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คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน 
 หนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย เปนหนังสอืเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสอืเรียนสาระ ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาเศรษฐกิจ

พอเพยีง สาระสําคัญ ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง และขอบขายเน้ือหาของรายวิชาน้ันๆ โดยละเอียด 

 2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด และทํา

กิจกรรมตามกําหนด แลวตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมตามที่กําหนดถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไป

ศึกษาและทําความเขาใจในเน้ือหาน้ันใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเร่ืองตอๆ ไป 

 3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง  เพื่อเปนการสรุปความรู  ความเขาใจของเนื้อหาใน

เร่ืองน้ันๆ อีกคร้ัง และการปฏิบัติกจิกรรมของแตละเน้ือหา แตละเร่ือง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับ

ครูและเพือ่นๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกนัได 

หนังสอืเรียนเลมน้ีมี 4 บท                                                                                                                           

 บทที่ 1 ความพอเพยีง                                                                                    

 บทที่ 2 ชุมชนพอเพยีง 

 บทที่ 3 การแกปญหาชุมชน 

 บทที่ 4 สถานการณของประเทศไทยและสถานการณโลกกับความพอเพียง 

  บทที่ 5    การประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสรางรายได อยางมั่นคง  

มั่งคั่ง และยั่งยืน
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โครงสรางรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทช31001 

 

สาระสําคญั 

 เศรษฐกิจพอเพยีง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระราชดํารัสชี้แนะแนวทาง

การดํารงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับใหดําเนินชีวิตไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ

การพฒันาเศรษฐกิจเพือ่ใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความ

มีเหตุผล  รวมถงึความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความ

ระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน  และขณะ

เดียวกนัจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติใหมีสํานึกในคณุธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและใหมี

ความรอบรูที่เหมาะสมดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพื่อให

สมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม

และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได  พรอมทัง้สามารถนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. อธบิายแนวคิด หลกัการ ความหมาย ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได 

 2. บอกแนวทางในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

 3. เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

 4. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในชุมชน 

 5. เผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหชุมชนเห็นคุณคาแลวนําไปปฏิบัติในการดําเนิน

ชีวิต 

 6. มีสวนรวมในชุมชนในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 7. สามารถนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชประกอบอาชีพได 

 

 

 

 



 

ขอบขายเนื้อหา 

 บทที่ 1 ความพอเพยีง                                                                                    

 บทที่ 2 ชุมชนพอเพยีง 

 บทที่ 3 การแกปญหาชุมชน 

 บทที่ 4 สถานการณของประเทศไทยและสถานการณโลกกับความพอเพียง 

  บทที่ 5    การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อการสรางรายได                     

           อยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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บทที่  1 ความพอเพียง 

สาระสําคญั 

 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางดํารงอยู และปฏิบัติของ

ประชาชนในทุกระดับ ตัง้แตครอบครัวไปจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดําเนิน

ไปในทางสายกลางมีความพอเพียง และมีความพรอมที่จะจัดการตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายนอกและภายใน ซึ่งจะตองอาศัยความรู ความรอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผน และดําเนินการ

ทุกขั้นตอน เศรษฐกิจพอเพยีงไมใชเพื่อการประหยัด แตเปนการดําเนินชีวิตอยางสมดุลและยัง่ยืน เพื่อให

สามารถอยูไดแมในยุคโลกาภิวัตนที่มกีารแขงขันสูง 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

 ผูเรียนสามารถอธบิายแนวคดิ หลกัการ ความหมาย ความสาํคัญของปรัญญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

ขอบขายเนื้อหา  

 เร่ืองที่  1  ความเปนมา ความหมาย หลกัแนวคดิ 

 เร่ืองที่  2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงกับการจัดการความรู 



2 | ห น า  

 

 

 เร่ืองที่  1  ความเปนมา ความหมาย หลักแนวคิด 

ความเปนมา 

 พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัวภูมิพลอดุลยเดชไดพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อที่จะใหพสกนิกรชาวไทยไดเขาถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไวซึ่งทฤษฎีของการพัฒนาที่

ยั่งยืน ทฤษฎีน้ีเปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตซึ่งอยูระหวาง สังคมระดับทองถิ่นและตลาดระดับสากล 

จุดเดนของแนวปรัชญาน้ีคือ แนวทางที่สมดุล โดยชาติสามารถทันสมัย และกาวสูความเปนสากลได โดย

ปราศจากการตอตานกระแสโลกาภิวัฒน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสําคัญในชวงป พ.ศ. 2540 เมื่อป

ที่ประเทศไทยตองการรักษาความมัน่คงและเสถียรภาพเพื่อที่จะยืนหยัดในการพึ่งตนเองและพัฒนา

นโยบายที่สําคัญเพื่อการฟนฟูเศรษฐกิจ ของประเทศโดยการสรางแนวคิดเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได ซึ่ง 

คนไทยจะสามารถเลี้ยงชีพโดยอยูบนพืน้ฐานของความพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราช

ดําริวา “มันไมไดมีความจําเปนที่เราจะกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NIC)”  พระองคไดทรง

อธิบายวา ความพอเพียงและการพึ่งตนเอง คือ ทางสายกลางที่จะปองกันการเปลี่ยนแปลงความไมมั่นคง

ของประเทศได 

  เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชี ้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน ที่พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2517  มีใจความวา  

“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพืน้ฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช ของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอนโดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา 

เมื ่อไดพื ้นฐานมั ่นคงพรอมพอควร และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะ

เศรษฐกิจขัน้ทีสู่งขึน้โดยลําดับตอไป...” และนับจากนั้นเปนตนมาพระองคไดทรงเนนย้าํถึงแนวทางการ

พัฒนาหลักแนวคิดพึง่ตนเองเพื่อใหเกิดความพอมี พอกิน พอใชของคนสวนใหญ โดยใชหลักความ

พอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี ตลอดจนทรงเตือนสติปวงชนชาว

ไทยไมใหประมาท มีความตระหนักถึงการพัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอนทีถู่กตองตามหลักวิชา และการมี

คุณธรรมเปนกรอบในการปฏิบัติและการดํารงชีวิต 

 ในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ นับวาเปนบทเรียนของการพัฒนาที่

ไมสมดุลและไมมีเสถียรภาพ  ซึ่งสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนสวนใหญ สวนหนึง่เปนผล

มาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีไ่มไดคํานึงถึงระดับความเหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ หรือ

ความพรอมของคนและระบบและอีกสวนหนึ่งนัน้ การหวังพึง่พิงจากตางประเทศมากเกินไปทั้งในดาน
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ความรู เงินลงทุน หรือตลาด โดยไมไดเตรียมสรางพื้นฐานภายในประเทศใหมีความมั่นคงและเขมแข็ง 

หรือสรางภูมิคุมกันทีดี่เพือ่ใหสามารถพรอมรับความเสีย่งจากความผกผันเปลีย่นแปลงของปจจัยภายใน

และภายนอก บทเรียนจากการพัฒนาทีผ่านมานัน้ทําใหประชาชนคนไทยทุกระดับในทุกภาคสวนของ

สังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ หันกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาและการดําเนิน

ชีวิตของคนในชาติ  แลวมุงใหความสําคัญกับพระราชดําริของพระบามสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องการ

พฒันาและการดําเนินชวีติแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาคนควาพัฒนาความรู ความเขาใจเกีย่วกับ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในเชิงกรอบแนวคิดทางทฤษฎีและใชเปนแนวในการนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันมากขึ้น 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเชิญผู ทรงคุณวุฒิจาก

หนวยงานตางๆ มารวมกันพิจารณา กลัน่กรอง พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทีไ่ดพระ

ราชทายแกปวงชนชาวไทยในโอกาสตางๆ ที่เกี ่ยวของกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแลวสรุปเปนนิยาม

ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และไดอัญเชิญเปนปรัชญานําทางในการจัดทําแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที ่9 (พ.ศ. 2545 - 2549) และฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) เพื่อ

สงเสริมใหประชาชนทุกระดับและทุกภาคสวนของสังคมมีความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและนําไปเปนพืน้ฐานและแนวทางในการดําเนินชีวิตอันจะนําไปสูการพัฒนาทีส่มดุลและยั่งยืน 

ประชาชนมีความเปนอยูรมเย็นเปนสุข สังคมมีความเขมแข็ง และประเทศชาติมีความมั่นคง 

 

ความหมาย 

 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาทีเ่ปนแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตนของแต

ละบุคคลและองคกรทุกระดับต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศทั้งในการพัฒนาและ

บริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยคํานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพตนเองและ

สภาวะแวดลอม ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเองโดยใชความรูอยางถูกหลักวิชาการดวย

ความรอบคอบและระมัดระวังควบคูไปกับการมีคุณธรรม ไมเบียดเบียนกัน แบงปน ชวยเหลือซึ่งกันและ

กันและรวมมือปรองดองกันในสังคม ซึ่งนําไปสูความสามัคคี การพัฒนาทีส่มดุลและยั่งยืนพรอมรับตอ

การเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตนได 
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หลักแนวคิด 

 

 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาทีตั่้งอยูบนพื้นฐานทางสายกลางและความ

ไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดีตลอดจนใชความรู 

ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการพิจารณา 5 สวน ดังน้ี 

 1.  กรอบแนวคิด  เปนปรัชญาที่ชีแ้นะแนวทางการดํารงชีวิตและการปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ

เปนโดยมีพื้นฐานจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทยที่นําประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิง

ระบบทีม่ีการเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติเพือ่ความมัน่คงและความ

ยั่งยืนของการพัฒนา 

 2.  คุณลักษณะ  เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับโดย

เนนการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 

 3.  คํานิยามความพอเพียง ประกอบดวย 3 คุณลักษณะ ดังน้ี 

      3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที ่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไม

เบียดเบียนตนเองและผูอื่น การจะทําอะไรตองมีความพอดี พอเหมาะ พอควร ตอความจําเปน เหมาะสม

กับฐานะของตนเอง สภาวะสังคมแวดลอม รวมทั้ววัฒนธรรมในแตละทองถิ ่น และไมนอยเกินไป

จนกระทั่งไมเพียงพอที่จะดําเนินการได ซึ่งการตัดสินวาในระดับพอประมาณน้ันจะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบในการวางแผนและตัดสินใจอยางมีคุณธรรมดวย  เชน ไมเบียดเบียนตนเองและผูอืน่ ไม

ทําใหสังคมเดือดรอน ไมทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกีย่วกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยาง

มีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานัน้

อยางรอบคอบ ครบวงจรบนพื้นฐานของความถูกตอง ความเปนจริง ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลัก

ศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมทีดี่งาม ทัง้ในระยะยาว ทัง้ตอตนเอง ผู อืน่ และสวนรวม การคิด

พิจารณาแยกแยะใหเห็นความเชื่อมโยงของเหตุ ปจจัย ตางๆ อยางตอเนือ่ง อยางเปนระบบจะทําใหบรรลุ

เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ มีขอผิดพลาดนอย การทีจ่ะวางแผนดําเนินการสิง่ใดอยางสมเหตุสมผล 

ตองอาศัยความรอบรู ขยันหมัน่เพียร อดทนทีจ่ะจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและแสวงหาความรูที ่



ห น า  | 5 

 

ถูกตองอยางสม่าํเสมอ มีความรอบคอบในความคิด พิจารณาตัดสินใจ โดยใชสติ ปญญา อยางเฉลียว

ฉลาดในทางที่ถูกที่ควร 

 3.3 การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยน

ดานตางๆ ที่จะเกิดทั้งในดานเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม เพื่อใหสามารถปรับตัวและ

รับมือไดทันที หรือกลาวไดวาการทีจ่ะทําอะไรอยางไมเสีย่งเกินไป ไมประมาท คิดถึงแนวโนมความ

เปนไปไดของสถานการณตางๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได แลวเตรียมตนเอง เตรียมวิธีการทํางานรองรับกับการ

เปลีย่นแปลงตางๆ เพื่อใหการทํางานสามารถดําเนินเปนไปไดอยางราบรื่นและนํามาซึง่ผลประโยชนใน

ระยะยาวและความสุขที่ยั่งยืน 

 4.  เงื่อนไข  การตัดสินและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัยทัง้ความรู

และคุณธรรมเปนพื้นฐาน ดังน้ี 

 4.1  เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ทีเ่กี่ยวของอยางรอบดาน 

ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานัน้มาพิจารณาใหเชื ่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความ

ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

 4.2  เงื อ่นไขคุณธรรม คุณธรรมที จ่ะตองเสริมสรางให เปนพืน้ฐานของคนในชาติ 

ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร รูผิดรูชอบ 

ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตอยางถูกตองและเหมาะสม ไมโลภและไมตระหนี่ รู สึกแบงปนและ

รับผิดชอบในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม 

 5.  แนวทางการปฏิบัติ/ผลที ่คาดวาจะไดรับจากการทนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกดานทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี 
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สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
แผนภาพแสดงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข 

 

ความสําคัญ 

 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศและพฒันาคน ดังน้ี 

 1.  เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับการขจัดความยากจน และการลดความ

เสี่ยงทางเศรษฐกิจ 

 2.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนพืน้ฐานของการสรางพลังอํานาจของชุมชนและการพัฒนา

ศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งเพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ 

 3.  เศรษฐกิจพอเพียงชวยยกระดับความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทดวยการสรางขอปฏิบัติใน

การทําธุรกิจที่เนนผลกําไรระยะยาวในบริบทที่มีการแขงขัน 

 4.  หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญเปนอยางยิ ่งตอการปรับปรุงมาตรฐานของ               

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 

 5.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของชาติ เพื่อ

สรางภูมิคุมกันตอสถานการณที่เขามากระทบโดยฉับพลัน เพื่อปรับปรุงนโยบายตางๆ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

และเพื่อวางแผนยุทธศาสตรในการสงเสริมการเติบโตที่เสมอภาคและยั่งยืน 

 6.  ในการปลูกฝงจิตสํานึกพอเพียงจําเปนตองมีการปรับเปลีย่น คานิยม และความคิดของคน

เพื่อใหเอ้ือตอการพัฒนาคน 

 7.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยมีความพออยู พอกิน พอใช พึ่งตนเองได และมี

ความสุขตามอัตภาพ 

เงื่อนไข ความรู 

(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) 

เงื่อนไข คุณธรรม 

(ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน) 

น
ําส

ู 
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 8.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยอยูรวมกับผูอ่ืนตลอดจนเสรีภาพในสังคมไดอยาง

สันติสุข ไมเบียดเบียน ไมเอารัดเอาเปรียบ แบงปน เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีจิตเมตตตาและจิตสาธารณะ 

 9.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน 

โดยไมทําลาย เห็นคุณคาและมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 10. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยอยู อยางมีรากเหงาทางวัฒนธรรม ประเพณี 

ประวัติศาสตร ภูมิปญญา คานิยม และเอกลักษณของแตละบุคคล/สังคม 

 

 เร่ืองที่  2  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการความรู 

 “ การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช

ของประชาชนสวนใหญเปนเบือ้งตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลัก

วิชาเมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติไดแลวจึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะ

เศรษฐกิจขั้นที่สูงขึน้โดยลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นใหรวดเร็วแต

ประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลอง

ดวย ก็จะเกดิความไมสมดุลในเร่ืองตางๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดในที่สุด” 

 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  วันพฤหสับดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517  

 

 “คนอ่ืนจะวาอยางไรก็ชางเขาจะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งใหมแต

เราอยู อยางพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบชวย

กันรักษาสวนรวม ใหอยูทีพอสมควร ขอย้ําพอควร พออยูพอกิน มีความสงบไมใหคนอ่ืนมาแยง

คุณสมบัติไปจากเราได” 

 พระราชกระแสรับส่ังในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแกผู เขาเฝาถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาแตพุทธศกัราช 2517 

 “การจะเปนเสือน้ันมันไมสําคัญ สําคัญอยูที่เราพออยูพอกิน และมีเศรษฐกิจการเปนอยูแบบ

พอมพีอกนิ แบบพอมพีอกนิ หมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพยีงกับตัวเอง ” 

  พระราชําดํารัส “เศรษฐกิจแบบพอเพยีง” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทาน  เมื่อวันที่ 4  ธนัวาคม  พ.ศ. 2540 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเปนที่มาของนิยาม“3 หวง 2 เงื่อนไข” 

ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
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แหงชาติ นํามาใชในการรณรงคเผยแพร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผานชองทางตางๆ อยูในปจจุบัน 

ซึ่งประกอบดวยความ “พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุมกัน” บนเงือ่นไข “ความรู และ คณุธรรม” 

 อภิชัย พันธเสน ผูอํานวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ไดจัดแนวคิดเศรษฐกิจพอ

เพยีงวาเปน “ขอเสนอในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางของพุทธธรรมอยางแทจริง” ทั้งน้ี

เน่ืองจากในพระราชดํารัสหน่ึง ไดใหคําอธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพยีงวา “คือความพอประมาณ ซื่อตรง ไม

โลภมาก และตองไมเบยีดเบยีนผูอ่ืน”  

 ระบบเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนใหบุคคลสามารถประกอบอาชีพไดอยางยัง่ยืน และใชจายเงินที ่

ไดมาอยางพอเพียงและประหยัด ตามกําลังของเงินของบุคคลน้ัน โดยปราศจากการกูหน้ียืมสิน และถามี

เงนิเหลอื ก็แบงเกบ็ออมไวบางสวน ชวยเหลือผูอ่ืนบางสวน และอาจจะใชจายมาเพื่อปจจัยเสริมอีกบางส

วน (ปจจัยเสริมในที่น้ีเชน ทองเที่ยว ความบันเทิง เปนตน) สาเหตุที่แนวทางการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 

ไดถูกกลาวถึงอยางกวางขวางในขณะน้ีเพราะสภาพการดํารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปจจุบันไดถูก

ปลูกฝง สราง หรือกระตุน ใหเกิดการใชจายอยางเกินตัวในเรื่องที่ไมเกี่ยวของหรือเกินกวาปจจัยในการ

ดํารงชีวิต เชน การบริโภคเกินตัว ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบความสวยความงาม การแตงตัวตาม

แฟชั่น การพนันหรือเสี่ยงโชค เปนตน จนทําใหไมมีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความตองการเหลาน้ัน ส

งผลใหเกิดการกูหน้ียืมสิน เกิดเปนวัฏจักรที่บุคคลหน่ึงไมสามารถหลุดออกมาได ถาไมเปลี่ยนแนวทาง

ในการดํารงชีวิต 

 แมวาการอธิบาย ถึงคุณลักษณะและเงื่อนไขในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จะใชคําวาความรู 

อันเปนที่ตกลงและเขาใจกันทั่วไป  แตหากพิจารณาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดทรงพระกรุณา

ปรับปรุงแกไข  และพระราชทานพระบรมราชานุญาต  ใหนําไปเผยแพรอยางละเอียดน้ัน กลับพบคําวา 

“ความรอบรู” ซึ่งกินความมากกวาคําวา “ความรู” คือนอกจากจะอาศัยความรูในเชงิลึกเกี่ยวกับงานที่จะทํา

