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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 



 หนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน เปนแบบเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรูระดับ ผลการ

เรียนรูท ีค่าดหวัง และขอบขายเน้ือหาของรายวิชาน้ัน ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนือ้หาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามทีก่ําหนด แลว

ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมตามที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจใน

เน้ือหาน้ันใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเร่ืองตอ ๆ ไป 

3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเร่ืองของแตละเร่ือง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเน้ือหาในเร่ือง

นั้นๆ อีกคร้ัง และปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหา แตละเร่ือง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและ

เพื่อนๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกนัได 

4. หนังสือเรียนเลมน้ีมี  4 บท คือ 

บทที่  1     ความพอเพียง 

บทที่  2     การประกอบอาชีพอยางพอเพียง 

  บทที่  3      การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง 

  บทที่  4     เครือขายดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสราง รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ทช21001) 



สาระสําคัญ 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชดํารัสชี้แนะแนว

ทางการดํารงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับใหดําเนินชีวิตไปในทางสายกลางโดยเฉพาะ

การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความ

มีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก

การเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายใน ทัง้นีจ้ะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความ

ระมัดระวังอยางยิ ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและดําเนินการทุกขั ้นตอน และ

ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูทีเ่หมาะสมดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ 

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทัง้ดานวัตถุ สังคม 

สิง่แวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายแนวคิด หลักการ ความหมาย ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

2. บอกแนวทางในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 

3. เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4. แนะนํา สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวและชุมชนใหเห็นคุณคาและนําไปปฏิบัติในการ

ดําเนินชวีติ 

 

ขอบขายเนือ้หา 

 บทที่    1   ความพอเพียง 

   เร่ืองที่  1   ความเปนมา ความหมาย หลักการแนวคิดของหลักปรัชญาของ 

        เศรษฐกจิพอเพยีง 

   เร่ืองที่  2   การแสวงหาความรู 

 บทท่ี 2  การประกอบอาชีพอยางพอเพียง  

   เร่ืองที่  1   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรที่มีอยูของ 

        ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

   เร่ืองที่  2   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพ 

 

 

 

 บทท่ี 3    การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง  



   เร่ืองที่  1  การวางแผนการประกอบอาชีพ  ตามหลักปรัชญา                                      

       ของเศรษฐกจิพอเพยีง  

   เร่ืองที่  2  โครงการและแผนงานประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญา 

       ของเศรษฐกจิพอเพยีง      

 บทท่ี 4  เครือขายดําเนินชีวิตแบบพอเพียง   

   เร่ืองที่  1  การสงเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญา                                            

                                          ของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล ชุมชน ที่ประสบผลสําเร็จ 

   เร่ืองที่  2  การสรางเครือขายการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต  

          ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

   เร่ืองที่  3  กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง



1 

บทที ่ 1 

ความพอเพียง 

 

สาระสําคัญ 

 เศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักคิด หลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตามแนวทางสายกลางของกลุม

บุคคลทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจใหกาว

ทันตอความเปลีย่นแปลงในยุคโลกาภิวัตนดวยความพอเพียง คือมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล มี

ระบบภูมิคุ มกันในตัวที ่ดีตอการมีผลกระทบตางๆ อันเกิดจากการเปลี ่ยนแปลงทั้งภายนอกและ

ภายในประเทศ โดยจะตองมีความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ควบคูไปกับการมีความรูที่

เหมาะสม มีความสํานึกในคุณธรรม เพือ่ใหสมดุลและพรอมรองรับการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วและ

กวางขวางทั้งทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

 
 

ผลการเรียนที่คาดหวัง 

 อธิบายแนวคิด หลักการ ความหมาย ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่  1  ความเปนมา ความหมาย ของหลักการแนวคดิของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เร่ืองที่  2  การแสวงหาความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

เร่ืองที่  1  ความเปนมา ความหมาย หลักการแนวคดิของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                พอเพียง 

 

ความเปนมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชี ้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน ที่พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2517  มีใจความวา  

“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขัน้ ตองสรางพืน้ฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช ของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอนโดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา 

เมื ่อไดพื ้นฐานมั ่นคงพรอมพอควร และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะ

เศรษฐกิจขัน้ทีสู่งขึน้โดยลําดับตอไป...” และนับจากนัน้เปนตนมาพระองคไดทรงเนนย้าํถึงแนวทางการ

พัฒนาหลักแนวคิดพึง่ตนเองเพื่อใหเกิดความพอมี พอกิน พอใชของคนสวนใหญ โดยใชหลักความ

พอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี ตลอดจนทรงเตือนสติปวงชนชาว

ไทยไมใหประมาท มีความตระหนักถึงการพัฒนาอยางเปนขัน้เปนตอนทีถู่กตองตามหลักวิชา และการมี

คุณธรรมเปนกรอบในการปฏิบัติและการดํารงชีวิต 

 ในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ นับวาเปนบทเรียนของการพัฒนาที่

ไมสมดุลและไมมีเสถียรภาพ  ซึ่งสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนสวนใหญ สวนหนึง่เปนผล

มาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีไ่มไดคํานึงถึงระดับความเหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ หรือ

ความพรอมของคนและระบบและอีกสวนหนึ่งนัน้ การหวังพึง่พิงจากตางประเทศมากเกินไปทั้งในดาน

ความรู เงินลงทุน หรือตลาด โดยไมไดเตรียมสรางพื้นฐานภายในประเทศใหมีความมั่นคงและเขมแข็ง 

หรือสรางภูมิคุมกันทีดี่เพือ่ใหสามารถพรอมรับความเสีย่งจากความผกผันเปลีย่นแปลงของปจจัยภายใน

และภายนอก บทเรียนจากการพัฒนาทีผ่านมานัน้ทําใหประชาชนคนไทยทุกระดับในทุกภาคสวนของ

สังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ หันกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาและการดําเนิน

ชีวิตของคนในชาติ  แลวมุงใหความสําคัญกับพระราชดําริของพระบามสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องการ

พฒันาและการดําเนินชวีติแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาคนควาพัฒนาความรู ความเขาใจเกีย่วกับ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในเชิงกรอบแนวคิดทางทฤษฎีและใชเปนแนวในการนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันมากขึ้น 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเชิญผู ทรงคุณวุฒิจาก

หนวยงานตางๆ มารวมกันพิจารณา กลั่นกรอง พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทีไ่ดพระ

ราชทายแกปวงชนชาวไทยในโอกาสตางๆ ที่เกี ่ยวของกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแลวสรุปเปนนิยาม

ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และไดอัญเชิญเปนปรัชญานําทางในการจัดทําแผนพัฒนา

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

พอเพียงและนําไปเปนพืน้ฐานและแนวทางในการดําเนินชีวิตอันจะนําไปสูการพัฒนาที่สมดุลและยัง่ยืน 

ประชาชนมีความเปนอยูรมเย็นเปนสุข สังคมมีความเขมแข็ง และประเทศชาติมีความมั่นคง 

 

ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาทีเ่ปนแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตนของแต

ละบุคคลและองคกรทุกระดับต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศทั้งในการพัฒนาและ

บริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยคํานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพตนเองและ

สภาวะแวดลอม ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเองโดยใชความรูอยางถูกหลักวิชาการดวย

ความรอบคอบและระมัดระวังควบคูไปกับการมีคุณธรรม ไมเบียดเบียนกัน แบงปน ชวยเหลือซึ่งกันและ

กันและรวมมือปรองดองกันในสังคม ซึง่นําไปสูความสามัคคี การพัฒนาทีส่มดุลและยั่งยืนพรอมรับตอ

การเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตนได 

 

หลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช ไดพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อทีจ่ะใหพสกนิกรชาวไทยไดเขาถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไวซึง่ทฤษฎีของการพัฒนาที่

ยัง่ยืน ทฤษฎีนี้เปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตซึ่งอยูระหวางสังคมระดับทองถิ่นและตลาดระดับสากล 

จุดเดนของแนวปรัชญานีค้ือแนวทางทีส่มดุล โดยใชหลักธรรมชาติทีเ่ปนเหตุเปนผลอยางเชือ่มโยง 

พัฒนาใหทันสมัย และกาวสูความเปนสากลได โดยปราศจากการตอตานกระแสโลกาภิวัตน 

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญในชวงป พ.ศ. 2540 เมือ่ปที่ประเทศไทยตองการ

รักษาความมัน่คงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพือ่ทีจ่ะยืนหยัดในการพึง่ตนเองและพัฒนานโยบาย         

ทีส่ําคัญเพือ่การฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสรางแนวคิดเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองได ซึ่งคนไทยจะ

สามารถเลี้ยงชีพโดยอยูบนพื้นฐานของความพอเพียงและการนําแนวคิดดังกลาวมาใชก็ไดผานการทดลอง

ในพระตําหนักสวนจิตรลดารโหฐานและโครงการในภูมิภาคตาง ๆ หลายโครงการ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริวา มันไมไดมีความจําเปนที่เราจะกลายเปนประเทศ

อุตสาหกรรมใหม (NIC) พระองคไดทรงอธิบายวา ความพอเพียงและการพึ่งตนเอง คือ ทางสายกลางที่จะ

ปองกันการเปลี่ยนแปลงความไมมั่นคงของประเทศได และการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อ

วาจะสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางทางสังคมของชุมชนใหดีขึ้น โดยมีปจจัย 2 อยาง คือ 

1. การผลิตจะตองมีความสัมพันธกันระหวางปริมาณผลผลิตและการบริโภค 

2. ชุมชนจะตองมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเองอยางครบวงจร 

ผลที่เกิดขึ้น คือ 
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1. เศรษฐกจิพอเพยีงสามารถที่จะคงไวซึ่งขนาดของประชากรที่ไดสัดสวน 

2. ใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

3. รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และปราศจากการแทรกแซงจากปจจัยภายนอก 

ปจจุบันแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดมีการนําไปใชเปนนโยบายของรัฐบาล และปรากฏใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 78 (1)วา “การบริหารราชการแผนดินใหเปนไป

เพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตาม

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และคาํนึงถงึผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสาํคญั” 

 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาทีตั่้งอยูบนพืน้ฐานทางสายกลางและความ

ไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวทีด่ีตลอดจนใชความรู 

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 รวมทั้งวัฒนธรรมในแตละทองถิ ่น และไมนอยเกินไป

จนกระทั่งไมเพียงพอที่จะดําเนินการได ซึ่งการตัดสินวาในระดับพอประมาณนัน้จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบในการวางแผนและตัดสินใจอยางมีคุณธรรมดวย  เชน ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน ไม

ทําใหสังคมเดือดรอน ไมทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกีย่วกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยาง

มีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานัน้

อยางรอบคอบ ครบวงจรบนพื้นฐานของความถูกตอง ความเปนจริง ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลัก

ศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมทีดี่งาม ทัง้ในระยะยาว ทัง้ตอตนเอง ผู อื ่น และสวนรวม การคิด

พิจารณาแยกแยะใหเห็นความเชื่อมโยงของเหตุ ปจจัย ตางๆ อยางตอเนื่อง อยางเปนระบบจะทําใหบรรลุ
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เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ มีขอผิดพลาดนอย การที่จะวางแผนดําเนินการสิง่ใดอยางสมเหตุสมผล 

ตองอาศัยความรอบรู ขยันหมัน่เพียร อดทนทีจ่ะจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและแสวงหาความรูที ่

ถูกตองอยางสม่าํเสมอ มีความรอบคอบในความคิด พิจารณาตัดสินใจ โดยใชสติ ปญญา อยางเฉลียว

ฉลาดในทางที่ถูกที่ควร 

 3.3 การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยน

ดานตางๆ ที่จะเกิดทั้งในดานเศรษฐกิจสังคม สิง่แวดลอม และวัฒนธรรม เพื่อใหสามารถปรับตัวและ

รับมือไดทันที หรือกลาวไดวาการทีจ่ะทําอะไรอยางไมเสีย่งเกินไป ไมประมาท คิดถึงแนวโนมความ

เปนไปไดของสถานการณตางๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได แลวเตรียมตนเอง เตรียมวิธีการทํางานรองรับกับการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ เพื่อใหการทํางานสามารถดําเนินเปนไปไดอยางราบรืน่และนํามาซึง่ผลประโยชนใน

ระยะยาวและความสุขที่ยั่งยืน 

 4.  เงื่อนไข  การตัดสินและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัยทัง้ความรู

และคุณธรรมเปนพื้นฐาน ดังน้ี 

 4.1  เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกีย่วกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน 

ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานัน้มาพิจารณาใหเชื ่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความ

ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

 4 .2  เงื่อนไขคุณธรรม คุณธรรมที จ่ะตองเสริมสรางให เปนพืน้ฐานของคนในชาติ 

ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซือ่สัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร รูผิดรูชอบ 

ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตอยางถูกตองและเหมาะสม ไมโลภและไมตระหนี่ รู จักแบงปนและ

รับผิดชอบในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม 

 5.  แนวทางการปฏิบัติ/ผลที ่คาดวาจะไดรับจากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมกับการเปลี่ยนแปลงในทุกดานทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี 
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สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

แผนภาพแสดงแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 3 หวง 2 เง่ือนไข 

 

 ระบบเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนใหบุคคลสามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน และใชจายเงินที่

ไดมาอยางพอเพียงและประหยัด  ตามกําลังของเงินของบุคคลนัน้ โดยหลีกเลี่ยงการกูหนีย้ืมสิน และถามี

เงินเหลือก็แบงเก็บออมไวบางสวน ชวยเหลือผู อื ่นบางสวน และอาจจะใชจายมาเพื ่อปจจัยเสริมอีก

บางสวน (ปจจัยเสริมในทีนี่เ้ชน ทองเทีย่ว ความบันเทิง เปนตน) สาเหตุที่แนวทางการดํารงชีวิตอยาง

พอเพียง ไดถูกกลาวถึงอยางกวางขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการดํารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปจจุบัน

ไดถูกปลูกฝง สราง หรือกระตุนใหเกิดการใชจายอยางเกินตัว ในเรือ่งทีไ่มเกีย่วของหรือเกินกวาปจจัยใน

การดํารงชีวิต เชน การบริโภคเกินตัว ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแตงตัว

ตามแฟชั่น การพนันหรือเสีย่งโชค เปนตน จนทําใหไมมีเงินเพียงพอเพื ่อตอบสนองความตองการ

เหลาน้ัน สงผลใหเกิดการกูหน้ียืมสิน เกิดเปนวัฎจักรที่บุคคลหน่ึงไมสามารถหลุดออกมาได ถาไมเปลี่ยน

แนวทางในการดํารงชีวิต 

 13 นักคิดระดับโลกเห็นดวยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีการนําเสนอบทความ                   

บทสัมภาษณเปนการยื่นขอเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหแกโลก เชน  

 ศ.ดร.วูลฟกัง ซัคส นักวิชาการดานสิ ่งแวดลอมคนสําคัญของประเทศเยอรมนี สนใจการ

ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนที่รูจักในเยอรมนี 

 ศ.ดร.อมาตยา เซน ศาสตราจารยชาวอินเดีย เจาของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร ป 1998 

มองวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนการใชสิ่งตาง ๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีพ และใชโอกาสใหพอเพียง

กับชีวิตที่ดี ซึ่งไมไดหมายถึงความไมตองการ แตตองรูจักใชชีวิตใหดีพอ อยาใหความสําคัญกับเรือ่งของ

รายไดและความรํ่ารวยแตใหมองที่คุณคาของชีวิตมนุษย 

 นายจิกมี ทินเลย กษัตริยแหงประเทศภูฎานใหทรรศนะวา หากประเทศไทยกําหนดเรือ่ง

เศรษฐกิจพอเพียงใหเปนวาระระดับชาติ และดําเนินตามแนวทางนีอ้ยางจริงจัง “ผมวาประเทศไทย

เงื่อนไข ความรู 

(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) 

เงื่อนไข คุณธรรม 

(ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน) 

น
ําส

ู 
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สามารถสรางโลกใบใหมจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสรางชีวิตทีย่ัง่ยืน และสุดทายจะไมหยุด

เพียงแคในประเทศ แตจะเปนหลักการและแนวปฏิบัติของโลก ซึ่งหากทําไดสําเร็จไทยก็คือผูนํา” 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี ้ไดรับการเชิดชูสูงสุดจากองคการสหประชาชาติ (UN) โดยนาย

โคฟ อันนัน ในฐานะเลขาธิการองคการสหประชาชาติ ไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัล  The Human 

Development Lifetime Achievement Award แกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 

2549 และไดมีปาฐกถาถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วาเปนปรัชญาที่มีประโยชนตอประเทศไทยและ

นานาประเทศ และสามารถเริม่ไดจากการสรางภูมิคุมกันในตนเอง สูหมูบาน และสูเศรษฐกิจในวงกวาง

ขึน้ในทีสุ่ด นาย Hakan Bjorkman รักษาการผูอํานวยการ UNDP ในประเทศไทยกลาวเชิดชูปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และ UNDP นั้นตระหนักถึงวิสัยทัศนและแนวคิดในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ โดยที่องคการสหประชาชาติไดสนับสนุนใหประเทศตาง ๆ ที่เปนสมาชิก 166 ประเทศยึด

เปนแนวทางสูการพฒันา ประเทศแบบยั่งยืน 

 

หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 พระราชดํารัสทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยในเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียงนั ้น คือการมุ ง เนนใหยึดวิถีชี วิตไทย โดยหันกลับมายึดเสนทางสายกลาง 

(มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดําเนินชีวิตใหสามารถพึง่ตนเองได โดยใชหลักการพึ่งตนเอง 5 ประการ คือ 

(สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ,2547:2-3) 

 1.  ดานจิตใจ ทําตนใหเปนที่พ่ึงของตนเอง มีจิตใจทีเ่ขมแข็ง มีจิตสํานึกทีดี่ สรางสรรคใหตนเอง

และชาติโดยรวม มีจิตใจเอือ้อาทร ประนีประนอม ซือ่สัตยสุจริต เปนประโยชนสวนรวมเปนทีตั่ง้ ดัง

กระแสพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกี่ยวกับการพัฒนาความวา “...บุคคลตองมีรากฐาน

ทางจิตใจที่ดี คือ ความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรมและความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาทีใ่หจนสําเร็จ ทั้ง

ตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบยลในการปฏิบัติงาน ประกอบพรอมดวยจึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอน

และบงัเกดิประโยชนอันยัง่ยนืแกตนเองและแผนดิน...” 

 2.  ดานสังคม แตละชุมชนตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเปนเครือขายชุมชนที่แข็งแรง 

เปนอิสระ ดังกระแสพระราชดํารัสความวา “...เพื่อใหงานรุดหนาไปพรอมเพรียงกัน ไมลดหลั่น จึงขอให

ทุกคนพยายามที่จะทํางานในหนาทีอ่ยางเต็มที่ และใหมีการประชาสัมพันธกันใหดี เพื่อใหงานทั้งหมด

เปนงานที่เกื้อหนุนสนับสนุนกัน...” 

 3.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ใหใชและจัดการอยางฉลาดพรอมทัง้การเพิ่มมูลคา

โดยใหยึดหลักการของความยัง่ยืนและเกิดประโยชนสูงสุด ดังกระแสพระราชดํารัสความวา “...ถารักษา
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สิง่แวดลอมใหเหมาะสม นึกวาอยูไดอีกหลายรอยป ถึงเวลานัน้ลูกหลานของเรามาก็อาจหาวิธีแกปญหา

ตอไปเปนเร่ืองของเขา ไมใชเร่ืองของเรา แตเราก็ทําได ไดรักษาสิ่งแวดลอมไวใหพอสมควร...” 

 4.  ดานเทคโนโลยี จากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีที่เขามาใหมทั้งดีและไมดี 

จึงตองแยกแยะบนพืน้ฐานของภูมิปญญาชาวบาน และเลือกใชเฉพาะทีส่อดคลองกับความตองการของ

สภาพแวดลอม ภูมิประเทศ สังคมไทย และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาของเราเอง ดังกระแสพระ

ราชดํารัสความวา “...การเสริมสงทีช่าวบานชาวชนบทขาดแคลน และความตองการ คือ ความรูในดาน

เกษตรกรรมโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเปนสิ่งที่เหมาะสม...” “...การใชเทคโนโลยีอยางใหญโตเต็มรูป

หรือเต็มขนาดในงานอาชีพหลักของประเทศยอมจะมีปญหา...” 

 5.  ดานเศรษฐกิจ แตเดิมนักพฒันามักมุงทีจ่ะเพิม่รายไดและไมมีการมุงทีก่ารลดรายจาย ในเวลา

เชนนี้จะตองปรับทิศทางใหม คือ จะตองมุงลดรายจายกอนเปนสําคัญและยึดหลักพออยู พอกิน พอใช 

และสามารถอยูไดดวยตนเองในระดับเบื้องตน ดังกระแสพระราชดํารัสความวา “...การที่ตองการใหทุก

คนพยายามทีจ่ะหาความรูและสรางตนเองใหมั ่นคงนี้เพื ่อตนเอง เพื ่อที ่จะใหตัวเองมีความเปนอยู ที ่

กาวหนา  ทีม่ีความสุข พอมี พอกิน เปนขั้นหนึ่งและขัน้ตอไป ก็คือใหมีเกียรติวายืนไดดวยตนเอง...” “...

