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 The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3  

channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,  

compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers 

(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%). 

Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution of eggs: channel 1 – by farmers, compilers,  

middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%) 

and channel 3 – farmers, retailers and consumers (27.56%). The total amount of yielded eggs for consumption within 

Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic 

was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This 

was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht per month.
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Introduction

 Creating the stability of food supply is extremely 

important, not only for both farmers themselves and 

business entrepreneurs across the whole food supply 

chain, but also for the development of Thai agriculture 

and security of Thai agricultural careers. One thing that 

reflects the stability is income. It is obvious that farmers 

must have more income than the overall expense in 

order to show that they have really earned a profit from 

their own business. For this reason, raising the awareness 

of entire food supply chain is considerably important 

because the food supply chain emphasizes the value 

of each productive procedure. 

 The egg-laying chicken farm has been found 

since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon 

Phanom district, Nakhon Phanom province by the 

chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying 

chicken farmers preserve the original identity and  

culture of raising them by keeping their chickens in open 

houses made of bamboo with thatched roofs which are  

convenient and easy to manage in a tight budget. They 

also use the method of raising egg-laying chickens without 

using highly expensive technology as compared to other 

private sector companies. This is to unite farmers by  

having a career which begins with raising baby chicks 

until the raised ones reach retirement. The whole  

process in raising them takes a period of 20 months  

(80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration  

Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole  

process to complete for making money and spending 

it within the community is really helpful to the farmers 

and to the sustainability of doing a business. All the 

details as such and the appropriate strategic plans for 

the specific areas have been compiled in a database as 

indicators for developing a successful plan of Nakhon 

Phanom province. The development of agricultural 

products such as eggs to be sufficient in the areas both 

in Nakhon Phanom province and neighboring areas has 

been continued for nearly half a century.

 The development is to promote the creation of 

added value for the agricultural products (egg product, 

and campaigns for marketing promotion) as it can be 

seen from a merchandise slogan for promotion of  

selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’ 

The current layer chicken feeding system has not 

changed significantly from that of the past, but it has 

been improved with an integration of efforts based on 

new plans with the well-defined objectives, mission 

and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have 

been supervised by certain companies from the private 

sector that sell egg-laying breeds of chickens in order 

to maintain the standard of the chicken products. 

The system of raising an egg-laying chicken farm in 

the form of cooperative in Nakhon Phanom province 

บทคัดย่อ

 การวเิคราะห์พทุธนวตักรรมทีม่ผีลตอ่การพฒันาระเบยีบวนิยัของเยาวชนไทย จากการศกึษาพบวา่ สถานการณข์องเยาวชนไทย 

มีผลเชิงลบต่อการพัฒนาประเทศ เพราะเยาวชนไทยในปัจจุบันมิได้ให้ความสนใจต่อประเด็นเรื่องระเบียบวินัยมากนัก ในขณะเดียวกัน 

พระพุทธศาสนามีนวัตกรรมท่ีสำาคัญในการพัฒนาความมีระเบียบวินัยของเยาวชนด้วยการมุ่งเน้นคำาสอนที่เกี่ยวกับหลักเบญจศีล หรือ 

ศีลธรรม เรื่องอบายมุข เรื่องมิจฉาวณิชชา เรื่องการงดเว้นจากอคติ โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวางระบบความสัมพันธ์ 

ระหว่างสถาบันครอบครัวกับสถาบันพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการถือปฏิบัติตามธรรมเนียมที่กำาหนดไว้ชุมชน ข้ันที่ 2 การเตรียมการ 

วางรากฐานสำาหรับองค์ความรู้ด้านระเบียบวินัยซึ่งเป็นหน้าที่ของครอบครัวที่จะส่งเสริมให้สถาบันทางพระพุทธศาสนาทำาหน้าที่ในการ 

ฝึกฝนอบรม ขัดเกลาให้มีความรู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร อะไรดี อะไรไม่ดี เป็นต้น ขั้นที่ 3 การป้องกันการละเมิดระเบียบวินัยที่จะต้อง 

เสริมสร้างบทบาททางสังคมแก่พระสงฆ์ในการตักเตือน ชี้นำา ชี้แนะผลของการละเมิดระเบียบวินัย ขั้นที่ 4 การปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับ 

เยาวชนไทย โดยเริม่จากครอบครวัเปน็หลกัใหญท่ีส่ามารถปลกูฝงัจากจดุเลก็อยา่งตอ่เนือ่งจนสามารถเปน็นสิยัประจำาตัวไดใ้นอนาคต และ 

ขั้นที่ 5 การรักษาระเบียบวินัยให้กับเยาวชนไทยที่ทุกภาคส่วนจะต้องเข้าใจบริบทเยาวชน ทั้งที่มีระเบียบวินัยและผู้ที่ไม่มีระเบียบวินัย 

ซึง่จะตอ้งใชค้ำาสอนทางพระพทุธศาสนาปรบัแตง่พฤตกิรรมในทางทีด่ผ่ีานการออกแบบกจิกรรมทางพระพทุธศาสนาใหม้ากขึน้ เพราะฉะนัน้  

การพัฒนาระเบียบวินัยเยาวชนอาจจะธรรมเนียมที่จะต้องถือปฏิบัติกันในชุมชนน้ันๆ ผ่านการวางระบบความสัมพันธ์ระหว่างครอบครับ 

กับสถาบันทางพระพุทธศาสนา เช่น การกำาหนดอายุครบบวชสามเณร เป็นต้น อีกทั้งการพัฒนาศักยภาพของพ่อแม่มือใหม่ในการดูแล 

เยาวชนให้สามารถปฏิบัติตามกรอบระเบียบวินัยท่ีดี เยาวชนจึงจะสามารถปรับแต่งชีวิตให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดทางคำาสอนของ 
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 The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3  

channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,  

compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers 

(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%). 

Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution of eggs: channel 1 – by farmers, compilers,  

middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%) 

and channel 3 – farmers, retailers and consumers (27.56%). The total amount of yielded eggs for consumption within 

Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic 

was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This 

was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht per month.
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Introduction

 Creating the stability of food supply is extremely 

important, not only for both farmers themselves and 

business entrepreneurs across the whole food supply 

chain, but also for the development of Thai agriculture 

and security of Thai agricultural careers. One thing that 

reflects the stability is income. It is obvious that farmers 

must have more income than the overall expense in 

order to show that they have really earned a profit from 

their own business. For this reason, raising the awareness 

of entire food supply chain is considerably important 

because the food supply chain emphasizes the value 

of each productive procedure. 

 The egg-laying chicken farm has been found 

since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon 

Phanom district, Nakhon Phanom province by the 

chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying 

chicken farmers preserve the original identity and  

culture of raising them by keeping their chickens in open 

houses made of bamboo with thatched roofs which are  

convenient and easy to manage in a tight budget. They 

also use the method of raising egg-laying chickens without 

using highly expensive technology as compared to other 

private sector companies. This is to unite farmers by  

having a career which begins with raising baby chicks 

until the raised ones reach retirement. The whole  

process in raising them takes a period of 20 months  

(80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration  

Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole  

process to complete for making money and spending 

it within the community is really helpful to the farmers 

and to the sustainability of doing a business. All the 

details as such and the appropriate strategic plans for 

the specific areas have been compiled in a database as 

indicators for developing a successful plan of Nakhon 

Phanom province. The development of agricultural 

products such as eggs to be sufficient in the areas both 

in Nakhon Phanom province and neighboring areas has 

been continued for nearly half a century.

 The development is to promote the creation of 

added value for the agricultural products (egg product, 

and campaigns for marketing promotion) as it can be 

seen from a merchandise slogan for promotion of  

selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’ 

The current layer chicken feeding system has not 

changed significantly from that of the past, but it has 

been improved with an integration of efforts based on 

new plans with the well-defined objectives, mission 

and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have 

been supervised by certain companies from the private 

sector that sell egg-laying breeds of chickens in order 

to maintain the standard of the chicken products. 

The system of raising an egg-laying chicken farm in 

the form of cooperative in Nakhon Phanom province 

ABSTRACT

 According to the investigation to analyze Buddhism innovations that affect the development of discipline of  
Thai youth, it was found that the situation of Thai youth had a negative effect on the development of the country.  
This is because the Thai youth of today do not pay much attention to the issue of discipline. At the same time,  
Buddhism has an important innovation in development of youth’s discipline by focusing on teachings about the five  
precepts or morals about all vices, trades that should be avoided by laymen, biases that should be abstained. 
The Buddhism innovation for developing the youth’s discipline can be divided into 5 steps. Step 1 - laying the 
relationship system between the family institutions and the Buddhism institution, especially by following the traditional 
practice defined in the community. Step 2 – preparing the foundation for discipline knowledge, which is the duty  
of families to encourage the Buddhism institution to practice the training of purifying the youth with knowledge of  
what should be done or not done or what is good or not good. Step 3 – strengthening the social role of monks 
in preventing disciplinary offence by warnings, giving directions, and guiding the effects of offence. Step 4 – cultivating 
discipline for Thai youth by mainly starting from the small points in the family until it becomes a habit in the future.  
Step 5 – maintaining discipline in Thai youth through the increase of designing Buddhism activities based on Buddhism  
teachings, which requires all sectors to understand the contexts of the youth, both disciplined and undisciplined  
ones before any adjustment of their behaviors in a better way is made. Therefore, the development of the youth’s  
discipline may be customary in the community through the system of relationship between the families and the  
Buddhism institution, such as the age limit for the ordination of novices, etc.  In addition, the potential of novice  
parents to care for the youth for following the good discipline needs to be developed in order that the youth will  
be able to adjust their lives to conform to the doctrines of Buddhism.