แลว  ยังจําเปนตองมีความรูในเชิงกวาง   ไดแกความรูความเขาใจในขอเท็จเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม  และ

สถานการณที่เกี่ยวพันกับงานที่จะทําทัง้หมด  โดยเฉพาะที่พระองคทานทรงเนน คือระบบชีวิตของคน

ไทยอันไดแกความเปนอยู ความตองการ วัฒนธรรม และความรูสํานึกคิดโดยเบ็ดเสร็จ  จึงจะทํางานให

บรรลุเปาหมายได 

 การนําองคประกอบดานความรูไปใชในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกตใชในทางธุรกิจ  จึง

มิไดจํากัดอยูเพียงความรู  ที่เกี่ยวของกับมิติทางเศรษฐกิจ ที่คํานึงถึงความอยูรอด  กําไร หรือการเจริญ

เติบโตของกิจการแตเพียงอยางเดียว  แตรวมถึงความรูที่เกี่ยวของกับมิติทางสังคม สิ่งแวดลอม และ

วัฒนธรรมของคนในทองถิ่นน้ันๆ สอดคลองตามหลัก การไมติดตํารา  เชน ไมควรนําเอาความรูจาก

ภายนอก หรือจากตางประเทศ  มาใชกับประเทศไทยโดยไมพิจารณาถึงความแตกตาง  ในดานตางๆอยาง

รอบคอบระมัดระวัง  หรือไมควรผูกมัดกับวิชาการทฤษฎี  และเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกับสภาพชีวิต  

และความเปนอยูที่แทจริงของคนไทยและสังคมไทย 
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 ยิ่งไปกวาน้ัน  ความรู  ที่ปรากฏในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยังประกอบไปดวยความระลึก

รู(สติ)กับ ความรูชัด (ปญญา) ซึ่งถือเปนองคประกอบสําคัญที่วิชาการหรือทฤษฎี ในตะวันตกที่เกี่ยวกับ

การ”จัดการความรู  ยังไมครอบคลุมถึง หรือยังไมพัฒนากาวหนาไปถึงขัน้ดังกลาว จึงไมมีแนวคิด หรือ

เครื่องมือทางการบริหารจัดการความรูใดๆ ที่มีความละเอียดลึกซึ้งเทากับที่ปรากฏอยูในปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงอีกแลว 

 พิพัฒน  ยอดพฤติการ  ไดกลาวไวในบทความ เรื่องที่มักเขาใจผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

วาเศรษฐกิจพอเพียงมีรากฐานมาจากแนวคิดในการสรางความ “พอมี” (คือการผลิต) “พอกิน-พอใช” 

(การบริโภค)ใหเกิดขึน้แกประชาชนสวนใหญของประเทศ เพราะถาประชาชนสวนใหญของประเทศยัง

ยากไรขดัสน  ยังมีชีวิตความเปนอยูอยางแรนแคน  การพฒันาประเทศก็ยังถอืวาไมประสบความสําเร็จ 

 เศรษฐกิจพอเพียง  สําหรับคนทุกกลุ ม  มิใชแคเกษตรกร  การสรางความความ 

“พอกิน-พอใช” ในเศรษฐกิจพอเพียงนี้  มุงไปที่ประชาชนในทุกกลุมสาขาอาชีพที่ยังมีชีวิตแบบ “ไมพอ

กิน-ไมพอใช” หรือยังไมพอเพียง ซึ่งมิไดจํากัดอยูเพียงแคคนชนบท หรือเกษตรกร เปนแตเพียงวา 

ประชาชนสวนใหญของประเทศที่ยังยากจนน้ันมีอาชีพเกษตรกรมากกวาสาขาอาชีพอ่ืน  ทําใหความ

สําคัญลําดับแรกจึงมุงเขาสูภาคเกษตรหรือชนบทที่แรนแคน จนมีรูปธรรมของการประยุกตปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงออกมาเปนเกษตรทฤษฎีใหม อันเปนที่ประจักในความสําเร็จของการยกระดับชีวิต

ความเปนอยูของเกษตรกรให “พอมี” “พอกิน-พอใช” หรือสามารถพึ่งตนเองได ในหลายพื้นที่ทั่ว

ประเทศ 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1  

 1. ใหผูเรียนบอกถึงความเปนมาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสังเชป 

 2. ใหผูเรียนเขียนอธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.  เศรษฐกิจพอเพียงมีหลักแนวคิดอยางไร จงอธิบาย 

 4.  ใหผูเรียนบอกถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวามีความสําคัญอยางไร
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บทที่  2  ชมุชนความพอเพียง 
สาระสําคัญ 

 ชุมชนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ เปนกําลังสําคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง นักวิชาการหลายทานไดศึกษาและวิเคราะหเรื่องการพัฒนาชุมชน เพื่อมุงสู

การเปนชุมชนที่พอเพียง รวมทั้งตัวอยางของชุมชนพอเพียงที่ประสบความสําเร็จ  และตัวอยางของ

ชุมชนพอเพียงดานพลังงาน 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 ผูเรียนสามารถบอกแนวทางในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในชุมชน 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองที่ 1 ความหมาย ความสําคัญการบริหารจัดการชุมชน 

 เร่ืองที่ 2  การบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
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 เร่ืองที่ 1 ความหมาย ความสาํคญัการบริหารจดัการชุมชน 

 ความหมายของชุมชน  ชุมชน หมายถึงถิ่นฐานที่อยูของกลุมคน ถิ่นฐานน้ีมีพื้นที่อางอิงได 

และกลุมคนน้ีมีการอยูอาศัยรวมกัน มีการทํากิจกรรม เรียนรู ติดตอ สือ่สาร รวมมือและพึง่พาอาศัยกัน มี

วัฒนธรรมและภูมิปญญาประจําถิ่น มีจิตวิญญาณ และความผูกพันอยูกับพื้นที่แหงน้ัน อยูภายใตการ

ปกครองเดียวกนั 

 โครงสรางของชุมชน ประกอบดวย 3 สวนคือ 

 1. กลุมคน หมายถึง การที่คน 2 คนหรือมากกวาน้ันเขามาติดตอเกี่ยวของกัน และมีปฏิสัมพันธต

อกนัทางสังคมในชัว่เวลาหน่ึงดวย ความมุงหมายอยางใดอยางหน่ึงรวมกนั 

 2. สถาบันทางสังคม เมื่อคนมาอยูรวมกนัเปนกลุมแลว และมีวิวัฒนาการไปถึงขัน้ต้ังองคกรทาง

สังคมแลว ก็จะมีการกําหนดแบบแผนของการปฏิบัติตอกันของสมาชิกในกลุมเพื่อสามารถดําเนินการ

ตามภารกิจ 

 3. สถานภาพและบทบาทสถานภาพ หมายถึง ตําแหนงทางสังคมของคนในกลุมหรือสังคม

บทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่คนในสังคมตองทําตามสถานภาพในกลุมหรือสังคม 

 ชุมชนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีองคประกอบ

สําคัญหลายประการและสามารถพัฒนาหรือควบคุมองคประกอบเหลานัน้ได  โดยมีนักวิชาการหลายท

านที่ไดศึกษาและวิเคราะหองคประกอบการพฒันาชุมชนไวตามแนวคดิการพฒันาชุมชน ดังตอไปน้ี 

 สนทยา พลตรี (2533 : 65 – 68) ไดกลาวถึงการพฒันาชุมชนวามีองคประกอบ 2 ประการ สรุปได

ดังน้ี 

 1. การเขามีสวนรวมของประชาชนเอง เพื่อที่จะปรับปรุงระดับความเปนอยูใหดีขึ้น  โดยจะตอง

พึง่ตนเองใหมากที่สุดเทาที่จะเปนได  และควรเปนความริเร่ิมของชุมชนเองดวย 

 2. การจัดใหมีการบริการทางเทคนิคและบริการอ่ืนๆ ที่จะเรงเราใหเกิดความคิดริเร่ิม  การชวย

ตนเอง 

 3. ชวยเหลอืกันและกัน  อันเปนประโยชนมากที่สุด 

  คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2539 : 1 – 2) ไดกลาวถึงลักษณะการ

พฒันาคนและสิง่แวดลอม  ซึ่งอาจถอืวาเปนองคการพฒันาชุมชนดวย สรุปไดดังน้ี  

 1. การพฒันาคนประกอบดวย 4 ดานดังน้ี 

  ดานจิตใจ 

  ดานรางกาย 
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  ดานสติปญญา 

  ดานบุคลิกภาพ 

 2. การพฒันาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพฒันา ประกอบดวย 4 ดานดังน้ี 

  ดานเศรษฐกิจ 

  ดานครอบครัวและชุมชน 

  ดานทรัพยากรและสิง่แวดลอม 

  ดานการบริหารจัดการและการเมอืง 

 สุพัตรา สุภาพ (2536 : 124 – 126) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลีย่นแปลงทางสังคม  

ซึ่งเปนองคประกอบการพฒันาชุมชน วามี 7 ประการดังน้ี 

 1. สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ หากมีความสมบูรณจะสงผลใหชุมชนมีการพัฒนาไดรวดเร็วและ

มั่นคง 

 2. การเปลี่ยนแปลงดานประชากร การเพิ่มประชากรทีม่ีคุณภาพสามารถทําใหเกิดการพัฒนา 

ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืงที่ทันสมัยขึ้น 

 3. การไดอยูโดดเด่ียวและติดตอเกี่ยวของ ชุมชนใดที่มีการติดตอกันทําใหการพัฒนาเปนไปอยาง

รวดเร็ว 

 4. โครงสรางของสังคมและวัฒนธรรม ชุมชนที่มีการเคารพผูอาวุโสจะมีการเปลีย่นแปลงนอย 

คานิยมตางๆ ชวยใหรูวาชุมชนมีการเปลีย่นแปลงเกดิการพัฒนาขึ้นมากนอยเพียงไร 

 5. ทัศนคติและคานิยม การมีคานิยมดานอาชีพ ดานบริโภค เปนสวนของการจัดการ 

พฒันาในชุมชนน้ันได 

 6. ความตองการรับรู การยอมรับสิ่งประดิษฐใหมๆ จะเปนเครื่องชี้ทิศทางและอัตราการ

เปลีย่นแปลงของชุมชน 

 7. พืน้ฐานทางวัฒนธรรม  ถามีฐานที่ดีสิ่งใหมที่จะเกิดขึ้นยอมดีตามพืน้ฐานเดิมดวย 

 พลายพล คุมทรัพย (2533 : 44 – 47) ไดกลาวถึงปจจัยที่สามารถใชในการพัฒนาชุมชน  ซึ่งเปน

องคประกอบการพฒันาชุมชน วาประกอบดวย 3 ปจจัย ดังน้ี 

 1. โครงสรางทางสังคม ครอบครัวที่มีขนาดเล็กและมีโครงสรางไมซับซอนจะสงผลใหชุมชน

น้ันพฒันาไดดีกวาชุมชนที่มโีครงสรางทางครอบครัวที่ซับซอน 

 2. โครงสรางทางชนชั้น ในชุมชนที่มีโครงสรางแบบเปด ที่สามารถเปลี่ยนแปลงฐานะทาง

สังคมไดงาย ชุมชนน้ันจะเกดิการพฒันา 

 3. ความแตกตางทางเผาพันธุ เชื้อชาติ และศาสนา ความแตกตางหากเกิดขึน้ในชุมชนใดยอมเป

นอุปสรรคตอการพฒันา ตามลําดับความแตกตาง 
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 ยุวัฒน วุฒิเมธ ี (2531 : 58 – 63) กลาวถึงปจจัยที่เกื้อกูลใหการพัฒนาชนบทบรรลุความสําเร็จ จํา

เปนตอการพฒันา วาดวยองคประกอบ และสวนประกอบยอยขององคประกอบ ดังน้ี 

 1. นโยบายระดับชาติ ฝายบริหารจะสามารถดําเนินการแผนพัฒนาไดตอเนื่อง และมีเวลา

พอที่จะเห็นความถูกตอง คุมคา มีแนวทางประสานประโยชนระหวางรัฐและเอกชน และความรวมมือ

ระหวางประเทศจะตองเกื้อกูลตอการพฒันา 

 2. องค การบริหารการพัฒนาชนบท  ที่มีองค กรกลางทําหนาที่ประสานนโยบาย 

แผนงานและโครงการอยางมีประสิทธิภาพและมีอํานาจเด็ดขาดในการลงทุนในหนวยปฏิบัติตอง

ดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน และโครงการในแผนระดับชาติ และจัดงบประมาณการติดตามควบคุม

ที่มีประสิทธิภาพ 

 3. วิทยาการที่เหมาะสมและการจัดการบริการที่สมบรูณ เลอืกพื้นที่และกลุมเปาหมายที่สอดคลอง

กับความเปนจริง และเลอืกวิทยาการที่ประชาชนจะไดรับใหเหมาะสม 

 4. การสนับสนุนระดับทองถิ่น ความรับผิดชอบของการสนับสนุนงานในทองถิ่นที่มี

ประสิทธิภาพจะเกดิการพฒันาอยางแทจริงในระยะยาว 

 5. การควบคุมดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงาน ควรเปนไปตามแผนงานและโครงการทุกระดับ

และครอบคลุมทุกพื้นที่ พรอมทั้งใหสถาบันการศึกษาทองถิ่นติดตามประเมินผล 

 อัชญา เคารพาพงศ  (2541 : 82 – 83) กลาวถึงปจจัยสวนประกอบที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา สรุป

ไดดังน้ี 

 1. ผูนํา ไดแก ผูนําทองถิ่น ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการในหมูบาน และจากองคกรภาครัฐ 

มีสวนใหชุมชนพัฒนาในทางที่ดีขึ้น เปนประโยชน ชุมชนมีเจตคติที่ดียอมรับสิ่งใหมและสรางพลังตอสู

เพื่อการเปลีย่นแปลง 

 2. สังคม – วัฒนธรรม  การไดรับวัฒนธรรมจากสังคมเมืองมาปฏิบัติทําใหชุมชนเกิดการ

เปลีย่นแปลง 

 3. สิ่งแวดลอม การปรับปรุงสภาพแวดลอมภูมิศาสตรชุมชน สงผลใหที่ดินอุดมสมบูรณ 

ราคาสนิคาเกษตรดี ความเปนอยูสะดวกสบายกวาเดิม 

 4. ประวัติศาสตร เหตุการณสําคัญในอดีตมีผลตอการพัฒนาความสามัคคี รักพวกพอง ชวยเหลือซึ่ง

กันและกัน 

 ปรียา พรหมจนัทร (2542 : 25) ไดสรุปองคประกอบที่เปนปจจัยการพฒันาชุมชนไดดังน้ี 

 1. ดานเศรษฐกิจ ชุมชนที่เศรษฐกิจดีการพฒันาชุมชนสามารถพฒันาไดดีดวย 

 2. ดานสังคม วัฒนธรรม และสิง่แวดลอม เปนบริบทที่ปรับเปลี่ยนสภาพชุมชนไปตามปจจัย 

 3. ดานการเมอืง หมายรวมถงึการเมอืงระดับชาติและชุมชนระดับทองถิ่น 
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 4. ดานประวัติศาสตร โดยอาศัยประสบการณและวิกฤตของชุมชนเปนฐานและบทเรียนการ

พัฒนาชุมนุม 

 นอกจากนี้ปรียา พรหมจันทร ยังไดจําแนกออกเปนองคประกอบที่เปนปจจัยการพัฒนาชุมชน 

ปจจัยโดยตรง เชน คน ทุน ทรัพยากร การจัดการ เปนตน และปจจัยโดยออม เชน ภาวะเศรษฐกิจ สังคม 

การเมอืง การปกครอง เปนตน 

 ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม (2549) ไดกล าวถึงการสรางและพัฒนาคนรุนใหมเพื่อ 

พฒันาชมุชนทองถิ่น มีปจจัยสําคัญ 4 ประการ ซึ่งถอืเปนองคประกอบการพฒันาชมุชน ดังน ี้  

 1. สังคมดี สิ่งแวดลอมดี มีโอกาสในอาชีพ และกิจกรรมที่หลากหลาย รวมไปถึงวิถีชีวิต ศิลป

วัฒนธรรม ความอบอุน ความสุข ความเจริญกาวหนาที่พึงคาดหวังในอนาคตดวย 

 2. ระบบการศึกษาของชาติ มเีปาหมายในการผลิตคนเพื่อการพฒันาชุมชนหรือทองถิน่ ใหเปนที่

พึงปรารถนาของทองถิ่นเพียงไร 

 3. รัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐ ที่เอ้ือตอการพฒันาชุมชนทองถิน่ใหเปนที่พึงปรารถนานาอยู 

บทบาทของชุมชน มีสิ่งสําคัญ 3 ประการ คือ ความรักและความดี การเรียนร ูที่มากกวาความรู และการ

จัดการกับปจจัยชุมชนตางๆ 

 

กิจกรรมท่ีชุมชนตองรับผิดชอบคือ 

 -  ต้ังคณะกรรมการบริหาร 

 -  ประเมินสภาพของชุมชน 

 -  เตรียมแผนการปฏิบัติ 

 -  หาทรัพยากรที่จําเปน 

 - ทําใหแนใจวากิจกรรมของชุมชนทั้งหมด จะตองมีการติดตามและการบริหารที่มี    

ประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการปฏิบัติงาน 
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แบบจําลองชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

 

 

แผนชุมชนที่มีพลัง 
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กระบวนการชุมชน 

 1. วิเคราะหชุมชน 

 2. การเรียนรูและการตัดสนิใจของชุมชน 

 3. การวางแผนชุมชน 

 4. การดําเนินกจิกรรมชุมชน 

 5. การประเมินผลการดําเนินงานของชุมชน 

 

องคประกอบการขับเคล่ือนชุมชน 

 1. โครงสรางพื้นฐานทางสังคมของชุมชน 

 2. ความคิดพื้นฐานของประชาชน 

 3. บรรทัดฐานของชุมชน 

 4. วิถีประชาธิปไตย 

 

เร่ืองที่ 2  การบริหารจดัการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวอยางชุมชนพอเพียงที่ประสบความสําเร็จ 

 กุดกะเสยีน วนัน้ีท่ีย้ิมได 

 เวลาติดขัดก็ไปกู ...เขามาทําทุน พอหาได ขายไดก็เอาไปฝาก...เขา” เขาในความหมาย     

ของคนในชุมชนกุดกะเสยีน คือ สถาบันการเงินชุมชนกุดกะเสยีนรวมใจ  
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 ทามกลางภาวะเศรษฐกิจเงินเฟอพุง ดอกเบี้ยเพิ่ม ทั้งเงินกู เงินฝาก (ติดลบเมื่อเทียบกับเงินเฟอ)                   

ทุกอยางอยูในชวงขาขึ้น(ราคา) จะมีที่ลดลงคงเปนกําลังใจประชาชนโดยเฉพาะคนเมือง ยิ้มฝนๆ เผชิญ

ชะตาในยุคขาว(แก)ยาก นํ้ามันแพงกันไป  

 แตกตางจากคนในชุมชนบานกุดกะเสียน  ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี หมูบานรางวัล

พระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็นเปนสุข” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมี

นายสมาน ทวีศรี กํานันตําบลเขือ่งใน เปนผูนําสรางรอยยิ้มใหคนในชุมชน 

 