หากพวกเรารวมมือรวมใจกันทําสักเศษหนึ่งสวนสี่ ประเทศชาติของเราก็สามารถรอดพนจากวิกฤติได...” 

 

ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศและพัฒนาคน ดังนี้ 

 1.  เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับการขจัดความยากจน และการลดความ

เสี่ยงทางเศรษฐกิจ 

 2.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนพืน้ฐานของการสรางพลังอํานาจของชุมชนและการพัฒนา

ศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งเพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ 

 3.  เศรษฐกิจพอเพียงชวยยกระดับความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทดวยการสรางขอปฏิบัติใน

การทําธุรกิจที่เนนผลกําไรระยะยาวในบริบทที่มีการแขงขัน 

 4.  หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญเปนอยางยิ ่งตอการปรับปรุงมาตรฐานของ               

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 

 5.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของชาติ เพื่อ

สรางภูมิคุมกันตอสถานการณที่เขามากระทบโดยฉับพลัน เพื่อปรับปรุงนโยบายตางๆ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

และเพื่อวางแผนยุทธศาสตรในการสงเสริมการเติบโตที่เสมอภาคและยั่งยืน 

 6.  ในการปลูกฝงจิตสํานึกพอเพียงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน คานิยม และความคิดของคน

เพื่อใหเอ้ือตอการพัฒนาคน 
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 7.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยมีความพออยู พอกิน พอใช พึ่งตนเองได และมี

ความสุขตามอัตภาพ 

 8.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยอยูรวมกับผูอืน่ตลอดจนเสรีภาพในสังคมไดอยาง

สันติสุข ไมเบียดเบียน ไมเอารัดเอาเปรียบ แบงปน เอ้ือเฟอเผื่อแผ มจีติเมตตตาและจิตสาธารณะ 

 9.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน 

โดยไมทําลาย เห็นคุณคาและมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 10. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยอยู อยางมีรากเหงาทางวัฒนธรรม ประเพณี 

ประวัติศาสตร ภูมิปญญา คานิยม และเอกลักษณของแตละบุคคล/สังคม 

 

เร่ืองที่  2   การแสวงหาความรู 
 

 การแสวงหาความรูของมนุษยเกิดจากความตองการของคนทีต่องการของพัฒนาชีวิตความ

เปนอยูของตนเองใหดีขึน้ จึงเปนแรงกระตุนใหมีความอยากรู อยากเห็น อยากเขาใจในปรากฎการณ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพือ่ใหรูและเขาใจถึงความจริงที่ควรเชือ่และยอมรับในความเปนจริงของ

ปรากฎการณตางๆ เหลาน้ัน 

 วิธีการแสวงหาความรูของมนุษย  มีดังน้ี 

 1.  การแสวงหาความรูจากประสบการณ (Experience) เปนวิธีการแสวงหาความรูของแตละ

บุคคลจากการคนพบดวยตนเองหรือเกิดขึน้โดยบังเอิญ (By Chance) เชน การคนพบความรูของชารลส      

กูดเยียร (Charls Goodyear) เกีย่วกับยางพาราดิบเมือ่ถูกความรอนจะชวยใหยางนัน้แข็งตัว และมีความ

ทนทานเพิ่มขึน้ ซึง่นําไปสูการประดิษฐยางรถยนตทีแ่พรหลายในปจจุบันนี้ หรือเกิดจากการลองผิดลอง

ถูก (By Trial and Error) เชน ผูเดินทางไปเที่ยวในปาถูกแมลงกัดตอยเกิดเปนผื่นคัน ไมมียาทาจึงนําใบไม

ชนิดใดชนิดหน่ึงมาทาแลวหาย จึงเกิดการเรียนรูวาใบไมชนิดน้ันสามารถนํามาใชแกผื่นคันได 

 2.  การแสวงหาความรู จากผู รู  (Authority) เปนการแสวงหาความรู จากคําบอกเลาของผู รู   

ผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีอํานาจหนาที่เปนที่ยอมรับทั่วไป เชน นักปราชญ ผูนํา นักบวช หรือการเรียนรูจาก

ประเพณี วัฒนธรรมทีม่ีผูรู หรือผูที่มีความเชี่ยวชาญในเรือ่งนัน้ๆ เปนผูบอกหรือถายทอดความรูโดยการ

เขียนหนังสือตํารา หรือบอกโดยผานสื่ออ่ืนๆ 

 3.  การแสวงหาความรู โดยอาศัยเหตุผลจากการอนุมาน (Deductive Reasoning)  เปนการ

แสวงหาความรูจากความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางขอเท็จจริงใหญและขอเท็จจริงยอยแลวนํามาสรุป

เปนความรู 
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 ขอเท็จจริงใหญ  :  เปนขอตกลงที่กําหนดขึ้นเปนขอเท็จจริงในวงกวาง 

 ขอเท็จจริงยอย   :  เปนเหตุเฉพาะกรณีใดๆ เปนขอเท็จจริงในวงแคบที่มีความสัมพันธกับ 

      ขอเทจ็จริงใหญ 

 ขอสรุป  :  เปนขอสรุปจากความสัมพันธของขอเท็จจริงใหญและขอเท็จจริงยอย ซึ่ง 

      กลาววาการอนุมานคือการสรุปสวนใหญไปหาสวนยอย 

ตัวอยางเหตุผลจากการอนุมาน 

 ขอเท็จจริงใหญ  :  ลูกชายของลุงกํานันทุกคนเรียนเกง 

 ขอเท็จจริงยอย   :  พงไพรเปนลูกชายคนที่สองของลุงกํานัน 

 ขอสรุป  :  พงไพรเปนคนที่เรียนเกง 

 

 4.  การแสวงหาความรูโดยอาศัยเหตุผลจากการอุปมาน (Inductive Reasoning) เปนวิธีแสวงหา

ความรูที ่ยอนกลับกับวิธีอนุมาน เปนการคนหาความรูจากขอเท็จจริงยอยๆ โดยพิจารณาจากสิ ่งที ่

เหมือนกัน ตางกัน สัมพันธกัน แลวสรุปรวมเปนขอเท็จจริงใหญ 

 

ตัวอยางเหตุผลจากการอุปมาน 

 ขอเท็จจริงยอย :  คนที่เปนโรคมะเร็งระยะสุดทาย แตละคนไมสามารถรักษาใหหายได และ 

      จะตองตายในที่สุด 

 ดังน้ัน  :  กลุมคนที่เปนโรงมะเร็งระยะสุดทายตองตายทุกคน 

 

 5.  วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Approach) เปนวิธีแสวงหาความรูของมนุษยที่ชารลส ดาร

วิน (Charles Darwin) และจอหน ดิวอ้ี (John Dewey)ไดพฒันาและนําแนวคดิเชงิยอนกลบั (Reflective 

Thinking) และแนวคดิการแกปญหา (Problem Solving) มาเปนพื้นฐานในการคิดเปนกระบวนการศึกษา

ขอเท็จจริงและความรูตางๆ โดยผานการสังเกต การดําเนินการตามแนวคิดทฤษฎีตางๆ การทดสอบ              

การคนพบ  การทบทวน และการทําซ้ํา  ผลิตความรูใหมจากกระบวนการที่มีความสัมพันธกันและ

เกี่ยวของเปนวัฏจักร โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร คือ การพิจารณาใหใกลความจริงมากที่สุด โดยอาศัย

การศึกษาขอเท็จจริง ทฤษฎีและการทดสอบเคร่ืองมือ ดังน้ันวิธีการวิทยาศาสตร ถือวาเปนวิธีการที่มี

หลักเกณฑและเหตุผลที่สามารถอธิบายไดมีลักษณะการศึกษาที่เปนระบบ ตรงไปตรงมาปราศจากความ

ลําเอียงและสามารถพิสูจนได ประกอบดวย 5 ขัน้ตอนดวยกนั ซึ่งเรียกวาขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร 

ดังน้ี 

  1. ขั้นปญหา (Problem) เปนการระบุและกําหนดขอบเขตของปญหาของสิ่งที่ตองการศึกษา

ใหชดัเจน 

  2. ขั้นต้ังสมมติฐาน (Hypotheses) เปนการคาดเดาหรือคาดคะเนคําตอบของปญหาไว

ลวงหนาอยางมีเหตุผล 
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  3. ขั้นรวบรวมขอมูล (Collecting data) เปนการรวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ ที่

เกี่ยวกับประเด็นปญหาที่กําหนด 

  4. ขั้นวิเคราะหขอมูล (Analysis) เปนการจัดกระทํากับขอมูลที่รวบรวม มาได โดยวิธีการ

ตรรกศาสตรหรือวิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมติฐานที่ต้ังไว 

  5. ขั้นสรุปผล (Conclusion) เปนการสรุปจากการวิเคราะหขอมูลวาขอเท็จจริงของปญหาที่

แทจริงน้ันคืออะไร 

 

ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  

 

 การแสวงหาความรู เปนทักษะทีต่องอาศัยการเรียนรูและวิธีการฝกฝนจนเกิดความชํานาญทําให

เกิด แนวความคิดความเขาใจที่ถูกตองและกวางขวางยิ่งขึ้น เนือ่งจากผูที่แสวงหาความรูจะเกิดทักษะใน

การคนควาสิ่งทีต่องการและสนใจอยากรูจากแหลงเรียนรูตางๆ จะทําใหทราบขอเท็จจริง และสามารถ

เปรียบเทียบขอเท็จจริงที่ไดมาวาควรเชื่อไดหรือไม 

 ทักษะในการสรางปญญาเพื่อนําไปสูการแสวงหาความรูดวยตนเองมี 10 ขั้นตอน ดังน้ี (พัฒนา

ทักษะการแสวงหาความรูใหกับตนเอง, 2554 : ออนไลน) 

 1.  ทักษะการสังเกต  คือ การสังเกตสิ่งที่เห็น สิง่แวดลอม  หรือสิ่งที่ตองการจะศึกษา  โดยสังเกต

เกี่ยวกับแหลงที่มา ความเหมือน  ความแตกตาง  สาเหตุของความแตกตาง ประโยชน และผลกระทบ  วิธี

ฝกการสังเกต  คือ   การฝกสมาธิ  เพื่อใหมีสติ และทําใหเกิดปญญา  มีโลกทรรศน  มีวิธีคิด 

 2.  ทักษะการบันทึก  คอื   การบันทึกสิ่งที่ตองจําหรือตองศึกษา  มหีลายวิธ ี ไดแก  การทําสรุป

ยอ การเขียนเคาโครงเร่ือง  การขดีเสนใต   การเขียนแผนภูมิ  การทําเปนแผนภาพ  หรือ ทําเปนตาราง 

เปนตน วิธีฝกการบันทึก  คือ  การบันทึกทุกคร้ังที่มีการสังเกต  มีการฟง หรือมีการอาน  เปนการพฒันา

ปญญา 

 3.  ทักษะการนําเสนอ คือ การทําความเขาใจในเร่ืองที่จะนําเสนอใหผูอ่ืนรับรูได โดยจดจําในสิ่ง

ที่จะนําเสนอออกมาอยางเปนระบบ  ซึ่งสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การทํารายงานเปนรูปเลม การ

รายงานปากเปลา การรายงานดวยเทคโนโลยี  เปนตน   วิธีฝกการนําเสนอ คือ  การฝกตามหลักการของ

การนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ ดังกลาวอยางสม่ําเสมอ จนสามารถนําเสนอ ไดดีซึ่งเปนการพัฒนาปญญา 

 4.  ทักษะการฟง คือ การจับประเด็นสําคัญของผูพูด สามารถต้ังคําถามเร่ืองที่ฟงได  รูจุดประสงค

ในการฟง  แสวงหาความรูจะตองคนหาเร่ืองสําคัญในการฟงใหได  วิธีฝกการฟง คือ  การทําเคาโครง

เร่ืองที่ฟง จดบันทึกความคิดหลัก  หรือถอยคําสําคัญลงในกระดาษบันทึกที่เตรียมไว อาจต้ังคําถามใน

ใจ  เชน  ใคร  อะไร  ที่ไหน  เมือ่ไร  เพราะเหตุใด  อยางไร  เพราะจะทําใหการฟง มีความหมายและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 5.  ทักษะการถาม คือ การถามเร่ืองสําคัญ ๆ  การต้ังคําถามสั้น ๆ เพื่อนําคําตอบมา เชื่อมตอให

สัมพันธกับสิ่งที่เรารูแลวมาเปนหลักฐานสําหรับประเด็นที่กลาวถึง สิ่งที่ทําใหเราฟง ไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ  คือ  การถามเกี่ยวกับตัวเราเอง  การฝกถาม-ตอบ เปนการฝกการใชเหตุผลวิเคราะห 

สังเคราะห  ทําใหเขาใจในเร่ืองน้ัน ๆ อยางชัดเจน ถาเราฟงโดยไมถาม-ตอบ  ก็จะเขาใจ ในเร่ืองน้ัน ๆ ไม

ชดัเจน 

 6.  ทักษะการต้ังสมมติฐานและต้ังคําถาม   คือ  การต้ังสมมติฐาน  และต้ังคําถาม สิ่งที่เรียนรูไป

แลวไดวา   คอือะไร  มีประโยชนอยางไร  ทําอยางไรจึงจะสําเร็จได   การฝกต้ังคําถาม ที่มีคุณคาและมี

ความสําคัญ ทําใหอยากไดคําตอบ 

 7.  ทักษะการคนหาคําตอบจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ  เชน  จากหนังสอื   อินเทอรเน็ต  คุยกับคน

แก แลวแตธรรมชาติของคําถาม  การคนหาคําตอบตอคําถามที่สําคัญจะสนุก และทําใหไดความรูมาก 

บางคําถามหาคําตอบทุกวิถีทางแลวไมพบ ตองหาคําตอบตอไปดวยการวิจัย 

 8.  ทักษะการทําวิจัยสรางความรู  การวิจัยเพื่อหาคําตอบเปนสวนหน่ึงของ กระบวนการเรียนรู

ทุกระดับ การวิจัยจะทําใหคนพบความรูใหม  ทําใหเกิดความภูมิใจ  สนุก และมีประโยชนมาก 

 9.  ทักษะการเชื่อมโยงบูรณาการ คือ  การเชื่อมโยงเร่ืองที่เรียนรูมา ใหเห็นภาพรวม

ทั้งหมด  มองเห็นความงดงาม  มองใหเห็นตัวเอง  ไมควรใหความรูนั้นแยกออกเปนสวน ๆ 

 10.  ทักษะการเขียนเรียบเรียง คือ  การเรียบเรียงความคิดใหประณีตขึ้น  โดยการคนควา หา

หลักฐานอางอิงความรูใหถี่ถวน แมนยําขึ้น  การเรียบเรียงทางวิชาการจึงเปนการพัฒนาปญญาอยาง

สําคัญ  และเปนประโยชนในการเรียนรูของผูอ่ืนในวงกวางออกไป 

 กลาวโดยสรุป การแสวงหาความรูดวยตนเองจะเกิดขึ้นได ผูแสวงหาความรูจะตองฝกฝนทักษะ

ในการสังเกต การบันทึก การนําเสนอ การฟง การถาม การตัง้สมมตฐานและตัง้คําถาม การคนหาคําตอบ

จากแหลงการเรียนรูตางๆ การทําวิจัยสรางความรู การเชื่อมโยงบูรณาการ และการเขียนเรียบเรียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่  1 

 1.  ใหผูเรียนแบงกลุมๆละ 3-5 คน สรุปความเขาใจเรือ่งความพอเพียงตามหลักแนวคิดของปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงแลว นําเสนอในการพบกลุม และเสนออาจารยที่ปรึกษา 

 2.  เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ใหผูเรียนอธิบายพอสังเขป 

 3.  ใหผูเรียนอธิบายหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศและพัฒนาคนอยางไร จงอธิบาย 

 5.  มนุษยสามารถแสวงหาความรูไดอยางไรบาง จงอธิบาย 
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บทที ่ 2 

การประกอบอาชีพอยางพอเพียง 

 

สาระสําคัญ 

 การประกอบอาชีพอยางพอเพียงตองอาศัยหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมี

ภูมิคุมกันในตัวที่ดีในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพิจารณาจัดการทรัพยากรที่มีอยูของตัวเอง 

ครอบครัว และชุมไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับอาชีพที่ตนเองตัดสินใจเลือกทําแลวใชเงื่อนไขความรู 

เงื่อนไขคุณธรรมเปนเครือ่งมือกําหนดแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใชดําเนินงานการประกอบอาชีพ

อยางพอเพยีง 

 

 

ผลการเรียนที่คาดหวัง 

 บอกแนวทาง ในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 

 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่  1   หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกับการจัดการทรัพยากรที่มีอยูของตนเอง  

                   ครอบครัว ชุมชน 

 เร่ืองที่  2   หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกับการประกอบอาชีพ 
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เร่ืองที่ 1  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรที่มีอยูของตนเอง  

              ครอบครัว ชุมชน 

 

  เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจที่พอเพียงกับตนเองทําใหอยูไดไมตองเดือดรอน มีสิ่งจําเปนที่ทํา

ไดโดยตัวเองไมตองแขงขันกับใคร และมีเหลือเพื่อชวยเหลือผูที่ไมมี อันนําไปสูการแลกเปลี่ยนในชุมชน 

และขยายไปจนสามารถที่จะเปนสินคาสงออก เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจระบบเปดที่เร่ิมจากตนเอง

และความรวมมือ วิธกีารเชนน้ีจะดึงศกัยภาพของ ประชากรออกมาสรางความเขมแข็งของครอบครัว ซึ่งมี

ความผูกพันกับ “จิตวิญญาณ” คอื “คุณคา” มากกวา “มูลคา” 

 ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงจะจัดลําดับความสําคัญของ “คุณคา” มากกวา “มูลคา” มูลคานั้นขาด

จิตวิญญาณ เพราะเปนเศรษฐกิจภาคการเงิน ที่เนนที่จะตอบสนองตอความตองการที่ไมจํากัดซึ่งไร

ขอบเขต ถาไมสามารถควบคุมไดการใชทรัพยากรอยางทําลายลางจะรวดเร็วขึ้นและปญหาจะตามมา เปน

การบริโภคที่กอใหเกิดความทุกขหรือพาไปหาความทุกข และจะไมมีโอกาสบรรลุวัตถุประสงคในการ

บริโภค ที่จะกอใหเกดิความพอใจและความสุข (Maximization of Satisfaction) ผูบริโภคตองใชหลัก

ขาดทุนคือกําไร (Our loss is our gain) อยางนี้จะควบคุมความตองการที่ไมจํากัดได และสามารถจะลด

ความตองการลงมาได กอใหเกิดความพอใจและความสุขเทากับไดตระหนักในเร่ือง “คุณคา” จะชวยลด

คาใชจายลงได ไมตองไปหาวิธีทําลายทรัพยากรเพื่อใหเกิดรายไดมาจัดสรรสิ่งที่เปน “ความอยากที่ไมมีที่

สิ้นสุด” และขจัดความสําคัญของ “เงนิ” ในรูปรายไดที่เปนตัวกําหนดการบริโภคลงไดระดับหน่ึง แลวยัง

เปนตัวแปรที่ไปลดภาระของกลไกของตลาดและการพึ่งพิงกลไกของตลาด ซึ่งบุคคลโดยทั่วไปไม

สามารถจะควบคุมได รวมทั้งไดมีสวนในการปองกันการบริโภคเลียนแบบ (Demonstration Effects) จะ

ไมทําใหเกิดการสูญเสีย จะทําใหไมเกิดการบริโภคเกิน (Over Consumption) ซึ่งกอใหเกิดสภาพเศรษฐกิจ

ดี สังคมไมมีปญหา การพัฒนายั่งยืน  

  ประเทศไทยอุดมไปดวยทรัพยากรและยังมีพอสําหรับประชาชนไทยถามีการจัดสรรทีดี่ โดยยึด 

" คุณคา " มากกวา " มูลคา " ยึดความสัมพันธของ “บุคคล” กับ “ระบบ” และปรับความตองการทีไ่ม

จํากัดลงมาใหไดตามหลักขาดทุนเพือ่กําไร และอาศัยความรวมมือเพือ่ใหเกิดครอบครัวที่เขมแข็งอันเปน

รากฐานที่สําคัญของระบบสังคม  

 ในการผลิตน้ันจะตองทําดวยความรอบคอบไมเห็นแกได จะตองคิดถึงปจจัยที่มีและประโยชน

ของผูเกี่ยวของ มิฉะนั้นจะเกิดปญหาอยางเชนบางคนมีโอกาสทําโครงการแตไมไดคํานึงวาปจจัยตาง ๆ 

ไมครบ ปจจัยหนึ่งคือขนาดของโรงงาน หรือเคร่ืองจักรที่สามารถที่จะปฏิบัติได แตขอสําคัญที่สุด คือ

วัตถุดิบ ถาไมสามารถที่จะใหคาตอบแทนวัตถุดิบแกเกษตรกรที่เหมาะสม เกษตรกรก็จะไมผลิต ยิ่งถาใช