Keywords : Buddhism Innovation ; Discipline Development ; Thai Youth

บทนำา

 มนษุยเ์ปน็สตัวส์งัคมทีม่คีวามตอ้งการ อาศยัรวมกลุ่มกนั 

มีการพึ่งพาอาศัย การช่วยเหลือ และตอบสนองต่อความต้องการ 

ตนเอง เมื่อมนุษย์อาศัยอยู่รวมกันมากๆ ซึ่งเรียกว่า สังคม 

เมื่อรวมตัวกันมากขึ้นจะทำาให้เกิดปัญหามากมายตามมาจนสร้าง 

ผลกระทบต่อการดำารงชีวิต เช่น การทะเลาะวิวาท การขโมย 

ทรพัยส์นิ การผดิลกูเมยีผูอ้ืน่ อาชญากรรม อบายมุข การเทีย่วกลางคืน 

เป็นต้น การกระทำาเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพ 

ของผูอ้ืน่และทำาใหเ้กดิความเดอืดรอ้น สงัคมจงึตอ้งสรา้งกฎ กตกิา  

ขนบธรรมเนียม จารีต และกฎหมายร่วมกัน ที่จะดำารงชีวิตภายใต้ 

การปฏบิติัตามสิง่ทีสั่งคมกำาหนดไวเ้พือ่ความสขุสงบของสงัคมสบืไป  

แตก่ระนัน้การทีม่นษุย์สรา้งสิง่เหลา่นัน้ขึน้มายอ่มตอ้งมอบหมายให ้

สถาบันครอบครัว หรือสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบ 

ในการถ่ายทอดและสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับสมาชิกที่เกิดมา 

ในภายหลงัจงึเปน็นวตักรรมทีส่ำาคญัไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่การรักษาสิง่ 

ที่ต้องห้ามและปฏิบัติตามสิ่งที่สังคมกำาหนด เพราะฉะนั้น จุดเล็กๆ  

ที่บ่งบอกถึงสังคมจะเจริญก้าวหน้าหรือเป็นปัญหาก็เพราะรอยร้าว 

ในการเช่ือมตอ่ความรบัผิดชอบจากรุน่สู่รุน่วา่มปีระสิทธผิลมากนอ้ย 

เพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพของ 

ผู้ใหญ่ในสังคมนั้นๆ หากมีรูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดและ 

การขัดเกลาทางครอบครัวที่ชัดเจนก็จะสามารถทำาให้เยาวชน 

เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องจึงจะสามารถ 

รักษาความสงบภายในสังคมนั้นได้ต่อไป แต่หากนวัตกรรมทาง 

กระบวนการดงักลา่วมจีดุบกพรอ่งขึน้มากจ็ะทำาใหส้งัคมเกดิปญัหา 

จนกลายเป็นเยาวชนที่ไร้คุณภาพหรือไม่มีคุณสมบัติของความ 

เป็นพลเมืองที่ดีในประเทศชาตินั้นๆ 

 ความไร้คุณภาพหรือปัญหาของเยาวชนไทยในสังคม 

ปจัจบุนัแมว้า่จะไมท่ัง้หมดกต็ามแตน่ัน่กคื็ออนาคต  ทีสั่งคมจะตอ้ง 

เผชญิอยา่งหลกีเลีย่งมไิด ้เชน่ การติดเกมคอมพวิเตอร ์การเลน่เกม 

การพนัน การติดเฟสบุ๊ค ยาเสพติดของมึนเมาต่างๆ อบายมุข 

การทะเลาะวิวาท การรักความสบายอย่างมาก การแสวงหาเงิน 

ในทางที่ผิด และความไร้ระเบียบวินัย เป็นต้น ซ่ึงผลการวิจัย 

เกีย่วเยาวชนพบวา่ มสีาเหตแุละปจัจยัมาจากการอบรมเล้ียงดแูละ 



วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ; ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
133

Nakhon Phanom University Journal ; Vol.8 No.1 January - April 20188
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ; ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 : มกราคม - เมษายน 2559

Nakhon Phanom University Journal ; Vol.6 No.1 : January - April 2016

 The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3  

channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,  

compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers 

(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%). 

Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution of eggs: channel 1 – by farmers, compilers,  

middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%) 

and channel 3 – farmers, retailers and consumers (27.56%). The total amount of yielded eggs for consumption within 

Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic 

was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This 

was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht per month.

Keywords	:	Egg-laying Chicken Farmers’ Cooperative / Marketing Channels / Consumers

Introduction

 Creating the stability of food supply is extremely 

important, not only for both farmers themselves and 

business entrepreneurs across the whole food supply 

chain, but also for the development of Thai agriculture 

and security of Thai agricultural careers. One thing that 

reflects the stability is income. It is obvious that farmers 

must have more income than the overall expense in 

order to show that they have really earned a profit from 

their own business. For this reason, raising the awareness 

of entire food supply chain is considerably important 

because the food supply chain emphasizes the value 

of each productive procedure. 

 The egg-laying chicken farm has been found 

since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon 

Phanom district, Nakhon Phanom province by the 

chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying 

chicken farmers preserve the original identity and  

culture of raising them by keeping their chickens in open 

houses made of bamboo with thatched roofs which are  

convenient and easy to manage in a tight budget. They 

also use the method of raising egg-laying chickens without 

using highly expensive technology as compared to other 

private sector companies. This is to unite farmers by  

having a career which begins with raising baby chicks 

until the raised ones reach retirement. The whole  

process in raising them takes a period of 20 months  

(80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration  

Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole  

process to complete for making money and spending 

it within the community is really helpful to the farmers 

and to the sustainability of doing a business. All the 

details as such and the appropriate strategic plans for 

the specific areas have been compiled in a database as 

indicators for developing a successful plan of Nakhon 

Phanom province. The development of agricultural 

products such as eggs to be sufficient in the areas both 

in Nakhon Phanom province and neighboring areas has 

been continued for nearly half a century.

 The development is to promote the creation of 

added value for the agricultural products (egg product, 

and campaigns for marketing promotion) as it can be 

seen from a merchandise slogan for promotion of  

selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’ 

The current layer chicken feeding system has not 

changed significantly from that of the past, but it has 

been improved with an integration of efforts based on 

new plans with the well-defined objectives, mission 

and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have 

been supervised by certain companies from the private 

sector that sell egg-laying breeds of chickens in order 

to maintain the standard of the chicken products. 

The system of raising an egg-laying chicken farm in 

the form of cooperative in Nakhon Phanom province 

สัมพันธภาพในครอบครัว รวมทั้งการคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่ดี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดรับสื่อในยุคปัจจุบัน (ปิยธิดา ศรีจินดา,  

2556) จนทำาให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล 

เหน็ความสำาคัญของการสรา้งพฤตกิรรมและคา่นยิมของเยาวชนไทย 

โดยกำาหนดนโยบายสร้างประเทศให้เข้มแข็ง โดยมุ่งสร้างเสริม 

ทรัพยากรบุคคลในชาติให้มีคุณลักษณะที่ต้องการบนรากฐานของ 

การปลูกฝังค่านิยม และปลูกจิตสำานึกให้เกิดความตระหนักต่อ 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (กลุ่มพัฒนาคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษา สำานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา,  

2558) ที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม 

 สถาบันพระพุทธศาสนาได้ให้ความสำาคัญ ต่อการสร้าง 

ระเบยีบวนิยัโดยเฉพาะศาสนทายาท ทีเ่รยีกวา่ พุทธบรษิทัใหช้ว่ยกนั 

สบืทอดและปฏบิตัติามพระธรรมวนิยัเพราะเปน็สิง่เดยีวทีจ่ะนำาไป 

สู่เป้าหมายได้อย่างแท้จริง ต้องผ่านการฝึกฝนอบรมและพัฒนา 

ตามหลกัวนิยั เปน็องคป์ระกอบทีส่ำาคญัทีจ่ะนำาไปสูพ่ทุธนวตักรรม 

ทีป่ระสบผลสำาเร็จเพือ่ใหก้อ่เกดิความสงบสขุตามความคาดหวงัของ 

ประเทศไทยที่เรียกว่า พุทธนวัตกรรม พร้อมกับน้อมนำากระแส 

แห่งจิตสำานึกรักสังคมและรักชาติในความเป็นมนุษย์ผู้ร่วมกันเกิด  

แก่ เจ็บ และตายเหมือนๆ กันจนกลายเป็นเยาวชนหรือพลเมือง 

ที่มีคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความเป็นชาติ 

ที่เจริญตามนานาอารยะต่อไป

ระเบียบวินัยของเยาวชนไทย

 การพฒันาระเบยีบวนิยัของคนในชาตเิป็นสิง่จำาเปน็อยา่งยิง่ 

โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน เปน็วยัทีค่วรตระหนกัถึงคุณคา่ในความ 