  จากหมู บ านที่มีอาชีพทํานาปละ 2 ครั ้ง แตเนื ่องจากสภาพพื้นที่ เป นที่ลุ มมี 

นํ้าทวมถึง ทําใหมีปญหาน้ําทวมนา จึงตองหาปลาแลกขาว ตอมาประกอบอาชีพคาขายสียอมผา  ทําใหมี

ปญหาหน้ีสินเพราะตองไปกูนายทุนดอกเบีย้สูง  

  แตสภาพในปจจุบันของกุดกะเสียน ผูคนยิ้มแยมแจมใจ เนือ่งจากเศรษฐกิจของหมูบานดีขึ้น

มาก สืบเนือ่งจากการริเร่ิมของผู นําชุมชนที่เห็นปญหาของหมู บาน จึงไดสงเสริมใหมีการต้ัง                            
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กลุมออมทรัพยจนกระทั่งพฒันามาเปนธนาคารกุดกะเสียนรวมใจ โดยการปลอยสินเชือ่ในอัตราดอกเบี้ย

ตํ่าใหคนในชุมชนไปประกอบอาชีพ  อาชีพหลักทํานา  คาขายเฟอรนิเจอร  เครือ่งใชไฟฟา  ชุดเครื่อง

นอน  ชุดเคร่ืองครัว ฯลฯ 

  ทั้งมีการรวมกลุมอาชีพ กลุมเลี้ยงโค กลุมทําน้ํายาลางจาน นํ้ายาสระผมกลุมเพาะเห็ด กลุม

เกษตรกรทํานา กลุมจักสาน  

  หน่ึงในชุมชนตัวอยางที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย คัดเลือกมาเปนตนแบบใน

การสงเสริมการบริหารจัดการชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน นายปรีชา บุตรศร ี อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

กลาววา ประเด็นยุทธศาสตรหน่ึงในการสงเสริมการบริหารการจัดการชุมชน คือ การเพิ่มขีดความ

สามารถผูนําชุมชนเพือ่ใหผู นําชุมชนเปนกําลังหลักในการบริหารจัดการชุมชนใหชุมชนเขมแข็งและ

พึง่ตนเองไดในที่สุด  

 

 ยุทธศาสตรในการทํางานของกรมการพัฒนาชุมชน ทั้ง 5 ประเด็น ประกอบดวย การพัฒนาทุน

ชุมชนการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง การเพิ่มขีดความสามารถผูนําชุมชนนําขับเคลื่อนแผนชุมชน 

และการสงเสริมการจัดการความรูชุมชน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมีเปาหมายสรางผูนํา

ชุมชน ระดับแกนนําทั่วประเทศจํานวน 691,110 คน ภายใน 4 ป ในป 2551ดําเนินการใน 217 หมูบานทั่ว

ประเทศ เพือ่ใหไดผูนําชุมชน ที่มีภาวะผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม องคความรู เปนกลุมแกนนําในการขับ

เคลือ่นและผลักดันนโยบายของรัฐในระดับชุมชน ใหมีทิศทางการพัฒนาชุมชน สอดคลองกับการพัฒนา

ประเทศ  

 “สิ่งที่ทําใหหมูบานไดรับการคัดเลือกมาจากการดําเนินการทั้ง 6 ดาน ประกอบดวย การลด                   

รายจาย เพิ่มรายได การเรียนรู อนุรักษ เอื้ออาทร และการประหยัด สิ่งที่คณะกรรมการมาดูแลวประทับใจ



ห น า  | 19 

 

ที่สุด คือ สถาบันการเงิน” นายสมานกลาว ซึ่งไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินการบริหาร

ธนาคารชุมชน กุดกะเสียนรวมใจ การประหยัด อดออม ออมเพื่อนําไปใชในการผลิต ไมนําไปใชฟุมเฟอย 

ใหกูโดยถือหลกัความพอประมาณ ถือหลกัมีเหตุมีผล และมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ภายใตเงื่อนไขความรู คือ 

รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง และเงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทนและแบงปนปจจุบันมี

เงินทุนหมุนเวียนประมาณ 14 ลานบาท  สมาชิกสถาบันการเงินชุมชน  ประกอบดวยหมูที่ 10,11,12                   

บานกดุกะเสยีน ตําบลเขือ่งใน ซึ่งมีสมาชิก 246 ครัวเรือน 285 คน มีจํานวนสมาชิกเงินฝาก 464 คน   

 “สรางผลดีใหชุมชน ผูกู กูถูก คนฝากไดดอกเบี้ยสูง ตัง้แตรอยละ 2 สูงสุดหากมีเงินฝาก 5 แสน

บาทขึ้นไปดอกเบี้ยรอยละ 5 บาทไมหักภาษีดอกเบี้ยกูงายกวา แตใหกูเฉพาะคนในชุมชน เทาน้ัน 

สวนผูฝากนอกชุมชน ก็ฝากไดดอกเบี้ยเทาคนในชุมชน แตกูไมได ทําใหประชาชนประหยัดดอกเบี้ยเงิน

กูได  ชุมชน ก็พึงพอใจ เสียดอกเบี้ยนอยกวาและยังไดสวัสดิการกลับคืนสูชุมชน “ นายสมาน ทวีศรี 

ประธานกรรมการสถาบันการเงินชุมชนกุดกะเสยีนรวมใจกลาว 

 ในมุมมองของคนในชุมชน บานกุดกะเสียนตางบอกเปนเสียงเดียวกันวาที่มีวันน้ีไดเพราะ 

“ผูนําดี” เปนผูนําชุมชน ที่เขมแข็ง นอกจากการยอมรับของคนในชุมชน แลวยังมีรางวัลมากมายรับรอง 

อาทิ ผูใหญบานยอดเยี่ยมแหนบทองคําป 2523 กํานันยอดเยี่ยมแหนบทองคําป 2546 ประกาศเกียรติคุณ 

“คนดีศรีอุบล” ป 2550 และรางวัลผูนําชุมชน ดีเดนระดับเขตป 2550 ในฐานะที่เปนแกนนําสรางรอยยิ้ม

ใหชุมชน 

 

ตัวอยางของชุมชนพอเพียงดานพลังงาน 

 ตลอด 3 ป (2549-2551) ของการเดินหนาโครงการจัดทําแผนพลังงานชุมชน 80 ชุมชน สนอง

พระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน        

ดวยมองเห็นศักยภาพชุมชนในการจัดการดานพลังงานที่ชุมชนทําเองได ภายใตการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทองถิ่นที่สามารถนํามาเปลี่ยนเปนพลังงานทดแทนใชในการดําเนินชีวิตน้ันทําไดจริง  

 “แผนพลังงานชุมชน” คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกชุมชนที่เขารวมในระยะเวลาที่ตางกันพรอมกับ

กลไกการทํางานรวมกัน ระหวางภาคชุมชนและภาควิชาการ โดยเฉพาะเจาหนาที่พลังงานจังหวัด หรือ

สํานักงานพลังงานภูมิภาค ซึ่งเปนตัวแทนกระทรวงพลังงานไปเผยแพรความรูสรางความเขาใจ “พลังงาน



20 | ห น า  

 

เรื่องใกลตัว” และนําเสนอเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทนหลากหลายประเภท ให

ชาวบานเลือกนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับความตองการ เพื่อประโยชนสูงสุดของการใชพลังงานอยาง              

คุมคา และไมทําลายสิ่งแวดลอมปรากฏการณที่เกิดขึน้ในชุมชนสวนใหญที่เขารวม คือ การตอยอด หรือ

นําเทคโนโลยีที่กระทรวงพลังงานนํามาใหน้ัน นําไปประยุกตตอเพื่อการใชงานที่สะดวก และสอดคลอง

กับความตองการของแตละคน แตละชุมชนที่แตกตางกัน การลองทํา ลองใช ใหเห็นผลกระจางชัดแลวจึง

บอกตอ  

 “สาธิตพรอมอธิบาย” จึงเปนพฤติกรรมที่เกิดขึน้โดยอัตโนมัติของวิทยากรตัวคูณพลังงาน หรือ

นักวางแผนพลังงานชุมชนที่ไมหวงแหนความรู เกิดเครือขายวิทยากรตัวคูณพลังงานขึ้นอยู ใน 

ทุกกลุมคนของชุมชนไมวาจะเปนอันดับแรก คือ แกนนํา ตอมาคือชาวบานที่สนใจ และนําไปทําจริงจึง

ขยายผลตอกับเพือ่นบานใกลเคยีงหรือในหมูญาติมติร กับอีกกลุม คือ เยาวชนที่เปนพลังเสริมแตยั่งยืน  

 ภาพที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ทําตามแผนพลังงานชุมชนอยางแข็งขัน คือ เกิดการเปลีย่นแปลงวิถีชีวิต 

สรางวิถีพลังงานชุมชนที่ไปไดดีกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จุดเดนของเทคโนโลยีพลังงานที่ถูกนําไป

ปรับใช ไมไดเกิดประโยชนเฉพาะตัวผูปฏิบัติ แตยังสรางผลดีตอชุมชนคนรอบขาง และสังคมประเทศ

โดยรวมเมื่อเราสามารถสรางทางเลือกการใชพลังงานทดแทนขึ้นไดเอง และมีการจัดการอยางครบวงจร 

การจัดการพลังงานอยางยัง่ยืนจึงเกิดขึน้ไดภายใตสองมือของทุกคนที่ชวยกัน ไมตองหว่ันวิตกกับภาวะ

ความไมแนนอนของนํ้ามัน ที่ตองนําเขาจากตางประเทศอีกตอไป  

 เมื่อยอมรับวาพลังงานเปนเร่ืองใกลตัวการจัดการพลังงานของชุมชนที่ชวยเสริมสรางความ 

เขมแข็งชุมชนจึงเกิดขึ้นในหลายดาน อาทิ  

 1. ดานเทคโนโลยีพลงังานชุมชนเกิดผลชัดเจนในหลายตําบล ตัวอยางเชนชาว อบต.พลับพลาชัย 

จ.สุพรรณบุรี สิ่งที่เกิดคือความคึกคักของชุมชนกับการเลือกใชเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน การทําถาน

อัดแท งจากขี้ เถ าแกลบดําของโรงไฟฟ าชีวมวลในพื้นที่คล ายกันกับ  อบต .นาหมอบุญ 

จ.นครศรีธรรมราช ที่ อบต.และบรรดาแกนนําพรอมใจกันผลักดันเต็มที่ ทั้งคน เครื่องมือ และ

งบประมาณ ทําใหยังคงใชพลังงานเทาเดิมแตคาใชจายดานพลงังานกลับลดลงเร่ือยๆ โดยมีเทคโนโลยีเพื่อ

การจัดการพลงังานในแบบเฉพาะของคนนาหมอบุญเปนเคร่ืองมือ  
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 2. ดานการพัฒนาประชาธิปไตย (การมีสวนรวม) ตัวอยางเชน อบต.ถ้ํารงค อ.บานลาด 

จ.เพชรบุรี มีจุดเดนของการขยายผลแผนพลังงานชุมชน ผานกระบวนการจัดทําแผนพลังชุมชนทุกดาน

เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมของชาวชุมชน ที่มีกิจกรรมพลังงานแทรกอยูในวิถีชีวิตประจําวัน และวิถีอาชีพ

ที่เห็นตรงกันวาตองเปนไปเพื่อการอนุรักษพลังงานดวย เชน กิจกรรมทองเที่ยวชุมชนที่ใหใชจักรยาน

แทนการใชรถยนต  

 3. ดานการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (กลุมอาชีพดานพลังงาน) มี 7ชุมชนที่ไดรับการนําเสนอวาเกิด

รูปธรรมจริง คือ อบต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท อบต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี อบต.

ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร อบต.กุดนํ้าใส อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน อบต.กอเอ อ.เขื่องใน 

จ.อุบลราชธานี อบต.ทุง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธานี อบต.ทาขาม อ.หาดใหญ จ.สงขลา  

 ในทุกชุมชนเกดิอาชีพที่มาจากการตอยอดเทคโนโลยีพลังงานชุมชนออกมาเปนผลิตภัณฑสินคา

ชุมชน ทํารายไดเปนอาชีพเสริม จากผลพวงการบริหารจัดการพลังงานทดแทนในชุมชนไมวาจะเปน 

ถานจากกิ่งไมที่เคยไรคาถานผลไมเหลือทิ้งในบรรจุภัณฑเกๆ ใชดูดกลิ่นในตูเย็น นํ้าสมควันไมที่ใช 

ประโยชนไดสารพดั  

 ที่สําคัญหลายชุมชนเกิดกลุ มอาชีพชางผลิตเตาเผาถาน เตาซูเปอรอ้ังโลประหยัดพลังงาน                      

เตาชีวมวล ในแบบที่ถูกประยุกตใหเหมาะกับการใชของแตละพื้นที่ จําหนายใหกับคนในตําบลและ 

นอกพื้นที่  

 4. ดานการศึกษา (กิจกรรมการเรียนการสอนดานพลังงาน) ชุมชนสวนใหญมองภาพความยัง่ยืน

ดานการจัดการพลังงานชุมชน โดยมุงเปาหมายไปที่การปลูกฝงเด็กและเยาวชน ในร้ัวโรงเรียนและใน

ชุมชนเกิดความรู ความเขาใจวาเรื่องพลังงานเปนอีกปจจัยหน่ึงที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันของทุกคน 

และมีพลังงานหลายชนิดสามารถบริหารจัดการใหเกิดความยั่งยืนไดจากทรัพยากรที่มีอยู ในชุมชน 

สรางพฤติกรรมการใชพลังงานอยางรูคุณคา  

 5. ดานการทองเที่ยว (ศูนยการเรียนรูเพื่อเปนท่ีศึกษาดูงาน) มีตัวอยาง 2 ชุมชนที่ทําเรื่องน้ีอยาง

เขมขน คือ อบต.ดอนหญานาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เปนชุมชนที่เนนการเลือกนําเทคโนโลยี

พลังงานไปใชใหสอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของคนในชุมชน  ซึ่งมีทั้งทํานา 

ทําสวน และคาขาย รวมทั้งเดินหนาสรางจิตสํานึกผานการทํางานกับโรงเรียน และนักเรียนในพื้นที่หวัง
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การเรียนรูที่ซึมลึกวาพลังงาน คือ สวนหนึ่งของชีวิตที่ตองใสใจและจัดการ จึงเกิดแหลงเรียนรูจากการ 

ทําจริงกระจายอยูทั่วชุมชน 

 6. ดานสุขภาวะและสิง่แวดลอม ผลอีกดานหน่ึงของการจัดการพลังงานชุมชนไปใชอยางมี 

เปาหมาย ดังตัวอยาง ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ที่มีสํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 9 เขามาเสริมตอ

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชุมชนทําอยูเดิมอยางเขมแข็งน้ันใหมั่นคงยิ่งขึ้น มีการอบรมทําปุยอินทรีย 

ซึ่งการลดการใชสารเคมีจะชวยใหสุขภาพของคนในชุมชนและสิ่งแวดลอมดีขึ้น มีจุดเผยแพร ศูนยเรียนรู

พลังงาน มีการอบรมการทําไบโอเซล อบรมเผาถาน เปนตน  

 7. ดานบัญชีพลังงานครัวเรือน การทําบัญชีคาใชจายดานพลังงานถือเปนหัวใจ หรือจุดเร่ิมตน

ของการไดมาซึ่งขอมูลในการสรางความรวมมือหาทางออกของการประหยัด ลดคาใชพลังงาน แทบทุก

ชมุชนใชเปนเคร่ืองมือ รวมทั้ง อบต.บางโปรง อ.เมืองจ.สมุทรปราการ ที่สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1 ได

เขาไปเชื่อมตอแนวทางการพัฒนาชุมชนในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในแบบเฉพาะของสังคมกึ่งเมืองกึ่ง

อุตสาหกรรม ที่มีทรัพยากรที่จะแปลงมาเปนพลังงานทดแทนไดน้ันมีนอย  ชุมชนจึงเดินหนาดวยการสราง

จิตสํานึกกับเครือ่งมือ“บัญชีพลังงานครัวเรือน” ที่ไมตองลงทุน เพราะทุกคนทําไดดวยตัวเองและทําได

ตลอดเวลา  

 น่ีคือ การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นจากการรูจักการบริหารจัดการและการใชพลังงานชุมชนอยางมี

ประสิทธิภาพ เปนวิถีพลังงานชุมชนของคนพอเพียง ที่กําลังขยายผลออกไปอยางกวางขวาง และเราทุก

คนสามารถมีสวนรวมได และเร่ิมไดตลอดเวลา เราสามารถชวยจัดการกับปญหาพลังงานใหหมดไปได 

เมื่อเรารูจักพึ่งตนองและใชชีวิตดวยความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน อันเปนหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงที่จะนําไปสูการจัดการพลังงานชุมชนอยางยั่งยืน 
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กิจกรรมที่  2 

 จากขอความตอไปน้ี ใหผูเรียน  วิเคราะหเขยีนสงอาจารยประจํากลุม และ นําเสนอเพื่อ

แลกเปลี่ยน 

 “การโฆษณาในจอทวีี และวิทยปุจจุบัน ถายงัโฆษณากนัอยางบาเลอืดอยูอยางน้ี จะไปสอนใหคน

ไมซื้อไมจาย  และใหบริโภคตามความจําเปนไดอยางไร ในเมื่อปลอยใหมกีารกระตุนการบริโภคแบบเอาเป

นเอาตายอยูเชนน้ี ผูคนกค็ดิวา อะไรทีต่วัเองตองการตองเอาใหได ความตองการถกูทาํใหกลายเปนความ

จําเปนไปหมด” 
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.................................................................................................................................................. 
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บทที่  3  การแกปหาชุมชน 

สาระสําคัญ 

 การแกปญหาชมุชนโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยพื้นฐานก็คือการพึ่งพาตนเอง เปนหลัก การ

ทําอะไรเปนขั้นตอน รอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึงความพอดีพอเหมาะพอควร ความสมเหตุสมผล 

และการพรอมรับความเปลีย่นแปลง  การสรางความสามัคคีใหเกิดบนพืน้ฐานของความสมดุล ในแตละ

สัดสวนแตละระดับ ครอบคลุมทั ้งดานจิตใจ สังคม เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดลอมรวมถึงเศรษฐกิจ 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. สํารวจและวิเคราะหปญหาของชุมชนดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม 

พื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. อธิบายแนวทางพัฒนาชุมชนดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมตามหลัก

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได 

 3. เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการแกปญหา หรือพัฒนาชุมชนดานสังคม เศรษฐกิจ 

สิง่แวดลอมและวัฒนธรรมโดยใชปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 4. มีสวนรวมในการสงเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ของบุคคล ชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองที่ 1 ปญหาของชุมชน 

 เร่ืองที่ 2 การจัดทําแผนชุมชน 

 เร่ืองที่ 3 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพยีง  เพื่อแกไขปญหาชุมชน 
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 เร่ืองที่  1 ปญหาชุมชน 

 ในแตละชุมชนจะมีปญหาที่แตกตางกันออกไป  ขึ้นอยูกับบริบทของชุมชน  แตโดยทั่วไป  เรา

สามารถแบงปญหาของชุมชน  ออกในดานตางๆ ดังน้ี 

 1. ปญหาดานการศึกษา อาทิเชน จํานวนผูไมรูหนังสือ ระดับการศึกษาของประชาชนอัตรา

การศึกษาในระดับตางๆ และแหลงเรียนรูในชุมชน เปนตน 

 2. ปญหาดานสุขภาพอนามัย ไดแก  ภาวะทุโภชนาการ  คนพิการ  โรคติดตอ 

โรคประจําตัว อัตราการตายของทารกแรกเกิด สถานพยาบาลในชุมชน การรับบริการดานสาธารณสุข  เป