วัตถุดิบสําหรับใชในโรงงานน้ัน เปนวัตถุดิบที่จะตองนํามาจากระยะไกล หรือนําเขาก็จะยิ่งยาก เพราะวา
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วัตถุดิบที่นําเขาน้ันราคายิ่งแพง บางปวัตถุดิบมีบริบูรณ ราคาอาจจะตํ่าลงมา แตเวลาจะขายสิ่งของที่ผลิต

จากโรงงานก็ขายยากเหมือนกัน เพราะมีมากจึงทําใหราคาตก หรือกรณีใชเทคโนโลยีทางการเกษตร 

เกษตรกรรูดีวาเทคโนโลยีทําใหตนทุนเพิ่มขึ้น และผลผลิตที่เพิ่มน้ันจะลนตลาด ขายไดในราคาที่ลดลง 

ทําใหขาดทุน ตองเปนหน้ีสิน  

 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูของตนเอง ครอบครัว 

และชุมชนจะชวยใหดํารงชีวิตอยางไมเดือดรอน และเกิดความยั่งยืน โดยคํานึงถึง 

 1.  รูจักใชและจัดการทรัพยากรทีม่ีอยูอยางชาญฉลาดและรอบคอบ โดยเริ่มตนผลิตหรือบริโภค

ภายใตขอจํากัดของรายไดหรือทรัพยากรที่มีอยูไปกอน คือใชหลักพึ่งพาตนเอง โดยมุงเนนการผลิตพืชผล

ใหเพียงพอกับความตองการบริโภคในครัวเรือนเปนอันดับแรก เมือ่เหลือจากการบริโภคแลวจึงคํานึงถึง

การผลิต เพื่อการคาเปนอันดับรองลงมา รูจักประมาณตนโดยใชทรัพยากรอยางประหยัด ไมฟุมเฟอย ใน

การลงทุนประกอบอาชีพใหเปนไปตามกําลังทรัพยและศักยภาพของตนเอง เชน 

1.1 ปลูกผักสวนครัวลดคาใชจาย 

1.2 นํานํ้าที่ผานการใชแลวในครัวเรือนมารดพืชผักสวนครัว 

 1.3 นําพืชผักสวนครัวทีเ่พาะปลูกไดมาบริโภค แบงปนเพือ่นบาน บางสวนนําไปขายที่ตลาด 

สวนที่เหลือนําไปเลี้ยงหมู 

 1.4 นําเงินจากการขายพืชผักสวนครัวและหมูไปซือ้สินคาและบริการทีส่มาชิกในครัวเรือน

ตองการและมีความจําเปนในการอุปโภคบริโภค 

 1.5 เก็บออมเงินสวนที่เหลือจากการบริโภคไวใชจายในอนาคต 

 1.6 นําเงินสวนหน่ึงมาลงทนุซื้อเมล็ดพืช เพื่อเพาะปลกูตอไป 

 2.  เลือกใชทรัพยากรที่มีอยู ใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด  โดยการนําทรัพยากรหรือวัสดุตางๆ ที่

สามารถหาไดงายในชุมชนมาใชประโยชน ใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนอยางคุมคาดวยการหมุนเวียนทุน

ธรรมชาติในพืน้ที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตไดดวยตนเอง ชวยลดภาระการเสี่ยง

ดานราคาจากการไมสามารถควบคุมระบบตลาด ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชทรัพยากร  โดยคํานึงที่

ไมเปนภัยกับสิ่งแวดลอม เชน 

 2.1 การทําไรนาสวนผสมและการเกษตรผสมผสานเพือ่ใหมีการหมุนเวียน มีสินคา

หลากหลาย ลดภาวะเสี่ยงดานราคา 

 2.2  การจางแรงงานภายในชุมชน เพื่อสงเสริมใหตนเอง ครอบครัว และชุมชนมีรายได 

 2.3  การทําปุยหมักปุยคอกและใชวัสดุเหลือใชเปนปจจัยการผลิต (ปุย) เพื่อลดคาใชจายและ

บํารุงดิน 

 2.4 การเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลอืใชในไรนา 

 2.5 การปลูกไมผลสวนหลังบาน และไมใชสอยในครัวเรือน 

 2.6 การปลูกพืชสมุนไพร ชวยสงเสริมสุขภาพอนามัย 
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 2.7 การเลีย้งปลาในรองสวน ในนาขาวและแหลงนํ้า เพือ่เปนอาหารโปรตีนและรายไดเสริม 

 2.8 การเลี้ยงไกพื้นเมือง และไกไข ประมาณ 10 – 15 ตัวตอครัวเรือนเพื่อเปนอาหารในครัวเรือน 

โดยใชเศษอาหาร รํา และปลายขาวจากผลผลติการทาํนา การเลีย้งสตัวจากการปลกูพชืไร เปนตน 

 2.9 การทํากาซชีวภาพจากมูลสัตว 

 

เร่ืองท่ี 2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงกับการประกอบอาชพี 
 

 จากพระราชดํารัส  : เศรษฐกจิพอเพยีง มิไดจํากดัเฉพาะของเกษตรกรหรือชาวไรชาวนาเพียงเทาน้ัน 

แตเปนเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพ ทั้งที่อยูในเมืองและอยูในชนบท เชน ผูที่ไดเปนเจาของโรงงาน

อุตสาหกรรมและบริษทัในระบบเศรษฐกจิพอเพยีง ถาจะตองขยายกิจการเพราะความเจริญเติบโตจากเน้ือ

ของงาน โดยอาศยัการขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป หรือหากจะกูยมืกก็ระทาํตามความเหมาะสม ไมใชกูมา

ลงทุนจนเกินตัวจนไมเหลือที่มั่นใหยืนอยูได เมื่อภาวะของเงินผันผวน ประชาชนก็จะตองไมใชจายฟุมเฟอย

เกินตัว  และ (จากการศึกษารายงานการวิจัยศึกษาการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของชุมชนบานโงกน้ํา)  นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในกระบวนการประกอบอาชีพของ

ชุมชนบานโงกน้ํา   ตําบลนาขยาด  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง ไดรับการคัดเลือกใหเปนหมูบาน

เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ของจังหวัดพัทลุง ในป 2544 และเปนหม บู านตนแบบในการสงเสริมเศรษฐกิจ

พอเพยีงทั้งในระดับครัวเรือน กลุมองคกร  และระดับหมูบาน ไดยดึหลกัทางสายกลาง อันไดแก              

3 หวงยดึเหน่ียว และ2 หวงเงื่อนไขการปฏิบัติ โดยเสนอผลการวิคราะหในแตละดานดังน้ี 

3 หวงยึดเหนี่ยว 

 1.  ดานความพอประมาณ 

       ชุมชนร จู ักใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย อู ยางพอเพียง  เหมาะสมแบบคอยเปนคอยไป  ใช

เทคโนโลยเีทาทีจํ่าเปน มีรายไดเสริมจากการปลูกผัก เลี้ยงสุกร เลี้ยงโค เลี้ยงปลาดุก ไวจุนเจือครอบครัว

อีกทางหน่ึง สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวเหมาะสมตามอัตภาพของตน    

 2.  ดานความมีเหตุผล 

      ใชทรัพยากรทุกชนิดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด เนนการใชวัตถุดิบภายในทองถิ่น

และตอบสนองตลาดในทองถิ่น เนนการจางงานเปนหลัก โดยไมนําเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน มีขนาด

การผลิตที่สอดคลองกับความสามารถในการบริหารจัดการ เชน ใชพื้นที่ทางการเกษตรที่วางอย อู ยางค มุ คา  

โดยการปลูกพืชผักสวนครัวขางบาน พื้นที่สวนขางบาน ตามสายร้ัวบาน บางครอบครัว ก็ปลูกพืชผักและ

ผลไมครบวงจรเพื่อลดคาใชจาย บางครอบครัวก็เลี้ยงโค  เลี้ยงสุกร  เลี้ยงปลาดุก  กลุมอาชีพทําขนม เพื่อ

เพิ่มรายไดใหแกครัวเรือนจากอาชีพเสริม “ชาวบานโงกน้ําสวนใหญประกอบอาชีพอยูในชุมชน ไมคอยไป

ทาํงานนอกหมูบานและไมคอยมคีนนอกมาคาขายหรือประกอบอาชพีในหมูบาน 
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 3.  ดานความมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

       เนนการกระจายความเสี่ยงจากการมีผลผลิตหลากหลาย ไมกอหนีจ้นเกินความสามารถใน

ความบริหารจัดการ มีการเปดศูนยปราชญชาวบานขึ้นที่กล ุมออมทรัพยบานโงกนํ้า ถายทอดความร แู ละ

ประสบการณใหกับคนในชุมชน  และกล ุมอาชีพตางๆ  ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการอยางตอเนือ่ง 

มีการทํากล มุ ป ุยชีวภาพอัดเม็ด ซึ่งทําใหลดคาใชจายในการซือ้ป ุยเคมีไดคอนขางมาก การรวมกล ุมทําปลา

ดุกราทําใหเพิ่มมูลคาของปลาดุก และถนอมอาหารเก็บไวรับประทานไดนานขึ้น นอกจากชวยในดาน 

การประกอบอาชีพหลักแลว ยังมีกล มุ ทําสบ ู เหลว ยาสระผม ซึง่ก็ใหการสนับสนุน และมีส วนร

วมอย ูเสมอ ในสวนของขอเสนอแนะน้ัน ยังบอกวา อยากใหหนวยงานทางราชการเขามาสงเสริม และให

ความร ูกับกล ุมตางๆ อยางสมํ่าเสมอ และตอเน่ือง และอยากใหมีกล ุมอาชีพเสริมนีใ้หความร ดู านอาชีพบา

งอยาง                เชน การซอมรถ มอเตอรไซค  การเย็บผา การเชื่อมโลหะ ชางตัดผม เปนตน เพราะหลาย

คนอยากใหหนวยงานทางราชการเขามาอบรมใหบาง เพือ่ใหสามารถซอมแซมของตนเองไดและ

ประกอบอาชีพเปนธุรกิจ หรือกลุมของตนเอง เพื่อใหมีรายไดเสริมของครอบครัวดวย 

 

2 หวงเงื่อนไขการปฏิบัต ิ

 1.  เงือ่นไขความรู  

      ในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนบานโงกนํ้า  มีความรอบคอบ  มีความร ู  และมีความ

ระมัดระวัง  มีการทําแผนแมบท  การแบงงานความรับผิดชอบในแตละกล ุม  ร ู จักการอนุรักษทั้ง                        

สิ่งแวดลอมและประเพณี  ร จู ักการฟนฟูสิ่งที่มีคุณคาที่เคยหายไปแลว ใหกลับมาเปนประโยชนอีกครั้ง

หน่ึงตลอดจนมีการประยุกตภูมิปญญาของการประกอบอาชีพ แบบด้ังเดิม  นํามาบูรณาการกับเทคนิคและ

วิธีการของการประกอบอาชีพในสมัยปจจุบัน  แตทั้งน้ีการสงเสริมการใหความร ูก็ตองทําอยางเปนระบบ

และตอเน่ือง  ตลอดจนใหเกิดความทั่วถึงเพื่อใหบรรลุเปาหมายสวนบุคคลและของแตละกลุมอาชีพตางๆ  

ตลอดจนใหสอดคลองกับกระแสโลกทีม่ีการเปลี่ยนแปลง  และความตองการของผ รู ับสินคาและผ รู ับ

บริการใหมากขึน้  ทายที่สุดคือ  การสงเสริมใหเยาวชนคนรุนใหมไดรับการศึกษาสูงสุดเทาที่จะทําได 

เพื่อใหเขาเหลานัน้กลับมาพัฒนาบานเกิดภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หัวหนาครอบครัวสวนใหญ 

ไดอธิบายใหทราบวา การประกอบอาชีพซึง่สวนใหญเปนอาชีพเกษตรกรรมน้ัน มีการถายทอดความร ู

จากคนร นุ ป รู  นุ พอ ร นุ แม มายังรุนลูก และหลานไปตลอด สวนใหญแลวเปนการใหความร ูจากการไดลง

มือปฏิบัติรวมกัน เชน เมื่อไปปลูกยางก็จะพาลูกหลานไปดวย ในขณะที่ไปชวยเปนการใหเขาไดมีสวน            

รวม โดยการสอน แนะนํา ใหลกูหลานไดเห็น การเลี้ยงสุกรก็เชนกัน และอ่ืนๆ ก็เปนลักษณะน้ี ถามมาให

ทางราชการนําความรูมาใหก็นานๆ มาครัง้ แตก็ตองเปนหมู บาน แตก็ถือวาเปนหมู บานทีโ่ชคดีที ่มี

ประชากร ชาวบาน ที่เปนแหลงใหความรูไดคอนขางมาก ถึงแมวาคนรุนใหมจะไมเรียนนอกบานมากขึ้น 

แตทานก็รวบรวมความรู และวัสดุอุปกรณในการทํามาหากินหรือประกอบอาชีพใหเห็น 
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 2.  เงื่อนไขคุณธรรม 

      มีความซื่อสัตยในการประกอบการไมเอารัดเอาเปรียบผู บริโภคและไมเอารัดเอาเปรียบ

แรงงานลูกคา มีความขยันอดทน การประกอบอาชีพของชุมชนบานโงกน้าํสวนใหญแลว เปนคนที่มี

ความซื ่อสัตย ในการประกอบอาชีพของตนเอง มีความขยัน อดทน มีการแบงปนระหวางครัวเรือน                  

หัวหนาครอบครัวที่มีอาชีพการทําสวนยางพารา มีความซือ่สัตยตอตนเองในการขายผลผลิตจากยางพารา

ที่เปนนํ้ายางมีคุณภาพ ไมมีการใสน้าํและสิ่งแปลกปลอม มีความตระหนักในการเพาะปลูก โดยพยายาม

หลีกเลี่ยงในการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช หันมาใชสารกําจัดแมลงในธรรมชาติแทน ปุยทีใ่ชสวน

ใหญก็ใชปุยน้ําชีวภาพ ทีผ่ลิตขึน้มาเอง หรือใชมูลปุยคอก หรือปุยชีวภาพอัดเม็ด เพื่อความปลอดภัยของ

สมาชิกในครัวเรือนเอง และยังผลไปถึงผูที่ซื้อไปบริโภค 

      สวนการเลี้ยงสัตวก็ใชอาหารสัตวจากธรรมชาติที่มีหรือเพาะปลูกเอง เชน หญาที่ใชเลี้ยงโค 

เพาะอาหารสุกรที่เหลือจากเศษอาหาร และอาหารจากพืชผัก พืชธรรมชาติที่หาไดเอง หลีกเลี่ยงการใช

สารเรงเน้ือแดง เวลาสวนใหญใชไปในการทํามาหาเลี้ยงครัว ใหสมาชิกไดมีสวนรวมหางไกลยาเสพติด 

ถงึแมวาหม บู านโงกน้ําจะเปนชุมชนปลอดยาเสพติดก็ตาม ซึ่งในขณะนี้ไดทํางานรวมกัน และมีการสอน

คุณธรรมกับครอบครัวดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2 

 แบงกลุมผูเรียนตามความสนใจ กลุมละ 5 คน แลวดําเนินการดังตอไปน้ี 

 1.  ในแตละกลุมระดมความคิด ในประเด็น “การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชกับการใช

ทรัพยากรที่มีอยูของตนเอง ครอบคัว ชุมชน” แลวเลือกนําเสนอเพียงหัวขอเดียววา กลุมของตนสามารถนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในจัดสรรทรัพยากรอยางไร เชน การประหยัดคาใชจาย การพึ่งตนเอง 

ความมีเหตุผล มีภูมิคมกัน ความรู และคุณธรรม เปนตน 

 2.  ใหผูเรียนแตละกลุมเสนอแนวทางการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน

หนาชั้นเรียน กลุมละ 3 – 5 นาที โดยใหผูเรียนและผูสอนรวมประเมิน แนวทางการเผยแพรฯ วา เหมาะสม

หรือควรแกไขอยางไร เชน การเผยแพรโดยใชปายโปสเตอร แผนพับ และการประชาสัมพันธทาง Internet 
เปนตน 

 3. ผูเรียนแตละกลุมนําแนวทางการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต 

ไปเผยแพรในสถานศึกษาและชุมชนใกลสถานศึกษา 
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บทที่  3 

การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง 

สาระสําคัญ 

 การวางแผนการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนการกําหนด

ทิศทาง ขอบเขต วัตถุประสงค เปาหมายและวิธีการประกอบอาชีพ โดยมีกระบวนการที่ชัดเจนอยางเปน

ระบบ  เพือ่ใหบรรลุเปาหมาย และความตองการดานอาชีพของตนเอง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง  นอกจากน้ีผูเรียนจําเปนตองมีความรูในเร่ืองการจัดทําโครงการและแผนงานประกอบอาชีพ เพื่อ

พัฒนาการประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จ และมีความรู ความเขาใจ การประกอบอาชีพบน

ฐานความรู และมคีณุธรรมในการประกอบอาชีพ 

  

ผลการเรียนที่คาดหวัง 

1. ผูเรียนสามารถนําความรูจากการเรียนไปใชในการวางแผนการประกอบอาชีพ ตามปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง  

2. ผู เรียนสามารถจัดทําโครงงานการประกอบอาชีพ ตามแผนงานทีว่างไวไดอยางถูกตอง

เหมาะสม 

3. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ การประกอบอาชีพบนฐานความรู คูคุณธรรม 

 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่    1   การวางแผนการประกอบอาชีพ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 เร่ืองที่    2   โครงการและแผนงานประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เร่ืองที่  1  การวางแผนการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 การประกอบอาชีพ  คือการทํามาหากินของมนุษย  เปนการแบงหนาที ่การทํางานของคนใน

สังคม  และทําใหดํารงชีวิตในสังคมได  บุคคลทีป่ระกอบอาชีพจะไดคาตอบแทน หรือรายไดทีจ่ะ

นําไปใชจายในการดํารงชีวิต  และสรางมาตรฐานที่ดีใหแกครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ  ความ

จําเปนของการประกอบอาชีพมี ดังนี้ 

1.  เพื่อตนเอง การประกอบอาชีพทําใหมีรายไดมาจับจายใชสอยในชีวิต 

2.  เพื่อครอบครัว ทําใหสมาชิกของครอบครัวไดรับการเลี้ยงดูทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3.  เพื่อชุมชน ถาสมาชิกในชุมชนมีอาชีพและมีรายไดดีจะสงผลใหสมาชิกมีความเปนอยูดีขึ้น 

อยูดีกินดี สงผลใหชุมชนเขมแข็งทางเศรษฐกิจและพฒันาตนเองได 

4.  เพื่อประเทศชาติ  เพือ่ประชากรของประเทศมีการประกอบอาชีพที่ดี  มีรายไดดี  ทําใหมี

รายไดที่เสียภาษีใหกับรัฐบาลมีรายไดไปใชบริหารประเทศตอไป 

มนุษยไมสามารถผลิตสิง่ตางๆมาสนองความตองการของตนเองไดทุกอยางจําตองมีการแบงกัน

ทําและเกิดความชํานาญ  จึงทําใหเกิดการแบงงานและแบงอาชีพตาง ๆ ขึน้ สาเหตุทีต่องมีการแบงอาชีพ

คือ การที่มนุษยมีความรูความสามารถของแตละคนแตกตางกัน  มีตําแหนงทางภูมิศาสตรและภูมิประเทศ

ที่แตกตางกัน และไดรับมอบหมายใหทําหนาทีท่ี่แตกตางกัน  การประกอบอาชีพ เปนเรือ่งสําคัญในชีวิต

เรื่องหนึ่ง  เนือ่งจากทุกคนตองมีอาชีพถึงจะธํารงชีวิตอยูได  แตจะเปนอาชีพแบบใด ทําอะไร ทําอยางไร

ใหมีชีวิตอยูได  หรือทําอยางไรถึงจะประสบความสําเร็จในอาชีพที่ทําอยู  ก็ขึ้นอยูกับการวางแผนการ

ประกอบอาชีพนั้น ๆ  การประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จตามความตองการ จําเปนตองมีการวาง

แผนการประกอบอาชีพที่ชัดเจน เปนระบบ  

 การวางแผน  เปนเรือ่งของการกําหนดความตองการ วิธีการดําเนินการ  และคาดหมาย ผลการ

ดําเนินการในอนาคต โดยใชหลักวิชาการ เหตุผล มีขอมูลตัวเลขประกอบ  มีการเสนอปญหาเพือ่ขจัด

อุปสรรคที่จะมาถึงเปาหมายขางหนาได  ทําใหผูปฏิบัติรูไดวาจะทําอะไร ที่ไหนเมื่อใด กับใครทําอยางไร  

และทําเพื่ออะไรไดอยางชัดเจน ซึ่งนําไปสูแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตองและไดผล  

  ดังน้ัน การวางแผนการประกอบอาชีพ  จึงเปนการกําหนดทิศทาง ขอบเขต วัตถุประสงค 

เปาหมายและวิธีการประกอบอาชีพ โดยมีกระบวนการทีช่ัดเจนอยางเปนระบบ  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