เป็นชาติของตนเองให้มาก แต่กระน้ันการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ในประเทศไทย มีจุดบกพร่องอยู่มากมายที่ไม่สามารถจะทำาให้เกิด 

ความเปน็ระเบยีบเรยีบร้อยหรืออยูใ่นการควบคมุดแูลของสงัคมได ้ 

ทำาให้เด็กและเยาวชนในปัจจุบันได้แสดงออกท่ีแตกต่างไปจาก 

ความเป็นความคาดหวัง ซึ่งอาจจะมาจากหลายปัจจัย ได้แก่  

ครอบครัว พ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอน เพราะต้องประกอบอาชีพ  

ทำาให้เด็กและเยาวชนขาดสำานึกในการกระทำาความผิด เด็กและ 

เยาวชนขาดความยับย้ัง ชั่งใจ และอยากมีอยากได้เกินความพอดี 

ของตนเอง กลุ่มเพื่อน การเลือกคบเพื่อนและชักนำาไปในทางที่ 

เสื่อมเสีย และการศึกษา เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการศึกษาทำาให้

ขาดความรู้และใช้เวลาว่างที่ไม่เกิดประโยชน์นำาไปสู่การม่ัวสุม 

(นพวลัภ ์คงคาลหิมนี และคณะ, 2559) ในจำานวนคดเีดก็และเยาวชน 

ซ่ึงถกูดำาเนนิคดีโดยสถานพนิจิฯ ทัว่ประเทศ จำานวนทัง้หมด 34,276 คด ี

เมื่อพิจารณาจำาแนกตามเพศ พบว่า เป็นคดีที่ผู้กระทำาความผิด

เป็นเพศชาย สูงกว่า เพศหญิง คือ มีจำานวน 31,684 คดี คิดเป็น 

รอ้ยละ 92.44 ของคดทีัง้หมด และเปน็เพศหญงิ จำานวน 2,592 คด ี 
ซึง่คดิเปน็เพยีงรอ้ยละ 7.56 ของคดทีัง้หมด (กรมพนิจิและคุ้มครอง 
เด็กและเยาวชน, 2556) เพราะฉะนั้นสิ่งที่สังคมไทยจะต้อง 
เร่งปรับแก้และพัฒนาเด็กเยาวชนคือ ภาครัฐควรที่หันมาสนใจ 
ให้พฤติกรรมที่ไม่ดีให้กลับกลายเป็นพฤติกรรมที่ช่วยเหลือสังคม 
ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐค่อนข้างมีนโยบายที่ไม่เข้าใจ 
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมากนักเสมือนที่พ่อแม่เลี้ยงดูลูก  
ด้วยเงิน ไม่เข้าใจลูกว่าต้องการอะไร และไม่สนใจความคิดของลูก 
วา่ชอบหรอืไมช่อบอยา่งไร ยอ่มทำาให้ลกูเสยีผูเ้สยีคนไดง่้าย เมือ่รัฐ 
เล้ียงดูสมาชิกสังคมในลักษณะดังกล่าวย่อมทำาให้เด็กและเยาวชน 
เกดิการดือ้เงยีบหรอืบางสว่นกลายเปน็เดก็สรา้งปญัหาใหก้บัสงัคม  
ดังน้ันเม่ือปัญหาของเด็กและเยาวชนมีมาก คณะรักษาความสงบ 
แหง่ชาต ิ(คสช.) และรฐับาลเหน็ความสำาคญัตอ่การสรา้งพฤตกิรรม 
และค่านิยมของเยาวชนไทยโดยกำาหนดนโยบายสร้างประเทศ 
ให้เข้มแข็งโดยพัฒนาคุณลักษณะตามค่านิยมของคนไทย 12  
ประการ (สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองบวัลำาภู,  
2558) ได้แก่ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์2. ซือ่สตัย์  
เสียสละ อดทน 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 8. มีระเบียบ วินัย เคารพ 
กฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำา 
10. รูจ้กัดำารงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 11. มคีวาม 
เข้มแขง็ท้ังรา่งกายและจติใจ ไมย่อมแพต้อ่อำานาจฝา่ยต่ำ� 12. คำานงึ 
ถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
 กล่าวได้ว่า ค่านิยมทั้ง 12 ประการเป็นเบ้าหลอม 
ให้เยาวชนเกิดการประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมที่สอดคล้องกับ 
ประเพณี วัฒนธรรมของคนในชาติที่พยายามใช้กระบวนการ 
ขัดเกลาทางสังคมผ่านระเบียบวินัย กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ  
ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่สุด แต่กระน้ันการสร้าง 
หรือการพัฒนาระเบียบวินัยของเยาวชนมิใช่จะเกิดขึ้นได้ในระยะ 
เวลาอันส้ัน จำาเป็นจะต้องศึกษากระแสทางสังคมโดยเฉพาะสังคม 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับการรับรู้ด้าน 
เทคโนโลยีที่ไม่ปิดกั้นความคิดและจินตนาการของเยาวชนรุ่นใหม่  
เพราะฉะนั้นการพัฒนาระเบียบวินัยของเยาวชนยังมีปัจจัย 
อกีมากมายท่ีจำาตอ้งใหต้ระหนกัและใหค้วามสำาคญัอยา่งมาก รวมทัง้ 
ปัจจัยส่ิงแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของครอบครัว 
ยุคใหม่ ให้สามารถกระทำาหน้าท่ีในการอบรมบ่มเพาะลูกหลาน 
ให้เกิดการเคารพระเบียบวินัย กฎหมายบ้านเมืองตามไปด้วย 
ผ่านระบบการศึกษาและขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นนั้น 
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางสังคม
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 The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3  

channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,  

compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers 

(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%). 

Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution of eggs: channel 1 – by farmers, compilers,  

middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%) 

and channel 3 – farmers, retailers and consumers (27.56%). The total amount of yielded eggs for consumption within 

Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic 

was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This 

was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht per month.

Keywords	:	Egg-laying Chicken Farmers’ Cooperative / Marketing Channels / Consumers

Introduction

 Creating the stability of food supply is extremely 

important, not only for both farmers themselves and 

business entrepreneurs across the whole food supply 

chain, but also for the development of Thai agriculture 

and security of Thai agricultural careers. One thing that 

reflects the stability is income. It is obvious that farmers 

must have more income than the overall expense in 

order to show that they have really earned a profit from 

their own business. For this reason, raising the awareness 

of entire food supply chain is considerably important 

because the food supply chain emphasizes the value 

of each productive procedure. 

 The egg-laying chicken farm has been found 

since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon 

Phanom district, Nakhon Phanom province by the 

chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying 

chicken farmers preserve the original identity and  

culture of raising them by keeping their chickens in open 

houses made of bamboo with thatched roofs which are  

convenient and easy to manage in a tight budget. They 

also use the method of raising egg-laying chickens without 

using highly expensive technology as compared to other 

private sector companies. This is to unite farmers by  

having a career which begins with raising baby chicks 

until the raised ones reach retirement. The whole  

process in raising them takes a period of 20 months  

(80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration  

Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole  

process to complete for making money and spending 

it within the community is really helpful to the farmers 

and to the sustainability of doing a business. All the 

details as such and the appropriate strategic plans for 

the specific areas have been compiled in a database as 

indicators for developing a successful plan of Nakhon 

Phanom province. The development of agricultural 

products such as eggs to be sufficient in the areas both 

in Nakhon Phanom province and neighboring areas has 

been continued for nearly half a century.

 The development is to promote the creation of 

added value for the agricultural products (egg product, 

and campaigns for marketing promotion) as it can be 

seen from a merchandise slogan for promotion of  

selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’ 

The current layer chicken feeding system has not 

changed significantly from that of the past, but it has 

been improved with an integration of efforts based on 

new plans with the well-defined objectives, mission 

and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have 

been supervised by certain companies from the private 

sector that sell egg-laying breeds of chickens in order 

to maintain the standard of the chicken products. 