นตน 

 3. ปญหาดานสังคม การเมือง การปกครอง ไดแก การเกิดอาชญากรรม แหลง 

อบายมุข ความขัดแยงทางการเมือง  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเลือกต้ังในระดับตางๆ 

 4. ปญหาดานสิ ่งแวดลอม  และทรัพยากรธรรมชาติไดแก  ป ญหามลภาวะตางๆ 

การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ของมูลฝอยกับธรรมชาติตางๆ 

 5. ปญหาดานศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม  ไดแก   การสืบทอด  อนุรักษและการปฏิบัติศาสนกิจของ

ประชาชน  ที่สงผลถึง ความรัก  และความสามัคคีของคนในชาติ  เชน  

  - ดานการศึกษา 

  - สุขภาพอนามัย 

  - ดานสังคม/การเมืองการปกครอง 

  - สิง่แวดลอม 

  - ศาสนาวัฒนธรรม  คณุธรรม 

 ควรแยกป ญหาเป นด านๆ  มากว าการยกมาเป นอย างๆ  ให ผู เ รียนจําแนกและ 

คนหาปญหาในชุมชนของตนเอง 

 แนวทางการแกปญหาชุมชน 

 เนนเรื่องปญหา เปนการเปลีย่นแปลงที่เอาปญหามาเปนตัวต้ัง แลวหาแนวทางจัดการหรือแกป

ญหาน้ันๆ ชุมชนเปลีย่นแปลงไปหรือไมอยางไร ดูที่ปญหาวามีอยูและแกไขไปอยางไร 

 เนนเรื่องอํานาจ  เปนการเปลีย่นแปลงที่มองตัวอํานาจเปนสําคัญชุมชนเปลีย่นแปลงไปหรือไม

อยางไร ดูที่ใครเปนคนจัดการ อํานาจในการเปลีย่นแปลงอยูที่ไหน ศักยภาพในการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึ้น

หรือไม และสดุทายมีการเปลี่ยนโครงสรางอํานาจหรือไม 
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 เนนการพัฒนา  เปนการเปลีย่นแปลงที่เนนที่พลังจากภายในชุมชน ดําเนินการเปลีย่นแปลง

ชุมชนโดยการตัดสินใจ การกระทําของคนในชุมชนเอง ไมไดไปเปลี่ยนที่คนอ่ืน หากเปนการเปลี่ยนที่

ชุมชน และไมไดเอาตัวปญหาเปนตัวต้ัง แตเปนความพยายามที่จัดสรางชุมชนที่พึ่งตนเอง และสามารถ

ยืนอยูไดดวยตนเอง 

 

 เร่ืองที่  2  การจัดทําแผนชุมชน 

 การแกปญหาชุมชนที่เปนรูปแบบและขั้นตอน นาจะใชการแกปญหาในรูปแบบชุมชนโดยชุมชน

จะตองมีคณะทํางานที่มาจากหลายภาคสวน เขามามีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชนดวยตนเอง  โดย

นําเอาปญหา  และประการณของชุมขน  มาวิเคราะห  จัดลําดับและแนวทางการแกไข  มารวมกัน

พิจารณา  ปญหาในบางเรือ่ง  ชุมชนสามารถแกไขไดดวยตนเอง ปญหาใหญๆ และซับซอนอาจตองจัด

ทําเปนโครงการ ประสานงาน หนวยงาน  องคการภาครัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่หรือหนวย

งานที่มีการรับผิดชอบ และมีศักยภาพโดยตรง  ตลอดจนโครงการของรัฐบาล 

 การจัดทําแผนชุมชนนาจะเปนเน้ือหา  สาระหน่ึงที่  ชุมชนจะตองไดรับการฝกฝน  เพราะในปจจุ

บันน้ี ทางราชการไดใชแนวทางของแผนชุมชนเปนแนวทางในการพัฒนา  ไมวาจะเปนโครงการ กองทุน

เศรษฐกิจพอเพียง  โครงการ SML และโครงการขององคการตางๆ แมกระทั่ง องคการปกครองสวนทอง

ถิ่น 

 

 เร่ืองที่ 3 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแกปญหาชุมชน 

 ดานจิตใจ  มีจิตใจเขมแข็ง พึ่งตนเองได / มีจิตสํานึกที่ดี / เอื้ออาทร / ประนีประนอม นึกถึงผล

ประโยชนสวนรวมเปนหลกั 

 ดานสงัคม  ชวยเหลอืเกื้อกูลกัน / รูรักสามัคคี / สรางความเขมแข็งใหครอบครัวและชุมชน 

 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รูจักใชและจัดการอยางฉลาดและรอบคอบ / เลือกใช

ทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและเกดิประโยชนสูงสุด / ฟนฟูทรัพยากรเพือ่ใหเกดิความยั่งยืนสูงสุด 

 ดานเทคโนโลย ี รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพแวดลอม

(ภูมิสังคม) / พฒันาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบานเองกอน / กอใหเกดิประโยชนกับคนหมูมาก 

 การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 -  โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งพาตนเอง เปนหลกั การทําอะไรเปนขัน้ตอน รอบคอบ ระมดัระวัง 

 - พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะพอควร ความสมเหตุสมผลและการพรอมรับความ

เปลีย่นแปลง 
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 -  การสรางสามัคคีในเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความสมดุลในแตละสัดสวนแตละระดับ 

 -  ครอบคลุมทัง้ดานจิตใจ สังคม เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมถึง

เศรษฐกิจการ 

 5. จัดระเบียบชุมชน 

 1. การชวยตนเอง (Self – help) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทีชุ่มชนคนหาปญหา รับสมัครสมาชิก 

และใหบริการกนัเอง โดยรับความชวยเหลือจากภายนอกใหนอยที่สุด 

 2. การสรางพันธมิตร (Partnership) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการโดยคนในชุมชนที่

มีปญหา รวมตัวกันรับความชวยเหลอืจากภายนอก โดยเฉพาะดานการเงิน 

 3. การทํางานรวมกัน (Co production) หมายถึงการจัดตั้งกลุมองคกรในชุมชนขึน้มารับผิดชอบ

กจิกรรมรวมกบัหนวยงานภาครัฐ 

 4. การกดดัน (Pressure) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่คนในชุมชนคนหาประเด็นปญหาของตนมา

จัดการ แตเปนการจัดการภายใตกฎเกณฑของบานเมือง ดวยการโนมนาวใหนักการเมืองและขาราชการ

เปลี่ยนแปลงนโยบาย 

 5. การประทวงคัดคาน (Protest) หมายถึงการรวมตัวกันของประชาชน และมีการจัดระเบียบทีมุ่

งกอใหเกิดการเปลี่ยนอปลงระบบเศรษฐกิจและการเมือง 

 ทําอยางไรจึงจะจัดชุมชนใหมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

กจิกรรมที่ชุมชนตองรับผิดชอบคือ 

 - ต้ังคณะกรรมการบริหาร 

 - ประเมินสภาพของชุมชน 

 - เตรียมแผนการปฏิบัติงาน 

 - หาทรัพยากรที่จําเปน 

 - ทําใหแนใจวากิจกรรมของชุมชนทัง้หมด จะตองมีการติดตามและการบริหารที ่มี

ประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการปฏิบัติงาน 

 การประเมินสภาพชุมชน 

 - ชุมชนการดําเนินกจิกรรมของตนเองโดยอิงขอมลูสารสนเทศ 

 - วิเคราะหชุมชนหรือเรื่องราวของชุมชน คณะกรรมการบริหารจะตองทําการประเมินดวย

คณะกรรมการเอง 

 - มองปญหาและหาทางแกไข ทรัพยากรและขอจํากัด 

 - ประเมินสิ่งที่คนพบใหผสมผสานกันเปนองครวมที่จะเสนอใหชุมชนไดรับทราบ 
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 - การประเมินเปนสิ่งที่ตองกระทํากอนที่จะมีการวางแผนปฏิบัติงานของชุมชนใหแนใจวา

ชุมชนมีความเขาใจที่ถูกตองตรงกันกับสิ่งที่คณะบริหารไดสังเกตมา และเปนความเห็นรวมกันเกี่ยวกับ

ธรรมชาติ และขอบเขตของปญหาและศักยภาพ 

 การเตรียมแผนปฏิบตักิารชุมชน 

 - ชุมชนเปนผูกาํหนดอนาคตของตนเอง 

 - การตัดสินสิ่งที่ตองการเฝาสังเกตสิ่งที่มีอยู และทําความเขาใจขั้นตอนที่ตองการ เพื่อใหไดสิ่ง

ที่ตองการทั้งหลายทั้งปวง คือพื้นฐานการวางแผน 

 

 - เน้ือแทของการวางแผนการจัดการ 

   เราตองการอะไร 

   เรามีอะไรอยูในมือ 

   เราจะใชสิ่งที่อยูในมืออยางไร ใหไดสิ่งที่เราตองการ 

   อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราทํา 

 

 แผนปฏิบตักิารของชุมชน ควรช้ีใหเห็นถึง 

  - เด๋ียวน้ี ชุมชนเปนอยางไร 

  - เมื่อสิ้นสุดแผนแลวตองการที่จะเปนอยางไร 

  - จะไดอะไรจากการเปลีย่นแปลง 

  - คณะกรรมการบริหารจะเปนผูรางแผนปฏิบัติจากขอมูลสะทอนกลับของชุมชน จากการ

ประเมินปจจุบันรางแผนปฏิบัติการ ควรนําเสนอตอชุมชนทัง้หมดเพื่อการปรับแผน และการอนุมัติจาก

ชุมชน 
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กิจกรรมที่ 3 

 ใหผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 5-10 คน ศึกษาปญหาของชุมชน  จัดปญหาเปนกลุมๆ และหา

แนวทางแกปญหา 

ทานคิดอยางไรเกี่ยวกับประเด็นตอไปน้ี 

 “มีเรือ่งจริงเกี่ยวกับนาสาวกับหลานชายจากปลายทุงอยุธยาซึ่งมีทั้งปลาและพืชผักพื้นบานอุดม

สมบูรณ  นามีการศึกษาสูงจึงยายไปเปนครูอยูในเมืองใหญ  เวลากลับไปเยี่ยมบานเธอจะรับประทาน

อาหารจําพวกปลาและผักพื้นบานดวยความพอใจ สวนหลานชายมักบน วาปลาและผักพื้นบานเปน

อาหารลาสมัย หนุมนอยคนนั้นจึงชอบขับมอเตอรไซค เขาไปในตลาดเพื่อรับประทานอาหารทันสมัย 

ไดแกบะหมี่สําเร็จรูป นํ้าอัดลม ขนมกรุบกรอบ” 
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กิจกรรมที่  4 

 ใหผูเรียนแบงกลุม 5-10 ใหวิจารณ สถานการโลกวาเหตุใดประเทศที่มีความเจริญกาวหนาอยาง

ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงประสบปญหาเศรษฐกิจตกตํ่า 

 ใหผูเรียน  บันทึก  สาเหตุที่ทําใหภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลก 

......................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................. 
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บทที่  4 สถานการณของประเทศไทย 

และสถานการณโลกกับความพอเพียง 

สาระสําคัญ 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนใหเกิดการพิจารณาอยางรอบดาน มีความรอบคอบ และ

ระมัดระวังในการวางแผนและการดําเนินงานทุกขั้นตอน  เพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนา  เป

นการพฒันาที่คํานึงถึงการมีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง  สรางการเจริญเติบโตอยางมีลําดับขั้นตอน สามารถ

ยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งทางกายภาพและทางจิตใจควบคูกัน  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมิไดขัดกับ

กระแสโลกาภิวัฒน  ตรงกันขามกลับสงเสริมใหกระแสโลกาภิวัฒนไดรับการยอมรับมากขึ้น ดวยการ

เลอืกรับการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบในแงดีตอประเทศ  ในขณะเดียวกันตองสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี

พอสมควรตอการเปลี่ยนแปลงในแงที่ไมดีและไมอาจหลีกเลี่ยงได  เพื่อจํากัดผลกระทบใหอยูในระดับไม

กอความเสยีหายหรือไมเปนอันตรายรายแรงตอประเทศ  

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 ตระหนักในความสําคัญของการพฒันาประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและเลือกแนวทางหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตอยางสมดุลและพรอมรับตอความเปลี่ยนแปลง

ของประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัฒน 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองที่ 1 สถานการณโลกปจจุบนั 

 เร่ืองที่ 2 สถานการณพลังงานโลกกับผลกระทบเศรษฐกิจไทย 
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 เร่ืองที่ 1  สถานการณโลกปจจุบัน ( ชวงป 2551-2552 ) 

 เมื่อสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาเศรษฐกิจของตน สูสูงสุดของทุนนิยมโลก เนือ่งจากตลาดทุนจากทั่ว

โลกหลั่งไหลสูตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเซียและขยายตัวออกไปทั่วโลก 

สตอกทุนจํานวนมหาศาลในแตละประเทศ ไมสามารถนําไปลงทุนได เนือ่งจากเศรษฐกิจชะลอตัวถึงขั้น

วิกฤติ เม็ดเงินจากสตอกทุน ทั่วทุกมุมโลกไดไหลบาทะลักสูตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา ปญหาจากการ

เติบใหญของทุนในสหรัฐอเมริกาก็คือการขยายพื้นที่การลงทุน เพื่อกระจายทุนออกไป ในขอบเขต

ปริมณฑลใหกวางที่สุด เพื่อรองรับการขยายตัวของทุน ที่นับวันจะเติบใหญ 

 ป พ.ศ.2541 ขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจกําลังเปนภัยคุกคามประเทศตางๆ จากทั่วโลก ตลาดทุนใน

สหรัฐอเมริกา กลับพุงทะยานอยางรวดเร็ว ดัชนีหุน Dow Jones พุงทะยานทะลุ 10,000 จุดเปนครัง้แรก 

และสูงสุดกวา 11,000 จุด Nasdaq สูงกวา 3,800 จุดสรางความเลื่อมใสศรัทธา งุนงง และไมเขาใจตอ

เศรษฐกิจอเมริกา ที่สวนทางกับวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึ่งจริงๆ แลวเปนเรื่องที่สามารถทําความเขาใจไดไม

ยาก เมื่อสตอกทุนในแตละประเทศ ไมสามารถนําไปลงทุนภายในประเทศได และความเชื่อมั่นในตลาด

ทุนอเมริกา ยังคงอยูในความรูสึกที่ดีของนักลุงทุน ดังน้ัน ทุนจากทั่วทุกมุมโลกจึงหลั่งไหลเขาสูตลาดทุน

ในอเมริกา เมื่อตลาดทุนในอเมริกาไมไดเติบโตบนพื้นฐานของความเปนจริง การเติบทางเศรษฐกิจแบบ

ฟองสบูของสหรัฐอเมริกา จึงนาจะยืนอยูไดไมนาน 

 ป 2001 ปฐมวัยยางกาวแรก ของรอบพันปที่ 3 บริษัทยักษใหญในสหรัฐอเมริกาเร่ิมทะยอย 

ประกาศผลประกอบการกําไรที่ลดลง และการประกาศปลดพนักงาน เชนเมื่อเดือนธันวาคม 2543 

เจเนอรัล มอเตอรส(จีเอ็ม) ปลดพนักงาน 15,000 คน วันพุธที่ 24 มกราคม 2544 ลูเซนตเทคโนโลยี ผูผลิต

อุปกรณโทรศัพทยักษใหญประกาศปลดพนักงาน 16,000 ตําแหนง เวิรลพูลผูผลิตเครื่องใชไฟฟาปลด

พนักงาน 6,000 คน เอโอแอลไทม วอรเนอร กิจการสื่อยุคใหมจากการผนวกระหวางอเมริกา 

ออนไลน กับ ไทม วอรเนอรปลดพนักงาน 2,000 คน 

 การแกวงตัวอยางไรทิศทางและไมชัดเจนของตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา เร่ิมที่จะผันผวนและไม

แนนอน  นักลงทุนเร่ิมไมแนใจตอความเชื่อมั่นตลาดทุนอเมริกา  และเมื่อนายคิอิชิ มิยาซาวา รัฐมนตรี

คลังญ่ีปุน กลาวเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2544 ในการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการงบประมาณของวุฒิสภา 

ยอมรับความปราชัยทางเศรษฐกิจอยางเปนทางการครัง้แรก หลังจากที่เศรษฐกิจญ่ีปุนผุกรอนเปนปญหา

ยืดยื้อยาวนานมารวม 10 ป วา ฐานะการเงินของประเทศกําลังย่ําแยเต็มที หรืออาจกลาวไดวา ใกลจะ 

ลมละลายแลว สัปดาหรุงขึ้นหลังการแถลงของมิยาซาวา ตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา นําโดย NASDAQ 
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ลวงลงกวา 30% ตามดวย Dow Jones, S&P และตลาดทุนทั่วโลก พังทะลายลงทันที จอรจ บุช เรียกสถาน

การณน้ี วาเปน World Stock Crisis 

 ขณะที่นักลงทุนจากทั่วโลก เกิดความไมเชื่อมั่นตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา เหตุการณความตึง

เครียดในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก ในชวงของเดือนมีนาคม 2544 ไลต้ังแตการประกาศจะพัฒนาขีปวุธ 

ปองกันตนเองของสหรัฐอเมริกา การจับตัว มโิลเซวิช อดีตผูนํา ยูโกสลาเวีย การตอสูของชาวปาเลสไตน 

ที่พัฒนาจากการขวางกอนอิฐกอนดิน มาเปนการวางระเบิดและมีการใชปน ความตึงเครียดในเชสเนีย 

การทําลายพระพุทธรูปที่ใหญที่สุดในโลกของกลุมตาลีบัน  ในอัฟกานิสถาน  ไดสรางแผลลึกในจิตใจ

ของชาวพุทธ  ตอชาวมุสลิม  องคทะไลลามะธิเบต เยือนใตหวัน เรือดําน้ําอเมริกาโผลที่เกาะแหงหน่ึงใน

ญ่ีปุนโดยไมมีการแจงลวงหนา สหรัฐอเมริกาประกาศขายอาวุธแกใตหวัน ปดทายดวยการยั่วยุจีน ดวย

การใชเครือ่งสอดแนมบินรุกล้าํเขาไปในนานฟาจีน กระทั่งทําใหจีนตองใชเครือ่งบินขับไลสองลํา ขึ้น

บังคับใหเคร่ืองบินสอดแนมของสหรัฐลงจอดบนเกาะไหหลาํเหตุการณที่เกิดความตึงเครียดดังกลาว ลวน

เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม ขณะที่วิกฤตตลาดทุนของสหรัฐอเมริกากําลังเกิดขึน้พอดี โดยเบื้องลึกจะเกิดจาก

การสรางสถานการณโดยสหรัฐอเมริกาหรือไมก็ตามภายในระยะเวลาเพียงหน่ึงเดือน ดัชนีตลาดหุน Dow 