และความตองการดานอาชีพของตนเอง การประกอบอาชีพมีหลายรูปแบบ  หลายวิธีการ หลากหลาย

แนวทางที่จะทําใหประสบความสําเร็จในอาชีพนั้นๆ   
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การวางแผนการประกอบอาชีพ ก็เหมือนกับ เสาไฟที่ใหแสงสวางตามทองถนนที่ผานไปมา 

เพือ่ใหเกิดความปลอดภัยในการเดินทางตลอดเสนทางนัน้ การวางแผนการประกอบอาชีพจึงเปนเรือ่งที่

สําคัญยิ่ง  การจะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพได  ก็ขึ้นอยูกับการวางแผนการประกอบอาชีพ

ที่ถูกตอง  และการที่จะวางแผนการประกอบอาชีพ ควรจะตองศึกษา ดังน้ี 

1.  การรูจักตนเอง  การเลือกอาชีพดูเหมือนจะเปนการตัดสินใจครัง้ยิ่งใหญในชีวิตของคนเรา 

เพราะนั่นคือตัวกําหนดรายไดที่จะเกิดขึ้น จากความสามารถของเราเอง และไมนาเชื่อวาหลายคนยอมทน

อยูกับอาชีพที่ตนเองเกลียดได หรือไมไดใชความสามารถที่แทจริงในการทํางานเลย เพราะพวกเขาไมเคย

เกิดความสงสัยวา จริงๆแลวตนเองตองการอะไร  “การขาดความเชื่อมัน่ในตนเอง คือสาเหตุหนึ่งทีท่ําให

คนบางคนเลือกทํางานที่หางไกลจากความสามารถที่แทจริงของตนเอง และเปนสาเหตุใหคนยายตําแหนง

งานของตนเอง หรือเปนสาเหตุที่ทําใหคนเราเลือกเปลี่ยนอาชีพทั้งที่กาวไปไดเพียงคร่ึงทางเทานั้น”  

การสรางความเชือ่มัน่ใหตนเอง ควรเริ่มตนจากการคนหาตนเองวา “เราเปนใคร” “เราอยากทํา

อะไร” “เราทําอะไรไดดี” “เราทําอะไรบอยทีสุ่ด” และคําตอบทีไ่ดกลับมาจะชวยใหเราทราบวาตนเองมี

ทักษะความสามารถ ความสนใจ คานิยม ความชอบสวนตัว และรูปแบบการทํางานในดานใด 

และในชวงทีก่ําลังสํารวจตัวตนของตนเองนั้น อยาลืมบอกเรื่องนี้ใหคนในครอบครัว เพื่อนสนิทของเรา

ทราบ เพราะพวกเขาอาจชวยใหคุณคนพบตัวตนของตนเองไดเร็วขึ้น ซึ่งคนเหลานั้นตองเปนคนที่รูจักคุณ

มาเปนเวลาหลายป จึงจะสามารถบอกไดวาคุณมีจุดออน-จุดแข็งในดานใดบาง  หรือทําแบบทดสอบ

บุคลิกภาพหรือความถนัด แลวใชประโยชนจากคําแนะนําทีไ่ดจากการทําแบบสํารวจ “การตอบคําถามที่

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอาจทําใหทราบขอมูลของตนเอง ซึ่งเราไมเคยทราบมากอน แตผูเชี่ยวชาญดาน

การประกอบอาชีพสามารถชวยใหมองเห็นความสามารถในสวนน้ันๆได”  

2. การศึกษาการประกอบอาชีพ ปจจุบันนีม้ีอาชีพตางๆเกิดขึน้หลายพันอาชีพ หากขาดแผนการ

ทํางาน อาจกอใหเกิดการเลือกอาชีพทีไ่มเหมาะสมกับตนเองได หากรูจักประเมินความสามารถของ

ตนเองอยางซื่อสัตย โอกาสที่จะเลือกอาชีพไดอยางเหมาะสมยอมสูงตามไปดวย ควรเลือกประกอบอาชีพ

โดยยึดจากความรูสึกภายในเปนหลัก เลือกงานทีเ่หมาะสมกับตนเองเทานัน้ วิธีทีจ่ะชวยใหเก็บขอมูล

เกีย่วกับอาชีพทีเ่หมาะสมกับตนเองได มี 2-3 วิธี นั่นก็คือ อานรายละเอียดอาชีพตางๆในประกาศรับ

สมัครงาน หาขอมูลในอินเตอรเน็ต เพราะอินเตอรเน็ตเปนแหลงขอมูลทีส่ามารถใหขอมูลทุกเรื่องได

อยางนาอัศจรรย นอกจากนี้ยังสามารถหาขอมูลจากประสบการณของผูอื่นไดดวย เชน บทสัมภาษณของ

ผูอ่ืนที่ประกอบอาชีพทีคุ่ณสนใจ หรือสอบถามขอมูลการทํางานจากผูอื่น ซึง่ขอมูลการสัมภาษณ เหลานี้

อาจจะชวยใหคุณทราบสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับการทํางานนั้นๆอีกดวย 
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3. การตัดสินใจ เปนขัน้ตอนสําคัญหลังจากไดจับมือกับตนเอง เพือ่มองหางานทีเ่หมาะสมกับ

ตนเองแลว ก็มาถึงขัน้ตอนสําคัญ  กลยุทธหนึ่งที่จะทําใหสามารถตัดสินใจได นั่นก็คือ การรางความ

ตองการของตนเองภายใน ระยะเวลาหนึง่ปลงในกระดาษ จากนั้นก็เพิ่มเปน 5 ป หรือ 10 ป ตอไป อีกวิธี 

คือ เปรียบเทียบ ขอดีและขอเสียของการทํางาน สําหรับสองหรือสามอาชีพที่ตนเองสนใจมากทีสุ่ด และ

เลือก อาชีพที่ตนเองคิดวาเหมาะสมที่สุด 

เมื ่อตัดสินใจเลือกแลว ก็ถึงเวลาทดสอบสิ่งที่เลือกเอาไว ตองคนหาโอกาสใหตนเองอีกครั้ง 

ยอมรับการฝกงาน เพื่อโอกาสทีจ่ะไดงานในอนาคต หรือเลือกเรียนเกีย่วกับการทํางานนัน้ๆ เพิ่มเติม 

รวมทั้งหาทางอบรมหรือฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจนั้นดวย 

การเตรียมตัวอยางดี ยอมดีกวาการสละสิทธิโ์ดยไมไดลองทําอะไรเลย การทํางานชัว่คราว หรือ

งานอาสาสมัครเปนการสัง่สมประสบการณในงานทํางานอยางชาๆ เปนสิง่จําเปน สําหรับการทํางานทีม่ี

คุณภาพ ซึง่จะกลายเปนที่พอใจของนายจางตอไป นอกจากนี้ควรเปน สมาชิกชุมชุมที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับ

การทํางาน เพราะจะชวยใหสามารถหาคําแนะนําไดจาก สมาชิกทานอืน่ๆ ในการคนหางาน คําแนะนํา 

รวมทัง้เปนบุคคลอางอิงใหเราไดอีกดวย  ก็เหมือนกับ คุณใชนิว้จุมลงไปในน้าํเพือ่ทดสอบ คุณจะพบวา

ตนเองไดประสบการณตางๆ มากมายโดยไมมีขอผูกมัดทัง้ดานเวลา และความมุงมัน่ หากคุณคนพบวา 

อาชีพที่คุณเลือก ไมไดเปนไปตามที่ตนเองคาดหวังไว ก็สามารถหาตัวเลือกใหมได จนกวาจะพบสิ่งที่

ตนเอง ตองการ 

แตการวางแผนการประกอบอาชีพก็ยังไมใชจุดสิ้นสุดสําหรับเร่ืองน้ี กิจกรรมตาง ๆ จะเปลี่ยนไป

เร่ือย ๆ ตามความเปลีย่นแปลงในตัวคุณ “คุณตองรูจักการยืดหยุน และพรอมที่จะพัฒนาแผนการของ

ตนเอง เพือ่คนหาสิ่งใหมๆ ใหกับตนเอง รวมทั้งมองหาโอกาสสรางความกาวหนาใหตนเองอยูเสมอ” ใน

เร่ืองของการทํางาน การวางแผนยอมทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากกวาการ การนิ่งเฉย 

การประกอบอาชีพ  สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. การประกอบอาชีพอิสระ มีลักษณะเปนเจาของกิจการ  ดําเนินการบริหารจัดการดวยตนเอง

ในรูปของกลุมอาชีพ หางหุนสวน บริษัท ฯลฯ การประกอบการหรือเจาของตองมีความตัง้ใจ อดทน 

ทุมเท ไมยอทอตออุปสรรค เพือ่ใหกิจการดําเนินไปจนเกิดความมัน่คงประสบความสําเร็จ การประกอบ

อาชีพอิสระยังสามารถแบงเปน  

1.1 อาชีพอิสระดานการผลิต ผูประกอบอาชีพตองมีกระบวนการ หรือขัน้ตอนการผลิตหรือ

การแปรรูปสินคาออกไปจําหนายในทองตลาด ในลักษณะขายสงหรือขายปลีก เชน การทําอาหาร การทํา

สวนผลไม การเลี้ยงปลา ฯลฯ 
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1.2 อาชีพอิสระดานการใหบริการ เปนอาชีพทีนิ่ยมกันอยางแพรหลายตามสภาพแวดลอม

และวิถีชีวิต ทําใหคนที่มีเวลาวางนอยหันมาพึง่เทคโนโลยีประกอบกับการประกอบอาชีพงานการ

ใหบริการมีความเสี่ยงนอย การลงทุนต่ํา การประกอบอาชีพดานนี้ปจจุบันจึงแพรหลาย เชน บริการทํา

ความสะอาด บริการซักรีดเสื้อผา บริการลางรถยนต ซอมอุปกรณไฟฟา การทํานายโชคชะตา เปนตน 

2. การประกอบอาชีพรับจาง  เปนการประกอบอาชีพโดยไมไดเปนผูประกอบการ แตตอง

ทํางานตามที่เจานายมอบหมาย ไดรับคาตอบแทนเปนเงิน อาหาร ที่พักอาศัย และสิ่งจําเปนอ่ืน ๆ ปจจุบัน

สังคมไทยสวนใหญนิยมเปนลูกจาง เนื่องจากความรับผิดชอบมีจํากัดไมเสีย่งกับผลกําไรขาดทุน ซึง่อาจ

ทํางานในสถานประกอบการขนาดใหญ หรือขนาดเล็ก หรือเปนธุรกิจการผลิตหรือการบริการ  เชน 

โรงงานพนักงานขาย  พนักงานบริษัท  พนักงานธนาคาร  พนักงานบัญชี เปนตน 

การประกอบอาชีพของบุคคลทุกคน  ยอมมุงหวังใหตนเองประสบความสําเร็จในอาชีพ หนาที่

การงานทัง้นั้น และแนวทาง วิธีการทีจ่ะนําไปสูความสําเร็จ  สามารถยึดเปนหลักการ แนวทางในการ

ประกอบอาชีพไดทุกอาชีพ  คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 การประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ควรยึดหลักในการปฏิบัติตน 

ดังน้ี  

 1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการดํารงชีวิตอยาง

จริงจัง ดังพระราชดํารัสวา  “ความเปนอยูที่ตองไมฟุงเฟอ ตองประหยัดไปในทางที่ถูกตอง” ปฏิบัติได

ดวยวิธีจดบันทึกหรือทําบัญชีครัวเรือน 

 2.  ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาดแคลนในการดํารง

ชีพก็ตาม ดังพระราชดํารัสทีว่า “ความเจริญของคนทัง้หลายยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหา

เลี้ยงชีพของตนเปนหลักสําคัญ” 

 3. ละเลิกการแกงแยงประโยชน  และแขงขันกันในทางการคาขายประกอบอาชีพแบบตอสูกัน

อยางรุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระราชดํารัสเรื่องนี้วา “ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง ความสุข 

ความเจริญทีบุ่คคลแสวงหามาไดดวยความเปนธรรมทัง้ในเจตนา และการกระทํา ไมใชไดมาดวยความ

บังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน” 

 4. ใฝหาความรู  ไมหยุดนิ่งที ่จะหาทางในชีวิตหลุดพนจากความทุกขยากครั้งนี ้ โดยตอง

ขวนขวายใฝหาความรูใหเกิดมีรายไดเพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ พระราชดํารัสตอน

หน่ึงทีใ่หความชดัเจนวา “การที่ตองการใหทุกคนพยายามที ่จะหาความรู และสรางตนเองใหมั่นคงนีเ้พื่อ

ตนเอง เพือ่ที่จะใหตัวเองมีความเปนอยูทีก่าวหนาทีม่ีความสุข พอมีพอกินเปนขั้นหนึง่ และขั้นตอไป ก็

คือใหมีเกียรติวายืนไดดวยตัวเอง” 

 5. ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี  ลดละสิ่งยั่วกิเลสใหหมดสิ้นไป ทั้งนี้ดวยสังคมไทยที่ลมสลายลงใน

คร้ังน้ี เพราะยังมีบุคคลจํานวนมิใชนอยทีดํ่าเนินการโดยปราศจากละอายตอแผนดิน พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวไดพระราชทานพระราโชวาทวา “พยายามไมกอความชั่วใหเปนเครื่องทําลายตัวทําลายผูอืน่ 
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พยายามลด พยายามละความชัว่ที่ตัวเองมีอยู พยายามกอความดีใหแกตัวอยูเสมอ พยายามรักษา และ

เพิม่พูนความดีทีม่ีอยูนั้นใหงอกงามสมบูรณขึน้”  ทรงย้าํเนนวาคําสําคัญที่สุด คือ คําวา “พอ” ตองสราง

ความพอที่สมเหตุสมผลใหกับตัวเองใหไดและเราก็จะพบกับความสุข 

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนํามาเปน แนวทางในการประกอบอาชีพไดทุก

อาชีพ  เชน อาชีพเกษตรกรรม  อาชีพธุรกิจ ฯลฯ   

  เศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพเกษตรกรรม 

 อาชีพเกษตรกรรม ถือวาเปนอาชีพหลักและเปนอาชีพสําคัญของประเทศ ประชากรของไทยไม

นอยกวารอยละ 60  ยังประกอบอาชีพนีอ้ยู อาชีพเกษตรกรรมเกีย่วของกับการผลิต และการจัดจําหนาย

สินคาและบริการทางดานการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรนอกจากใชในการบริโภคแลวยังใชเปน

วัตถุดิบในการผลิตทางอุตสาหกรรมอีกดวย ไดแก การทํานา การทําไร ทําสวน เลีย้งสัตว ฯลฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดพระราชทานพระราชดําริฯ ใหเกษตรกรซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศมี

ความแข็งแรงพอกอนที่จะไปผลิตเพื่อการคาหรือเชิงพาณิชย โดยยึดหลักการ “ทฤษฎใีหม” 3 ขั้น คือ 

 ขั้นที่  1  มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเองไดบนพื้นฐานของความประหยัดและขจัดการใชจาย 

 ขั้นที่  2  รวมพลังกันในรูปกลุ ม เพือ่การผลิต การตลาด การจัดการ รวมทัง้ดานสวัสดิการ 

การศึกษา การพัฒนาสังคม 

 ขั้นที่ 3  สรางเครือขาย กลุมอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีห่ลากหลาย โดยประสาน

ความรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองคกรพัฒนาเอกชน และภาคราชการในดานเงินทุน การตลาด การผลิต 

การจัดการและขาวสารขอมูล 

 ทฤษฎีใหมเปนแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เกีย่วกับการ

จัดพื้นที่ดินเพื่อการอยูอาศัยและมีชีวิตอยางยั่งยืน โดยมีแบงพืน้ที่เปนสวน ๆ ไดแก พืน้ที่น้าํ พืน้ทีดิ่นเพื่อ

เปนทีน่าปลูกขาว พื้นที่ดินสําหรับปลูกพืชไรนานาพันธุ และที่สําหรับอยูอาศัย/เลี้ยงสัตว ในอัตราสวน            

3 : 3 : 3 : 1 เปนหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้าํ เพื่อการเกษตรในทีดิ่นขนาดเล็กใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ี 

 1. มีการบริหารและจัดแบงที่ดินแปลงเล็ก ออกเปนสัดสวนที่ชัดเจน เพื่อประโยชนสูงสุดของ

เกษตรกร ซึ่งไมเคยมีใครคิดมากอน 

 2.  มีการคํานวณโดยหลักวิชาการ เกีย่วกับปริมาณน้ําที่จะกักเก็บใหพอเพียง ตอการเพาะปลูกได

ตลอดป 

 3. มีการวางแผนที่สมบูรณแบบ สําหรับเกษตรกรรายยอย 3 ขัน้ตอน เพื่อใหพอเพียงสําหรับเลีย้ง

ตนเองและเพือ่เปนรายได 

 ข้ันท่ี 1 ทฤษฎีใหมขั้นตน สถานะพื้นฐานของเกษตรกร คือ มีพื้นที่นอย คอนขางยากจน อยูใน

เขตเกษตรน้าํฝนเปนหลัก โดยในขั้นที่ 1 นี้มีวัตถุประสงคเพือ่สรางเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพ

ดานอาหารประจําวัน ความมั่นคงของรายได ความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคงของชุมชนชนบท  เปน
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เศรษฐกิจพึ่งตนเองมากขึ้น มีการจัดสรรพืน้ที่ทํากินและที่อยู อาศัย ใหแบงพืน้ที ่ออกเปน 4 สวน ตาม

อัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10  ซึง่หมายถึง พืน้ที่สวนที่หนึง่ประมาณ 30% ใหขุดสระเก็บกักน้าํ เพือ่ใชเก็บกัก

น้าํฝนในฤดูฝนและใชเสริมการปลูกพืชในฤดูแลง ตลอดจนการเลีย้งสัตวน้ําและพืชน้ําตาง ๆ (สามารถ

เลี้ยงปลา ปลูกพืชนํ้า เชน ผักบุง ผักกะเฉดฯ ไดดวย) พื้นที่สวนที่สองประมาณ 30% ใหปลูกขาวในฤดูฝน 

เพื่อใชเปนอาหารประจําวันในครัวเรือนใหเพียงพอตลอดป เพือ่ตัดคาใชจายและสามารถพึง่ตนเองได 

พื้นที่สวนทีส่ามประมาณ 30% ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใชเปน

อาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย และพื้นที่สวนที่สี่ประมาณ 10% ใชเปนที่อยูอาศัย 

เลี้ยงสัตว และโรงเรือนอืน่ ๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอก

สัตว ไมดอกไมประดับ พืชผักสวนครัวหลังบาน เปนตน) 

 ทฤษฎีใหมข้ันกาวหนา  เมื่อเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดลงมือปฏิบัติตามขั้นที่หน่ึงในที่ดิน

ของตนเปนระยะเวลาพอสมควรจนไดผลแลว เกษตรกรกจ็ะพฒันาตนเองจากขั้น “พออยูพอกิน” ไปสูขั้น 

“พอมีอันจะกิน” เพื่อใหมีผลสมบูรณยิ่งขึ้น จึงควรทีจ่ะตองดําเนินการตามขัน้ทีส่องและขั้นที่สามตอไป

ตามลําดับ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2542) 

 ข้ันท่ี 2 ทฤษฎีใหมขั้นกลาง  เมื่อเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดปฏิบัติในที่ดินของตนจน

ไดผลแลว ก็ตองเริ่มขัน้ที่สอง คือ ใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุม หรือ สหกรณ รวมแรง รวมใจกัน

ดําเนินการในดาน 

(1) การผลิต เกษตรกรจะตองรวมมือในการผลิตโดยเร่ิมต้ังแต ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุพืช ปุย  

การหานํ้า และอ่ืน ๆ เพื่อการเพาะปลูก 

(2) การตลาด เมื่อมีผลผลิตแลว จะตองเตรียมการตาง ๆ เพื่อการขายผลผลิตใหไดประโยชน 

สูงสุด เชน การเตรียมลานตากขาวรวมกัน การจัดหายุงรวบรวมขาว เตรียมหาเครือ่งสีขาว ตลอดจนการ

รวมกันขายผลผลิตใหไดราคาดี และลดคาใชจายลงดวย 

(3) ความเปนอยู ในขณะเดียวกันเกษตรกรตองมีความเปนอยูที่ดีพอสมควร โดยมีปจจัยพื้นฐาน 

ในการดํารงชีวิต เชน อาหารการกินตาง ๆ กะป นํ้าปลา เสื้อผา ที่พอเพียง 

(4) สวัสดิการ แตละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการที่จําเปน เชน มีสถานีอนามัยเมื่อยามปวย 

ไขหรือมีกองทุนไวใหกูยืมเพื่อประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ 

(5) การศึกษา มีโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา เชน มีกองทุนเพื่อ 

การศึกษาเลาเรียนใหแกเยาวชนของชุมชนเอง 

(6) สังคมและศาสนา ชุมชนควรเปนศูนยกลางในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเปนที่ 

ยดึเหน่ียว 

 กิจกรรมทั้งหมดดังกลาวขางตน จะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี ่ยวของ ไมวาสวน