The system of raising an egg-laying chicken farm in 

the form of cooperative in Nakhon Phanom province 

หลักพุทธธรรมสำาหรับการพัฒนาระเบียบวินัย
 พระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีสามารถนำามาพัฒนา 
ระเบียบวินัยให้กับเยาวชนมากมายแต่กระนั่นการเข้าใจบริบทของ 
สงัคมไทยทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ทำาใหเ้กดิความขดัแยง้ระหวา่ง 
สถาบันหลักกับบทบาทหน้าท่ีในการปลูกฝังอบรมเลี้ยงดูบุตร 
ในฐานะสถาบันแรกของมนุษย์นั้นก็คือ ครอบครัว ที่ได้ผลิตสมาชิก 
ทางสงัคมทีส่มัพนัธก์บัสถาบนัอืน่ๆ เชน่ สถาบนัการศกึษา สถาบนัสงฆ ์
สถาบันชุมชน เป็นต้น แม้ว่าครอบครัวจะไร้คุณภาพในการ 
เลีย้งลกูบตุรหลานกจ็ะมสีถาบนัอืน่ทีส่ามารถทำาหนา้ทีไ่ด ้แตก่ระน้ัน 
หากมองในเชิงความเป็นจริงกลับทำาให้เห็นว่า สถาบันเหล่านั้น 
ต่างก็ได้รับผลกระทบไม่แตกต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ที่รวดเร็วอย่างมาก ทำาให้สถาบันทางพระพุทธศาสนาต้องกลับมา 
ทบทวนบทบาทของตนเองอกีครัง้เพือ่การสรา้งเยาวชนท่ีมคีณุภาพ 
ผ่านนวัตกรรมทางคำาสอนของพระพุทธองค์ที่สามารถกล่อมเกลา 
อุปนิสัยให้เยาวชนเป็นคนดี เป็นคนที่ประเทศชาติต้องการ และ 
เป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง หลักคำาสอนทาง 
พระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงระเบียบวินัย มีดังนี้
 1. หลกัเบญจศลี เปน็จดุควบคมุความประพฤตขิองมนษุย ์
ได้ในระดับสังคมทั่วไปประกอบด้วย 5 ประการ (มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, 2539) ได้แก่ การงดเว้นจากการฆ่า การงดเว้นจาก 
การการขโมย การงดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม การงดเวน้จาก 
การพูดไม่จริง และการงดเว้นจากการดื่มเสพของมึนเมาให้โทษ 
ดงัน้ัน การนำาหลกัเบญจศลีมาชว่ยในการหลอ่หลอมพฤตกิรรมของ 
เยาวชนจะช่วยให้เกิดความเรียบร้อยในระดับที่สังคมต้องการได้
 2. หลักอบายมุขเป็นหลักการงดเว้นปากทางแห่ง 
ความเสือ่มเสยีทัง้ปวง อนัเปน็จดุภัยใกลต้วัของเยาวชนทัง้ในชนบท 
และในเมืองทีท่ำาใหเ้ยาวชนไมเ่ปน็ระเบยีบประกอบดว้ย 6 ประการ  
(มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย, 2539) ได้แก่ การงดการชอบเที่ยว 
กลางคืน การงดเที่ยวดูการละเล่น การงดเว้นการเป็นนักเลงสุรา  
การงดเว้นการเป็นนักเลงการพนัน การงดเกียจคร้านทำาการงาน  
และการไม่คบคนชั่วเป็นมิตร ดังน้ัน การนำาหลักการอบายมุข 
ที่เป็นการงดเว้นจากการสิ่งชั่วร้ายที่รายล้อมเยาวชนอยู่ในขณะนี้ 
และยากต่อการขัดขืนใจอันเป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงจิตใจท่ีอ่อนแอของ 
เยาวชนเพราะภูมิคุ้มกันมิได้ถูกใส่ใจจากหน่วยงานท่ีดูแลและ 
รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหามากนัก
 3. มจิฉาวณชิชาเปน็การประกอบอาชพีทีผ่ดิตามครรลอง 
คลองธรรมอันเป็นภัยประเภทร้ายแรงประกอบด้วย (มหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) การขายอาวุธ การค้าขายมนุษย์  
ค้าขายสัตว์เป็นที่ยังมีชีวิต สำาหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหาร การค้าขาย 
สรุาและของมนึเมา และการคา้ขายยาพษิ ดงันัน้ การเอาจริงเอาจงั 
ต่อประเด็นดังกล่าวจะเก่ียวกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

ในการป้องกันและปกป้องเยาวชนให้ห่างไกลจากพฤติกรรมชั่ว 
ทั้งหลายด้วยการมีนโยบายควบคุมและมาตรการลงโทษทางสังคม 
และกฎหมายอย่างจริงจัง
 นอกจากนีค้ำาสอนเรือ่งระเบยีบวนิยัของชาวพทุธได้ระบถุงึ 
การงดเว้นจากอคติ 4 ประการ อันเป็นมาตรฐานสำาหรับการ 
ดำาเนินชีวิตอย่างเป็นสุข ได้แก่ ไม่ลำาเอียงเพราะชอบ ไม่ลำาเอียง 
เพราะหลง ไม่ลำาเอียงเพราะโกรธ และไม่ลำาเอียงเพราะกลัว 
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) ทำาให้เห็นว่า การเลือกหลัก 
พุทธธรรมสำาหรับนำามาพัฒนาระเบียบวินัยให้กับเยาวชนไทยมีใช่ 
เรื่องยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ไม่สามารถจะกระทำาได้เพียงแต่จำาต้องมี 
นวัตกรรมที่ เหมาสมและสอดคล้องกับบริบททางสั งคม 
ที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรู้เท่าทันเพราะฉะน้ัน หลักพุทธธรรม 
ผ่านการพิสูจน์มากกว่า 2500 กว่าปีที่ยังคงดำาเนินไปตามกงล้อ 
แห่งธรรมจักรที่คอยประคองความประพฤติของชาวพุทธไม่ให้ 
หลงใหลไปในทางชั่วร้ายจนไม่สามารถจะกลับตัวเป็นคนดีได้ ทั้งนี้ 
หลักพุทธธรรมยังคงเป็นนวัตกรรมสำาหรับการพัฒนามนุษย์ให้มี 
ความเรียบร้อยโดยเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติตนเองจากภายนอกไปสู่ 
ภายในจนเป็นมนุษย์ตามที่โลกต้องการอย่างสูงสุดที่ควรจะเป็นได้

พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาระเบียบวินัยของเยาวชนไทย
 พุทธนวัตกรรมมีเครื่องมือท่ีสำาคัญในการพัฒนาความมี 
ระเบียบวินัยของเยาวชนไทยท่ีส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา 
ซึ่งส่วนมากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันต่างๆ จะมี 
แนวทางใช้รูปแบบของการฝึกฝนอบรมตามระยะเวลาที่กำาหนด 
ผ่านงบประมาณมากบ้าง น้อยบ้างได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง ทำาให้ 
องคาพยพในการพัฒนาระเบียบวินัย และคุณธรรมจริยธรรม 
ค่อนข้างจะอ่อนแอในเชิงกระบวนการปลูกฝังที่ไม่มีพลังมากพอ 
รวมทั้งการพัฒนาระเบียบวินัยยังต้องใช้ระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง 
และสอดรับกับความต้องการทางสังคม แต่กระนั้นเมื่อความ 
เปลี่ยนแปลงของโลกเป็นปัจจัยที่สำาคัญในการปลูกฝังระเบียบวินัย 
ให้กบัเยาวชนจงึตอ้งมคีำาสอนทางพระพทุธศาสนาทีส่ามารถรองรับ 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเยาวชนให้เป็นไปในทางท่ีต้องการ 
ได้ผ่านการผลิตนวัตกรรมที่สัมพันธ์กับสถาบันหลักในการขัดเกลา 
พฤติกรรมทางสังคมตั้งแต่ต้นจนสามารถออกแบบพฤติกรรมของ 
เยาวชนได้โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นที่ 1 การวางระบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน 
ครอบครวักบัสถาบนัพระพทุธศาสนา เพราะสถาบนัหลกัของสงัคม 
เริ่มต้นที่ครอบครัว จึงต้องกำาหนดบทบาทหน้าที่อย่างเข้มแข็ง 
ที่สามารถรองรับองค์ความรู้ในด้านการผลิตสมาชิกให้มีคุณภาพ 
และมีพฤติกรรมที่ดี (เจตน์ ตันติวณิชชานนท์, 2559) สถาบัน 
พระพทุธศาสนา รบัชว่งมาจากสถาบนัครอบครวั ซึง่เปน็เบา้หลอม 
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 The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3  

channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,  

compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers 

(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%). 

Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution of eggs: channel 1 – by farmers, compilers,  

middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%) 

and channel 3 – farmers, retailers and consumers (27.56%). The total amount of yielded eggs for consumption within 

Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic 

was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This 

was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht per month.

Keywords	:	Egg-laying Chicken Farmers’ Cooperative / Marketing Channels / Consumers

Introduction

 Creating the stability of food supply is extremely 

important, not only for both farmers themselves and 

business entrepreneurs across the whole food supply 

chain, but also for the development of Thai agriculture 

and security of Thai agricultural careers. One thing that 

reflects the stability is income. It is obvious that farmers 

must have more income than the overall expense in 

order to show that they have really earned a profit from 

their own business. For this reason, raising the awareness 

of entire food supply chain is considerably important 

because the food supply chain emphasizes the value 

of each productive procedure. 