Jones ก็ดีดกลบัขึ้นมายืนอยูในระดับที่สูงกวาเดือนมกราคมเสยีอีก ทั้งที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ยังตก

อยูในภาวะที่เลวราย 

 สถานการณเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา – ญ่ีปุน กําลังจะนําไปสูวิกฤตเศรษฐกิจทุนนิยม การเตรียม

พรอมของสหรัฐอเมริกาในการต้ังรับ และเปดแนวรุกตอสถานการณดังกลาวมานานกวา 20 ป น่ันก็คือ

การเตรียมพรอมดานยุทธศาสตร “การทําสงครามเลี้ยงเศรษฐกิจ” เนื่องจากสหรัฐอเมริกา ไดพัฒนาปจจัย

การผลิตสูยุค IT (Information Technology) ดังน้ัน ยุทธศาสตร ยุทธวิธี ทางสงคราม ไดถูกพัฒนารูปแบบ

สงครามสูยุค IT ขณะที่รูปแบบยุทธศาสตร - ยุทธปจจัย ของประเทศตางๆ ทั่วโลก ยังคงใชรูปแบบของ

สงครามในยุคอุตสาหกรรม (บางประเทศมหาอํานาจอยาง จีน –รัฐเซยี รูปแบบสงครามอาจพัฒนาสูยุค IT 

แลว แตยังไมมีการสาธิต เชนสหรัฐอเมริกาที่ไดผานการสาธิตแลวในสงครามอาว)  

 ประเทศจีนหลังจากที่ เต้ิงเซี่ยวผิง ไดประกาศนโยบายสี่ทันสมัย นําประเทศจีน 

สูการพัฒนาดานพลัง การผลิต ดวยนโยบาย หน่ึงประเทศสองระบบ ทําให GDP จีน เติบโตระหวาง 

8–12% มาโดยตลอด แมปจจุบันที่วิกฤตเศรษฐกิจโลกสงผลกระทบกับทุกประเทศ การเติบโตทาง

เศรษฐกิจของจีน ก็ยังยืนอยูในระดับ7-8% จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนดังกลาว ยอมที่จะไป

กระทบ และขัดขวางตอผลประโยชนของสหรัฐอเมริกา ในการที่จะแผอิทธิพลสูการเปนจักรวรรดินิยมจ

าวโลก ดังน้ัน ความพยายามในการที่จะทําลายจีนใหออนกําลังลง ดวยการแยกสลายจีนจาก 8 เขต

ปกครองตน ใหเปนแปดประเทศเชนเดียวกับรัฐเซียจึงนับเปนสุดยอดของยุทธศาสตร อันจะนําไปสูความ

สําเร็จของการเปนจักรวรรดินิยมจาวโลก 
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 เรื่องท่ี  2  สถานการณพลังงานโลกกับผลกระทบเศรษฐกิจไทย 

 ปญหาเรงดวนในปจจุบันที่สงผลกระทบตอเกือบทุกประเทศในโลก คือ การที่ราคานํ้ามันได

สูงขึ้นอยางรวดเร็วและตอเน่ืองในชวงเวลา 4-5 ปที่ผานมา และ ดูเหมือนน้ํามันในปน้ี (พ.ศ.2551) จะแพง

สูงสุดเปนประวัตกิารณแลว ภาวะนํ้ามันแพงทําใหตนทุนดานพลังงาน (โดยเฉพาะอยางยิง่ในการขนสง) 

สูงขึน้อยางรวดเร็ว มีผลลูกโซตอไปยังราคาสินคาและบริการตางๆ นอกจากจะทําให คาครองชีพสูงขึน้

มากแลว ยงัเปนอุปสรรคตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจอีกดวย 

 ผลกระทบเหลาน้ีไดกอใหเกิดการประทวงของกลุม ผูที่ตองแบกรับภาระ เชน คนขับรถบรรทุก 

และ ชาวประมงในหลายประเทศ รวมทั้งการเรียกรองใหรัฐบาลยืน่มือเขามาแทรกแซงและใหความชวย

เหลอื ปญหาราคานํ้ามันแพงมากในชวงน้ีถอืไดวาเปนวิกฤตการณนํ้ามันคร้ังที่ 3 ของโลกก็วาได 

 7 ปจจัย ตนเหตุน้ํามันแพง ! 

 ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกเร่ิมขยับตัวขึ้นสูงอยางเห็นไดชัดในป 2547 โดยราคาน้าํมันดิบ สูงขึน้

บารเรลละประมาณ $10 เปนกวา $38 ตอบารเรล และหลังจากน้ันเปนตนมา ราคาก็มีแนวโนมสูงขึน้โดย

ตลอด จะมีลดลงบางในบางครัง้เปนชวงสั้นๆ เทาน้ัน โดยความผันผวนของราคามีมากขึ้น แตการเปลี่ยน

แปลงเปนไปในทางเพิ่มมากกวาทางลด 

ในชวงปลายป 2550 ราคาน้าํมันดิบพุงสูงเกิน $100 ตอบารเรล ซึ่งนอกจากจะเปนระดับที่สูงที่สุดเปน

ประวัตกิารณในรูปของราคาปปจจุบัน ในชวงครึง่ปแรกของป 2551 ราคาน้ํามันก็ยังคง ขยับสูงขึน้อยางต

อเนื่อง และอยูในระดับกวา $130 ตอบารเรลในสัปดาหที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2551 มีบทความขอเขียน

จํานวนมากที่ไดวิเคราะหและอธิบายสาเหตุของภาวะนํ้ามันแพงดังกลาว สวนใหญมีประเด็นที่เหมือนกัน

และสอดคลองกัน ดังน้ี 

 1) กําลังการผลิตสวนเกนิ (excessproduction capacity) ในตลาดน้ํามันดิบอยูในระดับที่คอนขาง

ตํ่ามาตลอด 5 ปที่ผานมา ทั้งน้ี เปนผลจากการที่ประเทศ ผูผลิตน้ํามันหลายแหงขาดแรงจูงใจในการขยาย

กําลังการผลิตในชวงที่ราคาน้ํามันอยูในระดับคอนขางตํ่าในชวงทศวรรษ 1990 หนวยงานพลังงานของ

สหรัฐ (EIA) รายงานวา ในเดือนกันยายน 2550 OPEC มีกําลังการผลิตสวนเกินเพียง 

2 ลานบารเรลตอวัน (ประมาณ 2% ของปริมาณการใชน้ํามันของโลก) โดยประมาณ 80% ของสวนเกินน้ี

อยูในซาอุดอีาระเบยีเพยีงประเทศเดียว 

 2) การผลิตน้ํามันจากแหลงใหมๆ ในโลก เร่ิมมีตนทุนที่สูงมากขึ้น ทั้งน้ีอาจเปนเพราะแหลง

น้ํามันขนาดใหญๆ ถูกคนพบและใชงานเปนสวนใหญแลว ยังเหลืออยูก็จะเปนแหลงน้ํามันขนาดเล็ก 

หรือที่มีคุณภาพตํ่า หรือที่อยูในถิ่นทุรกนัดาร/นํ้าทะเลลึกๆ ซึ่งมีตนทนุการสํารวจและการผลิตที่สูงมาก มี

การวิเคราะห พบวาในปจจุบันตนทุนการผลิตน้ํามันในปริมาณ 4 ลานบารเรลตอวัน (คิดเปน 5% ของ
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ปริมาณการผลิตของโลกในปจจุบัน) มีตนทุนการผลิตสูงถึง $70 ตอบารเรล ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ 

ทรายน้ํามัน (tars sands) ในแคนาดา ซึ่งเร่ิมผลิตออกมาแลว และมีตนทุนการผลิตไมต่าํกวา $60 ตอบาร

เรล 

 3) ในประเทศผูผลิตและสงออกนํ้ามันรายใหญหลายราย การผลิตน้ํามันมีโอกาสหยุดชะงักได (

supply disruption) เพราะเหตุจากความไมสงบทางการเมือง สงคราม  และภัยธรรมชาติ  เหตุการณสําคัญ

ที่บงชีถ้ึงปญหาน้ี ไดแก การบุกอิรักของกองทัพสหรัฐในป 2546 ทําใหกําลังการผลิตนํ้ามันของอิรักลดลง

ระดับหน่ึง และความไมสงบซึ่งยังคงเกิดขึ้นในประเทศหลังจากน้ัน ยังเปนอุปสรรคสําคัญตอการผลิต

และการสงออกนํ้ามันของอิรักใหกลับไปสูระดับปกติ 

 ความขัดแยงระหวางอิหรานกับประเทศตะวันตกเกี่ยวกับโครงการพัฒนานิวเคลียรของอิหราน (

ซึ่งเปนผูผลิตนํ้ามันมากเปนอันดับที่ 4 ของโลก) กอใหเกดิความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว

างอิหรานและสหรัฐ โดยอิหรานประกาศวาจะใชนํ้ามันเปนอาวุธเพื่อตอบโตมาตรการคว่ําบาตรของ

สหรัฐ และในป 2551 ไดมีการเผชิญหนากันระหวางทหารอิหรานและทหารสหรัฐในบริเวณชองแคบ

ฮอรมุซ ซึ่งเปนทางผานสําคัญสําหรับการขนสงนํ้ามันจากตะวันออกกลาง 

 พายุเฮอรริเคนในแถบอาวเม็กซิโกในเดือนกันยายน 2548 มีผลกระทบตอแทนผลิตนํ้ามันของ

เม็กซิโก และโรงกลัน่ที่ต้ังอยูตอนใตของสหรัฐ มีผลใหราคาน้าํมันเบนซินในสหรัฐเพิ่มสูงขึน้เปน $3 ตอ

แกลลอน ซึ่งเปนระดับที่สูงสุดในรอบ 25 ป 

 ผูกอการรายในไนจีเรียคุกคามแหลงผลิตนํ้ามันหลายคร้ัง ทําใหประมาณการผลิตและสงออก

นํ้ามันจากไนจีเรียลดลงประมาณ 500,000 บารเรลตอวัน 

ความขัดแยงทางการเมืองระหวางรัฐบาลเวเนซุเอลาและรัฐบาลสหรัฐ ทําใหการนําเขานํ้ามันจาก

เวเนซเุอลาของสหรัฐมีความเสี่ยงมากขึ้น 

 4) ในหลายประเทศที่สงออกนํ้ามันได มีการผลิตน้ํามันในปริมาณที่ลดลงไป เพราะปริมาณ

สํารองเร่ิมมีขอจํากัดมากขึน้ ในขณะเดียวกันความตองการใชน้ํามันในประเทศเหลาน้ีก็เพิ่มขึ้นตามการ

ขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจดวย ทําใหหลายประเทศตองลดการสงออกลง เชน อินโดนีเซีย 

เม็กซิโก นอรเวย และอังกฤษ ในระหวางป 2005 ถึง 2006 การบริโภคน้ํามันภายในประเทศผูสงออก 5 

อันดับแรก คือ ซาอุดอีาระเบยี รัสเซีย นอรเวย อิหราน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ไดเพิ่มสูงขึน้ถึงรอยละ 

5.9 และมีปริมาณการสงออกลดลงกวารอยละ 3 เมื่อเทียบกับปกอนหนาน้ี หรือในกรณีของอินโดนีเซียที่

รัฐบาลมีการอุดหนุนผูบริโภคภายในประเทศ และกรณีของซาอุดีอาระเบียที่ราคาน้าํมันเบนซินใน

ประเทศอยูที่ 5 บาทตอลิตร ขณะที่มาเลเซียอยูในระดับ 20 บาทตอลิตร จึงทําใหเกิดการคาดการณวา

ปริมาณการสงออกนํ้ามันดิบของประเทศผูสงออกนํ้ามันจะลดลงถึง 2.5 ลานบารเรลตอวันภายในชวง 10 

ปน้ี เมื่อไมกี่เดือนมาน้ีขาววารัฐบาลอินโดนีเซยีกําลังพิจารณาจะถอนตัวจากการเปนสมาชิก OPEC เพราะ

อินโดนีเซยีจะไมสามารถสงออกนํ้ามันไดอีกตอไปในอนาคตอันใกลน้ี 
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 5) นอกจากกําลังการผลิตสวนเกินของน้ํามันดิบจะมีนอย กําลังการกลั่นน้ํามัน ของโลกก็มีป

ญหาคอขวด โดยมีสวนเกนินอยกวา 1 ลานบารเรลตอวัน ในขณะเดียวกันตลาดน้ํามันมีแนวโนมตองการ

ใชนํ้ามันชนิดเบาและสะอาดมากขึ้น จึงสรางแรงกดดันใหโรงกลั่นนํ้ามันตองลงทุนปรับปรุงคุณภาพอีกด

วย ขอจํากัดน้ีจึงทําใหราคาผลิตภัณฑนํ้ามันมีราคาสูงขึน้เพิ่มไปจากการเพิ่มของราคาน้าํมันดิบ และกําไร

ของโรงกลั่นน้าํมันอยูในระดับที่คอนขางสูงมาโดยตลอด เปนที่นาสังเกตดวยวาสหรัฐซึ่งเปนผูใชน้ํามัน

รายใหญที่สุดของโลกไมไดกอสรางโรงกลั่นนํ้ามัน แหงใหมมาเลยต้ังแตทศวรรษ 1970 

 6) ถึงแมวาราคานํ้ามันระหวางป 2546 ถึงป 2550 จะสูงขึ้นกวา 3 เทาตัวแลว แตความตองการใช

นํ้ามันของโลกก็ไมไดลดลงเลย กลับยังคงเพิ่มขึ้นในอัตรา 3.55% ในป 2548 และในอัตราที่ยังสูงกวา 1% 

ใน ปตอๆ มา ปรากฏการณเชนน้ีแตกตางจากที่เกิดขึ้นในชวงวิกฤตน้ํามันสองครัง้แรก (ป 2516/17 และป 

2522/23) ซึ่งเราพบวาราคานํ้ามันที่สูงขึ้นมากทําใหความตองการน้ํามันลดลงในปตอมา ในชวง 4-5 ปที่ผ

านมา เศรษฐกิจโลกยังขยายตัวได คอนขางดี และดูเหมือนจะยังไมไดรับผลกระทบจากภาวะราคาน้าํมัน

แพงมากนัก จีนและอินเดียเปนผูใชพลังงานที่มีอิทธิพลตอตลาดนํ้ามันโลก 

 7) กองทุนประเภท hedge funds หันไปลงทุนซื ้อขายเก็งกําไรในตลาดน้าํมัน 

ลวงหนามากขึ้น ทั้งน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนในรูปของเงินดอลลารสหรัฐ ซึ่งในระยะหลังมีแนวโนมอ

อ น ค า ล ง ม า ก เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ เ งิ น ส กุ ล อ่ื น ๆ  เ นื อ่ ง จ า ก ภ า ว ะ ต ล า ด น้ ํา มั น ต า ม 

ที่กลาวมาแลวชี้ใหเห็นวาราคาน้าํมันมีแนวโนมที่จะสูงขึน้ ผูจัดการกองทุนเหลาน้ีจึงเก็งกําไรโดยการซื้อ

น้ํามันไวลวงหนาเพื่อขายเอากําไรในอนาคต สงผลใหราคาน้ํามันทั้งในตลาด spot และตลาดลวงหนา

สูงขึ้นอีกระดับหน่ึง 

 

ปรากฏการณโลกรอนและปรากฏการณเรือนกระจก 

 คาผิดปรกติของอุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวโลกที่เพิ่มขึ้นในชวงป พ.ศ. 2403–2549 เทียบกับอุณหภูมิ

ระหวางพ.ศ. 2504–2533 คาเฉลีย่อุณหภูมิผิวพื้นที่ผิดปกติที่เทียบกับอุณหภูมิเฉลีย่ระหวางป พ.ศ. 2538 

ถึง พ.ศ. 2547 

 ในชวง 100 ปที่ผานมา นับถึง พ.ศ. 2548 อากาศใกลผิวดินทั่วโลกโดยเฉลี่ยมีคาสูงขึน้ 0.74 ± 0.1

8 องศาเซลเซียส ซึ่งคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernm

ental Panel on Climate Change: IPCC) ของสหประชาชาติไดสรุปไววา “จากการสังเกตการณการเพิ่ม

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกที่เกิดขึน้ต้ังแตกลางคริสตศตวรรษที่ 20 (ประมาณต้ังแต พ.ศ. 2490) คอนขาง

แนชัดวาเกิดจากการเพิ่มความเขมของแกสเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยกิจกรรมของมนุษยที่เปนผลในรูป

ของปรากฏการณเรือนกระจก” ปรากฏการณธรรมชาติบางอยาง เชน ความผันแปรของการแผรังสีจาก
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ดวงอาทิตยและการระเบิดของภูเขาไฟ อาจสงผลเพียงเล็กนอยตอการเพิ่มอุณหภูมิในชวงกอนยุค

อุตสาหกรรมจนถึง พ.ศ. 2490 และมีผลเพียงเล็กนอยตอการลดอุณหภูมิหลังจากป 2490 เปนตนมา ข

อสรุปพื้นฐานดังกลาวน้ีไดรับการรับรองโดยสมาคมและสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตรไมนอยกวา 3

0 แหง รวมทั้งราชสมาคมทางวิทยาศาสตรระดับชาติที่สําคัญของประเทศอุตสาหกรรมตางๆ แมนักวิทยา

ศาสตรบางคนจะมีความเห็นโตแยงกับขอสรุปของ IPCC อยูบาง [4] แตเสยีงสวนใหญของนักวิทยาศาสตร

ทีท่ํางานดานการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกโดยตรงเห็นดวยกับขอสรุปน้ี แบบจําลองการ

คาดคะเนภูมิอากาศ บงชี้วาอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยที่ผิวโลกจะเพิ่มขึ้น 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส ในชวง

คริสตศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544–2643) คาตัวเลขดังกลาวไดมาจากการจําลองสถานการณแบบตางๆ ของ

การแผขยายแกสเรือนกระจกในอนาคต รวมถึงการจําลองคาความไวภูมิอากาศอีกหลากหลายรูปแบบ แต

ความรอนจะยังคงเพิ่มขึ้นและระดับนํ้าทะเลก็จะสูงขึน้ตอเนื่องไปอีกหลายสหัสวรรษ แมวาระดับของแก

สเรือนกระจกจะเขาสูภาวะเสถียรแลวก็ตาม การที่อุณหภูมิและระดับน้ําทะเลเขาสูสภาวะดุลยภาพไดชา

เปนเหตุมาจากความจุความรอนของนํ้าในมหาสมุทรซึ่งมีคาสูงมาก การที่อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึน้ทํา

ใหระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น และคาดวาทําใหเกิดภาวะลมฟาอากาศ ทีรุ่นแรงมากขึ้น ปริมาณและรูปแบบการ

เกดิหยาดนํ้าฟาจะเปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบอ่ืนๆ ของปรากฏการณโลกรอนไดแก การเปลี่ยนแปลงของ

ผลิตผลทางเกษตรการเคลื่อนถอยของธารน้ําแข็ง การสูญพันธุพืช-สัตวตางๆ รวมทั้งการกลายพันธุและ

แพรขยายโรคตางๆ เพิ่มมากขึ้นรัฐบาลของประเทศตางๆ แทบทุกประเทศไดลงนามและใหสัตยาบันใน

พิธีสารเกียวโต ซึ่งมุงประเด็นไปที่การลดการปลอยแกสเรือนกระจก แตยังคงมีการโตเถียงกันทาง