ราชการ องคกรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเปนสําคัญ 
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 ขั้นที่  3  ทฤษฎีใหมขัน้กาวหนา  เมือ่ดําเนินการผานพนขั้นทีส่องแลว เกษตรกรจะมีรายไดดีขึ้น 

ฐานะมั ่นคงขึ ้น เกษตรกรหรือกลุ มเกษตรกรก็ควรพัฒนากาวหนาไปสู ขั ้นที ่สามตอไป คือ ติดตอ

ประสานงานเพื่อจัดหาทุน หรือแหลงเงิน เชน ธนาคาร หรือบริษัทหางรานเอกชน มาชวยในการทําธุรกิจ 

การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทัง้นี ้ทัง้ฝายเกษตรกรและฝายธนาคารกับบริษัท จะไดรับประโยชน

รวมกัน กลาวคือ 

(1) เกษตรกรขายขาวไดในราคาสูง (ไมถูกกดราคา) 

(2) ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อขาวบริโภคในราคาตํ่า (ซื้อขาวเปลอืกจากเกษตรกรมาสีเอง) 

(3) เกษตรกรซื้อเคร่ืองอุปโภคบริโภคไดในราคาตํ่า เพราะรวมกันซื้อเปนจํานวนมาก                          

(เปนรานสหกรณซื้อในราคาขายสง) 

(4) ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร (เพื่อไปดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ให 

เกิดผลดียิ่งขึ้น) 

 ในปจจุบันนีไ้ดมีการนําเอาเกษตรทฤษฎีใหมไปทําการทดลองขยายผล ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งกรมวิชาการเกษตรไดดําเนินการจัดทําแปลงสาธิต 

จํานวน 25 แหง กระจายอยูทัว่ประเทศ นอกจากนี้ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

เกษตรและสหกรณ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพภาค กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ 

ไดมีการดําเนินงานใหมีการนําเอาทฤษฎีใหมน้ีไปใชอยางกวางขวางขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ จําลองการจัดสัดสวนพื้นท่ีตามแนวทฤษฎใีหม 

ระบบการจัดการพื้นท่ี 

1. สระน้ํา ขนาดประมาณ 3 ไร ไวเก็บกักนํ้าและเลี้ยงปลาไวบริโภค 

2. นาขาว ประมาณ 3 ไร ปลูกขาวไวบริโภค และปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล 

3. ไมผลที่เหมาะกับสภาพดินฟาอากาศ ประมาณ 3 ไร ควรเปนแบบผสมผสาน และพึ่งพาอาศัย

กันเปนชั้น ๆ เชน 

- ไมผลหรือไมใชสอยขนาดใหญ ตนสูง เชน สะตอ, มังคุด ฯลฯ 
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- ไมผลพุมขนาดกลาง เชน มะมวง ลําไย ขนุน ชมพู สมโอ ฯลฯ 

- ไมผลพุมเต้ีย เชน มะนาว สมเขียวหวาน สมจ๊ีด ฯลฯ 

- ไมผลและพืชผักขนาดเล็ก เชน มะเขือ พริก กระเพรา ผักหวาน ฯลฯ 

- ผักสวนครัว เชน ตะไคร และพืชผัก ฯลฯ 

- ผักประเภทเถา เกาะตนไมใหญ เชน ตําลึง, ฟก, บวบ, ถั่วชนิดตางๆ, พริกไทย ฯลฯ 

- ผักเลื้อยกินหัว เชน มัน ขิง ขา 

4. ที่อยูอาศัยตามสภาพ คอกปศุสัตว และพืชผักสวนครัวทีต่องการแสงแดด และแปลงปุยหมัก 

(หากไมใชมุสลิม แนะนําใหเลีย้งหมูหลุม) ใชเนือ้ทีป่ระมาณ 1 ไร จัดระบบภูมิศาสตร และ

สิ่งแวดลอมที่ดี 

5. แนวรัว้ควรเปนพืชสวนครัวรัว้กินได เชน หากมีเสารั้วควรปลูกแกวมังกร ระหวางเสารั้ว 

ควรเปนผกัหวาน, ชะอม, ตนแค, มะละกอ ฯลฯ 

6. รอบ ๆ ขอบสระน้าํ ปลูกพืชผักไดตามสภาพ เชน กลวย, ออย, มะรุม, แค สวนของสระดาน

ในควรปลูกหญาแฝกกันการพังทลายของดินลงสระ 

หมายเหตุ  การออกแบบวางผัง ควรคํานึงถึงสภาพพื้นที่ของแตละรายตามสภาพจริง 

 

 เศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพธุรกิจ 

ธุรกิจทุกประเภทไมวาจะเปนธุรกิจประเภทการผลิต การคา หรือบริการ ลวนแตมีความสําคัญ 

อยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจและสังคม เนือ่งจากผลประกอบการทางธุรกิจมีอิทธิพลตอมูลคาทางเศรษฐกิจ

และความเจริญเติบโตของประเทศ การดําเนินธุรกิจในประเทศไทยที่ผานมามีเปาหมายการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจดวยระบบทุนนิยมที่กระตุนใหคนบริโภคตลอดเวลาและมากยิ่งขึน้ เพือ่ผลตอบแทนสูงสุด 

โดยไมคํานึงถึงวิธีการอันชอบธรรมการขยายตัวของผลผลิตมุงการพึง่พาอุปสงค เทคโนโลยี และทุนจาก

ตางประเทศ  ทําใหความสามารถในการพึง่พาตนเองต่าํลง  องคกรธุรกิจถูกครอบงําความคิดจากกระแส

โลกาภิวัตนดานลบ สงผลกระทบตอคานิยมและทัศนคติทีเ่นนความร่าํรวยและความสะดวกสบายเปน

เปาหมาย เห็นประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม และขาดจิตสํานึกตอสาธารณะ องคกรธุรกิจตองเผชิญ

กับความเสี่ยงภายใตเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลกที่มีความสลับซับซอนและมีการเปลี่ยนแปลงรอบดาน  

ดังนัน้ การปรับตัวตอกระแสโลกาภิวัตน  จึงจําเปนตองอาศัยการเรียนรูและการยืนหยัดอยู บน

พื้นฐานของการพึง่พาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่สรางศักยภาพการดําเนินธุรกิจ เพิม่

ขีดความสามารถในการแขงขัน และสรางภูมิคุมกันตอผลกระทบจากสภาพแวดลอมภายนอก ในบริบท

ของความเชือ่มัน่ตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในองคกรจากประเด็นตางๆ ไดแก เศรษฐกิจ

พอเพียงใชไดผลดีเฉพาะในภาคเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงคือการประหยัดและไมเปนหนี้ การแสวงหา
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กําไรขัดกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมเหมาะสมกับธุรกิจในยุคโลกาภิ

วัตน เมือ่พิจารณาจากแนวคิด หลักการ และองคประกอบตางๆ ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ

อธบิายในประเด็นดังกลาว ดังน้ี 

เนื่องจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดนําไปประยุกตใชกับภาคเกษตรในระยะแรก เพราะมีความ

ขัดสนสูงกวาภาคอื่นๆ ทําใหเกิดความเขาใจผิดวา เศรษฐกิจพอเพียงใชไดผลดีเฉพาะภาคเกษตรเทานั้น 

ซึ่ง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (2549: 286) ไดอธิบายวา“เศรษฐกิจพอเพียงมิไดจํากัดเฉพาะของเกษตรกรหรือ

ชาวไรชาวนาเพียงเทานั้น แตเปนเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพ ทัง้ทีอ่ยูในเมืองและอยูในชนบท เชน ผูที่

เปนเจาของโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถาจะตองขยายกิจการเพราะความ

เจริญเติบโตของเนื้องาน โดยอาศัยการขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป หรือหากจะกูยืมก็กระทําตามความ

เหมาะสม ไมใชกูมาลงทุนจนเกินตัวจนไมเหลือที่มั่นใหยืนอยูได ตองรูจักใชจาย ไมฟุมเฟอยเกินตัว” 

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในดานองคประกอบและเงื่อนไข จะเห็น

ไดวา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปใชไดในทุกระดับและประกอบอาชีพไดในทุกสาขาไม

จํากัดเฉพาะภาคเกษตร การประยุกตใชกับภาคธุรกิจและภาคเศรษฐกิจอืน่ๆ มีความสําคัญมาก เนื่องจาก

แนวโนมสังคมไทยเปนสังคมเมืองมากขึ้น และการผลิตของภาคธุรกิจมีสัดสวนสูงมาก  หากภาคธุรกิจไม

ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางแลว ยากที่จะเกิดความพอเพียง (ณัฏฐพงศ ทองภักดี, 2550: 18) 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําทางการบริหารธุรกิจ โดยไมปฏิเสธระบบการตลาด แตเปน 

เครื่องชี้นําการทํางานของกลไกตลาดใหมีเสถียรภาพดีขึ้น และไม ขัดกับหลักการแสวงหากําไร จึงไม

จําเปนตองลดกําไรหรือลดกําลังการผลิตลง แตการไดมาซึ่งกําไรของธุรกิจ ตองอยูบนพืน้ฐานของการไม

เอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน หรือแสวงหาผลกําไรเกินควรจากการเบียดเบียนประโยชนของสังคม ตลอดจนตอง

คํานึงถึงการใชทรัพยากรในธุรกิจอยาง ประหยัดและมีคุณภาพ ดังพระราชดํารัสเนือ่งในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ความวา (พิพัฒน ยอดพฤติการ, 2551ก: 2)  

“ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ไมใชเพียงพอ ไมไดหมายความวา ใหทํากําไรเล็กๆ นอยๆ  

เทานัน้เอง ทํากําไรก็ทํา ถาเราทํากําไรไดดี มันก็ดี แตวาขอใหมันพอเพียง ถาทานเอากําไรหนาเลือดมาก

เกินไป มันไมใชพอเพียง นักเศรษฐกิจเขาวาพระเจาอยูหัว นีค่ิดอะไรแปลกๆ ก็แปลกสิ ขายไมใหไดกําไร 

ซือ้อะไรไมขาดทุน เปนเศรษฐกิจพอเพียง คือไมตองหนาเลือด แลวไมใชจะมีกําไรมากเกินไป หรือนอย

เกินไป ใหพอเพียง ไมใชเร่ืองของการคาเทาน้ันเอง เปนเร่ืองของการพอเหมาะพอดี” 

นอกจากน้ี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมปฏิเสธการเปนหน้ีหรือการกูยืมเงินเพื่อการลงทุนในภาค 
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ธุรกิจ โดยยังคงมุงสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิต เพื่อความกาวหนาขององคกร 

แตเนนการบริหารความเสี่ยงต่าํ กลาวคือ การกูยืมเงินเพื่อลงทุนทางธุรกิจ จะตองมีการวิเคราะหและ

ประเมินความเสี่ยงที่จะกระทบตอธุรกิจ โดยคํานึงถึงหลักความคุมคาและกําหนดมาตรการรองรับความ

เสี่ยงที่ จะเกิดขึ้น (พิพัฒน ยอดพฤติการ, 2551ข: 1) 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมใหธุรกิจสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืนในระยะยาวและ

สรางความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ธุรกิจที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะแขงขัน

อยางพอประมาณตามศักยภาพของตนเอง โดยทําธุรกิจที่มีความชํานาญหรือสรางความรู เพื่อพัฒนา

ตนเองใหมีความสามารถในการแขงขันที่ ดีขึ้น 

ดังน้ัน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจปดที่ไมเกี่ยวของกับใคร ไม

คาขาย ไมสงออก หรือหันหลังใหกับกระแสโลกาภิวัตน แตเปนปรัชญาที่ เนนการพัฒนาอยางเปนขั้น

ตอนบนรากฐานที่เขมแข็ง โดยองคกรธุรกิจตองรูเทาทันความสามารถของตนเอง ใชหลักตนเปนที่พึ่ง

ของตนเองใหไดกอน จากน้ันจึงพัฒนาตนเอง เพื่อใหธุรกิจมีคุณภาพและเขมแข็งขึ้น สามารถเปนที่พึ่งแก

ผูอืน่ได และนําไปสูสังคมที่มีการเกื้อกูลซึง่กันและกันไดในที่สุด (สุทิน ลี้ปยะชาติ, นริสา พิชัยวรุตมะ 

และอาทิสุดา ณ นคร, 2550: 9)  

จากการรายงานของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย เรือ่ง “เศรษฐกิจ

พอเพียงกับการพัฒนาคน” ในป 2550 ไดสนับสนุน การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในภาค

ธุรกิจวา เศรษฐกิจพอเพียงชวยยกระดับความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ดวยการสรางขอปฏิบัติใน

การทําธุรกิจที่เนนผลกําไรระยะยาวในบริบทที่มีการแขงขัน การบริหารธุรกิจใหเกิดกําไรในโลกทุกวันนี ้

มีความซับซอนมากกวาการคิดถึงตนทุนและผลตอบแทน ธุรกิจตองคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียจากทุก

กลุม ต้ังแตนายจางไปจนถึงลูกคาและสังคมโดยรวม อยางไรก็ตาม ธุรกิจยังตองตระหนักถึงความเสี่ยงที่มี

โอกาสเกิดขึ้นไดตลอดเวลาในสภาพแวดลอมที่มีการแขงขันสูงและมีการเปลีย่นแปลงอยางผูนําธุรกิจกับ

การขับเคลือ่นเศรษฐกิจพอเพียงในองคกรรวดเร็ว (สุทิน ลีป้ยะชาติ, นริสา พิชัยวรุตมะ และอาทิสุดา ณ 

นคร, 2550 : 8) จะเห็นไดวา แทจริงแลวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการเกีย่วกับการพัฒนาตนเอง 

เพือ่เพิม่ความสามารถในการตอบสนองกิจการตางๆ รอบดาน โดยไม จํากัดเฉพาะภาคเกษตรองคกรที่

ตองการเติบโตไดอยางยั ่งยืนทามกลางกระแสโลกาภิวัตนจําเปนตองนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกตใช ซึ่งไมขัดกับหลักการแสวงหากําไร โดยอยูบนพื้นฐานของการไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น และ

คํานึงถึงความเสี่ยงที่จะกระทบตอธุรกิจ 
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เร่ืองที่    2   โครงการและแผนงานประกอบอาชีพ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 การประกอบอาชีพของคนเรามีมากมายหลากหลายอาชีพ เชน เกษตรกรรม  การปศุสัตว การปา

ไม การขนสง อุตสาหกรรม การคาขาย การแกะสลักไม การเจียระไนพลอย การทอผา ฯลฯ อยางไรก็ตาม

การที่จะคิดประกอบอาชีพใด ๆ นั้น จะตองผานการศึกษาและวิเคราะหความเปนไปได โดยมีขอมูลตาง ๆ 

อยูมาก เพียงพอทีจ่ะมาใชในการตัดสินใจประกอบอาชีพนั้นได เมือ่คิดแลวก็ควรกําหนด ใหเปนลาย

ลักษณอักษร เพือ่ใหเห็นเปนขัน้ตอน แสดงถึงความตอเนื่อง มองเห็นขอบกพรองหรือขอมูลทีข่าดไปได 

เพื่อความสมบูรณของโครงการและแผนงานการดําเนินงาน   

 การจัดทําโครงการและแผนงานประกอบอาชีพ  หรือโครงงานการประกอบอาชีพ มีความสําคัญ 

และจําเปนตอการประกอบอาชีพเพราะถือวาไดมีการคิดไตรตรองไวลวงหนาแลว  จึงลงมือปฏิบัติ ความ

ผิดพลาดทั้งหลายยอมนอยลงโดยเฉพาะการวางแผนการดําเนินงานนัน้จะมีความชัดเจนเกีย่วกับแผนการ

ผลิต แผนการลงทุน และแผนการตลาด 

 

ประโยชนของโครงงานการประกอบอาชีพ 

  1. ทําใหการประกอบอาชีพบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายทีก่ําหนดไว มีระบบการทํางานและลด

การทํางานที่ซ้ําซอนกัน 

 2. ชวยใหการใชประโยชนจากการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. ชวยใหเจาของกิจการมีความเชือ่มั ่นในการบริหารงาน และเมือ่เกิดปญหาขึน้เพราะมีการ

วางแผน และคิดอยางรอบคอบมาแลว 

 4. ชวยใหเจาของกิจการสามารถตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงาน และความสําเร็จของเปาหมาย 

 

องคประกอบของโครงงานการประกอบอาชีพ 

 เมื ่อตัดสินใจเลือกอาชีพ และมีการวิเคราะหความพรอม และความเปนไปไดของอาชีพที ่

ตัดสินใจเลือกแลว ขั้นตอนตอไปคือ การเขียนโครงงานการประกอบอาชีพที่ตัดสินใจเลือก การเขียน

โครงงานการประกอบอาชีพ มีองคประกอบหรือหัวขอที่ตองเขียนดังนี้ 

  1. ชื่อโครงการ ควรตั้งชือ่โครงการที่สื ่อความหมายไดชัดเจน เชน โครงการเลี้ยงไกกระทง 

โครงการขายผักปลอดสารพิษ โครงการจําหนายอาหารสําเร็จรูป เปนตน 

 2. เหตุผล/แรงจงูใจในการทําโครงการ ใหเขียนถึงเหตุผลที่เลือกทําโครงการนัน้ เชน เปนอาชีพที่

เปนความตองการของตลาด/ชุมชน หรือตัวผูประกอบอาชีพมีความถนัด ความสนใจ ในอาชีพนั้น ๆ 

อยางไร เปนตน 

 3. วัตถุประสงค ใหเขียนวัตถุประสงคในการทําโครงการนั้น ๆ ใหชัดเจน เชน เพื ่อใหมี

ประสบการณในการทําอาชีพนั้น ๆ หรือเพื่อศึกษาความเปนไปไดของตนเองในการประกอบอาชีพนั้น ๆ 
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  4. เปาหมาย ควรกําหนดเปาหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพใหชัดเจน เชน การเลีย้งไกกระทง 

จะเลี้ยง 5 รุน รุนละกี่ตัว 

  5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ ใชเวลาดําเนินการนานแคไหน 

เร่ิมตนโครงการเมื่อใด จะสิ้นสุดโครงการหรือขยายกิจการชวงใด 

 6. สถานท่ีประกอบการ ตองระบุที่ต้ังของสถานทีท่ี่จะประกอบอาชีพนั้น  

 7. การดาํเนินงาน ใหเขียนแสดงขั้นตอนการดําเนินงานอยางละเอียดตัง้แตขัน้วางแผนปฏิบัติการ

การปฏิบัติการตามแผน และประเมินปรับปรุง  การเขียนแผนการดําเนินงานการประกอบอาชีพ ควรมี

องคประกอบหรือหัวขอ ดังน้ี  

 7.1 แผนการผลิต ใหเสนอรายละเอียดวาในการผลิต หรือขายสินคาหรือบริการ ตามโครงการ

ที่กําหนดน้ัน มีขั้นตอนการผลิตอยางไร และกําหนดเวลาตามขั้นตอนน้ัน ไวอยางไร  

 7.2  แผนการลงทุน ใหระบุวาที่มาของเงินทุนที่ใชในโครงการประกอบอาชีพนั้น ไดมา

อยางไร เงินทุนออกเอง หรือกูยืมมาจากแหลงเงินทุนตาง ๆ  

 7.3 แผนการตลาด ใหเสนอรายละเอียดวาสินคา หรือบริการในโครงการประกอบ อาชีพน้ัน ๆ 

มีลูกคาที่คาดหวังจํานวนเทาใด และจะวางแผนเพื่อขยายตลาดให กวางขวางขึ้น อยางไร ในระยะเวลาใด 

 8. ปญหาและแนวทางแกไข ใหระบุปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับการประกอบอาชีพน้ัน ๆ 

 9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ แสดงใหเห็นถงึผลของการดําเนินงานในการประกอบอาชีพในดานตาง ๆ 

เชน ดานความรูและประสบการณที่ไดรับ ดานกําไร และความพึงพอใจตาง ๆ 

 10. ผูรับผิดชอบดําเนินการ ระบุชือ่ผูที่เปนเจาของกิจการ หรือรับผิดชอบโครงการในกรณีทีม่ีผู

รวมโครงการหลาย ๆ คน ก็ใหชื่อผูรวมโครงการทั้งหมดดวย 

 การกําหนดโครงงานการประกอบอาชีพที่ตัดสินใจเลือก  กอนการเร่ิมตนเขียนโครงงานการ

ประกอบอาชีพที่ตัดสนิใจเลือก มีความจําเปนตองศึกษา รวบรวมขอมูลดานตาง ๆ ในอาชีพนั้น ๆ ดังนี้ 

 1. ศึกษาสํารวจความตองการของตลาด โดยการสํารวจสภาพ และความตองการ ของชุมชน ที่จะ

เปนแหลงประกอบอาชีพเกีย่วกับ จํานวนประชากร ลักษณะเฉพาะของประชากรซึง่ประกอบดวย เพศ 

อายุ รายได อาชีพ ระดับการศึกษาความตองการสินคาและบริการในอาชีพนัน้ ๆ จํานวนและอุปนิสัยใน

การซื้อของประชากรในพืน้ที่ สภาพปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ทีค่าดวาจะเกิดขึน้ เชน มีคูแขงขันขาย

สินคาหรือบริการประเภทเดียวกันในพื้นที่น้ัน เปนตน 

 2. ทําเลที่ต้ังกิจการ จะตองพิจารณาวา ทําเลทีตั่ง้กิจการที่จะประกอบอาชีพทีตั่ดสินใจเลือกนัน้ มี

ลักษณะทีจํ่าเปนในสิ่งตอไปนีห้รือไมเพียงใด  การคมนาคม ขนสงสะดวกหรือไม สภาพแวดลอม 

เหมาะสมหรือไม มีคู แขงขันที ่ขายสินคาบริการ ประเภทเดียวกันหรือไม ถามีจะแกปญหาอยางไร  

 3. สํารวจความพรอมของตนเองในทุกดาน เชน ดานความรู ความสามารถในอาชีพ ดานปจจัย

การผลิตตาง ๆ วามีความพรอมหรือไม อยางไร ถาไมพรอมจะแกปญหาอยางไร 
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 4. ศึกษาความเปนไปไดของอาชีพ จะตองพิจารณาวาอาชีพทีเ่ลือกนั้นจะทําใหรายไดมากนอย

เพียงใด คุ มกับทุนทีล่งไปหรือไม จะใชเวลาเทาใดจึงจะคุ มทุน รายไดหรือกําไรเพียงพอจะเลี ้ยงชีพ

หรือไม หากรายไดไมเพียงพอจะแกปญหาอยางไร เมือ่ไดศึกษารวบรวมขอมูลดังกลาวแลว และเห็นวามี

แนวทางจะดําเนินโครงการได ก็เร่ิมลงมือเขียนโครงงานการประกอบอาชีพ ตามหัวขอที่กําหนด  

 

ตัวอยาง  การเขียนโครงงานการประกอบอาชีพ  

 1. ชื่อโครงการ โครงการจําหนายอาหารสําเร็จรูป  

 2. ชื่อ ผูดําเนินโครงการ.......................................  

