการทำงาน ไปช่วยเหลือลูกศิษย์โดย

ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และเม่ือได้รับการช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว ลูกศิษย์ก็รู้สึกอย่างตอบแทน และพร้อมท่ีจะให้

ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างเต็มท่ีแก่อาจารย์เช่นกัน  

 3. กระบวนการสร้างเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ จากการ
ขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้ฯ ในการแสวงหาความรู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งบน

พ้ืนท่ีสระบุรี ซ่ึงได้มีโอกาสไปศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ และได้เพ่ือนจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กัน อีกท้ังยังเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่าย หรือการสร้างกัลยา

นิมิตท่ีดี ในการเกิดอุดมการณ์เดียวกัน เพ่ือเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ซ่ึงการสร้าง

อุดมการณ์ของเครือข่ายสวนล้อมศรีรินทร์ คือ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากน้ียังใช้โอกาส 

ในการเป็นวิทยากรของโครงการภาครัฐ ในการสร้างอุดมการณ์เร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับลูก
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ศิษย์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ โดยมุ่งหวังว่าในอนาคตจะเกิดเครือข่ายท่ีมีทัศนคติและอุดมการณ์ร่วมกัน และเกิด

เป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายไปสู่การช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในเชิงมิติของเศรษฐกิจและสังคม 

โดยการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในเชิงเศรษฐกิจ เน่ืองจากการสร้างองค์ความรู้ 

และแลกเปล่ียนเรียนรู้กันในการประกอบอาชีพเกษตร สามารถนำความรู้มาลดต้นทุนในการผลิตได้ เช่น 

การทำน้ำหมักชีวภาพ จากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น หรือการสร้างรายได้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการแลกเปล่ียนซ้ือ

ขายกันท้ังในเครือข่ายและนอกเครือข่าย เช่น การนำผักปลอดสารมาจำหน่ายให้กับผู้ท่ีเข้ามาศึกษาเรียนรู้

ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ หรือ การจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทาง

การเกษตร ผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย เช่น Line Group และ Facebook Fanpage ซ่ึงนำเทคโนโลยีเข้ามา

เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเครือข่าย จึงเกิดเป็นการกระจายรายได้

ให้กับชุมชนของเครือข่ายในหลาย ๆ พ้ืนท่ี 

 ส่วนการช่วยเหลือเก้ือกูลกันในมิติของสังคมน้ัน เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเกิด

จากลักษณะของอาจารย์หรือผู้นำ ซ่ึงยึดถือคติว่า “Our loss is our gain” โดยการ ”ให้” แก่ผู้อ่ืนอย่าง

ต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดความเคารพนับถือและพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

ต่าง ๆ อย่างเต็มท่ี ดังน้ันเม่ือชุมชนหรือเครือข่ายต่างมีเร่ืองเดือดร้อน เครือข่ายก็พร้อมท่ีจะให้การช่วยเหลือ

กัน ตัวอย่างเช่น ในช่วงท่ีผ่านมา หลายพ้ืนท่ีประสบปัญหาน้ำท่วม จนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก จึงได้

ดำเนินกิจกรรมขอรับบริจาคของอุปโภค-บริโภค รวมถึงเงินบริจาคมาให้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ

นำมาจัดทำเป็นถุงยังชีพ และดำเนินการแจกจ่ายในพ้ืนท่ีประสบปัญหาน้ำท่วมต่อไป ซ่ึงการจัดทำถุงยังชีพ

ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ก็ได้รับความร่วมมือจากลูกศิษย์ในบริเวณใกล้เคียง มาร่วมด้วยช่วยกันอย่างไม่ขาดสาย 

และสามารถจัดทำถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยในแต่ละพ้ืนท่ีไม่ต่ำกว่า 100 ถุง ต่อคร้ัง ซ่ึงนับเป็นการให้ความ

ร่วมมือในการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน จนกลายเป็นความสัมพันธ์ท่ีเหนียวแน่นจากพ่ึงพากันและกันท้ังยามทุกข์

และยามสุขร่วมกัน  

 นอกจากน้ีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ยังได้มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับลูก

ศิษย์หรือเครือข่ายข้ึน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีทำให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีความต่อเน่ืองต่อไปได้อย่าง

ย่ังยืน โดยใช้ช่ือกิจกรรมว่า “เอาม้ือบ้านครูสวนล้อม ศรี รินทร์” ซ่ึงจัดข้ึนในช่วงวันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกปี 

ซ่ึงเป็นวัน “ดินโลก” (World Soil Day) ซ่ึงมีรายละเอียดกิจกรรมในเร่ืองของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ และ