การเมืองและการโตวาทีสาธารณะไปทั่วทัง้โลกเกี่ยวกับมาตรการวาควรเปนอยางไร จึงจะลดหรือยอนก

ลับความรอนที่เพิ่มขึ้นของโลกในอนาคต หรือจะปรับตัวกันอยางไรตอผลกระทบของปรากฏการณโลกร

อนที่คาดวาจะตองเกิดขึ้น 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสเกี่ยวกับปรากฏการณเรือนกระจก ที่ศาลาดุสิดาลัย 

อยางลึกซึ้ง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดรับสนองกระแสพระราชดํารัส  นําเขาประชุม

คณะรัฐมนตรี  จนกระทั่งทําใหวันท่ี 4 ธ.ค. ของทุกป เปนวันสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตั้งแตป 2534 เปนต

นมา 

 จากผลงานพระราชดําริและการทรงลงมือปฏิบัติพัฒนาดวยพระองคเอง เกี่ยวกับสภาพแวดลอม 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีคุณประโยชนตอคนชนชาติตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม ความมั่นคงของมนุษยและการเมือง ซึ่งเปนที่ประจักษไปทั่วโลก องคการสหประชาชาติ โดยนาย

โคฟ อันนัน อดีตเลขาธิการองคการสหประชาชาติ จึงไดเดินทางมาประเทศไทย ในวาระมหามงคลฉลอง

สริิราชสมบัติครบ 60 ป เขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 26 พ.ค. 2549 เพื่อถวายรางวัล “UNDP 

Human Development Lifetime Achievement Award” (รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย) ซึ่ง
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เปนรางวัลประเภท  Life - Long Achievement และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนพระมหา

กษัตริยพระองคแรกในโลกที่ไดรับรางวัลน้ี 

 องคการสหประชาชาติ ไดยกยองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปน “พระมหากษัตริยนักพัฒนา” 

และกลาวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ของพระองควา เปนปรัชญาหรือทฤษฎี

ใหมที่นานาประเทศรูจักและยกยอง โดยที่องคการสหประชาชาติไดสนับสนุนใหประเทศตางๆ ที่เป

นสมาชิก ยึดเปนแนวทางสูการพฒันาประเทศที่ยั่งยืน 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง มใิชเปนเพียงปรัชญานามธรรม หากเปนแนวทางปฏิบัติซึ่งสามารถจะ

ชวย ทั้งแกไขและปองกันปญหาที่เกิดจากกเิลสมนุษย และความเปลี่ยนแปลงที่ซับซอนรุนแรงขึ้น ที่กําลัง

เกิดขึน้กับมนุษยทั้งโลก และปญหาที่ลุกลามตอถึงธรรมชาติกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใหญในเชิงรุน

แรง และสรางปญหายอนกลับมาที่มนุษย 

 โดยทั่วไป มักเขาใจกันวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะที่จะใชเฉพาะกับคนยากจน คนระดับ

รากหญา และประเทศยากจน อีกทั้งเครือ่งมือ เทคโนโลยี ก็จะตองใชเฉพาะเครือ่งมือราคาถูกเทคโนโลยี

ตํ่า การลงทุนไมควรจะมีการลงทุนระดับใหญ แตในความเปนจริง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ตองการคน

และความคิดที่กาวหนา คนที่กลาคิดกลาทําในสิ่งใหมๆ  

 เน่ืองจากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชประโยชนในดานตางๆ ไมมีสูตรสําเร็จหรือคูมือ

การใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสาํหรับภารกิจ ดังเชน วิกฤตโลกรอนผูเกี่ยวของจึงตองศึกษาทําความเขา

ใจ แลวก็พฒันาแนวทางหรือแนวปฏบิติัสําหรับแตละปญหาขึ้นมา โดยยดึหลกัที่สําคัญ ดังเชน  

 -  การคิดอยางเปนระบบ อยางเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 -  หลักคิดที่ใช ตองเปนหลักการปฏิบัติที่เปนสายกลาง ที่ใหความสําคัญของความสมดุลพอดี 

ระหวางทุกสิ่งที่เกี่ยวของ ดังเชน ระหวางธรรมชาติกับมนุษย 

 -  ขอมูลที่ใช จะตองเปนขอมูลจริง ทีเ่กิดจากการศึกษา การวิจัย หรือการลงสนามใหไดขอมูลที่

เปนจริง 

 -  การสรางภูมิตานทานตอความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

 -  การยึดหลักของความถูกตอง คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในทุกขั้นตอนของการ

ดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญของการสรางภูมิตานทานตอผล

กระทบและความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น หรือที่จะเกิดขึ้น 

 เหลาน้ีเปนหลักการใหญๆ ซึ่งผูที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของหรือคิดจะทํา โครงการหรือกิจกรรม

ในระดับคอนขางใหญ จะตองคํานึงถึง และสามารถจะนําปรัชญาน้ีไปใชไดทันที และมีผูที่ไดใชลวน

ประสบความสําเร็จสูงสุดที่มนุษยพึงจะมี คือ ความสุขที่ยั่งยืน 
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 แลวเร่ืองของการแขงขัน ชิงไหวชิงพริบ การวางแผนยุทธศาสตรและโลจิสติกส 

(การจัดซื้อจัดหา การจัดสง การบํารุงรักษาอุปกรณ และการรักษาพยาบาลบุคลากร ) ในการบริหาร

จัดการระบบ หรือโครงการใหญๆ การใชจิตวิทยามวลชน การใชเทคโนโลยีกาวหนา การกําหนดแผน

หรือตนเองใหเปน “ฝายรุก” มิใช “ฝายต้ังรับ” ละ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงปฏิเสธหรือไม? 

 คําตอบคือ ปฏิเสธ ถาใชอยางไมถูกตอง อยางหลีกเลี่ยงกฎหมาย อยางผิดคุณธรรม-จริยธรรม-

และจรรยาบรรณ อยางไมซื่อตรงตอหนาที่และความรับผิดชอบ อยางมีเจตนาเพื่อผลประโยชนที่ไมสุจริต

ของตนเอง และพวกพอง แตจะตองรูจักและใชอยางรูเทาทัน ปกปอง และรักษาผลประโยชนของสวน

รวม อยางมีความคิดกาวหนาในเชงิสรางสรรค 

 สําหรับการแกปญหา หรือการเตรียมเผชิญกับปญหาจากวิกฤตโลกรอน มีประเด็นและเรือ่งราว

ทั้งเกาและใหม ดังเชน เร่ืองของมาตรการที่ถูกกาํหนดขึ้นมา เพื่อเผชิญกับภาวะโลกรอน เพื่อใหประเทศที่

พัฒนาแลว และที่กําลังพัฒนา (ดังเชนประเทศไทย) ไดดํารงอยูรวมกัน พึง่พิง และเอื้ออาทรตอกัน อยาง

เหมาะสม ดังเชน เรื่อง คารบอนเครดิต ที่เปนเรื่องคอนขางใหมของประเทศไทย แตก็เปนทั้ง “โอกาส” 

และ “ปญหา” ที่ประเทศไทยตองเผชิญ ซึ่งก็ขึ้นอยูกับคนไทยเราเองวา จะตองเตรียมตัวกันอยางไร เพื่อให

สามารถเปน “ที่พึ่ง” ของโลกหรือประเทศอ่ืน แทนที่จะเปน “ปญหา” ที่เกิดจากความไมใสใจ หรือความ

ใสใจ แตเพื่อจะกอบโกยผลประโยชนเทาน้ัน 

 เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิกฤตโลกรอน จึงมีโจทย มีเปาหมายมากมาย ที่ทาทาย 

เชิญชวนใหผูคนและประเทศ ที่ตองการมีชีวิตสรางสรรคและมีความสุขอยางยัง่ยืนไดนําไปใช โดยใชป

ญญาเปนตัวนํา กํากับดวยสติ และควบคุมดวยคณุธรรมกับจริยธรรม 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ี ถูกใชเปนกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมห

ภาคของไทย ซึ่งบรรจุอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554 ) เพื่อ

มุงสูการพัฒนาที่สมดุลยิง่ขึน้ และมีภูมิคุมกัน เพื่อความอยูดีมีสุข มุงสูสังคมที่มีความสุขอยางยัง่ยืน ดวย

หลักการดังกลาวแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 10 น้ีจะเนนเร่ืองตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตยังใหความ

สําคัญตอระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณหรือระบบเศรษฐกิจ ที่มีความแตกตางกันระหวางเศรษฐกิจชุมชน

เมืองและชนบท แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญของไทย เชน รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในสวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน มาตรา 78(

1) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยาง

ยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคํานึงถึงผลประโยชนของ

ประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 

 นายสุรเกียรติ เสถียรไทย ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศไดกลาวเมื่อวันที่ 24 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ในการประชุมสุดยอด The Francophonic Ouagadougou ครัง้ที่ 10 ที่ Burkina Fas
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o วาประเทศไทยไดยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับ “การพัฒนาแบบยั่งยืน” ในการพิจารณา

ประเทศทั้งทางดานการเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการแขงขันซึ่งเปนการสอดคลองกับแนวทางของ

นานาชาติในประชาคมโลก 

 การประยุกตนําหลักปรัชญาเพื่อนําพัฒนาประเทศในตางประเทศน้ัน ประเทศไทยไดเปนศูนย

กลางการแลกเปลีย่นผานทางสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ(สพร.) โดย สพร. มี

หนาที่ คอยประสานงานรับความชวยเหลือทางวิชาการดานตางๆ จากตางประเทศมาสูภาครัฐ แลวถา

ยทอดตอไปยังภาคประชาชน และยังสงผานความรูที่มีไปยังประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ เรือ่งปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงน้ัน สพร. ถายทอดมาไมต่าํกวา 5 ป ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียง ซึ่งตางชาติก็สนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพราะพิสูจนแลววาเปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน ซึ่งแต

ละประเทศมีความตองการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับวิถีชีวิต สภาพภู

มิศาสตร ฯลฯ เชน พมา ศรีลังกา เลโซโท ซูดาน อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฎาน จีน จิบูดี  

โคลัมเบีย อียิปต เอธิโอเปย แกมเบีย อินโดนิเซีย เคนยา เกาหลีใต มาดากัสการ 

มัลดีฟส ปาปวนิวกินี แทนซาเนีย เวียดนาม ฯลฯ โดยไดใหประเทศเหลาน้ีไดมาดูงาน 

ในหลายระดับ ทั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เจาหนาที่ฝายนโยบาย จนถึงระดับปลัดกระทรวง รัฐมนตรี

กระทรวงตางๆ[14] 

 นอกจากน้ันอดิศักด์ิ ภาณุพงศ เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ไดกลาว

วาตางชาติสนใจเร่ืองเศรษฐกจิพอเพียง[14] เน่ืองจากมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่

ทรงหวงใยราษฎรของพระองค และอยากรูวาทําไมรัฐบาลไทยถึงไดนํามาเปนนโยบาย สวนประเทศที่

พฒันาแลวก็ตองการศึกษาพิจารณาเพื่อนําไปชวยเหลอืประเทศอ่ืน 

 13 นักคิดระดับโลกเห็นดวยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีการนําเสนอบทความ บท

สัมภาษณ เปนการยื่นขอเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหแกโลก เชน ศ.ดร.วูลฟกัง ซัคส นักวิชาการด

านสิ่งแวดลอมคนสําคัญของประเทศเยอรมนี สนใจการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยาง

มาก และมองวานาจะเปนอีกทางเลือกหนึง่สําหรับทุกชาติในเวลาน้ี ทั้งมีแนวคิดผลักดันเศรษฐกิจ

พอเพยีงใหเปนที่รูจักในเยอรมนี, ศ. ดร.อมาตยา เซน ศาสตราจารยชาวอินเดีย เจาของรางวัลโนเบลสาขา

เศรษฐศาสตรป 1998 มองวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนการใชสิ่งตางๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีพ และ

ใชโอกาสใหพอเพียงกับชีวิตที่ดี ซึ่งไมไดหมายถึงความไมตองการ แตตองรูจักใชชีวิตใหดีพอ อยาให

ความสําคัญกับเร่ืองของรายไดและความรํ่ารวย แตใหมองที่คุณคาของชีวิตมนุษย, นายจิกมี ทินเลย  

นายกรัฐมนตรีแหงประเทศภูฎาน ใหทรรศนะวา หากประเทศไทยกําหนดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใหเปน

วาระระดับชาติ และดําเนินตามแนวทางนีอ้ยางจริงจัง “ผมวาประเทศไทยสามารถสรางโลกใบใหมจาก
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางชีวิตที่ยั่งยืน และสุดทายจะไมหยุดเพียงแคในประเทศแตจะเปน

หลักการและแนวปฏบิติัของโลก ซึ่งหากทําไดสําเร็จ ไทยก็คือผูนํา” [15] 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไดรับการเชิดชูสูงสุดจากองคการสหประชาชาติ(UN) โดยนายโคฟ 

อันนันในฐานะเลขาธิการองคการสหประชาชาติ ไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัล The Human Development 

lifetimeAchievement Award แกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 และไดมี

ปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วาเปนปรัชญาที่มีประโยชนตอประเทศไทยและนานาประเทศ[6] 

และสามารถเร่ิมไดจากการสรางภูมิคุมกันในตนเอง สูหมูบาน และสูเศรษฐกิจในวงกวางขึ้นในทีสุ่ด นาย 

Hakan Bjorkman รักษาการผูอํานวยการ UNDP ในประเทศไทยกลาวเชิดชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และ UNDP น้ันตระหนักถึงวิสัยทัศนและแนวคดิในการพฒันาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ[16] โดย

ที่องคการสหประชาชาติไดสนับสนุนใหประเทศตางๆ ที่เปนสมาชิก 166 ประเทศยึดเปนแนวทางสูการ

พฒันาประเทศแบบยั่งยืน[7] 

 อยางไรกต็าม ศ. ดร.เควนิ ฮิววสิัน อาจารยประจํามหาวิทยาลัยนอรธแคโรไลนา ที่แซพเพลฮิลล 

ไดวิจารณรายงานขององคการสหประชาชาติโดยสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) 

ที่ยกยองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[17]วา รายงานฉบับดังกลาว ไมไดมีเน้ือหาสนับสนุนวา เศรษฐกิจ

พอเพยีง “ทางเลือกที่จําเปนมากสําหรับโลกที่กําลังดําเนินไปในเสนทางที่ไมยัง่ยืนอยูในขณะน้ี” (น. V . 

ในรายงาน UNDP) โดยเน้ือหาแทบทั้งหมดเปนการเทิดพระเกียรติ และเปนเพียงเครือ่งมือในการโฆษณา

ชวนเชื่อภายในประเทศเทาน้ัน (18)  สวนHakan Bjorkman รักษาการผูอํานวยการ “ UNDP” ตองการที่จะ

ทําใหเกดิการอภิปรายพิจารณาเรื่องน้ี แตการอภิปรายดังกลาวน้ันเปนไปไมได เพราะอาจสุมเสี่ยงตอการ

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  ซึ่งมีโทษถึงจําคุก (10) 

 เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549  นายโคฟ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติไดเขาเฝาทูลเกลา 

ฯ ถวายรางวัล Human Development Lifetime Achievement Award หมายความวาพระเจาอยูหัวสละความ

สุขสวนพระองค และทุมเทพระวรกาย ในการพฒันาคนไทยในชวง 60 ป จนเปนที่ประจักษในความสําเร็จ 

ของพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท และเปนแบบอยางทั่วโลกได คํากราบบังคมทูลของนายโคฟ บงบ

อกใหเห็นเขาศกึษาเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางละเอียด และรับปากวาจะนําไปเผยแพรทั่วโลก 

รวมทั้งประมุขหรือผูแทนของประเทศตางๆ ที่ไดมาเขาเฝา และขออัญเชิญไปใชในประเทศของเขา เพราะ

เห็นวาเปนแนวทางที่ดี 

 นอกจาก United Nation Development Program ( UNDP ) เปนองคกรหน่ึงภายใตสหประชาชาติ

ที่ดูแลเกี่ยวกับการพฒันา ดานหน่ึงที่เขาตองดูแล คือการพฒันาคน มหีนาที่จัดทํารายงานประจําป โดยใน

ปหนาจะเตรียมจัดทําเร่ืองการพฒันาคนของโลก และคนในแตละประเทศ ( Country report และ Global  

report ) โดยในสวนของประเทศไทยจะนําเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเปนหลกัในการรายงานและเผย
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แพร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อที่ประเทศอ่ืนจะไดรับประโยชนจากของพระราชทานที่พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหคนไทยมากกวา 30 ป แลว จะเห็นไดวาขณะน้ีปรัชญาฯ น้ี ไดเผย

แพรโดยองคกรระดับโลกแลว  เราในฐานะพสกนิกรของพระองคทานนาจะภูมิใจหันมาศึกษาและนําไป

ปฏิบัติอยางจริงจัง กจ็ะบังเกิดผลดียิ่ง 
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 กิจกรรม 

 ใหนักศึกษาแบงกลุม 5-10 คน วิเคราะห/วิจารณ สถานการณของประเทศไทย วาเกดิเศรฐกิจ

ตอกตํ่าเพราะเหตุใด 

 

ใบงานที่  5 

  

 1. ใหผูเรียนเขยีนคําขวัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

....................................... 