           3. ชื่อ อาจารยที่ปรึกษาโครงการ...........................  

          4. หลักการและเหตุผล  อาหารเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคน เราตองรับประทานอาหารทุกวัน 

คนในหมูบานของกลุมผูดําเนินโครงการสวนใหญประกอบอาชีพนอกบาน มักไมมีเวลาประกอบอาหาร

เอง ใกลหมูบานยังมีสํานักงานของเอกชนซึง่มีพนักงานจํานวนมาก แตในบริเวณนีม้ีรานจําหนายอาหาร

สําเร็จรูปนอยคุณภาพอาหารและการบริการไมคอยดี ไมมีรานจําหนายอาหารสําเร็จรูปที่มีคุณภาพดี และ

ราคาปานกลาง สมาชิกของกลุมมีความสามารถในการประกอบอาหารไดดี และบริเวณบานของสมาชิกมี

สถานที่กวางเหมาะที่จะจัดเปนรานจําหนายอาหาร จึงไดจัดทําโครงการจําหนายอาหารสําเร็จรูป 

  

5.วัตถุประสงค 

                   1.เพื่อใหมีประสบการณในการประกอบอาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูป 

         2.เห็นชองทางและมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูป 

                   3.สามารถนําความรูทีไ่ดจากการเรียนและประสบการณการปฏิบัติโครงงานอาชีพไปใช

ประโยชนในการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม 

 6. เปาหมาย 

                   ดานปริมาณ    ปรุงและจําหนายอาหารสําเร็จรูปในวันเสารและวันอาทิตย 

                   ดานคุณภาพ    นักเรียนทุกคนในกลุมเห็นชองทางในการประกอบอาชีพและพัฒนาการ  

                                              ประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม 

 7. ระยะเวลาดําเนินโครงการตลอดโครงการต้ังแตเปดภาคเรียนจนถึงปดภาคเรียน  

                   (20 พฤษภาคม - 30 กันยายน และ 1 พฤศจิกายน – 15 มีนาคม ) 

 8. สถานที่ประกอบอาชีพ  บานเลขที่.....หมูที่.....ตําบล............อําเภอ.............จังหวัด................ 

 9. งบประมาณ 

            9.1 แหลงเงินทุน เงินสะสมของสมาชิกกลุม คนละ 1,000 บาท  

  9.2 จํานวนเงินทุนเร่ิมโครงการ 15,000 บาท 

  9.3 ทรัพยสินถาวร โตะ เกาอ้ี ถวย ชาม และเคร่ืองครัว สวนหน่ึงยืมใชชั่วคราว / จัดซื้อ 

  9.4 ทรัพยสินสิ้นเปลือง  อาหารสด ซื้อเปนรายวัน 
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                   5. เงินทุนขยายกิจการ  หากกิจกรรมประสบความสําเร็จก็จะนํากําไรมาขยายกิจการ  

                   6. กาํไร (คาดการณ) ในระยะเร่ิมแรกมีกําไรประมาณวันละ 300-500 บาท 

 10. ขัน้ตอนการดําเนินงาน 

                 1.  การเตรียมการ 

                         - ศึกษาสํารวจขอมูล 

                         - เขียนโครงการ 

                         - ขออนุมัติโครงการ 

                         - เตรียมหาทุน 

                         - กําหนดรายการอาหารที่จะปรุงจําหนาย 

                         - ประชาสัมพันธใหลูกคาเปาหมายทราบ 

                 2  การเตรียมสถานที่ 

                         - จัดตกแตงสถานทีj 

                         - เตรียมวัสดุอุปกรณ 

                3  ขั้นตอนการดําเนินงานอยางละเอียด 

                         - ศึกษาหาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาชีพ 

                         - ศึกษาสํารวจขอมูลตาง ๆ เพื่อสํารวจความสนใจประกอบการเลือกอาชีพ 

                         - วิเคราะหขอมูล 

                         - ตัดสินใจเลือกอาชีพ 

                         - ศึกษาวิธีเขียนโครงงานอาชีพ 

                         - ขออนุมัติโครงงานอาชีพ 

                         - ศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

                         - กําหนดรายการอาหารที่จะจําหนาย 

                         - ประชาสัมพันธบอกกลุมลูกคาเปาหมาย 

                         - เตรียมอุปกรณการปรุงอาหาร ภาชนะตาง ๆ 

                         - ตกแตงสถานที ่

                         - ลงมือปรุงอาหารจําหนาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหนาที่ดังน้ี ซื้ออาหารสด 

                           ตกแตง / ทําความสะอาดราน / ลางภาชนะ บริการลูกคา  เก็บเงิน – ทําบัญชี 

                         - ประเมินการปฏิบัติงานเปนรายวัน / รายสัปดาห 

                         - ประเมินสรุปเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 

                         - เสนอแนะแนวทางการพฒันาอาชพี 
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 11. ปญหาและแนวทางแกไข 

                  11.1 ปญหา ที่คาดวาจะเกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน 

                                1) ลูกคามีไมเปนไปตามเปาหมาย 

                                2) ประสบการณในการจําหนายสินคาไมเพียงพอ 

                 11.2 แนวทางแกไข 

                               1) นําอาหารสําเร็จรูปใสถุงไปจําหนายตามบาน / ชุมชน 

                               2) ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเปนระยะ 

 12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

                 12.1 ดานความรูและประสบการณ  นักเรียนทุกคนมีประสบการณในการประกอบอาชีพ 

เห็นชองทางในการประอบอาชีพในอนาคต 

                 12.2 ดานผลผลิต  ทรัพยสิน  กําไร  นักเรียนมีรายไดระหวางเรียน  ทําใหเห็นคุณคาของการ

ประกอบอาชีพ แบงเบาภาระผูปกครอง 

 

  ลงชื่อผูเสนอโครงการ………………………………….. 

 

 โครงงานการประกอบอาชีพ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 การจัดทําโครงงานการประกอบอาชีพ มีความสําคัญ และจําเปนตอการประกอบอาชีพเพราะถือ

วาไดมีการวางแผน กอนลงมือปฏิบัติ ความผิดพลาด ทัง้หลายยอมนอยลงโดยเฉพาะการวางแผนการ

ดําเนินงานนั้นจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับ แผนการผลิต แผนการลงทุน และแผนการตลาด  การจัดทํา

โครงงานการประกอบอาชีพที่ดี ยอมทําใหการประกอบอาชีพบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว มี

ระบบการทํางาน  และลดการทํางานที่ซ้ําซอนกัน ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ชวย

ใหเจาของกิจการมีความเชือ่มัน่ในการบริหารงาน และเมือ่เกิดปญหาขึน้ก็สามารถแกไขปญหาไดอยาง

ดี  เพราะมีการวางแผน และคิดอยางรอบคอบมาแลว  ชวยใหเจาของกิจการสามารถตรวจสอบขัน้ตอน

การดําเนินงาน และความสําเร็จ ของเปาหมายไดอยางตอเน่ือง   

การจัดทําโครงงานการประกอบอาชีพ สามารนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชในการวางแผน การดําเนินงานได โดยจะเห็นไดวา  “เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ คือหลักการ

ดําเนินชีวิตที่จริงแทที่สุด  กรอบแนวคิดของหลักปรัชญามุงเนนความมัน่คงและความยั่งยืนของการ

พัฒนา อันมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ สามารถประยุกตใชในทุกระดับ ตลอดจนใหความสําคัญกับคําวา 

ความพอเพียง ที่ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ภายใตเงื่อนไขของ
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การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมทีต่องอาศัยเงื่อนไขความรูและเงื่อนไขคุณธรรม” หรือที่เรียกวา  3 

หวง และ 2 เงือ่นไข ดังน้ี 

 ความพอประมาณ ไดแก เรียบงาย ประหยัด  การทําอะไรที่พอเหมาะพอควร สมดุลกับอัตภาพ 

ศักยภาพของตนและสภาวะแวดลอม  ตามความสามารถของแตละคน พอประมาณกับภูมิสังคม 

สิง่แวดลอม สถานการณ การทํางานทุกอยางตองเรียบงาย ประหยัด อยาทํางานใหยุง ทําใหงายตอการ

เขาใจ มีกําหนดการทํางานตามลําดับขัน้ตอน  และมีการปฏิบัติชัดเจน เชน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตองรูวานักศึกษาตองการอะไร ผูใชบัณฑิตตองการอะไร   เพราะทุกกิจกรรม ทุกงานที่ทํามีตนทุน อยา

ทํางานทิ้งๆ ขวาง ๆ การทํางานตองมีประโยชน  มีผลผลิตที่เกิดขึ้น  

ความมีเหตุผล คือ การคิด ฟง ปฏิบัติ  การทํางานตองใชหลักความรูในการทํางาน วางแผนงาน

ตองระมัดระวัง ตองใชหลักวิชาการชวยสนับสนุน อยาใชความรูสึกและอารมณในการทํางาน   ทุกคนมี

ศักยภาพในการทํางาน การพัฒนาตัวเองตองเกิดขึ้นจากภายในตัวเองของแตละคน จึงตองแสดงศักยภาพ

ออกมาใหได 

มีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี คือ ตองมีแผนกลยุทธ เชน เปนอาจารยตองมีแผนการสอน องคกร

ตองมีแผนกลยุทธ เปนตน การทํางานตองใหเกิดประโยชนสูงสุด ตองมองภาพรวม ทุกคนมีสวนรวม คือ

การประสานงาน และการบูรณาการปรับวิธีการทํางาน หนวยงานองคกรตองมีธรรมาภิบาลเพื่อเปนการ

สรางภูมิคุนกันภายในตัว  

 มีความรู การเรียนรูเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทุกคนมักจะมองขามไป เมื่อคิดวาตนเองมีความรูเพียงพอ

แลว แตในความเปนจริงแลว ทุกอาชีพยอมตองมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพือ่เพิ่มพูนทักษะ เพือ่แสวงหา

ความรูใหม ความรอบรูเกีย่วกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน  ความรอบคอบทีจ่ะนําความรู

เหลานั้นมาพิจารณาใหเชือ่มโยงกัน  เพือ่ประกอบการวางแผน  และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ  หรือ

แมแตใหตนเองมีความตระหนักทีจ่ะลับความรูของตนใหแหลมคมอยูเสมอ เพื่อความกาวหนาในหนาที่

การงาน   

มีคุณธรรม การประกอบอาชีพตองสัมพันธเกี ่ยวของกับบุคคล สังคมและสิ่งแวดลอมอยาง

หลีกเลีย่งไมได  เพือ่ใหการประกอบอาชีพประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ไดรับการสนับสนุนจาก

ผูเกี่ยวของ ผูรวมงาน และลูกคา ผูประกอบอาชีพตองมีคุณธรรม ดังน้ี 

  - ความขยัน อดทน  คือความตัง้ใจเพียรพยายามทําหนาทีก่ารงาน การประกอบอาชีพ

อยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ  ความขยันตองปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญา แกปญหาจนงานเกิดผลสําเร็จ 

ผูที่มีความขยัน  คือผูที่ตั้งใจประกอบอาชีพอยางจริงจังตอเนือ่ง  ในเรื่องที่ถูกทีค่วร มีความพยายามเปน

คนสูงาน ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ต้ังใจทําหนาที่อยางจริงจัง 
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 -   ซื่อสัตย  คือการประพฤติตรง ไมเอนเอียง จริงใจไมมีเลหเหลี่ยมผูที่มีความซื่อสัตย คือ

ผูที่ประกอบอาชีพตรงไปตรงมา ไมคดโกง ไมเอาเปรียบผูบริโภค ไมใชวัตถุทีเ่ปนอันตราย และคํานึงถึง

ผลกระทบกับสภาพแวดลอม 

 -  ความอดทน  คือ การรักษาสภาวะปกติของตนไวไมวาจะกระทบกระทั ่งปญหา

อุปสรรคใด ผูมีความอดทน ในการประกอบอาชีพ นอกจากจะอาศัยปญญาแลว ลวนตองอาศัย ขันติ  หรือ

ความอดทนในการตอสูแกไขปญหาตางใหงานอาชีพบรรลุความสําเร็จดวยกันทั้งสิ้น 

 -  การแบงปน / การให  คือการแบงปนสิ่งที่เรามี หรือสิง่ทีเ่ราสามารถใหแกผูอื่นไดและ

เปนประโยชนแกผูที่รับ การใหผูอื่นที่บริสุทธิ์ใจไมหวังสิ่งตอบแทนจะทําใหผูใหไดรับความสุขที่เปน

ความทรงจําที่ยาวนาน การประกอบอาชีพโดยรูจักการแบงปนหรือใหสิ่งตาง ๆ ที่สามารถใหไดแกลูกคา

และชุมชนของเรายอมไดรับการตอบสนองจากลูกคาในดานความเชื่อถือ 

โครงงานการประกอบอาชีพ สามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการไดจริง  

ดังจะเห็นไดวา  เศรษฐกิจพอเพียงไมไดทําใหเราอยูรอดไปวันๆ เทานั้น แตจะทําใหเรามีความสุขอยาง

ยั่งยืน  และยังพัฒนาตนเองใหร่ํารวยขึ้นไดดวย ซึ่งเปนการร่ํารวยอยางยั่งยืนแบบพอเพียง เศรษฐกิจ

พอเพยีง คือ การมีความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุมกัน ในดานการบริหารธุรกิจ เราก็ตองดูกอน

วา เปาหมายธุรกิจของเราคืออะไร มีแผนการอยางไร ในการดําเนินตามแผน โดยที่ไมใชจายมากเกิน

ความจําเปน แตอะไรทีจํ่าเปนเราก็ควรจะจาย  อะไรทีไ่มจําเปนเราตองลดรายจายสวนนั้นลง นี่ก็เปนการ

ใชจายเงินดวยความพอประมาณ  

นอกจากน้ัน เราก็ตองมีเหตุผลดวย บริหารธุรกิจอยางมีเหตุผลอะไรทีจํ่าเปนหรือไมจําเปนก็ตอง

พิจารณาใหดี ไมใชวาเห็นคนอืน่ทําอะไรก็ทําตาม คนอื่นโปรโมชัน่พิเศษอื่นๆ ก็ทําตามคนอืน่โฆษณาก็

ทําตาม ซึ่งนี่เปนการใชความรูสึกนึกคิดตัดสินปญหา ไมไดใชเหตุผลเลยดังนั้นเราตองมีเหตุผลดวย ใน

การทําอะไรสักอยางก็ตองพิจารณาใหละเอียดถี่ถวนดูวาเหมาะสมกับธุรกิจของเราหรือไม สมควรทํา

หรือไม และถาทําเชนน้ันแลวจะเปนอยางไร 

เมื ่อเรามีความพอประมาณ มีเหตุผล แลวก็ตองมีภูมิคุ มกันดวย ธุรกิจของเราจะมีภูมิคุ มกันที่

แข็งแรง จึงจะอยูรอดไดอยางยัง่ยืนเพราะถาเราไมมีภูมิคุมกันในดานตางๆ เวลาเกิดปญหาอะไรขึน้ธุรกิจ

ของเรากจ็ะออนแอลง กาํไรลดลงกระแสเงินสดลดลง ถาถึงขั้นรายแรงอาจจะทําใหธุรกิจของจบลงไปเลย

ก็เปนได  ตัวอยางเชน เรามีแผนธุรกิจและทุกอยางเปนไปตามแผน แตเราก็ยังเตรียมแผนสํารองไวดวย 

เผื่อเกิดความผิดพลาดหรือบางทีเราเห็นวาธุรกิจของเรามีกระแสเงินสดที่ไหลเวียนดี แตเราก็ยังกันเงิน

บางสวนไว เผือ่เกิดปญหาดานการเงินซึ่งเราไมไดคาดคิด ...ดังทีก่ลาวมาก็เปนการสรางภูมิคุมกันใหกับ

ธุรกิจของเราไดเชนกัน 
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เศรษฐกิจพอเพียงจึงไมใชเพียงแคการปลูกพืช เลี ้ยงสัตว หรือการใชชีวิตตามชนบทเทานั้น  

แตเราสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจของเราอยูรอดและเติบโตอยางยัง่ยืน

ตลอดไป  

การทํางาน  จึงตองยึดความพอเพียง ประกอบดวย ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และระบบ

ภูมิคุมกันในตัวที่ดี  มีกระบวนการพัฒนาที่ยึดคุณธรรม ความเพียร ความรอบรู ความซื่อสัตยสุจริตใหเขา

สูจิตใตสํานึก  การทํางานกับมนุษยตองใชหลักการ หลักวิชาการใหสอดคลองกับภูมิสังคม คือภูมิประเทศ

และสิ่งแวดลอม  ตองปรับกระบวนการทํางาน  การบริหารจัดการ  ตองคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย การ

ยอมรับจากเพื ่อนรวมงานในองคกร  เพื ่อขับเคลื ่อนการทํางานใหไปสู ความสําเร็จ  เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 3 

 1.  ใหนักศึกษารวมกลุม 3 – 5 คน หาขอมูลบุคคลที่ประสบความสําเร็จในอาชีพที่ยึดหลัก

ความพอเพียง โดยบุคคลนี้อาจอยูในพืน้ทีห่รือบริเวณใกลเคียงก็ได จากนัน้ใหนําขอมูลดังกลาวมา

รายงานแลกเปลีย่นกนัในชัน้เรียน 

 2.  ใหผู เรียนแตละคนพิจารณาความพรอมในการเลือกอาชีพของตนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพยีงพรอมเขยีนออกมาเปนรายงานนําเสนอหนาชัน้เรียน จากน้ันใหเพื่อนนักศึกษารวมวิจารณ และ

เก็บบันทึกนี้ไวในแฟมสะสมผลงานของนักศึกษาเอง 
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บทที่  4 

เครือขายดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 

สาระสําคัญ 

 การสงเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล 

ชุมชนทีป่ระสบผลสําเร็จสามารถเนินการไดหลากหลายวิธี เชน การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ จัดต้ัง

เปนศนูยศึกษาเรียนรู  ศูนยฝกอบรม สรางเครือขาย จัดงานมหกรรมประจําป เปนตน 

 การสรางเครือขายการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปนการสรางความเปนอันหนึง่อันเดียวกันและรวมกันทํางานขององคกรทางสังคมทุกฝาย เชน สถาบัน

ครอบครัว สื่อมวลชน องคกรเอกชน องคกรภาครัฐ ฯ ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปสูการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตไดจริงอยางเปนรูปธรรม 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 แนะนํา สงเสริมสมาชิกในครอบครัวและชุมชนใหเห็นคุณคาและนําไปปฏิบัติในการดําเนินชวีติ 

 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่  1 การสงเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                ของบุคคล ชุมชน ที่ประสบผลสําเร็จ  

 เร่ืองที่ 2  การสรางเครือขายการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของ                   

                               เศรษฐกิจพอเพยีง  

 เร่ืองที่ 3 กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  
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เร่ืองที่  1 การสงเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของบุคคล ชุมชน ที่ประสบผลสําเร็จ  

 

 การสงเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัติ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล 

ชุมชน ทีป่ระสบผลสําเร็จน้ัน มีหลายองคกร  หลายหนวยงาน  ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ดําเนินการ

สงเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัติของบุคคล ชุมชนทีน่อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการแกไขปญหาของชุมชน  

อาธเิชน  

1. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย   

2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

3. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

4. มูลนิธิชัยพัฒนา   

5. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด   

6. มูลนิธิสยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย)   