ร่วมวงพูดคุยเสวนาการเรียนรู้ แลกเปล่ียน สร้างความสนิทคุ้นเคยกันมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังมีกิจกรรมเอา

ม้ือสามัคคีด้วยการขุดลอกคลอง ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง การห่มดินและการสร้างแนวก้ัน 

เป็ด - ไก่ ภายในศูนย์ ท้ังน้ีการขับเคล่ือนกิจกรรมดังกล่าว เป็นโอกาสอันดีท่ีจะรวมตัวกันเสวนาพูดคุย ถาม

ไถ่สารทุกข์สุขดิบของกันและกัน และได้ภาคภูมิใจในการร่วมกันพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวน

ล้อมศรีรินทร์ท่ีเปรียบเสมือนสถาบันแห่งหน่ึงของเหล่าลูกศิษย์ท่ีมาศึกษาเรียนรู้และต่อยอดในการพัฒนาจน

ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมท้ังสามารถพัฒนาต่อยอดขยายผลไปสู่อนาคต 
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กล่าวโดยสรุปแล้ว กระบวนการทุนทางสังคมของการพัฒนาพ้ืนท่ี “โคก หนอง นา โมเดล” จาก

กรณีศึกษาในคร้ังน้ี เกิดจากกระบวนการท้ัง 3 กระบวนการ ได้แก่ 1.กระบวนการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ 2.

กระบวนการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้ฯ 3.กระบวนการสร้างเครือข่ายสวนล้อมศรีรินทร์ โดยท้ัง 3 กระบวนการ

สะท้อนถึงการค่อย ๆ สะสมทุนทางสังคมเร่ือย ๆ และมีการขยายผลของทุนทางสังคมให้มากข้ึน จนสร้าง

เป็นเครือข่ายท่ีต่อยอดไปสู่การเช่ือมโยงเครือข่ายกสิกรรมฑรรมชาติและเครือข่ายโครงการฯ “โคก หนอง 

นา โมเดล” ซ่ึงแต่กระบวนการก็มีการสะท้อนทุนทางสังคมใน 2 มิติ คือ มิติเชิงปริมาณ และมิติเชิงคุณภาพ 

ท้ังกระบวนการดังกล่าว ส่งผลในเชิงปัจเจกบุคคล เช่น ปรับเปล่ียนวิธีคิดและวิถีชีวิตแบบพอเพียง  

เพราะสามารถแก้ไขปัญหาการทำเกษตรได้สำเร็จ สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ในการผลิตได้อย่างเป็น

รูปธรรม อีกท้ังยังเกิดเพ่ือน และเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีจะค่อยช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน พร้อมท้ังได้เรียนรู้

ในประโยชน์จากการพ่ึงพาอาศัยกัน เป็นต้น นอกจากน้ียังส่งผลในเชิงชุมชนด้วย เช่น เกิดความร่วมมือร่วม

ใจกันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือเครือข่ายและปัญหาในสังคม อีกท้ังเกิดการเพ่ิมข้ึนของทุนใน

หลากหลายประเภท เช่น ทุนมนุษย์ คือ แรงงานท่ีมีการลงแขกเอาแรงช่วยเหลือกัน หรือการเอาม้ือสามัคคี
กัน ทุนทรัพยากรธรรมชาติ คือ การสร้างพ้ืนท่ี โคก หนอง นา โมเดล ซ่ึงจะเกิดแหล่งน้ำท่ีสำคัญของชุมชน 
หากมีพ้ืนท่ีของตนมีแหล่งน้ำเพียงพอก็ย่อมแบ่งปันให้กลายเป็นของชุมชนได้ ทุนเศรษฐกิจ คือ การสร้าง
ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสาร และสามารถจำหน่ายให้กับผู้ศึกษาดูงาน เพ่ิมช่องทางการตลาด 

ซ่ึงสร้างรายได้กับชุมชน ทุนภูมิปัญญา คือ การได้ศึกษาเรียนรู้ย่อมเกิดความรู้ และการลงมือทำย่อมเกิด
องค์ความรู้ใหม่ ท่ีสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้ ซ่ึงสามารถกลายเป็นภูมิปัญญาของชุมชนในการถ่ายทอด 

ส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไป 

 

อภิปรายผล 
1. การสะสมทุนทางสังคม กระบวนการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ 

แสดงให้เห็นความเป็นกระบวนการทุนทางสังคมท่ีสอดคล้องกับแนวคิด Putnam (2000, อ้างถึงใน วรวุฒิ 

โรมรัตนพันธ์, 2546: 16) ซ่ึงมีแนวคิดว่า ระบบคิด หรือ การตระหนักถึงปัญหา จะทำให้ทุกคนเร่ิมหันมาให้

ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และเม่ือเกิดความร่วมมือย่อมนำไปสู่การมีค่านิยมท่ีดีร่วมกัน เกิดความ

ไว้วางใจต่อกัน ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็นความเข้มแข็งข้ึน 

เหมือนกับแนวคิดของ วรวุฒิ (2548) ว่า ระบบความคิดเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการต่าง ๆ กล่าวคือ การ

ท่ีมีการสร้างระบบความคิดในการความเช่ือ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญา ท่ีมีการสืบทอดต่อกันมาจากอดีต 

และการเรียนรู้ภายใต้หลักพ้ืนฐานของความเช่ือ และศรัทธา จะทำให้เกิดค่านิยมท่ีมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 

และมีความไว้วางใจกันจนเกิดเป็นความสามัคคีกันได้ในท่ีสุด ซ่ึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ก่อต้ังและ 

ผู้ขับเคล่ือนศูนย์ฯ กับคนในชุมชน เป็นไปในลักษณะของบทบาทความเป็นผู้นำทางความคิด และปราชญ์

ชาวบ้าน (พรชัย, 2552) นอกจากน้ีกระบวนการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ เปรียบเสมือนการริเร่ิมสะสมทุนทาง

สังคมในเชิงปริมาณ คือ เกิดการสะสมทุนในระดับครอบครัวขยายไปยังเพ่ือนบ้านใกล้เคียง ส่วนในเชิง
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คุณภาพท่ีเกิดข้ึน คือ ความสัมพันธ์อันดีและพ่ึงพากันและกัน โดยปรับเปล่ียนทัศนคติในการทำเกษตรแบบ

ไม่พ่ึงพาสารเคมี 

 2. การขยายทุนทางสังคม การเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้ 
สะท้อนถึงการขยายตัวของทุนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กล่าวคือ ในเชิงปริมาณ

น้ัน  เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ในระดับชุมชนหนองโน และในระดับชุมชนภายนอกอ่ืน ๆ ตามโครงการฯ 

ของภาครัฐ ซ่ีงการเพ่ิมข้ึนของทุนทางสังคมในเชิงปริมาณ ส่วนทุนทางสังคมในเชิงคุณภาพ คือ เม่ือมีการ

สร้างทุนทางสังคมในระดับชุมชนและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ย่อมเกิดความไว้วางใจในความรู้ความสามารถของอาจารย์

หรือผู้นำ จากลูกศิษย์ต่าง ๆ ท่ีได้เข้ามาเรียนรู้ ซ่ึงจะเกิดการสร้างชุมชนร่วมรับผลประโยชน์หรือเกิด

ผลประโยชน์ต่างตอบแทน (วรวุฒิ, 2548) และความเป็นเจ้าของร่วม จากการขับเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ 

ผ่านอุดมการณ์เดียวกัน จนเกิดเป็นการสร้างความสำนึกร่วม (Collective Consciousness) ในปัญหาท่ี

เกิดข้ึน (ปาริชาติ, 2558) 

 3.การต่อยอดทุนทางสังคม กระบวนการสร้างเครือข่ายสวนล้อมศรีรินทร์สะท้อนทุนทางสังคมใน
ระดับอ่ิมตัว หรือเกิดการสะสมมากพอท่ีจะเกิดเครือข่ายทางสังคมและเช่ือมโยงเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

และลูกศิษย์ หรือเครือข่ายโครงการฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ซ่ึงมีการสร้างอุดมการณ์ร่วมกัน และเกิด

การสร้างความสัมพันธ์อันดีและการสร้างความไว้วางใจ โดยทุนทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ส่งผลในเชิงปริมาณ คือ 

เกิดการสร้างเครือข่ายสวนล้อมศรีรินทร์ และเช่ือมโยงเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติและลูกศิษย์ หรือ 

เครือข่ายโครงการฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ของหน่วยงานภาครัฐ  ส่วนในเชิงคุณภาพ คือ เกิดการพ่ึงพา

กันและกัน มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันท้ังในยามทุกข์และยามสุขร่วมกันของเครือข่ายในทุกภาคส่วน  

 ท้ังน้ีการคงอยู่ของความร่วมมือในเครือข่ายสวนล้อมศรีรินทร์ท่ีเกิดข้ึนในทุก ๆ ปี ซ่ึงสะท้อนถึงทุน

ทางสังคมท่ีสามารถ “คงอยู่” และ “ขยายตัว” ได้ตามการสร้างความไว้วางใจ โดยจากกิจกรรมท่ีกล่าวไป

ข้างต้น แสดงถึงความคงอยู่ของทุนทางสังคม ส่วนการขยายตัวน้ัน ศูนย์เรียนรู้สวนล้อมศรีรินทร์ ก็ดำเนิน