 2. ใหผูเรียนประเมินสถานการณของครอบครัวและวิเคราะหวาจะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

มาใชไดอยางไร 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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บทที่  5 การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการสรางรายได                     

           อยางมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

สาระสําคัญ 

 การประกอบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสรางรายได อยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มุงเนน

ใหผูเรียนมีการพิจารณาอยางรอบดาน มคีวามรอบคอบ และระมัดระวังในการวางแผนและการ

ดําเนินงานทุกขั้นตอน  เพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนา  เปนการประกอบอาชีพที่คํานึงถึงการมี

รากฐานที่มั่นคงแขง็แรง  ใหเจริญเติบโตอยางมีลําดับขั้น   สามารถยกระดับคุณภาพชวีิตทั้งทางกายภาพ

และทางจิตใจควบคูกัน  การประกอบอาชึพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงจึงมิไดขัดกับกระแส

โลกาภิวัฒน  ตรงกันขามกลบัสงเสริมใหกระแสโลกาภิวัฒนไดรับการยอมรับมากขึ้น ดวยการเลอืกรับ

การเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบในแงดีตอประเทศ  ในขณะเดียวกันตองสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดีตอการ

เปลี่ยนแปลงในแงที่ไมดีและไมอาจหลีกเลี่ยงได  เพื่อจํากัดผลกระทบใหอยูในระดับไมกอความเสยีหาย

หรือไมเปนอันตรายรายแรงตอประเทศ  

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 ตระหนักในความสําคัญของการการประกอบอาชีพตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสราง

รายได อยางมัน่คง มัง่คัง่ และยั่งยืน พัฒนาประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและเลือกแนวทางหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตอยางสมดุลและพรอมรับตอความเปลี่ยนแปลง

ของประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัฒน 
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ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองที่ 1 แนวทางการประกอบอาชีพ 

1.1 การเขาสูอาชีพ 

1.2 การพัฒนาอาชีพ 

 เร่ืองที่ 2  การสรางงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 5 กลุมอาชีพใหม 

    2.1 เกษตรกรรม 

    2.2 อุตสาหกรรม 

    2.3 พานิชยกรรม 

       2.4 ความคิดสรางสรรค 

       2.5 การอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง 

 เร่ืองที่  3  แนวทางการประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จ 

       3.1 มีความรู คือ ตองรอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง 

     3.2 คุณธรรมที่สงเสริมการประกอบอาชีพประสบความสําเร็จคือ ความสําเร็จ สุจริต  

                ขยัน อดทน แบงปน 

    3.3 ขอดีของการประกอบอาชีพอิสระ 

    3.4 ตัวอยางองคประกอบที่สําคัญของโครงการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของ 

          เศรษฐกจิพอเพยีง 

    3.5 ตัวอยางการเลี้ยงปลาดุกในบอพาสติกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

    3.6 กรอบแนวคิดในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดอยางมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  

                               ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
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เร่ืองที่ 1  แนวทางการประกอบอาชีพ 

 อาชีพ  หมายถึงชนิดของงานหรือกิจกรรมของบุคคลประกอบอยู เปนงานที่ทําแลวไดรับ

ผลตอบแทนเปนเงินหรือผลผลิต 

       อาชีพตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คืองานทีบุ่คคลทําแลวไดรับผลตอบแทนเปน

เงินผลผลิต  โดยหยึดหลัก 5 ประการที่สําคัญในการดําเนินการ ไดแก ทางสายกลางในการดําเนินชีวิต  

 1.  ทางสายกลางในการดํารงชีวิต 

 2.  มีความสมดุลระหวางคน ชุมชนและสิ่งแวดลอม 

 3.  มีความพอประมาณ พอเพียงในการผลิต การบริโภคและการบริการ 

 4.  มีภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 5.  มีความเทาทันสถานการณชุมชน สังคม    

         แนวทาง กระบวนการประกอบอาชีพของผูเรียนที่ไมมีอาชีพตองเขาสูอาชีพใหม  และผูที่มีอาชีพ

อยู แลวตองการพัฒนาอาชีพเดิม ผู เรียนจะตองเปนนักริเริ่ม  รอบรู  คิดคน พัฒนา  ชอบความอิสระ                     

มีความมุงมั่น มั่นใจ พรอมที่จะเสี่ยง ทํางานหนัก  ขยัน อดทน คิดกวาง มองลึก มีความรูเขาใจในอาชีพที่

ตนเองทําอยางดี  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ มีมนุษยสัมพันธทีดี่ ยิม้แยมแจมใส มีจิตบริการ   ใช

ขอมูลหลายดาน  ศึกษาสภาพแวดลอม ปจจัยที่จะทําใหการประกอบอาชีพประสบผลสําเร็จ   

 

 แนวทางการประกอบอาชีพ  แบงออกได 2 แนวทางคือ 

 1. การเขาสูอาชีพใหม 

 2. การพัฒนาอาชีพเดิม 

 ทั้ง 2 แนวทางน้ี การที่จะประกอบอาชีพไดผลดีมีความตอเนื่อง มีโอกาสประสบความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคตองพิจารณาสิ่งตอไปน้ี 

 1. พิจารณาศักยภาพหลักชุมชน 5 ดาน ประกอบการตัดสนิใจ ไดแก 

  1.1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เชน ชุมชนที่อยูอาศัยและประกอบอาชีพดาน

เกษตรกรรม มีวัตถุดิบ หรือผลผลิตทางการเกษตรตางๆที่มีราคาถูกเหมาะสมที่จะแปรรูปเปนสินคาได 

ผูเรียนยอมสามารถลดปญหาการขนสง ลดปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบดานการแปรรูปก็ควรไดรับการ

พิจารณาเลือกเปนอาชีพหลังจากผูเรียนสําเร็จการศึกษา 
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  1.2. ศักยภาพของภูมิอากาศ  สภาพของภูมิอากาศเปนสําคัญอยางหนึ่งทีต่องพิจารณาให

เหมาะสมสอดคลองกับการประกอบอาชีพ เชนสภาพในชุมชนของเรามีอากาศหนาวเย็น เราตองพิจารณา

การประกอบอาชีพทีเ่กีย่วของกับการทองเทีย่ว  การทําของที่ระลึก การปลูกพืชผัก ผลไม ไมดอก ไม

ประดับเมืองหนาว เปนตน 

  1.3. ศักยภาพของภูมิประเทศ ถาภูมิประเทศเปนชายทะเล น้ําตก ภูเขาซึ่งเหมาะกับอาชีพการ

ทองเที่ยว อาชีพตางๆที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวก็ควรไดรับการพิจารณาเปนอันดับแรก 

  1.4. ศักยภาพดานทําเลที่ตั้ง ทีตั่ง้ของบานพักอาศัยหรืประกอบอาชีพเปนทําเลที่เหมาะสมกับ

การทําการคาหรืออุตสาหกรรมในครอบครัว ตองพิจารณาใหถูกตอง 

  1.5. ศักยภาพดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ใหพิจารณาวา ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม ของชุมชนจะสามารถสงเสริมการประกอบอาชีพไดอยางไรบาง 

  ศักยภาพหลักของชุมชนทั้ง 5 ดานน้ี ถือเปนตนทุนที่สําคัญ ซึ่งผูประกอบอาชีพ ไมจําเปนตอง

ใชเงินซื้อหามาเปนสิ่งที่เรามีอยูแลว จึงมีความจําเปนที่ผูศึกษาจะตองนําตนทุนดังกลาวมาใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในการประกอบอาชีพ  อยางไรก็ดียังตองพิจารณาองคประกอบอ่ืนอีก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  การนํากระบวนการ “คิดเปน” มาใชในการวิเคราะหขอมูลความพรอม  กอนตัดสินใจ 

ประกอบอาชีพ 3 ดานดงัน้ี 

  2.1. การวิเคราะหตนเอง 

   การวิเคราะหตนเองดานความคิด ความชอบ ในดานทีจ่ะเขาสู อาชีพ เพราะถาเรา

ประกอบอาชีพที่เราชอบ มีใจรัก จะทําใหเรามีความสุข อยากทําและทาํไดดี 
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  2.2. วิเคราะหสภาพแวดลอมของครอบครัว ชุมชน วิถีชีวิต ทรัพยากรในทองถิ่น ทําเลที่ตั้ง 

เชน ถาเราสนใจจะเลีย้งปลาดุกเพือ่การจําหนาย เราตองดูสมาชิกในครอบครัวของเราเห็นดวยสนับสนุน

หรือไม มีพื้นที่พอจะทําบอเลี้ยงปลาดุกหรือไม ใกลแหลงจัดซื้อ จัดหาพันธุปลาดุกมาเลี้ยง ถาเลี้ยงปลาดุก

แลว สามารถนําไปจําหนายในชุมชน ชุมชนใกลเคียง ผู คนในทองถิน่นิยมบริโภคหรือไม  ปลาดุก

สามารถนําไปประกอบอาหารไดหลายรูปแบบเชน นําไปยาง นําไปทําลาบ นําไปแกง นําไปทําเปน

ผลิตภัณฑพวกนํ้าพริก พรอมทั้งพิจารณาเงินทุนในการเลี้ยงปลาดุกดวย 

 2.3. วิเคราะหความรูทางวิชาการ 

        คือความรูดานการเลีย้ง การดูแลรักษา การจําหนาย การแปรรูปเพือ่เพิม่มูลคา การ

ฝกอบรมทักษะที่จําเปนตองฝกเพิ่มเติม เชน การขยายพันธุปลาดุกเพื่อการจําหนาย  การแปรรูปเพิ่มมูลคา

ผลผลิต ชองทางการตลาด การสงเสริมการขาย การจดบันทึก การขาย การวิเคราะหรายรับ-รายจาย  

 

ขอควรคํานึงในการตัดสินใจประกอบอาชีพ 

 การตัดสินใจที่จะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม  จะตองมีสิ่งทีจ่ะตองคิดหลายดานทั้งตองดูขอมูล มี

ความรู มีทุน แรงงาน สถานที ่มีกลวิธีการขายและคุณธรรมในการประกอบอาชีพดวย ขอควรคํานึงใน

การตัดสินใจประกอบอาชีพมี   ดังน้ี  

 1.  การตัดสินใจประกอบอาชีพโดยใชขอมูลอยางเหมาะสม 

 ในการประกอบอาชีพ ผูเรียนตองใชขอมูลหลายๆ ดาน มาเพื่อการตัดสินใจ  ขอมูลที่สําคัญ 

คือ ตองรูจักตนเองวามีความชอบหรือไม รูจักสภาพแวดลอมวาเหมาะสมกับการประกอบอาชีพน้ัน ๆ 

หรือไมและขอมูลที่สําคัญคือความรูทางวิชาการ 

 2.  มีความรูวิชาชีพน้ันๆ 

 การประกอบอาชีพอะไรก็ตองมีความรูในวิชาชีพนั้นๆ เพราะมีความรูในวิชานัน้ๆ อยางดีจะ

ทําใหสามารถปรับปรุงพัฒนาอาชีพน้ัน ๆ ไดดียิ่งขึ้น 

 3.  มีทุน แรงงาน และสถานที่ 

 ทุน แรงงาน สถานที ่เปนองคประกอบสําคัญในการประกอบอาชีพทําใหเกิดความมัน่ใจใน

การประกอบอาชีพเปนไปอยางราบร่ืน 
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 4.  มวีิธีการปฏิบัติงานและจัดการอาชีพ 

 ขัน้ตอน กระบวนการ การจัดการทีเ่หมาะสม มีประสิทธิภาพ ทําใหงานประสบความสําเร็จ 

ลดตนทุนการผลิต มีผลผลิตไดมาตรฐานตามที่ต้ังเปาหมายไว 

 5.  มีกลวิธีการขาย การตลาด 

 กลวิธีการขาย การตลาดที่สามารถตอบสนองความตองการ ความพึงพอใจของลูกคา ยอมทํา

ใหยอดขายเปนไปตามเปาหมาย 

 6.  มีการจัดการการเงินใหมีเงินสดหมุนเวียนสามารถประกอบอาชีพไปไดอยางตอเนื่องไม

ขัดของ 

 7.  การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายเพื่อใหทราบผลการประกอบการ 

 8.   มีมนุษยสัมพันธและมีจิตบริการ  การมีมนุษยสัมพันธทีดี่กับลูกคา มีความเปนกันเอง 

โดยเฉพาะการใชคําพูดทีเ่หมาะสมเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  ไปพรอมกับการมีจิตบริการให

ลูกคาดวยความจริงใจตองการเห็นลูกคามีความสุขในการบริโภคสินคา 

 9.  มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

  ผู ผลิตและผู ขายมีความซื ่อสัตยตอลูกคาใชวัตถุดิบที ่มีคุณภาพ ไมใชสารเคมีที ่มีพิษใน

ผลิตภัณฑ ซึ่งสงผลตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และการดําเนินช ีวิตของลูกคา 

 

เร่ืองที่ 2. การสรางงานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง  5 กลุมอาชีพใหม  
         

 การสรางงานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไดแบงกลุมอาชีพ  5 กลุมอาชีพใหม  คือ                    

1. เกษตรกรรม  2. อุตสาหกรรม (ในครอบครัว)  3. พาณิชยกรรม.  4.  ดานความคิดสรางสรรคการ                     

5. อํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง  โดยจะวิเคราะหแบงกลุม 5 กลุมอาชีพใหมเปนดานการผลิตกับดาน

การบริการดังนี้ 

             กลุมอาชีพ ดานการผลิต ดานการบริการ 

1. เกษตรกรรม 1. แปรรูปผลผลิต 

    - อาหารหลกั 

    - อาหารวาง    - ขนม 

    - เคร่ืองด่ืม (นํ้าตะไคร กระเจ๊ียบ 

   * พืช ตนไม ตัวอยางการตบ

แตงตนไม การจัดดอกกไม

ประดับในงานมงคล งานศพ การ

ดูแลตนไม การจัดสวน   
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             กลุมอาชีพ ดานการผลิต ดานการบริการ 

ใบเตย ขิง สัปปะรด เสาวรส ฯลฯ) 

2. เพาะเห็ด (แปรรูป) 

3. เพาะพันธุไม 

4.การเลี้ยงไกไข 

5. ขยายพันธุพืช 

6. ปลูกสมุนไพร 

   * สัตว เชน เลี้ยงสุนัข  การดูแล

ตัดขน 

 

 

 

      

2. อุตสาหกรรม (ใน

ครอบครัว) 

1. ไมนวดเทา ไมกดเทา 

2. ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว 

3. ผลิตเคร่ืองประดับทํามือ 

4. ผลิตสินคาจากวัสดุเหลือใช 

5. รองเทาแตะ เคร่ืองใช ประดับตบแตง 

6. ตะกราจะกราบหมาก  

7. เกาอ้ีทางมะพราว 

*  บรรจุสินคา 

*  สงสินคาตามบาน  ราน  โดย

ใชมอเตอรไซต 

*  ประกอบสินคา/ผลิตภัณฑ เชน 

ประกอบชอดอกไม 

3. พาณชิยกรรม 1. นํ้าเตาหูกับ ปาทองโก 

2. เคร่ืองด่ืม นํ้าเตาหู กาแฟ 

3. ผลิตปุยชีวภาพ นํ้าหมัก 

*  การขายตรง 

*  การขายปลีก 

*  การขายสง 

4. ดานความคิด

สรางสรรค 

1. ออกแบบบรรจุภัณฑ (ผา กระดาษ 

พลาสติค ฯลฯ) 

2. ออกแบบเคร่ืองใชตางๆ (ดวยวัสดุ

เหลอืใช) 

3. ออกแบบเฟอรนเิจอร 

4. ดนตรีพืน้บาน (โปงลาง อังกระลุง) 

5. การออกแบบเคร่ืองประดับ 

*  บริการผูกผาตบแตงงานพิธี

ตางๆ 

*  ลําตัด หมอรํา 

*  รองเพลงพื้นบาน 

*  เปาขุย 

5. การอํานวยการและ

อาชีพเฉพาะทาง 

การแพทยทางเลือก (การนวดแผนไทย 

ผอนคลาย บําบัด รักษา) 

*  หัวหนางาน 

*  Organizer รับจัดงานวันเกิด  

ฉลองงานแตง 

*  รับตบแตงสถานที่ 
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เร่ืองที่ 3  แนวทางการประกอบอาชีพใหประสบผลสําเร็จ 

 3.1 มีความรูคือ ตองรอบรู รอบคอบและระมัดระวัง 

  ความรอบรู  มีความหมายมากกวาคําวา ความรูคือนอกจากจะอาศัยความรูในเชิงลึกเกี่ยวกับ

งานที่จะทําแลว ยังจําเปนตองมีความรูในเชิงกวาง ไดแกความรู ความเขาใจในขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาว

แวดลอมและสถานการณที่เกี่ยวพันธกับงานที่จะทําทั้งหมด 

  ความรอบคอบ  คือ การทํางานอยางมีสติ  ใชเวลาคดิวิเคราะห  ขอมูลรอบดาน กอนลงมือทํา

ซื่งจะลดความผิดพลาด ขอบกพรองตาง ๆ ทําใหงานสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชตนทุนตํ่า 

  ระมัดะวัง  คือ ความไมประมาท ใหความเอาใจใสในการทํางานอยางตอเนื่องจนงานสําเร็จ 

ไมเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน หรืออุบัติเหตุอันไมควรเกิดขึ้น 

 3.2  คุณธรรมท่ีสงเสริมการประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จ คือ ความซื่อสัตย สุจริต ขยัน 

อดทน แบงปนการประกอบอาชีพตองสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคล สังคมและสิ่งแวดลอมอยางหลีกเลี่ยง

ไมได  เพื่อใหการประกอบอาชีพประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ไดรับการสนับสนุนจากผูเกี่ยวของ 

ผูรวมงาน และลูกคา ผูประกอบอาชีพตองมีคุณธรรม ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน  

  ความขยัน อดทน  คือ ความต้ังใจเพียรพยายามทําหนาที่การงาน การประกอบอาชีพอยาง

ตอเน่ือง สม่ําเสมอ  ความขยันตองปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญา แกปญหาจนงานเกิดผลสําเร็จผูที่มี

ความขยัน  คือผูที่ต้ังใจประกอบอาชีพอยางจริงจังตอเน่ือง  ในเร่ืองที่ถูกที่ควร มีความพยายามเปนคนสู

งาน ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ต้ังใจทําหนาที่อยางจริงจัง 
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  ซื่อสัตย  คือการประพฤติตรง ไมเอนเอียง จริงใจไมมีเลหเหลี่ยมผูที่มีความซื่อสัตย คือผูที่

ประกอบอาชีพตรงไปตรงมา ไมคตโกง ไมเอาเปรียบผูบริโภค ไมใชวัตถุที่เปนอันตราย และคํานึงถึง

ผลกระทบกับสภาพแวดลอม 

  ความอดทน  คือ การรักษาสภาวะปกติของตนไวจะกระทบกระทัง่ปญหาอุปสรรคใด ผูมี

ความอดทน ในการประกอบอาชีพ นอกจากจะอาศัยปญญาแลว ลวนตองอาศัย ขันติ  หรือความอดทนใน

การตอสูแกไขปญหาตางๆ ใหงานอาชีพบรรลุความสําเร็จดวยกันทั้งสิ้น 

  การแบงปน / การให  คือการแบงปนสิ่งที่เรามี หรือสิ่งที่สามารถใหแกผูอ่ืนไดและเปน

ประโยชนแกผูที่รับ การใหผูอ่ืนที่บริสุทธิใจไมหวังสิ่งตอบแทนจะทําใหผูใหไดรับความสุขที่เปนความ

ทรงจําที่ยาวนาน 

  การประกอบอาชีพโดยขยัน อดทน ซื่อสัตย รูจักการแบงปนหรือใหสิ่งตาง ๆ ที่สามารถให

ไดแกลูกคาและชุมชนของเรายอมไดรับการตอบสนองจากลูกคาในดานความเชื่อถือ 

 

 3.3  ขอดีของการประกอบอาชีพอิสระ 

      1.  จัดต้ังงายประกอบอาชีพไดรวดเร็ว 

      2.  มีคาใชจายและตนทุนตํ่า 

      3.  มีความใกลชิดกับลูกคา สื่อสารไดทันที โฆษณาปากตอปาก 

      4.  มีความคลองตัวสูง ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงไดรวดเร็ว 

      5.  สามารถขอรับการสนับสนุนดานการเงินจากองคกรทองถิ่นไดและ 

      6.  มีแหลงเงินทุนกูเพื่อขยายกิจการไดงาย เชน ธนาคารออมสนิ ธนาคาร ธกส . และสถาบัน

การเงินในหมูบาน 

 

3.4  ตัวอยางองคประกอบท่ีสําคัญของโครงการการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

องคประกอบที่สําคัญของการประกอบอาชีพ…………………………………………………….. 

1. ศักยภาพของผูเรียน / ผูประกอบอาชีพ 

ความพรอมเร่ือง                                              

 เงินทุน…………………………………………………………………………………… 

 ทําเล……………………………..………………………………………………………. 

 ที่ต้ัง…………………………..…………………………………………………………. 

  ความรูดานงานอาชีพ…………………………………………………………………... 
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2. การตลาด 

  ภาพรวมอาชีพ…………………………………………………………………………... 