7. กระทรวงศึกษาธิการ  

8. สํานักนายกรัฐมนตรี (ชุมชนพอเพียง) ศูนยเครือขายศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงชุมชน  

ฯลฯ 

 นอกจากนีย้ังมีองคกรอิสระทีดํ่าเนินการสงเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัติ  ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล ชุมชน ที่ประสบผลสําเร็จ ไดแก สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ทีไ่ด

ระดมความรวมมือจากทุกฝายในการขับเคลื ่อน การแกวิกฤตชาติ โดยการนอมนําศาสตรของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวฯ มาสู การปฏิบัติ จัดตัง้ขึน้จากการประชุมหารือกัน ณ โครงการสวน

พระองคสวนจิตรลดา ของ 4 องคกร ไดแก โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการ

สงเสริมกสิกรรมไรสารพิษ และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2545 

 การดําเนินงานที่ผานมา  สถาบันฯ ไดเปนศูนยกลางในการสรางเครือขายขยายผลใหมีการ

เรียนรู การฝกอบรม ไปสูการปฏิบัติและการดํารงชีวิตของประชาชนบนพืน้ฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี

ผลงานดานตางๆที่ผานมาดังนี ้

 • งานจัดตัง้และพัฒนาศูนยฝกอบรม โดยสามารถจัดตัง้ศูนยฝกอบรมภายใตเครือขายเศรษฐกิจ

พอเพียงไดกวา 120 ศูนยฝกอบรมทั่วประเทศ 

 • งานฝกอบรม ณ ศูนยฝกอบรมเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทีมวิทยากรเพื่อฝกอบรม

นอกสถานที่ใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป 
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 • งานเผยแพร ประชาสัมพันธ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรอื่นๆของพระราชาใน

การแกวิกฤตของประเทศ ผานสื่อตางๆ อาทิเชน สือ่โทรทัศน รายการคนหวงแผนดิน รายการจารึกไวใน

แผนดิน รายการเวทีชาวบาน รายการคนละไมคนละมือ รายการ 108 มหัศจรรยพอเพียง รายการทําดีให

พอดู รายการคนพอเพียง รายการคลินิกเถาแก  ละครเรื ่องหัวใจแผนดิน และอื ่นๆอีกมากมาย 

สือ่สิ่งพิมพ บทความหนังสือพิมพคมชัดลึก “พอแลวรวย” ทุกวันเสาร หนังสือ/แผนพับ เผยแพรองค

ความรูและการดําเนินงานของเครือขายอยางตอเนื่อง สื่ออื่นๆ เสือ้ สติกเกอร วีซีดี กระเปา และผลิตภัณฑ

ตางๆที่ผลิตขึ้นเองภายในเครือขาย 

 • กิจกรรมเพือ่เผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดึงแนวรวมการขับเคลื่อนสูรูปธรรม

การปฏิบัติจริงในรูปแบบเบญจภาคี 

  - งานมหกรรมคืนชีวิตใหแผนดินในเดือน มีนาคม ของทุกป 

 - งานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในการอนุรักษทรัพยากรทีร่วมกับโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทุกๆ 2 ป 

 - งานกิจกรรมฟนฟูลุมน้ําและทะเลไทย เพือ่ฟนฟูปาตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้าํ และทองทะเล

ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฟนฟูสัมมาชีพใหเต็มแผนดินตัง้แตภูผาสูมหานที 

ใหครอบคลุม 25 ลุมน้าํทัว่ประเทศ โดยไดดําเนินงานไปแลวในลุมน้าํภาคใต ภาคตะวันออก และภาค

กลาง 

 • การสถาปนามหาวิชชาลัยเพื่อพอ ในการฟนฟูปฐพีไทยดวยศาสตรของพระราชา ดวยความ

รวมมือของเบญจภาคี โดยมีการจัดตั้ง โพธิวิชชาลัย ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ. สระแกว ในป 

2550 และมีเปาหมายในการจัดตั้ง โพธิวิชชาลัย ณ สถานที่อื่นๆทัว่ประเทศ เพื่อเปนทีร่วมและถายทอด 

องคความรูศาสตรของพระราชา ใหเต็มแผนดิน 

 และนอกจากนี้ยังมีเว็บไซต ทีส่งเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง เชน  

 1. http://www.chaipat.or.th/   

 2. http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/king.aspx  

 3. http://longlivetheking.kpmax.com/   

 4. http://www.sufficiencyeconomy.org/   

 5. http://www.nesdb.go.th/ 

 

กรณีตัวอยางบุคคล ชุมชน ที่ประสบผลสําเร็จและไดรับการเผยแพร ผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 1. บุคคลทีป่ระสบผลสําเร็จและไดรับการเผยแพร ผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

http://www.chaipat.or.th/�
http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/king.aspx�
http://longlivetheking.kpmax.com/�
http://www.sufficiencyeconomy.org/�
http://www.nesdb.go.th/�
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คณุสมบรูณ ศรีสุบัติ  

 หากเอยชื่อ คุณสมบูรณ ศรีสุบัติ หลายคนอาจไมรูจัก แตถา

พู ด ถึ ง "ส ว น ลุ ง นิ ล " ซึ่ ง เ ป น  "ศู น ย ก สิ ก ร ร ม ธ ร ร ม ช า ติ พื ช

คอนโด ๙ ชั้น" ชาวบานแหงบานทอนอม หมูที่ ๖ ตําบลชองไม

แกว อําเภอทุ งตะโก จังหวัดชุมพร และเกษตรกรสวนใหญใน

จังหวัดชุมพรคงเคยไดยินชือ่บุคคลผูนี้ทีไ่ดรับการยอมรับจากหลาย

หนวยงานวาเปนเกษตรกรตัวอยาง ที ่มีชีวิตนาสนใจเปนอยาง

มาก เพราะบุคคลผูนีม้ีความรูแคชั้นประถมปที่ 4 เคยมีอาชีพเปน

ชางตัดเสือ้ เปนเจาของรานอาหาร ๙ แหง และเคยเปนเจาของสวนทุเรียนที่ประสบปญหาจนมีหนี้สิน

กวา ๒ ลานบาท แตเขาก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของตนดวยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตร

ทฤษฎีใหม ตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จนสามารถปลดหนี ้และกลายเปนผูที่มี

รายไดปละนับลานบาทเลยทีเดียว 

 จุด เปลี ่ยนที ่ทํ าใหคุณสมบูรณ เปน เกษตรกรผู ประสบความสํ า เ ร็จและคืนวันนั ้นคื อ

วันที่ ๔ ธนัวาคม ๒๕๔๐ ไดเปดทีวีดู พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มีพระราชดํารัสเรือ่งหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง และการทําเกษตรกรรมทฤษฎีใหม ตนฟงแลวถึงกับน้ําตาไหลและยกมือไหวทวมหัว และ

เหมือนกับการจุดประกายใหเกิดความคิดที่จะทําตาม โดยเขยีนปายเอาไววา "จะขอตามเทาพอ" พอตื่นเชา

ก็เร่ิมตนสํารวจตัวเองแลวพบวา รูรั่วทีใ่หญทีสุ่ดทีท่ําใหการทําสวนของตนมีปญหาคือเงินทีใ่ชซือ้ปุยเคมี

ปละหลายแสนบาท เมื่อรูเชนน้ันจึงหยุดการซื้อปุยทุกชนิดทันที แลวหันมาใช EM หรือน้ําจุลินทรียที่เปน

ประโยชนตอพืชแทน ทําใหประหยัดคาใชจายในการซื้อปุย พรอมทั้งหันมาใชวิธีปลูกพืชหมดินตาม

แนวทางของในหลวง "ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค ทรงแนะวาการทาํสวนอยาเปลือยดิน ควร

ปลกูพชืหมดินเอาไว จึงเปลี่ยนความคิดใหม จากสวนที่ไมมีหญาแมแตตนเดียว กลายเปนสวนทีป่ลอยให

หญาขึ้นรกไปหมด ตรงไหนเปนทีว่างก็เอาใบตองหรือเศษใบไมใบหญาไปปดเอาไวพรอมยึดหลักลด

รายจาย เพิ่มรายได ขยายโอกาส นัน่คือ ปลูกพืชที่เราชอบกินแซมตามที่วางระหวางตนทุเรียน เชน ปลูก

ตนสมจี ๊ด  ปลูกกระชาย  ปลูกกลวยเล็บมือนาง  พรอมทั ้งเลิกการใชสารเคมีทุกชนิด  พอผานไป

ประมาณ ๑ ป ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยน มีเงินเหลือจึงนําไปปลดหนี ้ใชเวลาประมาณ ๖ ป หน้ีที่มีอยู ๒ ลาน ก็

สามารถใชคืนเขาไดหมดแลว" คุณลุงนิล เลาอยางภาคภูมิใจ  หลังปลดหนี้ไดแลวคุณลุงนิลทราบวา

ที่ ชุมพรคาบานารีสอรท ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีศูนยการศึกษากสิกรรมธรรมชาติตาม
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หลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงสนใจและเดินทางไปขอศึกษาดวย  หลังจากจบการอบรมแลวคิดวาตนไดรับ

ความรูมากกวาที่คาดเอาไว เชน ไดสูตรในการทํานํ้าชีวภาพตางๆ รูจักวิธีปลูกพืชหมดินที่ถูกตอง วิธีการรี

ไซเคิลขยะกลับมาใชประโยชนไดอีก การทําปุ ยชีวภาพ ทั้งปุยหมัก ปุยนํ้า และแนวทางกสิกรรม

ธรรมชาติอีกมากมาย  "สิง่ภาคภูมิใจมากในขณะนีก้็คือ การทําพืชคอนโด ๙ ชั้น นัน่คือ การปลูกพืชเปน

ชั้น ๙ ชั้น โดยชั้นที่ ๑ คือ การขุดบอเลี ้ยงปลา พรอมกับปลูกพืชน้ําอยางผักกระเฉด ผักบุง บัว ชั้น

ที่ ๒ คือ การปลูกพืชจําพวกกลอย มันหอม และพืชตระกูลหัว เชน ขมิน้ กระชาย ชั้นที่ ๓ ปลูกพริกหนา

ดิน  และผักเหลียง  ชั้นที่  ๔  ปลูกสมจี๊ด  ชั้นที่  ๕  ปลูกกลวยเล็บมือนาง  ชั้นที่  ๖  ปลูกทุเ รียนพันธุ 

หมอนทอง ชั้นที่ ๗ ปลูกสะตอ มังคุด ลองกอง โดยทุกตนจะปลูกพริกไทยดําใหเลื้อยขึน้ไปบนตนเพื่อ

เปนรายไดเสริมดวย ชั้นที่ ๘ เปนสวนของธนาคารตนไม ที่ปลูกไวกิน ไวใช ไวจําหนายพันธุ ไมให

ส ม า ชิ ก  ชั้ นที่  ๙  ป ลู ก ไ ม ย า ง น า  ๓ ๐  ต น  สู ง ต น ล ะ ป ระ ม า ณ  ๔ ๐ -๕๐  เม ตร  แล ะ เพ า ะ ก ล า ไ ว

อีก ๕๐๐ กลา ทั้งหมดน้ีลวนแลวแตเปนการเดินตามรอยพอทั้งสิ้น" คุณลุงนิล กลาว 

 คุณลุงนิล ยังเปดเผยวา นอกจากรายไดจากการขายทุเรียนที่เปนรายไดหลักแลว ยังมีรายไดจาก

พืชตางๆ ที่ปลูกแซมเขาไปในสวน น่ันคือ กลอย สามารถขายไดปละประมาณ ๑ แสนบาท สวน

กระชาย  นําไปสงโรงงานผลิต เครื อ่งแกง  ปละประมาณ  4 ตัน  พรอมน้ ําสมุนไพรคุณลุง นิล

อีก ประมาณ ๕ ตัน ในราคากิโลกรัมละ ๑๒ บาท สมจี๊ดที ่ใชใสอาหารแทนมะนาวมีรายไดวันละ

ประมาณ ๒ พันบาท กลวยเล็บมือนาง จะตัดสปัดาหละคร้ัง ครัง้ละ ๑ ตัน ราคากิโลกรัมละ ๕ บาท โดยมี

รานคาแถวศาลพอตาหินชาง อําเภอทาแซะ ขับรถเขามารับซื้อถึงสวน และพริกไทยดําที่ฝากไวตามตน

มังคุด ตนสะตอ ตนลองกอง ก็ขายไดปละประมาณ ๓ แสน 

 หลังประสบผลสําเร็จจากการทําการเกษตรทฤษฎีใหม  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถ

ปลดหนี้ไดหมดแลว  โดยลุงนิลไดดําเนินการเผยแพร แบงปน องคความรูซึ่งไดมาจากการปฏิบิติ โดย

การจัดตั ้งศูนยกสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโด  ๙  ชั้น  ณ บานหมูที่  ๖  ตําบลชองไมแกว  อําเภอทุ ง

ตะโก จังหวัดชุมพร  ซึ่งพรอมที่จะเผยแพรความรูแกผูสนใจ พรอมเปดการทองเที่ยวเชิงเกษตรใน

ลักษณะโฮมสเตยในพื้นที่ โดยมกีารกอสราง "บานดิน" ใหผูที่ตองการเขามาเรียนรูไดเขาพักดวย  

 น่ีคือ เร่ืองราวการตอสูของ "คุณลุงนิล" หรือ คุณสมบูรณ ศรีสุบัติ เกษตรกรตัวอยางทีไ่มยอมแพ

ตอโชคชะตาชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จน

สามารถปลดหนี้ปลดสิน และยนือยูไดดวยลาํแขงตนเอง และยังพรอมแบงปนสิ่งที่ตนไดรับจาก "การเดิน

ตามรอยพอ" ใหหลายคนที่อาจจะยังมองหาหนทางไมเจออยูในขณะนี้ดวย  
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นายเล็ก กุดวงคแกว เปนบุคคลทีส่มควรไดรับการยกยองในฐานะที่ทานเปน “ปราชญชาวบาน” 

และเปนผูนําตามธรรมชาติของชุมชน ผลงานทีโ่ดดเดนของนายเล็ก คือ การเผยแพรความคิดในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยประยุกต ภูมิปญญาทองถิ ่นผสานกับแนวคิดทางพุทธศาสนา 

แนวความคิดของนายเล็กสามารถนําไปปฏิบัติและกอใหเกิดผล อีกทั้งยังสัมพันธกับวิถีเศรษฐกิจของ

ชาวบาน บนพื้นฐาน ของการใชชีวิตอยางพออยู พอกิน 

 ปจจุบันนายเล็ก สามารถสรางเครือขายการเรียนรูเพื่อการ “พึง่พาตนเอง พึง่พาธรรมชาติดวย

ความเคารพ” ในกวา 300 หมูบาน 94 อําเภอ ในจังหวัด 3 จังหวัด และเปนคณะกรรมการและวิทยากรให

หลายหนวยงาน ทั้งภาครัฐ หนวยงานเอกชนและองคกรชาวบานหลายแหงทั่วประเทศ 

 นายเล็ก กุดวงศแกว นับเปนปราชญชาวบานอีสานอีกทานหนึง่ ทีไ่ดเผยแพรแนวความคิดดาน

เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจวัฒนธรรม โดยมีรูปธรรมการปฏิบัติอยาง

ชัดเจน แนวทางการปฏิบัติดังกลาวเกิดจากกระบวนการเรียนรู ทีไ่มแยกการศึกษาจากชีวิต เปนการศึกษา

เพื ่อการอยู รวมกับธรรมชาติศึกษา ใหรูจักการอยู รวมกันดวยความเกื ้อกูล ศึกษาเพื ่อสรางเศรษฐกิจ

พอเพียง ศึกษาเพือ่ลดการเห็นแกตัว และเห็นแกผูอ่ืนมากขึ้น  เครือขายกลุมอินแปง ที่นายเล็กเปน

ประธานเปนหน่ึงในผูรวมกอต้ัง ประกอบดวยชุมชน 7 อําเภอรอบเทือกเขาภูพาน เปนตัวอยางของชีวิตที่

งดงาม เปนชีวิตที่ถนอมรักธรรมชาติ ถนอมรักคน ถนอมรักการอยูรวมกัน ถนอมรักวัฒนธรรม และมี

จิตใจที่เกื้อกูลกัน อยูอยางไท พึ่งพาตนเอง พึ่งพาธรรมชาติดวยเคารพ 

 ชีวิตของนายเล็กในระยะตนไมแตกตางจากชาวบานบานบัว หรือหมูบานใกลเคียงที่ตั้งอยูเชิง

เทอืกเขาภูพาน ขณะนั้นปาลดความอุดมสมบูรณไปมากจากการที่ชาวบานถางปา  เพื่อปลูกบอตัง้แต พ.ศ. 

2507 และเพื่อปลูกมันสําปะหลงต้ังแตป พ.ศ. 2513 นายเล็กเองก็ปลูกปอตัง้แตป พ.ศ. 2507 และเพื่อปลูก
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มันสําปะหลังต้ังแตป พ.ศ. 2513 นายเลก็เองกป็ลกูปอเพือ่ขายอยู 3 ป จากนัน้เปลีย่นมาปลูกมันสําปะหลัง

อีก 3 ป ในระหวางน้ันก็เกิดต้ังคําถามวา ทําไมยิ่งปลูกพืชเศรษฐกิจ ยิ่งจน ยิ่งเปนหนีส้ิน คําตอบที่นายเล็ก

ไดรับมาจากการพูดคุยกับผูเฒาผูแกในหมูบานที่ใหความคิดเรือ่ง “เฮ็ดอยู เฮ็ดกิน” หรือการใชชีวิตแบบ

พออยู พอกิน เหมือนในอดีต 

 ในป พ.ศ. 2530 จึงหันมาศึกษาปาธรรมชาติบทเทือกเขาภูพานใกลบานบัว บานเกิดและบานที่อยู

ในปจจุบัน โดยมีผูเฒาผูแกเปนผูใหความรู จากน้ันจึงจัดระบบชีวิตของตนเองและครอบครัวเสียใหม โดย

ใชแนวคดิ “ยกปาภูพานมาไวที่บาน” และความคิด “ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก” นําพืชพืน้บาน

ประมาณ 200 ชนิดมาปลูกในดินของตนเองประมาณ 5 ไร ไมใชสารเคมี ยาฆาแมลง ถือเปนการ “สราง

ปาใหมใหชีวิต” และไดขดุสระนํ้า 2 บอ เพื่อเปน “แมน้าํสายใหมใหครอบครัว” เมือ่ทดลองไดผลจึงขยาย

พื้นที่เปน 23 ไรเพื่อใหพอเลี้ยงครอบครัว ซึง่มีสมาชิก 14 คน ในพืน้ทีป่ลูกทั้งไมผล ไมใชสอย ไมยืนตน

หลายชนิด และเลี้ยงทั้งวัว ควาย ไกพื้นบาน ในที่สุดก็สามารถปลดหนีส้ินลูกหลานไมตองออกไปทํางาน

นอกบาน  “พอฝกใหลูกๆ ทุกคนเปนคนประหยัด ใหขจัดวัตถุนิยม ใหชื่นชมความเปนไท ไมใฝใจในการ

เปนทาส ใหสามารถพึ่งพาตนเอง พึ่งพาธรรมชาติดวยความเคารพเพื่อชีวิตและสิ่งแวดลอม” 

 

ชีวิตคือการศึกษา การศึกษาเพื่อชีวิต 

 ในชวงปพ.ศ. 2530 – 2532 ศูนยขอมูลทองถิน่วิทยาลัยครูสกลนคร (ปจจุบัน คือ สถาบันราชภัฏ

สกลนคร) รวมกับสถาบันพัฒนาชนบทอีสาน ไดรวมกันศึกษาวิจัยกลุมชนชาติพันธุเผากะเลิงบานบัว 

ตําบลกุดบาก โดยสงนายธวัชชัย กุณวงษ บัณฑิตอาสาสมัครเขามาศึกษาอยูในชุมชนเปนเวลา 2 ป นาย

ธวัชชัยไดตระหนักถึงภูมิปญญาในหมูผูนําชาวบานหลายคน เชน พอเล็ก กุดวงคแกว, พอเสริม อุดมนา, 

นายประหยัด โททุมพล, นายคา กุดวงคแกว จากการตัง้กลุมพูดคุยวิเคราะหปญหาในวง “โส” หรือ

สนทนากันอยางเปนทางการ กอใหเกิดแนวความคิดรวมกันในการแกปญหาที่เกิดขึน้กับตนเองและ

ชุมชน จึงไดรวมกลุมกันในป พ.ศ.2532 โดยตัง้ชื่อกลุมวา “กลุมกองทุนพันธุไมพืน้บาน” ซึง่ในชวงแรก

ไดรวมกันไปศึกษาดูงานการเพาะพันธุหวายทีอํ่าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จํานวน 30 คน สวนใหญ

เปนคนบานบัว หลังจากกลับมาจากการศึกษาดูงานแลว นายเล็กเปน 1 ใน 13 คนจากกลุมทีเ่ริม่ทําการ

เพาะขยายพันธุหวายพืน้บานเอง โดยไดรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิหมูบานจํานวน 2,500 บาท ทางกลุม