กิจกรรมในรูปแบบค่ายสร้างเครือข่ายการพัฒนา ซ่ึงเป็นการรับสมัครผู้ท่ีสนใจในเร่ืองของการพัฒนาพ้ืนท่ี

โคก หนอง นา โมเดล ตามศาสตร์พระราชา โดยออกแบบกิจกรรมให้เรียนรู้ต้ังแต่การดำเนินชีวิต 

แบบพอเพียงไปจนสู่การออกแบบพ้ืนท่ีและประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงตลอด

กิจกรรมได้มีการสอดแทรกการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วยกิจกรรมเอาม้ือสามัคคี เพ่ือสร้างพ้ืนฐาน

จิตใจให้มีการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน อีกท้ังในการเรียนการสอน ได้มีการสร้างความไว้วางใจ 

ในรูปแบบของอาจารย์ - ลูกศิษย์ ตลอดระยะเวลาเข้าฝึกอบรม จึงทำให้เกิดสำนึกของความไว้วางใจ 

(Sense of trust) กับผู้อ่ืน ซ่ึงต่างมีความคาดหวังต่อผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ ท่ีอาจจะกลับคืนมา 

ในอนาคต (จิรพรรณ, 2561) 

 กล่าวโดยสรุปแล้วกระบวนการทุนทางสังคมของการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนล้อมศรีรินทร์ มีจุดเร่ิมต้นจาก

ทัศนคติของท่ีเปล่ียนแปลงไปของผู้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ โดยเร่ิมท่ีจะเผยแพร่องค์ความรู้และใช้เปิดพ้ืนท่ี

ส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ จิรพรรณ  นฤภัทร (2556)  
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จากการศึกษาเร่ืองทุนทางสังคมของกลุ่มชาวนา กรณีศึกษาเครือข่ายโรงเรียนชาวนา โดยมีผลการศึกษาไป

ในทางเดียวกันในเร่ือง ปัจจัยภายในท่ีเกิดจาก ความมุ่งม่ัน มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีจิตสำนึกในการสร้าง

ความม่ันคงในชีวิตอย่างย่ังยืน ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ กลุ่มและเครือข่ายทางสังคม ครอบครัว รวมถึง

นโยบายภาครัฐ ท่ีส่งเสริมให้เกิดการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์และการสร้าง

เครือข่ายท่ีใช้ช่องทางด้านนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ี โคก หนอง นา โมเดล  

 นอกจากน้ีหากมองในภาพรวมของกระบวนการท้ังหมดแล้วจะเห็นได้ว่าจุดเร่ิมต้นของการพัฒนา

พ้ืนท่ีจนเกิดเป็นทุนทางสังคมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์น้ัน เกิดจากทัศนคติในการ

ปรับเปล่ียนการทำเกษตรกรรมอย่างย่ังยืนผ่านการศึกษาเรียนรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงทำให้เกิดการพัฒนาตนเองไปสู่การให้หรือการแบ่งปันต่อผู้อ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกับ 

งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาทุนทางสังคมสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ ภิศักด์ิ 

กัลยาณมิตร (2559) น้ัน มีความสอดคล้องกันในเร่ืองการพัฒนาตนเองเป็นเง่ือนไขสำคัญของการดำรงอยู่

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีการสร้างบรรทัดฐานแบบพ่ึงพาอาศัยกัน พร้อมท้ังอยู่ในพ้ืนฐาน

ของความสัมพันธ์ท่ีสามารถพัฒนากระบวนการและขัดเกลาทางสังคมได้ อีกท้ังยังมีการปลูกฝังให้เกิด

จิตสำนึกสาธารณะและความไว้วางใจกันจนนำไปสู่การเป็นเครือข่ายท่ีสามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างย่ังยืน 

  

ข้อเสนอแนะ 
1. การสร้างกระบวนการทุนทางสังคม เกิดจากผู้นำท่ีมีจิตใจใฝ่เรียนรู้และปรับเปล่ียนทัศนคติ 

ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองจนสำเร็จ อีกท้ังจะต้องมีจิตใจสาธารณะเพ่ือส่วนร่วม 

 2. การสร้างเครือข่าย เกิดจากการสร้างอุดมการณ์ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยค่อย ๆ 

เร่ิมสะสมทุนทางสังคม จนสามารถพ่ึงพาอาศัยกัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือให้อยู่รอดในสังคมแห่งการ

เปล่ียนแปลง  

 3. ในการศึกษากระบวนการทุนทางสังคมในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีปัจจัยพ้ืนท่ีและภูมิภาคท่ีแตกต่างกัน 

เพ่ือศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีสามารถสร้างกระบวนการทุนทางสังคมท่ีสอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ี 
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