 The egg-laying chicken farm has been found 

since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon 

Phanom district, Nakhon Phanom province by the 

chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying 

chicken farmers preserve the original identity and  

culture of raising them by keeping their chickens in open 

houses made of bamboo with thatched roofs which are  

convenient and easy to manage in a tight budget. They 

also use the method of raising egg-laying chickens without 

using highly expensive technology as compared to other 

private sector companies. This is to unite farmers by  

having a career which begins with raising baby chicks 

until the raised ones reach retirement. The whole  

process in raising them takes a period of 20 months  

(80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration  

Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole  

process to complete for making money and spending 

it within the community is really helpful to the farmers 

and to the sustainability of doing a business. All the 

details as such and the appropriate strategic plans for 

the specific areas have been compiled in a database as 

indicators for developing a successful plan of Nakhon 

Phanom province. The development of agricultural 

products such as eggs to be sufficient in the areas both 

in Nakhon Phanom province and neighboring areas has 

been continued for nearly half a century.

 The development is to promote the creation of 

added value for the agricultural products (egg product, 

and campaigns for marketing promotion) as it can be 

seen from a merchandise slogan for promotion of  

selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’ 

The current layer chicken feeding system has not 

changed significantly from that of the past, but it has 

been improved with an integration of efforts based on 

new plans with the well-defined objectives, mission 

and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have 

been supervised by certain companies from the private 

sector that sell egg-laying breeds of chickens in order 

to maintain the standard of the chicken products. 

The system of raising an egg-laying chicken farm in 

the form of cooperative in Nakhon Phanom province 

ในความเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตรหลานมากที่สุด ทั้งการฝึกฝน 
อบรม และพัฒนาทักษะชีวิตไปพร้อมๆ กัน จึงต้องมีจุดเชื่อมโยง 
ระหวา่งสถาบนัครอบครวักับสถาบนัพระพทุธศาสนา ดว้ยการสร้าง 
กลไกและกระบวนการผ่านประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น  
เมือ่ถงึอายทุีส่ามารถบวชสามเณรหรอืบวชชนีอ้ยได ้ฝา่ยพอ่แมจ่ะต้อง 
สร้างอุปนิสัยและประสบการณ์ให้กับลูกได้รู้จัก ควบคุมตนเอง 
ผ่านเครื่องนุ่งห่มที่เป็นสัญลักษณ์แห่งระเบียบวินัย ถึงแม้นว่าจะใช้ 
เวลาเพียงไม่นานแต่จะสามารถทำาให้เยาวชนซึมซับไว้ซ่ึงประพฤติ 
และการปฏบัิตทิีด่ไีด ้ฝา่ยสถาบันพระพทุธศาสนาเมือ่เยาวชนเขา้สู ่
ขอบเขตทางศาสนาสถาน พร้อมเครื่องนุ่มห่มแล้วจะต้องสร้าง 
กระบวนการที่ไม่ตึง ไม่หย่อนจนเกินไป เพราะหากตึงเกินไป 
จะทำาให้เยาวชนรู้สึกอึดอัดและเกลียดกลัวต่อเครื่องนุ่มห่มได้ 
หากหย่อนเกินจะทำาให้เด็กรักสบายและไม่ยอมฝึกตนเองพร้อมทั้ง 
เมือ่มาอยูร่วมกนัจะตอ้งสรา้งกฎเกณฑแ์ละกตกิางา่ยๆ ตามชว่งอาย ุ
ที่สามารถปฏิบัติ ซ่ึงอย่าลืมว่าช่วงอายุมีความสำาคัญต่อการฝึกฝน 
ระเบียบวินัย หากอายุมากเกินไปจะทำาให้เสียเวลาในการอบรม 
มากพอสมควรและต้องมีความใกล้ชิดให้มาก เพราะฉะนั้น 
ความสัม พัน ธ์ระหว่ า งสถาบันครอบครั ว กับสถาบันทาง 
พระพุทธศาสนาอาจจะต้องกำาหนดไว้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่า 
เมื่อถึงอายุเท่านี้ก็จะต้องมีค่านิยมท่ีดีเพื่อการส่งบุตรหลานเข้าสู่ 
ร่มเงาพระพุทธศาสนาอันเป็นการสร้างจุดเริ่มต้นของระเบียบวินัย 
ในวัยเด็กตามท้องถิ่นนั้นๆ 
  ขั้นที่ 2 การเตรียมการวางรากฐานสำาหรับองค์ความรู้ 
ด้านระเบียบวินัย เพราะหากเยาวชนไม่มีความรู้เรื่องระเบียบวินัย 
จะไม่สามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีได้ สถาบันต่างๆ และ 
หนว่ยงานรฐัจะตอ้งเขา้ไปเสรมิสรา้งองคค์วามรูใ้นระดบัครอบครวั 
เพราะพ่อแม่มือใหม่ส่วนมากในปัจจุบันยังขาดความเข้มแข็ง 
ในด้านนี้ จึงต้องสร้างความตระหนักและให้ความสำาคัญไปที่พ่อแม่ 
เป็นหลักที่จะทำาให้เกิดความรู้ว่าจะสอนลูกหลานอย่างไรในส่ิงใด 
ควรสิ่งไม่ควร สิ่งที่ใดที่สังคมยอมรับ สิ่งใดที่สังคมไม่ยอมรับ ดังนั้น 
การที่พ่อแม่มีองค์ความรู้เรื่องระเบียบวินัยก็จะเป็นแบบอย่างที่ดี 
และถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลาน แต่กระนั้นการสร้างกลไก 
การได้มา ซึ่งความรู้เรื่องระเบียบวินัยจะต้องอาศัยพระสงฆ์และ 
หน่วยงานรัฐเข้าไปใกล้ชิดกับพ่อแม่มากท่ีสุด โดยเฉพาะพ่อแม่ 
มือใหม่ที่ยังขาดความรู้ในการอบรมสั่งสอนลูกได้อาจจะใช้วัดเป็น 
ศนูยก์ลางผา่นศนูยค์ลนิกิครอบครวัในทอ้งถิน่นัน้ๆ อาจจะมพีระสงฆ์ 
และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐประจำาศูนย์ เ ป็นครั้ งคราว 
โดยกำาหนดการพบปะพดูคุยเรือ่งเบญจศีล เรือ่งอบายมขุ เร่ืองมจิฉา 
วณชิชา เรือ่งการงดเวน้จากอคต ิและเรือ่งอืน่ๆ ดว้ย เพือ่ให้เกดิความ 
ต่อเนื่อง หากมีปัญหาในช่วงแต่ละวัยจะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึ่งกันและกันได้ รวมทั้งพระสงฆ์ หน่วยงานรัฐ สถาบันในชุมชน 

กช็ว่ยเสนอแนะเพิม่เตมิทีน่ำาไปสูก่ารสรา้งความรู้เรือ่งระเบยีบวนิยั 
ให้กับพ่อแม่มือใหม่ภายใต้การนำาเอาสถาบันหลักในชุมชนมาเป็น 
กลไกในการพฒันาให้เขม้แขง็ทำาหนา้ทีเ่ปน็แกนกลางในการพฒันา  
ตัดสินใจแก้ปัญหาตนเอง ดังน้ันชุมชนจึงเป็นทุนทางจิตวิญญาณ  
และทนุทางวฒันธรรมทีม่อียูใ่นทกุๆชุมชน (ราเชนทร ์นพณฐัวงศกร  
และคณะ, 2559)
 ขั้นที่ 3 การปอ้งกันการละเมิดระเบยีบวนิยั ซึง่เปน็แนวคดิ 
ของการสอนให้รู้จักเหตุของความประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี  
พร้อมทั้งสอนให้รู้จักผลที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งแน่นอนว่าสถาบัน 
ครอบครวัอนัเปน็จดุเริม่ตน้การดำารงชวีติทางสงัคมทีม่สีถาบนัตา่งๆ  
เข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะกระบวนการขัดเกลาอุปนิสัยของเยาวชน  
แต่กระนั้นการส่งเสริมสถาบันพระสงฆ์ให้มีบทบาทอย่างสำาคัญ 
ในการป้องกันความผิดท่ีจะเกิดขึ้นได้ ทั้งกระบวนการให้ความรู้  
ปลูกฝัง ค่านิยม ทัศนคติที่ถูกต้อง เป็นต้น (พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,  
2559) เพราะสิง่ทีจ่ะทำาใหเ้ยาวชนไมล่ะเมิดระเบยีบวนิยัก็ดว้ยการ 
ปลูกฝังจิตสำานึกท่ีดี การปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีให้กับเยาวชน 
รวมไปถึงการสร้างความรู้สึกในการตอบแทนสังคมอย่างไรซึ่งปกติ 
เยาวชนส่วนน้อยที่คิดได้ว่าเราเกิดมาเพื่อทำาประโยชน์ให้เกิดข้ึน 
ต่อสังคมที่จะต้องเสริมสร้างในจุดเหล่านี้ ดังนั้น สถาบันพระสงฆ์ 
ควรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการส่ังสอนชาวพุทธ 
ให้เป็นคนดี เพราะคนจะดีได้จะต้องอบรมปลูกฝังส่ิงดีๆ เข้าไป 
ในการดำารงชีวิตเพื่อเอื้อเฟ้ือต่อผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นความ 
คาดหวังอย่างสูงสุดว่าพระสงฆ์น่าจะทำาให้เกิดการป้องกัน 
การละเมดิระเบยีบวนิยัไดด้ว้ยเหตแุละผลผ่านกระบวนการสัง่สอน 
อบรมเยาวชนอยูต่ลอดเวลาไมว่า่จะในวดั ในโรงเรยีน ในบา้น ในงาน 
ประจำาปี ในกิจกรรมต่างๆ (ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร และคณะ,  
2559) พระสงฆจ์ะตอ้งมบีทบาทเขา้ไปมสีว่นสัง่สอนอยา่งเนอืงนติย ์
จนกลายเปน็กระแสสังคมทีช่าวพทุธเหน็ความสำาคญัในการปอ้งกนั 
ก่อนที่จะสายเกินไป
  ขั้นที่ 4 การปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับเยาวชนไทย  
เป็นขั้นตอนที่องค์กร หน่วยงานรัฐมีความพยายามในการปลูกฝัง 
ระเบียบวินัยให้กับเยาวชนหลากหลายวิธีการในแต่ละปีใช้งบ 
ประมาณมิใช่น้อย แต่ผลกลับทำาให้เห็นว่าเยาวชนยังขาดระบบ 
การเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองและป้องกันความอ่อนแอทาง 
ความประพฤติที่เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบัน ทำาให้นโยบายและ 
กลไกของหน่วยรัฐ มักไม่ค่อยปรับเปลี่ยนวิธีการทำางานมากนัก  
สถาบันสงฆ์อาจจะต้องเน้นย้ำ �ซ้ำ �เติมกันบ่อยถึงการอำานวย 
ความสะดวกการปลกูฝงัระเบยีบวนิยัใหก้บัเยาวชนไดพ้ฒันาตนเอง  
(เจตน์ ตันติวณิชชานนท์, 2559) ผ่านระบบครอบครัว โดยเฉพาะ 
การปลูกฝังในเรื่องเบญจศีล หรือศีล 5 ประการ เรื่องอบายมุข 
เรื่องมิจฉาวณิชชา เรื่องการงดเว้นจากอคติ 4 ดังนั้นการจะปลูกฝัง 
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 The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3  

channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,  

compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers 

(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%). 

Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution of eggs: channel 1 – by farmers, compilers,  

middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%) 

and channel 3 – farmers, retailers and consumers (27.56%). The total amount of yielded eggs for consumption within 

Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic 

was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This 

was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht per month.

Keywords	:	Egg-laying Chicken Farmers’ Cooperative / Marketing Channels / Consumers

Introduction

 Creating the stability of food supply is extremely 

important, not only for both farmers themselves and 

business entrepreneurs across the whole food supply 

chain, but also for the development of Thai agriculture 

and security of Thai agricultural careers. One thing that 

reflects the stability is income. It is obvious that farmers 

must have more income than the overall expense in 

order to show that they have really earned a profit from 

their own business. For this reason, raising the awareness 

of entire food supply chain is considerably important 

because the food supply chain emphasizes the value 

of each productive procedure. 

 The egg-laying chicken farm has been found 

since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon 

Phanom district, Nakhon Phanom province by the 

chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying 

chicken farmers preserve the original identity and  

culture of raising them by keeping their chickens in open 

houses made of bamboo with thatched roofs which are  

convenient and easy to manage in a tight budget. They 

also use the method of raising egg-laying chickens without 

using highly expensive technology as compared to other 

private sector companies. This is to unite farmers by  

having a career which begins with raising baby chicks 

until the raised ones reach retirement. The whole  

process in raising them takes a period of 20 months  

(80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration  

Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole  

process to complete for making money and spending 

it within the community is really helpful to the farmers 

and to the sustainability of doing a business. All the 

details as such and the appropriate strategic plans for 

the specific areas have been compiled in a database as 

indicators for developing a successful plan of Nakhon 

Phanom province. The development of agricultural 

products such as eggs to be sufficient in the areas both 

in Nakhon Phanom province and neighboring areas has 

been continued for nearly half a century.

 The development is to promote the creation of 

added value for the agricultural products (egg product, 

and campaigns for marketing promotion) as it can be 

seen from a merchandise slogan for promotion of  

selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’ 

The current layer chicken feeding system has not 

changed significantly from that of the past, but it has 

been improved with an integration of efforts based on 

new plans with the well-defined objectives, mission 

and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have 

been supervised by certain companies from the private 

sector that sell egg-laying breeds of chickens in order 

to maintain the standard of the chicken products. 

The system of raising an egg-laying chicken farm in 

the form of cooperative in Nakhon Phanom province 

ใหล้กูหลานดำารงชวีติภายใตก้รอบระเบยีบวนิยังา่ยๆ ของแตล่ะวนั 
หรือกำาหนดกฎเกณฑ์ง่ายๆ ภายในบ้าน เช่น การจัดระเบียบ 
การวางรองเท้า การจัดการเสื้อผ้า การจัดกระเป๋าหนังสือ การรู้จัก 
การออมทรพัย ์การรู้จกัเวลาทำางานบา้น การรูจ้กัรบัผดิชอบตนเอง 
เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ครอบครัวควรให้ความรักเอาใจใส่ต่อลูกหลาน  
(สินกร สินสม, 2558) และมีส่วนช่วยในการวางรากฐานสำาหรับ 
การพัฒนาระเบียบวินัยในแต่ละวันให้สามารถติดตัวไปตลอดชีวิต  
แต่กระนั้นฝ่ายพ่อแม่เมื่อสอนอย่างไร จะต้องทำาตัวอย่างท่ีดีให้กับ 
ลูกหลานด้วย ดังน้ันการปลูกฝังลักษณะอย่างน้ีจะช่วยให้เยาวชน 
เกิดอุปนิสัยที่ดีไปทีละเล็กน้อยจนเป็นอุปนิสัยถาวรในอนาคตได้
 ขั้นที่ 5 การรกัษาระเบยีบวนิยัของเยาวชนไทย ซึง่เริม่มา 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว สถาบันทางพระพุทธศาสนา สถาบันทาง 
การศึกษา และสถาบันอื่นๆ ที่คอยขัดเกลาอุปนิสัยให้กับเยาวชน 
ในวัยที่เหมาะสมหรือในวัยเด็กรวมท้ังจัดกระบวนการทางสังคม 
ที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ช่วย 
หนุนเสริมให้เยาวชนอยู่ในกรอบระเบียบที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัย  
ทำาให้เกิดองค์ความรู้ที่รู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร ดังนั้นการเข้าสู่ 
เป็นสมาชิกสังคมหรือเป็นส่วนหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเยาวชนสามารถ 
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองที่จะรักษาระเบียบวินัยของสังคมจนกลายเป็น 
สมาชิกที่มีคุณภาพได้ก็ด้วยผ่านการปลูกฝังอบรมมาอย่างดีแล้ว  
รวมท้ังสามารถรับต้นแบบที่ดีงามตามแบบอย่างภายในครอบครัว 
อีกด้วย แต่กระนั้นจุดเสี่ยงหนึ่งที่ควรตระหนักไว้ให้มากก็คือ  
กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีรวดเร็วจะต้องมีสถาบัน 
คอยประคับประคองพฤติกรรมของเยาวชนให้อยู่ในครรลอง 
คลองธรรมให้มากที่สุดนั่นก็ควรเป็นสถาบันทางพระพุทธศาสนา 
จะต้องออกแบบกิจกรรมปรับเปลี่ยนและปรับแต่งพฤติกรรมของ 
เยาวชนไทยให้กลายเป็นเยาวชนของชาติท่ีมีคุณภาพผ่านการ 
สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ เพราะเพียงแค่กฎหมายไม่สามารถจะ 
ปรับแต่งพฤติกรรมของเยาวชนได้จึงต้องมอบหมายภาระยังไป 
สถาบันพระพุทธศาสนาเป็นต้นกำาเนิดจารีตทางสังคมท่ีถูกละเลย 
แตก่ม็คีวามสำาคัญในฐานะปจัจยัทีค่อยควบคุมพฤตกิรรมท้ังการเปน็ 
ลูกศิษย์ที่ดี การเป็นเพื่อนที่ดี การเป็นพลเมืองที่ดี ด้านการเป็น 
ลูกที่ดี และด้านการควบคุมพฤติกรรมความรุนแรง (พระสรวิชญ์ 
อภิปญฺโญ, 2559) และด้านอื่นๆ ให้สามารถทำางานอย่างเต็ม 
ศักยภาพ
 กล่าวได้ว่า พุทธนวัตกรรมการพัฒนาระเบียบวินัย 
เยาวชนไทยยงัมจุีดเปลีย่นทีค่วรตระหนกัและใหค้วามสำาคญัตอ่การ 
เปลี่ยนทางสังคมอย่างมากเพราะโลกได้หมุนไปอย่างรวดเร็วทำาให้ 
สถาบันต่างปรับตัวเองให้ทันได้ยากข้ึนอีกท้ังสถาบันเหล่านั้น 
กลับตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แตกต่างไปสถานการณ์ของเยาวชน 
มากนัก ดังนั้นสถาบันทางพระพุทธศาสนาท่ีเคยเข้มแข็งสามารถ 