  สภาพการบริโภคในชุมชน……………………………………………………………… 

  แนวโนม พฤติกรรมของผูบริโภค………………………………………………………. 

  สวนแบงการตลาด……………………………………………………………………… 

  กลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก………………………………………………………………. 

3. ดานผลิตภัณฑ ( ตองผลิตใหสินคามีคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ไดมาตรฐาน) 

 คดิคนสตูรใหม……………………………………………………….………….……… 

 สินคาหลากหลาย………………………………………..………………………….…… 

 การสรางตราสินค า( brant) ……………………………………………………………….... 

4. ดานสถานที่ 

      การจัด  ตบแตงราน…………………………………………………………………..…. 

      การจัด หาวัสดุ อุปกรณ…………………………………………………………….…… 

5. ชองทางการจัดจําหนาย 

   รานคา……………………………………………………….……….…………………                                          

   Supermarket…………………………………………………………………….……… 

        Delivery………………………………………………………………………….…… 

6. การกาํหนดราคาขาย 

   ราคาขายปลีก………………………………………………………………………….. 

   ราคาขายสง……………………………………………………………………………. 

7. การสงเสริมการขาย 

การประชาสัมพันธ      แผนพับ             แผนปลิว            ปาย      โปรโมชั่น       

8. การผลิต 

การใชแรงงาน      การใชแรงงานตนเอง       การใชแรงงานตนเองและครอบครัว  

     การใชแรงงานในชุมชน      การใชแรงตนเองสมาชิกกลุม 

การใชวัตถุดิบ       มีอยูในครอบครัวตนเอง     มีอยูในชุมชน 

            9.  การจัดการสินคา 

     การเก็บรักษา…………….……………………………       

             การจัดสง การกระจาย ………………………………… 
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 10. โครงสรางองคกร 

         มอบหมายผูรับผิดชอบชัดเจน 

    เราทําเองทุกขั้นตอน 

 11. การลงทุน 

    พื้นที่ ตรม………………………………………………………………………..…… 

    ดูแลธุรกิจคาใชจาย/งบประมาณการลงทุน……………………….…………….……. 

ลําดับ รายการ จาํนวนเงิน (บาท/สตางค) 

   

   

   

 

  งบประมาณคาใชจายตอ 1 เดือน 

ลําดับ รายการ จาํนวนเงิน (บาท/สตางค) 

   

   

   

  

 12. ระยะเวลาคืนทุน 

     1 เดือน       2 เดือน       3 เดือน       4 เดือน       5 เดือน       6 เดือน 

 

 13. เงื่อนไขและขอจํากัดที่สําคัญ 

    ปจจัยที่สงผลใหประสบความสําเร็จ 

   การไมละเลย กํากับ ดูแลธุรกิจ 

   ทําเล ที่ต้ัง การจัดตบแตงราน 

   การผลิตทุกขั้นตอนไดมาตรฐานและปลอดภัย 

   พัฒนาสินคาและบริการตอเน่ือง 

   อ่ืนๆ ........................................................................................................................... 

   ขอควรระวังที่สงผลใหเกิดความลมเหลว................................................................... 

   ………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………. 
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 3.5  กรณีตวัอยางวิธีการเลี้ยงปลาในบอพลาสติกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  การเลี้ยงปลาในบอพลาสติกเปนการเร่ิมตนการเลี้ยงปลาอีกวิธีหนึ่งที่ใชตนทุนตํ่า ใชพืน้ที่ไม

มาก   สามารถใชแรงงานในครัวเรือนในการขุดบอและดูแล ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

  1. การเตรียมบอเลี้ยงปลา 

   1.1 การเลือกสถานที่ขุดบอเลี้ยงปลา ควรเลือกพื้นที่โลงไมมีตนไมใหญคลุมเน่ืองจากใบไม

ที่หลนใสบอจะสงผลตอคุณภาพของนํ้าที่ใชเลี้ยงปลา หรืออาจใชตาขายขึงเหนือบอปลา  เพื่อกันไมให

ใบไมหลนลงบอปลาก็ไดนการเร่ิมตนการเลี้ยงปลาอีกวิธีหน่ึงที่ใทุ      

   1.2 การขุดบอ เมื่อเลือกพื้นที่ไดแลวขุดบอขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 4 เมตร ความลึกไมเกิน 

1 เมตร  

                       1.3 การปูพลาสติก    เมื่อขุดบอไดขนาดที่ตองการแลว ตอไปเปนขั้นตอนของการปู

พลาสติก กอนปูพลาสติกตองตรวจสอบกนบอกอนวามีเศษวัสดุ รากไมหรือไม ถามีตองเก็บออก และ             

หากระสอบปุย ปูพื้นบอกอนปูพลาสติกเพื่อกันไมใหเศษวัสดุเหลาน้ันแทงพลาสติก ชายของพลาสติก                 

ทั้ง 4 ดาน เก็บพันไวที่ขอบบอ ตกแตงขอบบอใหสวยงาม ปลูกพืชผัก สวนครัวร ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

                      1.4 การปรับสภาพนํ้า เตรียมหัวเชื้อ EM 1 ลิตร มูลวัว 1 บุงกี๋ และดินเหนียว 1 บุงกี๋ ผสมกัน

และใสไวที่กนบอใสนํ้าใหเต็มบอ ทิ้งไว 7-10 วัน ชวงน้ีสามารถปลูกผักบุง ผักกระเฉด พื้นที่ 1 ใน 3 ของ

บอสงัเกตดู ถาผักที่ปลูกในนํ้าทอดยอด หมายถึง ภาพนํ้าอมพรอมที่จะปลอยลูกปลา 

  2. การปลอยลูกปลาและการใหอาหาร 

                    2.1 ปลาดุกขนาด 1 เซนติเมตร จะปลอย 200 - 300 ตัวตอ 1 บอ ราคาตัวละประมาณ                 

75  สตางค  

                    2.2 อาหารและการใหอาหาร สําหรับอาหารเปนอาหารสําหรับปลาดุกเล็กใชเลี้ยงตลอด                

2 เดือนคร่ึง ถึง 3 เดือน แลวจึงเปลี่ยนอาหารใหปลาดุกขนาดกลางและอาหารปลาดุกใหมโดยใหอาหาร 

วันละ 2 คร้ัง เชา - เย็น ปริมาณอาหารใหอาหารคร้ังละ 1 กิโลกรัมตอ 1 บอ 

            3. การถายเทนํ้าขณะเลี้ยงปลา 

                     การเลี้ยงปลาในบอพลาสติก ไมตองถายเทนํ้าทิ้ง แตใหสังเกตนํ้าในบอ ถานํ้าขุนมากใหนํา

นํ้าในบอรดตนไม พืชผักสวนครัวขอบบอ และบริเวณใกลเคียง และเติมนํ้าใหไดระดับเดิมและหากนํ้ามี

กลิ่นเหม็น ใหเติมหัวเชื้อ EM 1 ลติร เพื่อปรับสภาพนํ้า 

            4. การจับปลาและผลผลิต 

                     เมื่อเลี้ยงปลาไปได ประมาณ 4 เดือนเศษ ปลาดุกมีขนาด 6 ตัวตอ 1 กโิลกรัมในการจับปลา 

ถาทยอยจับเพื่อบริโภคจะใชการตกปลา   เพราะถาใชวิธีการตักปลาในบอ ปลาที่เหลือจะไมกินอาหาร ใน 

1 บอจะไดปลาดุก 80 กิโลกรัม ราคาจําหนายกิโลกรัมละ 40 บาท (ราคาขึ้นลงตามราคาตลาด) 
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  5.  ตลาดและผลตอบแทน 

    การเลี้ยงปลาในบอพลาสติก เปนการเลี้ยงปลาแบบครบวงจรตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยขอบบอจะปลูกพืชผักสวนครัว  ใชนํ้าจากบอปลารดพืชผัก พืชผักที่เหลือจากการบริโภค 

สามารถจําหนายได เชนเดียวกับปลาในบอที่ใชบริโภคในครัวเรือน เหลอืจากการบริโภคในครัวเรือน

สามารถจําหนายในชุมชนได 

            6. ตนทุนการผลิต (ราคาขึ้นลงตามราคาตลาด) 

           การเลี้ยงปลา 1 บอ มีการลงทุน ดังน้ี 

                     1. คาพลาสติก   500 บาท 

                     2. คาตาขายกั้นขอบบอ  100 บาท 

                     3. คาอาหารปลา 2 กระสอบ ๆ ละ                

       400 บาท เปนเงิน  800 บาท 

                     4. คาลูกปลาดุก    200 บาท 

                        รวม 1,600 บาท 

            7.  ตัวอยางการทําอาหารปลาดุก  

                สวนผสม 

                      1. รําละเอียด     2   กระสอบปุย 

                      2. กากมะพราว    1 กระสอบปุย 

                     3. ปลาปน   6 กโิลกรัม 

                     4. กากถั่วเหลือง  6 กโิลกรัม 

                     5. จุลินทรีย EM  1 ลติร 

                    6. กากน้ําตาล  1 กโิลกรัม 

                    7. นํ้ามันพืช  1 – 2 ลติร 

 วิธีทํา 

  1.  นําสวนผสมขอ 1   จํานวน 1 กระสอบ ขอ 2,3,4 คลุกใหเขากัน 

                 2.  นําสวนผสม ขอ 5 ,6 ผสมนํ้า 20 ลติร เพื่อคลุกเคลาสวนผสม ขอ 1 หมกัไว 12 ชั่วโมง 

                3.  นําสวนผสมที่หมักไวในขอ 1,2 ผสมกับรําละเอียด   1   กระสอบและนํ้ามันพืช 1 – 2 ลติร

คลุกเคลานําเขาเคร่ืองอัดเม็ดผึ่งแดด   2   วัน เกบ็ไวใชได   2   เดือน 

         เกร็ดความรู 

              1. การซื้อพันธุปลากอนการเคลื่อนยายใหปลาอดอาหาร 1 – 2 วัน เพื่อปองกันปลาด้ินและทํา

ใหปลาไสขาดเวลาเลี้ยงปลาจะไมโต 
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              2. การเคลื่อนยายปลาใหเตรียม นํ้ามันพืช 30 ซีซี : เกลือ   1   ชอนโตะ คนใหเขากันตักใสใน

ถุงหรือที่มีพันธุปลา อยูประมาณ 1 ชอนชา เพื่อปองกันปลาบาดเจ็บ  

              3. การปองกันปลาหนีจากบอเวลาฝนตก ใชวธิหีากมฝีนตกใหหวานอาหารใหปลากนิ สัก                  

2 – 3 คร้ัง เพือ่หลอกวาเวลาฝนตกจะไดกนิอาหารแลวปลาจะไมหนี 

              4   การเปลี่ยนถายนํ้าใหดูดนํ้าออก 1 สวน ใน 3 สวน และนํานํ้าที่ใสใหมใหทําเปนละออง

ฝอยโดยใชสายยางเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหแกปลา 

             5.  การจับปลาเพื่อบริโภค   โดยใชวิธีใชสายยางฉีดนํ้าเหมือนกับฝนตกปลาจะเลนนํ้าจากน้ัน

ใชสวิงตักปลา ที่เลนนํ้าทันที ปลาจะไมรูสึกถึงอันตรายและจะกินอาหารตอและไมหนี 

       

 ขอดีของการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก  

            1. ใชพื้นที่เลี้ยงนอย สามารถเลี้ยงไดทุกที ่ 

            2.  การสรางบอเลี้ยงไดงาย  

            3.  ระยะเวลาเลี้ยงสั้น  

            4.  เลี้ยงงาย อดทนตอสภาพนํ้าไดดี  

            5.  บริโภคเองในครัวเรือน และมีเหลือจําหนาย  

       

  การเลือกสถานท่ีสรางบอ  

           1.  อยูใกลบาน  

           2.  อยูที่รมหรือมีหลังคา  

          3.  สามารถเปลี่ยนถายนํ้าไดสะดวก  
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3.6 กรอบแนวคิดในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดอยางมั่นคง  มั่งคั่ง และย่ังยืน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษา กศน.มี

อาชีพมีรายได

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

งานที่ชอบ 

งานที่รัก 

งานที่อยากทํา 

งานที่ทําแลวมีความสุข 

คดิเปนดวยขอมลู 3 ดาน 

พจิารณาทรัพยากร 5 ดาน 

ตัดสินใจประกอบอาชีพ 

ผลการประกอบการ 

P 

A 

C 

D 

   มีองคความรูดี 

  มีทุน แรงงาน สถานที่     

เหมาะสม 

มีการปฏิบัติงานและการ

จัดการเปนขั้นตอน 

  มีการขาย การตลาด    

หลากหลาย 

  มคีณุธรรมในการประกอบ  

อาชีพ 

ใชฐานเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
ใชวงจร                
PDCA                
พัฒนาอาชีพ
ตอเนื่อง 
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กิจกรรมการเรียนรู 

 ใหผูเรียนวางแผนแนวทางการประกอบอาชีพของตนเอง  ทั้งผูที่ตองการเขาสูอาชีพใหมและ

พัฒนาอาชีพโดยมีขั้นตอนดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี  1  ใหแบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุมละ 5 – 7 คน แตละกลุมใหเลือก หัวหนากลุม 1 คน 

และเลขากลุม 1 คน รวมระดมพลังสมองแลกเปลีย่นเรียนรูตามหัวขอดังตอไปน้ี 

 1.  การประกอบอาชีพตามแนวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  อาชีพที่เชื่อมั่นวาสามารถทําไดในชุมชนของเรา 

 3.  รวมกันรางรายละเอียด สิ่งที่ตองใช สิ่งที่ตองทําในการประกอบอาชีพนั้น ๆ (ทํา 1- 2  อาชีพ)

 ทั้งน้ีใหประธานเปนผูดําเนินการ  เลขากลุมจดบันทึกสรุปสาระสําคัญเพื่อนําเสนอ 

 ข้ันตอนท่ี  2   ใหทุกกลุมรวมกันคัดเลือกอาชีพจากกิจกรรมที่  1  ตามที่กลุมตกลงรวมทั้งอาชีพที่

สามารถทําเปนรายบุคคล และเปนกลุม นํามาเขียนเปนโครงการประกอบอาชีพที่สามารถนําไปปฏิบัติได

จริง 

 ข้ันตอนท่ี 3  ใหผูเรียนแตละคน แตละกลุม นําโครงการประกอบอาชีพที่นําเสนอ (ตรวจสอบ

ความสมบูรณ) ไปประกอบอาชีพ โดยมีการรวมระดมทุน จัดหาทุน การแบงงานกันทํา  การลงมติรวมกัน

ตัดสนิใจ ระยะเวลาดําเนินการถายใน 1 ภาคเรียนแลวสรุปผลการประกอบอาชีพเสนอครู กศน. 
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เอกรินทร  สี่มหาศาล และคณะ, คุณธรรมนําความรูสู...... เศรษฐกิจพอเพยีง ป.6  กรุงเทพฯ   

 : บริษัท อักษรเจริญทัศน อาท จํากัด. มปพ. 
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หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551 

รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหนังสือเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คร้ังที่ 1  ระหวางวันที่  10 – 13  กุมภาพันธ   2552  ณ  บานทะเลสคีรีม รีสอรท จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

 1.  นายศรายทุธ บรูณเจริ ผอ. กศน. อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 

 2. นายจํานง หนูนลิ สาํนักงาน กศน. อําเภอเมอืง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

คร้ังที่ 2  ระหวางวันที่  29  มิถุนายน  2552 – วันที่  3  กรกฎาคม  2552  ณ  โรงแรมแกรนด เดอวิลล   กทม. 

 นางพฒันสดุา สอนซื่อ กลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 

 

รายชื่อผูเขารวมประชุมบรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

คร้ังที่ 1  ระหวางวันที่  7 – 10   กนัยายน  2552   ณ  โรงแรมอูทองอินน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 นางพฒันสดุา สอนซื่อ กลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 
 

คร้ังที่ 2  ระหวางวันที่  12 – 15   มกราคม   2553  ณ  โรงแรมอูทองอินท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 1.  นางพฒันสดุา สอนซื่อ ขาราชการบาํนาญ 

 2. นายอุชุ เชื้อบอคา สาํนักงาน กศน. อําเภอหลงัสวน จังหวัดชุมพร 

 3. นางสาวพชัรา ศริพิงษาโรจน สาํนักงาน กศน. จังหวัดกระบี ่

 4. นายวิทยา บรูณะหิรัญ สาํนักงาน กศน. จังหวัดพงังา 
 

รายชื่อผูเขารวมประชมุปฏิบัติการปรับปรุงเอกสารประกอบการใชหลักสูตรและสือ่ประกอบการเรียน

หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

ระหวางวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมมริามา กรุงเทพฯ 

 1.  นางผกาพันธ      วัฒนปราณี     ขาราชการบาํนาญ    

 2.  ส.อ.อวยพร     ศริวิรรณ      ผอ. กศน. อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 3.  นางฤดี     ศิริภาพ      ผอ. กศน. อําเภอบางบวัทอง  จังหวัดนนทบรุี 

 4.  นางสาวสุรัตนา  บูรณะวิทย      สถาบันกศน.ภาคตะวันออก 

 5.  นางสาวธนสรวง ชัยชาญทิพยุทธ  กลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 

 6.  นางสาวเยาวรัตน คําตรง      กลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 
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คณะผูจัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

1. นายศรายุทธ บูรณเจริญ ผอ.กศน.อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 

2. นายจํานง หนูนลิ กศน. อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. นางพัฒนสุดา   สอนซื่อ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1. นางพฒันสดุา  สอนซื่อ       ขาราชการบาํนาญ 

2. นายอุชุ  เชื้อบอคา        สาํนักงาน กศน. อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

3. นางสาวพชัรา  ศริพิงษาโรจน       สาํนักงาน กศน. จังหวัดกระบี ่

4. นายวิทยา บูรณะหิรัญ       สาํนักงาน กศน. จังหวัดพังงา 

 

ผูพิมพตนฉบบั 

1.  นางสาวปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3.  นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4.  นางสาวชาลีนี ธรรมธษิา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวอลิศรา บานช ี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูพัฒนาและปรับปรุง คร้ังที่ 2 

 

ท่ีปรึกษา 

1.  นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 

2.  ดร.ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3.  นายวัชรินทร จําป รองเลขาธิการ กศน. 

4.  นางวัทนี จันทรโอกลุ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาสือ่การเรียนการสอน 

5.  นางชุลีพร ผาตินินนาท ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเผยแพรทางการศึกษา 

6.  นางอัญชลี ธรรมวิธีกุล หัวหนาหนวยศกึษานิเทศก 

7.  นางศุทธินี งามเขตต ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูพัฒนาและปรับปรุง คร้ังท่ี 2 

1.   นางผกาพันธ      วัฒนปาณี ขาราชการบาํนาญ    

2.   ส.อ.อวยพร         ศริวิรรณ ผอ. กศน. อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ             

3.   นางฤดี ศิริภาพ ผอ. กศน. อําเภอบางบวัทอง  จังหวัดนนทบรุี 

4.   นางสาวสุรัตนา   บูรณะวิทย สถาบันกศน.ภาคตะวันออก 

5.   นางสาวธนสรวง  ชัยชาญทิพยุทธ กลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 

6.   นางสาวเยาวรัตน  คําตรง กลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 

 

 

 

 