เข้าถึงความเชื่อ ความศรัทธาจากชาวพุทธได้ จะต้องอาศัย 
นวัตกรรมทางคำาส่ังสอนไปสู่เยาวชนในมิติใหม่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้ง 
สามารถออกแบบกิจกรรมทางขนบธรรมเนียม ประเพณีและ 
วฒันธรรมในทอ้งถิน่เพือ่การสง่มอบตน้แบบแหง่ความเปน็ระเบยีบ 
ตามลกัษณะสงัคมสงฆ ์โดยม ี5 ขัน้ตอนทีส่ำาคญัไดแ้ก ่ข้ันที ่1 การวาง 
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันครอบครัวกับสถานบัน 
พระพุทธศาสนาขัน้ ที ่2 การเตรยีมการวางรากฐานสำาหรบัองคค์วามรู ้
ด้านระเบียบวินัย ขั้นที่ 3 การป้องกันการละเมิดระเบียบวินัย 
ขั้นที่ 4 การปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับเยาวชนไทย และขั้นที่ 5 
การรักษาระเบียบวินัยของเยาวชนไทย ทั้ง 5 ขั้น ควรมองเห็น 
นวัตกรรมที่สำาคัญ คือ เบญจศีล หรือศีล 5 ประการ เรื่องอบายมุข  
เรื่องมิจฉาวณิชชา เรื่องการงดเว้นจากอคติ 4 และเร่ืองอื่นๆ ท่ีมี 
โอกาสในการสร้างสังคมทีอ่ดุมไปดว้ยระเบยีบวนิยั ซึง่อาจจะออกมา 
ในรปูของนโยบายรฐัทีพ่ยายามสง่เสรมิใหส้ถาบนัทางพระพทุธศาสนา 
ได้ทำางานด้านมวลชนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งสามารถสร้างค่านิยม 
ที่สามารถเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมได้มากย่ิงขึ้น อีกท้ัง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางพระพุทธศาสนากับสถาบัน 
ครอบครัวจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแยกไม่ออกผ่าน 
ความร่วมมือจากชุมชนหรือสังคมหรือท้องถิ่นนั้นจึงสามารถ 
ควบคมุและปรับแตง่พฤตกิรรมของเยาวชนได ้ซึง่สรปุแผนภาพพทุธ 
นวัตกรรม ดังภาพที่ 1

พุทธนวัตกรรมก�รพัฒน�ระเบียบวินัยเย�วชนไทย

Input

คำ�สอนเรื่องระเบียบวินัยท�งพระพุทธศ�สน�

Process

ตระหนัก มีมาตราและนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันทางพระพุทธศาสนา 

ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่

ขั้นที่ 1 การขับเคลื่อนการวางระบบความสัมพันธ์ครอบครัวกับพระสงฆ์ 

ขั้นที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้คำาสอนเรื่องระเบียบวินัย 

ขั้นที่ 3 การกลไกการสร้างเกาะป้องกันด้วยความใกล้ชิด 

ขั้นที่ 4 การเร่งกระตุ้นและปลุกฝังระเบียบวินัยตั้งแต่วัยเด็ก 

ขั้นที่ 5 การรักษาผลของการปฏิบัติด้วยการสร้างความใกล้ชิดให้

Output

การขับเคลื่อนการพัฒนา เยาวชนของสถาบันในชุมชนอย่างเข้มแข็งมากขึ้น

- ธรรมเนียมปฏิบัติในระบบความสัมพันธ์ระหว่างครอบครับกับสถาบันทาง

 พระพุทธศาสนา เช่น การกำาหนดอายุครบบวชสามเณร เป็นต้น

- ความเขม้แขง็ของพอ่แม่มอืใหมใ่นการดูแลเยาวชนใหส้ามารถปฏบัิตติามกรอบระเบียบ 

 วินัยที่ดี

- เยาวชนสามารถปรับแต่งชีวิตให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดทางสังคม

ภาพที่ 1 พุทธนวัตกรรมการพัฒนาระเบียบวินัยเยาวชนไทย
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 The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3  

channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,  

compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers 

(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%). 

Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution of eggs: channel 1 – by farmers, compilers,  

middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%) 

and channel 3 – farmers, retailers and consumers (27.56%). The total amount of yielded eggs for consumption within 

Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic 

was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This 

was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht per month.

Keywords	:	Egg-laying Chicken Farmers’ Cooperative / Marketing Channels / Consumers

Introduction

 Creating the stability of food supply is extremely 

important, not only for both farmers themselves and 

business entrepreneurs across the whole food supply 

chain, but also for the development of Thai agriculture 

and security of Thai agricultural careers. One thing that 

reflects the stability is income. It is obvious that farmers 

must have more income than the overall expense in 

order to show that they have really earned a profit from 

their own business. For this reason, raising the awareness 

of entire food supply chain is considerably important 

because the food supply chain emphasizes the value 

of each productive procedure. 

 The egg-laying chicken farm has been found 

since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon 

Phanom district, Nakhon Phanom province by the 

chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying 

chicken farmers preserve the original identity and  

culture of raising them by keeping their chickens in open 

houses made of bamboo with thatched roofs which are  

convenient and easy to manage in a tight budget. They 

also use the method of raising egg-laying chickens without 

using highly expensive technology as compared to other 

private sector companies. This is to unite farmers by  

having a career which begins with raising baby chicks 

until the raised ones reach retirement. The whole  

process in raising them takes a period of 20 months  

(80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration  

Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole  

process to complete for making money and spending 

it within the community is really helpful to the farmers 

and to the sustainability of doing a business. All the 

details as such and the appropriate strategic plans for 

the specific areas have been compiled in a database as 

indicators for developing a successful plan of Nakhon 

Phanom province. The development of agricultural 

products such as eggs to be sufficient in the areas both 

in Nakhon Phanom province and neighboring areas has 

been continued for nearly half a century.

 The development is to promote the creation of 

added value for the agricultural products (egg product, 

and campaigns for marketing promotion) as it can be 

seen from a merchandise slogan for promotion of  

selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’ 

The current layer chicken feeding system has not 

changed significantly from that of the past, but it has 

been improved with an integration of efforts based on 

new plans with the well-defined objectives, mission 

and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have 

been supervised by certain companies from the private 

sector that sell egg-laying breeds of chickens in order 

to maintain the standard of the chicken products. 

The system of raising an egg-laying chicken farm in 

the form of cooperative in Nakhon Phanom province 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 การพฒันาระเบยีบวนิยัของเยาวชนไทยในความเปน็จรงิ 

เป็นสิ่งที่ยากอย่างมากหากไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างจริงและ 

ต่อเนื่อง เพราะกระแสทางสังคมและโลกได้เปลี่ยนแปลงไป 

อยา่งรวดเร็ว ในขณะทีก่ารปลกูฝงัอบรมเยาวชนไทยยงัคงใชร้ปูแบบ 

และวิธีการเดิม จึงยากที่จะรับมือต่อการละเมิดระเบียบวินัย 

ทางสงัคมไดซ้ึง่มใีหเ้หน็ไมเ่วน้ในแตล่ะวัน ทำาใหเ้กดิข้อคำาถามตา่งๆ  

ออกไปว่าหากเราจะทำาให้เยาวชนมีระเบียบวินัยจะมีหนทางหนึ่ง 

หนทางใดหรือที่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับโลกปัจจุบันหรือไม่ 

อยา่งไร แนน่อนวา่สถาบนัครอบครวัยงัคงเปน็คำาตอบหลกัทีห่ลายฝา่ย 

เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในหลายด้าน แต่เมื่อสำารวจ 

การทำาหน้าที่ของครอบครัวกลับทำาให้เห็นภาพความอ่อนแอของ 

ครอบครัวไทยอย่างมากที่ไม่สามารถจะเลี้ยงดูลูกหลานให้มี 

ความรูแ้ละพฤตกิรรมความดทีีจ่ะเปน็สมาชกิทีด่ขีองสงัคมไดจ้งึตอ้ง 

หันไปสนใจในระบบครอบครัวกันมากยิ่งขึ้น แต่กระนั้นบทบาท 

เจา้หนา้ทีฝ่่ายรัฐเองกย็งัหละหลวมในเชงิบคุลากรท่ีไมอ่าจจะทำางาน 

ใหค้รอบคลมุทกุพืน้ทีไ่ดก้เ็ปน็อุปสรรคอยา่งยิง่ใหญข่องหนว่ยงานรัฐ 

จนไม่สามารถดูแลเยาวชนได้ท่ัวถึงปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับเยาวชน 

จงึเกดิขึน้มากมาย ทัง้การตดิเกมคอมพวิเตอร์ การเล่นเกม การพนัน 

การติดเฟสบุ๊ค ยาเสพติดของมึนเมาต่างๆ อบายมุขต่างๆ 

การทะเลาะววิาท การรกัความสบายมากจนเกนิไป การแสวงหาเงนิ 

ในทางที่ผิด เป็นต้น จนในที่สุดรัฐบาลปัจจุบันได้กำาหนดค่านิยม 

ที่เรียกว่า ค่านิยม 12 ประการ เพื่อออกแบบการสร้างพฤติกรรม 

และค่านิยมของเยาวชนไทยให้เข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาเยาวชน 

แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถจะสร้างค่านิยม 

ให้เยาวชนสามารถรักษาระเบียบวินัยให้เป็นรูปธรรมได้ก็เพราะ 

เป็นเพียงนโยบายที่ขาดกลไกในประเพณีขนบธรรมเนียม และ 

วัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างจริงจัง จึงไม่สามารถเข้าถึงการปรับแต่ง 

พฤติกรรมของเยาวชนได้

 พุทธนวัตกรรมเป็นคำาสอนทันสมัยสามารถตอบโจทย์  

ออกแบบ และปรับแต่งพฤติกรรมด้านระเบียบวินัยของเยาวชนได้  

แต่ยังขาดการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐอย่างเต็มที่ 

ดังนั้น พุทธนวัตกรรมอาจจะต้องพูดถึงช่วงอายุและการเริ่มต้น 

ของการสรา้งพฤตกิรรมอนัเปน็เบา้หลอมมาตัง้แตวั่ยเดก็ทีส่ามารถ 

จะฝึกฝนอบรมพฤติกรรมได้ โดยให้สถาบันในท้องถ่ินต่างช่วยกัน 

ออกแบบรว่มกบัสถาบนัทางพระพทุธศาสนาเปน็องคก์รขบัเคลือ่น 

ทางสังคม โดยเฉพาะการมุ่งเน้นคำาสอนที่เกี่ยวกับหลักเบญจศีล  

เรื่องอบายมุข เรื่องมิจฉาวณิชชา เรื่องการงดเว้นจากอคติ 4 

และเรื่องอื่นๆ ที่มีพุทธนวัตกรรมการพัฒนาระเบียบวินัยของ 

เยาวชนให้เป็นคนดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ต้องประกอบด้วย  

5 ขั้นได้แก่ ขั้นที่ 1 การวางระบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน 

ครอบครัวกับสถาบันพระพุทธศาสนา ขั้นที่ 2 การเตรียมการวาง 

รากฐานสำาหรับองค์ความรู้ด้านระเบียบวินัย ขั้นที่ 3 การป้องกัน 

การละเมิดระเบียบวินัย ขั้นที่ 4 การปลูกฝังระเบียบวินัยให้แก่ 

เยาวชนไทย และขั้นที่ 5 การรักษาระเบียบวินัยของเยาวชนไทย  

เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐไม่ควรนิ่งนอนใจในการนำาพุทธนวัตกรรม 

ไปดูแลและฝึกฝนพัฒนาระเบียบวินัยของเยาวชนที่ดีสุดที่จะต้อง 

มองไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้เข้าสู่กิจกรรมทางสังคม 

อยา่งจรงิจัง ภายใตบ้ทบาทหลกัของสถาบันรากฐานทีส่ำาคญั ไดแ้ก ่ 

สถาบันครอบครัว สถาบันพระพุทธศาสนา สถาบันการศึกษา และ 

องค์กรในระดับชุมชนให้สามารถทำาหน้าที่ของตนเองได้อย่าง 

เขม้แขง็ใหม้ากทีส่ดุจงึจะสามารถแกไ้ขปญัหาและพฒันาเยาวชนได ้ 

เพราะฉะนัน้ การพฒันาเยาวชนของสถาบนัในชมุชนอยา่งใหเ้ขม้แขง็ 

อาจจะมองถึงธรรมเนียมปฏิบัติในระบบความสัมพันธ์ระหว่าง 

ครอบครัวกับสถาบันทางพระพุทธศาสนา เช่น การกำาหนดอายุ 

ครบบวชสามเณร เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนาคุณสมบัติพ่อแม่ 

มือใหม่เพื่อการดูแลเยาวชนให้ปฏิบัติตามกรอบระเบียบวินัยที่ดีได้ 

และการปรบัแต่งพฤตกิรรมของเยาวชนใหส้ามารถมวีนัิยและปฏบิตั ิ

ตามกรอบระเบียบวินัยได้
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 The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3  

channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,  

compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers 

(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%). 

Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution of eggs: channel 1 – by farmers, compilers,  

middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%) 

and channel 3 – farmers, retailers and consumers (27.56%). The total amount of yielded eggs for consumption within 

Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic 

was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This 

was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht per month.
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Introduction

 Creating the stability of food supply is extremely 

important, not only for both farmers themselves and 

business entrepreneurs across the whole food supply 

chain, but also for the development of Thai agriculture 

and security of Thai agricultural careers. One thing that 

reflects the stability is income. It is obvious that farmers 

must have more income than the overall expense in 

order to show that they have really earned a profit from 

their own business. For this reason, raising the awareness 

of entire food supply chain is considerably important 

because the food supply chain emphasizes the value 

of each productive procedure. 

 The egg-laying chicken farm has been found 

since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon 

Phanom district, Nakhon Phanom province by the 

chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying 

chicken farmers preserve the original identity and  

culture of raising them by keeping their chickens in open 

houses made of bamboo with thatched roofs which are  

convenient and easy to manage in a tight budget. They 

also use the method of raising egg-laying chickens without 

using highly expensive technology as compared to other 

private sector companies. This is to unite farmers by  

having a career which begins with raising baby chicks 

until the raised ones reach retirement. The whole  

process in raising them takes a period of 20 months  

(80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration  

Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole  

process to complete for making money and spending 

it within the community is really helpful to the farmers 

and to the sustainability of doing a business. All the 

details as such and the appropriate strategic plans for 

the specific areas have been compiled in a database as 

indicators for developing a successful plan of Nakhon 

Phanom province. The development of agricultural 

products such as eggs to be sufficient in the areas both 

in Nakhon Phanom province and neighboring areas has 

been continued for nearly half a century.

 The development is to promote the creation of 

added value for the agricultural products (egg product, 

and campaigns for marketing promotion) as it can be 

seen from a merchandise slogan for promotion of  

selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’ 

The current layer chicken feeding system has not 

changed significantly from that of the past, but it has 

been improved with an integration of efforts based on 

new plans with the well-defined objectives, mission 

and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have 

been supervised by certain companies from the private 

sector that sell egg-laying breeds of chickens in order 

to maintain the standard of the chicken products. 

The system of raising an egg-laying chicken farm in 

the form of cooperative in Nakhon Phanom province 
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 The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3  

channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,  

compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers 

(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%). 

Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution of eggs: channel 1 – by farmers, compilers,  

middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%) 

and channel 3 – farmers, retailers and consumers (27.56%). The total amount of yielded eggs for consumption within 

Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic 

was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This 

was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht per month.

Keywords	:	Egg-laying Chicken Farmers’ Cooperative / Marketing Channels / Consumers

Introduction

 Creating the stability of food supply is extremely 

important, not only for both farmers themselves and 

business entrepreneurs across the whole food supply 

chain, but also for the development of Thai agriculture 

and security of Thai agricultural careers. One thing that 

reflects the stability is income. It is obvious that farmers 

must have more income than the overall expense in 

order to show that they have really earned a profit from 

their own business. For this reason, raising the awareness 

of entire food supply chain is considerably important 

because the food supply chain emphasizes the value 

of each productive procedure. 

 The egg-laying chicken farm has been found 

since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon 

Phanom district, Nakhon Phanom province by the 

chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying 

chicken farmers preserve the original identity and  

culture of raising them by keeping their chickens in open 

houses made of bamboo with thatched roofs which are  

convenient and easy to manage in a tight budget. They 

also use the method of raising egg-laying chickens without 

using highly expensive technology as compared to other 

private sector companies. This is to unite farmers by  

having a career which begins with raising baby chicks 

until the raised ones reach retirement. The whole  

process in raising them takes a period of 20 months  

(80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration  

Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole  

process to complete for making money and spending 

it within the community is really helpful to the farmers 

and to the sustainability of doing a business. All the 

details as such and the appropriate strategic plans for 

the specific areas have been compiled in a database as 

indicators for developing a successful plan of Nakhon 

Phanom province. The development of agricultural 

products such as eggs to be sufficient in the areas both 

in Nakhon Phanom province and neighboring areas has 

been continued for nearly half a century.

 The development is to promote the creation of 

added value for the agricultural products (egg product, 

and campaigns for marketing promotion) as it can be 

seen from a merchandise slogan for promotion of  

selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’ 

The current layer chicken feeding system has not 

changed significantly from that of the past, but it has 

been improved with an integration of efforts based on 

new plans with the well-defined objectives, mission 

and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have 

been supervised by certain companies from the private 

sector that sell egg-laying breeds of chickens in order 

to maintain the standard of the chicken products. 

The system of raising an egg-laying chicken farm in 

the form of cooperative in Nakhon Phanom province 
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