ไดนําไปซื้อถุงดําเพื ่อใชเพาะกลาไมพื ้นบานมาแจกจายใหกับสมาชิกกลุ ม โดยสมาชิกกลุ มจะเพาะ

ขยายพนัธุไมพื้นบานแลวสงใหกองทุนกลางรอยละ 10 จากการดําเนินงานมา 3 ป กอใหเกิดกองทุนกลาง

เพิ่มขึ้นเปน 35,000 บาท   
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 ในป พ.ศ. 2534 เปลีย่นชือ่จาก “กลุมกองทุนพันธุไมพื้นบาน” เปน “กลุมอินแปง” ซึง่พอบัวศรี 

ศรีสูง ปราชญชาวบานจังหวัดมหาสารคามเปนผูต้ังให เนือ่งจากเห็นวาทีบ่านบัวมีพืชพันธุธัญญาหาร ผล

หมากรากไมและน้าํทาอุดมสมบูรณ หากแปลตามหลักพุทธศาสนา คําวา “อิน” แปลวา ผู ใหญ คําวา 

“แปง” แปลวา สราง  “เราเปนผูใหญก็ควรสรางสิ่งตางๆ ไวเพือ่ลูกหลานทัง้เรื่องการพึง่ตนเอง การสราง

แนวคิด การกระทํา เพื่อใหชีวิตมีความสุข ถาแปลตามภาษาทองถิ่นก็คือ พระอินทร หรือ เทวดาเปน

ผูสรางสิ่งตางๆ ไวใหกับพวกเราไดอยูไดกิน”  ป พ.ศ.2535 กลุมกองทุนพันธุไมพืน้บานไดนํากองทุนไป

ซือ้ทีดิ่นเพื่อเปนสถานที่ในการติดตอประสานงาน แลกเปลี่ยนภูมิปญญา ศึกษาทดลองทํากิจกรรมตางๆ 

เพือ่สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและหมูบานของตนจํานวน 5 ไร 1 งาน และไดทําโครงการเลีย้งหมู

พื้นบานเพื่อสรางรายไดเสริมใหสมาชิกของกลุม 

 ตอมาในป พ.ศ.2535-2536 กลุมอินแปงไดดําเนินการตามวัตถุประสงคหลัก ในการพัฒนาชนบท

อยางยัง่ยืนในพืน้ทีร่อบปาเทือกภูพาน และไดมีคนรุนใหมทีอ่ยู ในชุมชนเขามาทําหนาที่ประสานงาน

ใหกับกลุ มอินแปง และประสานความรวมมือกับหนวยงานของรัฐในทองถิ ่นมากขึ ้น โดยเริ ่ม

ประสานงานกับสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพือ่การเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ศูนยศึกษาและพัฒนาวนศาสตร

ชุมชนที่ 3, สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรสกลนคร และไดประสานความรวมมือกันเปนเครือขาย

เกษตรกรรมนิเวศภูพาน โดยมีชุมชนเขารวมเครือขาย 22 คน จํานวน 289 คน โดยการสงเสริมการเกษตร

แบบยั่งยืน การศึกษาและวิจัยการขยายพันธุไมพื้นบานทีม่ีอยูรอบเทือกเขาภูพาน และการแปรรูปพืชผัก

ผลไมพื้นบาน 

 ปลายป พ.ศ. 2539 เครือขายอินแปงไดรับการจัดการจัดสรรกองทุนจากกรมสงเสริมคุณภาพ

สิง่แวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิง่แวดลอม ภายใต “โครงการอนุรักษปาภูพานดวย

เครือขายเกษตรกรรมนิเวศ” จํานวน 500,000 บาท 

 ป พ.ศ. 2541 ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสิง่แวดลอม (UNDP) ใหทุนสงเสริมพลังงานและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในระบบเกษตรกรรมนิเวศ จํานวน 309,000 บาท 

 ปลายป พ.ศ. 2542 ไดทําการขยายเครือขาย โดยความรวมมือระหวางกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ, กรมวิเทศสหการและ UNDP ภายใต “โครงการเพิม่ขีดความสามารถในการพัฒนาการเกษตร

แบบยั่งยืน” ในพื้นที่ 12 ตําบล 10 อําเภอ ในจังหวัดสกลนคร 

 ป พ.ศ. 2543 ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนทางสังคม (SIF-MENU 5) หรือโครงการจัด

สวัสดิการชุมชนเรงดวนเพื่อผูยากลําบาก จํานวน 15 ลานบาท โดยแยกบริหารตามเครือขาย 



46 

 ปจจุบันเครือขายอินแปงมีการขยายเครือขายเพิ ่มขึ ้นทุกป ในชวงป พ.ศ. 2542 มีสมาชิกใน

เครือขายในพื้นที่รอบปาเทือกเขาภูพาน 3 จังหวัด คือ สกลนคร กาฬสินธุ และอุดรธานี ซึ่งอยูในพื้นที่

จังหวัดสกลนคร 5 อําเภอ คือ อําเภอกุดบาก อําเภอภูพาน อําเภอนิคมน้าํอูน อําเภอพรรณนิคมและอําเภอ

วาริชภูมิ ในพื้นทีจั่งหวัดกาฬสินธุ 1 อําเภอ คือ อําเภอคํามวง และพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 1 อําเภอ คือ 

อําเภอวังสามหมอ จํานวนสมาชิกในครอบครัว 600 ครอบครัว และยังมีการขยายเครือขายตอไปเร่ือยๆ 

สรางกระบวนการเรียนรู สูการปฏิบัติ 

 นายเล็ก ใหความสําคัญตอการเรียนรู  สู การปฏิบัติจริง โดยใชวิธีการรวมกลุ ม เพื ่อจัด

กระบวนการเรียนรู ปลูกจิตสํานึก พรอมขยายเครือขายการเรียนรู ดังคํากลาวของนายเล็กทีว่า “อยากได

ชางปา ก็เอาชางไปตอ ถาอยากไดคนชนิดเดียวกัน ก็ตองเอาคนไปตอ คนแบบเดียวกับเรามีอยูดวยกันทุก

ชุมชน เพียงแตเราตองไปคนหาเขาทั้งนั้น” 

 ปจจุบันกลุมอินแปงอยูในสมาชิกเครือขายภูมิปญญาไท ซึง่ถือเปนเครือขายระดับชาติ มีสมาชิก

เปนเครือขายองคกรชุมชน ระดับอําเภอ และจังหวัดอยูทุกภาคของประเทศ มีการเดินทางไปศึกษาดูงาน 

แลกเปลี่ยนความรู และในป พ.ศ. 2541 เครือขายภูมิปญญาไทไดรวมกันพัฒนา “แผนแมแบบชุมชน” 

ขึ้นมาจากประสบการณของชุมชนเพื่อเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาชุมชน โดยแบงเปน 7 ประเด็น 

คือ การเกษตร สิง่แวดลอม สุขภาพชุมชน อุตสาหกรรม ธุรกิจชุมชน กองทุนและสวัสดิการชุมชนและ

การเรียนรู   

 นายเล็ก กุดวงคแกว นับเปนบุคคลที ่สมควรไดรับการยกยองในฐานะที ่ทานเปน “ปราชญ

ชาวบาน” และเปนผูนําตามธรรมชาติของชุมชน ผลงานที่โดดเดนของนายเล็กคือการเผยแพรความคิดใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยประยุกตภูมิปญญาทองถิ ่นผสานกับแนวคิดทางพุทธศาสนา 

แนวความคิดของนายเล็กสามารถนําไปปฏิบัติและกอใหเกิดผล อีกทั้งยังสัมพันธกับวิถีเศรษฐกิจของ

ชาวบาน บนพืน้ฐานของการใชชีวิตอยางพออยู พอกิน คําดังกลาวของผูเฒาผูแกชาวกะเลิงที่วา  “ภูพาน

คือชีวิต วงและมิตรคือพลัง พึ่งตนเองคือความหวัง ธรรมชาติยังเพื่อชีวิตและชุมชน”  (ผลงานรางวัล

ลูกโลกสีเขียว คร้ังที่ 2 ป 2543 http://pttinternet.pttplc.com) 

ปจจุบัน  บทบาทหลักของนายเล็ก กุดวงคแกว ในขณะนี้ คือ การขยายแนวความคิดและสราง

เครือขาย  สวนงานภายในกลุมอินแปง สามารถดําเนินงานละกาํหนดแนวความคดิของตนเอง รวมทัง้กลุม

เยาวชน “เด็กกะเลิงรักปา” ที่มีกิจกรรมหลักเพื่อใหเยาวชนไดสืบทอดแนวคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรมของ

ชุมชน  นับเปนการเผยแพร ถานทอด ผลงานที่ประสลผลสําเร็จจากรุนสูรุน  

  

http://pttinternet.pttplc.com/greenglobe/2543/personal-03.html�
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 2. ชุมชนทีป่ระสบผลสําเร็จและไดรับการเผยแพร ผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

 

 

ชุมชนบานจํารุง  ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  

 

 บานจํารุง ตั้งอยูหมู  ที่ 7 ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ภาคตะวันออกของประเทศ

ไทย ดวยสภาพความเปนอยูในชุมชน เนนการพึง่พาตนเอง จนเปนทีย่อมรับและเปนตัวอยางที่ดี มีผูมา

ศึกษาดูงาน แลกเปลี ่ยนเรียนรูตลอดทั ้งป หมู บานจํารุงสงเสริมใหประชาชน ไดนําผักพื ้นบานมา

รับประทาน อาทิ ดอกอัญชัน ยอดมะระ ขมิน้ชัน ชะอม ใบชะพลู ใบบัวบก ยอดเสม็ดแดง ฯลฯ ใช

ประกอบเปนอาหารหลัก รวมถึงชวนเชิญนักทองเที่ยวที่เขามาเปนลูกคาของรานสมตําจํารุง ไดบริโภคผัก

พื้นบานเหลาน้ี จนกระทั่งไดเปนสัญลักษณของชุมชน ที่นักทองเที่ยวรูจักและคุนเคย กลุมผูสูงอายุบานจํา

รุงเปนตัวอยางของการรวมกลุม  เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑคุณภาพมากมาย อาทิ ผลิตขาวซอมมือบรรจุถุง

จําหนายในรานคาของชุมชน เพือ่สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยมีโรงสีขาวชุมชนเองมีการผลิต

ขาวซอมมืออยางตอเนือ่ง และนําเศษแกลบรําสงใหกับกลุมเกษตรกรพืน้บานทําปุยชีวภาพ และนําปลาย

ขาวขายใหกับกลุมผูเลี้ยงตะพาบนํ้า  
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  นอกจากนี้ บานจํารุงยังกอตัง้ กลุมธนาคารขยะ ผูคนในชุมชนไดเห็นคุณคาของเศษของทีเ่หลือ

ใช แมแตขยะมีการรวมกลุมกันจัดต้ังกลุมธนาคารขยะและสิ่งแวดลอมรับซื้อขยะทุกประเภทมีการคัดแยก

ขยะแตละประเภท สามารถนําไปใชประโยชน ทําใหเด็ก เยาวชนไดรับรูถึงขยะสิ่งของเหลือใชปลูกฝง

คานิยม ทัศนคติในการรักษสิ่งแวดลอม เมื่อมีคนมาศึกษาดูงาน กลุมผูใชน้ําจะรวมตัวกันทําอาหารเลี้ยง

รับ รอง โดยใชผักพื ้นบานเปนอาหารหลักใหรับประทาน รายไดนําไปเปนกองทุนพัฒนาหมู บาน 

นอกจากนี้บานจํารุงยังมีการบริการทีพ่ักชุมชนโฮมสเตย ใหกับนักทองเทีย่ว ผูสนใจในวิถีชีวิตที่เนนการ

พึ่งพาตนเอง ไดมาสัมผัสและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ทั้งน้ีการบริหารจัดการชุมชน โดยมีแกนนํา

ที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาสังคมชุมชนทีพ่รอมตอการเรียนรู นําภูมิปญญาทองถิน่มาผสมผสานกับ

เทคโนโลยีใหม ๆ นํามาปรับใชในป 2548 ไดนําชุมชน เครือขายชุมชน ผู นําชุมชน เขาสู โครงการ

มาตรฐานชุมชน (มชช.) และสามารถผานการประเมินจากคณะกรรมการ ติดตามประเมินผล ระดับอําเภอ 

ระดับจังหวัด เปนจุดนํารองตนแบบ เผยแพร แนะนําชุมชน อืน่ ๆ เพื่อเขาสูการประเมินมาตรฐานชุมชน

ในปตอ ๆ ไป  

  จุดเร่ิมตนของการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง เริม่จากการจัดตัง้รานคาชุมชน จากการระดม

หุนกันครั้งแรกเพื่อจัดตั้งรานคาชุมชนขึน้ กองทุนพัฒนาหมูบานไดเงินทัง้สิ้น 30,000 บาท และมีสมาชิก

เปนคนในชุมชน 120 คน รานคาหมูบานดําเนินการในลักษณะสหกรณชุมชน เพือ่จําหนายสินคาอุปโภค

บริโภคตาง ๆ ทั้งจากภายนอก และสินคาการเกษตร ผลผลิต สินคาแปรรูปทีผ่ลิตไดในชุมชนเอง รานคา

ชุมชนจึงเปนชองทางในการจําหนายสินคาจากผูผลิตถึงผูบริโภคโดยตรง ผูใหญชาติชายบอกวาบานจํารุ

งมีวงจรการผลิต จําหนาย และบริโภคกันในชุมชน ถาชาวบานในชุมชนเขาใจถึงความสําคัญของระบบ

เศรษฐกิจชุมชน บานจํารุงก็จะสามารถพึ่งตนเองได ไมตองกังวลวาเมือ่ผลิตมาแลวจะขายใหใคร หรือเรา

ตองไปซือ้สินคาจากใคร เพราะบานจํารุงสามารถสรางผลิต ขาย และบริโภคไดเอง ผลกําไรทีไ่ดก็

ไหลเวียนอยูในชุมชน เปนเงินที่จะใชพัฒนาชุมชนตอไป รานคาชุมชนตั้งอยูบนพื้นที่เดียวกับศูนยการ

เรียนรูของชุมชนและผุสูงอายุบานจํารุง สถานที่แรกที่เราไดพบกับผูใหญบานชาติชาย เปนทั้งสถานที่

ทํางานและพักผอนหยอนใจของชาวบานจํารุง และเปนที่ทีเ่ราไดเห็นรอยยิม้ ไดยินเสียงหัวเราะดังอยูเปน

ระยะ ๆ จนเราอดอมยิ้มตามไปดวยไมได รานคาชุมชนเล็กแหงน้ีมีกําไรเพิ่มขึ้น ทุกป มียอดขายปละหลาย

ลานบาท เมื่อถึงเวลาปนผลประจําป ผลกําไรที่ไดจะถูกแบงออกเปน 3 สวน สวนแรกรอยละ 30 จะเก็บ

เปนกองทุนพัฒนาหมูบาน รอยละ 35 จายคืนใหแกผู ถือหุนตามจํานวนหุน และอีกรอยละ 35 จายคืน

ใหแกผูซื้อสินคา ตามสัดสวนการซื้อ ซื้อมากไดมาก ซื้อนอยไดพอประมาณ พอไดยินเรือ่งจํานวนเงินปน

ผลแลวเราก็กระซิบถามผูใหญบานวาคนนอกเขาหุนดวยไดหรือไม ผู ใหญชาติชายตอบทันควันวาได
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แนนอน ที่ผานมาก็มีชาวบานหมูอ่ืนมาเขาหุนดวย แลวถึงแมวาจะมีรานคาชุมชนแลว แตบางครอบครัวก็

อาจจะเปดรานคาอยางเดียวกันนี้อีกก็ได ไมไดมีการบังคับหรือจะเปนการขัดใจกันอยางไร เพียงแตให

ระบบเศรษฐกิจชุมชนนีย้ังคงอยู และเติบโตขึน้เรื่อย ๆ อยางนอยก็เปนการแบงกันปนกันในชุมชน และ

กระตุนใหเกิดวงจรการพัฒนา อื่น ๆ  ตามมาอีกมากมายจากผลกําไรของรานคาชุมชนทีอ่ยู ในกองทุน

พัฒนาหมูบาน เพราะชุมชน มีกองทุน มีเงินที่จะลงทุนทํากิจกรรมตาง ๆ ใหเกิดเปนผลผลิตทีส่อดคลอง

กบัเหตุและผลตามแนวทางวิถชีวีติของตนเอง เราจะไดพบเห็นลักษณะการดําเนินงานแบบรวมมือรวมใจ 

รูเก็บ รูแบงปนอยางเดียวกับรานคาชุมชนนีใ้นกลุมกิจกรรมอืน่ ๆ อีกมากมายมากกวา 20 กลุมกิจกรรม 

ในชุมชนบานจํารุง 

 นอกจากนัน้ยังมีการจัดตั้งกลุมกิจกรรมการผลิต เชน  การรวมกลุมเกษตรกร เพื่อสรางเครือขาย

ความเขมแข็ง  กลุมกิจกรรมการผลิตกลุมแรก และคาดวาจะเปนกลุมทีใ่หญทีสุ่ดก็คือการกลุมตาง ๆ ของ

เกษตรและชาวสวน ในชุมชนบานจํารุงมีการรวมกลุมของเกษตรกร ชาวสวน กลุมตางมากมายตามกลุม

อาชีพของแตละคน อยางที่กลาวไปแลววาบางคนอาจสังกัดมากกวา 1 กลุม เพื่อสรางเครือขาย สรางความ

เขมแข็งใหกับเกษตรกรชาวสวนในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน และยังเปนเครือขายกับ

กลุมกิจกรรมอ่ืน ๆ ไดอีก อยางที่ผูใหญบานบอกเราวาทีบ่านจํารุงไมมีสิง่ใดเหลือใชหรือสูญเปลา ถาเก็บ

นํามาใชในกระบวนการใดไดก็จะถูกสงตอใหกับกลุ มกิจกรรมที่จะสามารถนําไปใชประโยชนได 

อยางเชน เศษแกลบ เศษรําจากโรงสีขาวชุมชนของกลุมผูสูงอายุก็จะถูกสงตอใหกลุมเกษตรพื้นบานนํามา

ทําปุยอินทรีย และน้าํหมักชีวภาพ กลุมเกษตรกรชาวสวนก็จะนําปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพจากกลุม

เกษตรพื้นบานที่ขายในรานคาชุมชนมาใช สวนปลายขาวที่เหลือจากกลุมผูสูงอายุก็ถูกสงตอใหกลุมผูใช

ตะพาบนํ้าเชนกัน ทั้งเกษตรกรชาวสวนและกลุมผูเลี้ยงตะพาบน้ํารวมถึงชาวบานจํารุงทุกคนก็จะไดทาน

ขาวจากกลุมผูสูงอายุทีข่ายในรานคาชุมชน เราตื่นเตนและทึ่งกับวงจรความสัมพันธนี้ไปชั่วขณะ กอนที่

จะนึกขึ้นไดวายังไมจบเพียงนัน้เพราะเมือ่ถึงเวลาทีร่านคาชุมชนจะปนผลทุกคนก็จะไดรับเงินปนผลจาก

ยอดการซือ้ของตัวเองอีกดวย ผูใหญบอกวา ถาเปนนักวิชาการอาจเรียกวาหวงโซแหงคุณคาก็วาได 

 ตอมา ก็มีการจัดต้ังกลุมเกษตรพื้นบานเพื่อสุขภาพชุมชน  ผูใหญชาติชายบอกวาบทเรียนทีไ่ดรับ

จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ประกอบกับขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลในชุมชน ทําใหชุมชนบานจํารุงเลิก

ก า รใ ช ส า ร เค มี หันก ลั บ ม า หา อง ค ค วา ม รู แล ะ ภู มิ ป ญญา ที ่มี อยู ใ นชุ ม ช น เ รีย น รู ที ่จะ พึ ่ง พ า

ทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง มีระบบทุนนิยมของตนเอง ทุนทางสังคมนิยมกับทุนวัฒนธรรมนิยม 

บทเรียนจากพืชเชิงเดีย่วและสารเคมีเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญครัง้หนึ่งของบานจํารุง ชุมชนเริ่มทําความ

เขาใจกับการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพือ่ปรับสมดุลใหกับระบบนิเวศนและสุขภาพชุมชน กลุม
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เกษตรพื้นบานจึงถือกําเนิดขึ้นในวันที ่10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543 จํานวนสมาชิกแรกกอตั้ง 10 คน เพื่อ

ดําเนินการสงเสริมการทําเกษตรแบบปลอดสารพิษในชุมชน ทําปุยหมัก สกัดสารชีวภาพเพื่อไลแมลง 

รวมทั้งทําน้ําหมักชีวภาพไวใชในกลุมและจําหนายใหผูสนใจ และที่สําคัญที่สุดคือกลุมเกษตรพื้นบาน

เปนกลุมที่ปลูกผักพื้นบานปลอดสารพิษจากแปลงเกษตรสาธิตแลวนําไปขายใหกับรานสมตําจํารุง เอาไว

บริการใหชาวบานในชุมชนและนักทองเที่ยวไดทานคูกับสมตํา บางสวนกระจายขายในชุมชนโดยคุณปา

หนวงพนักงานขายผกัพืน้บานในชมุชน และทาํนํ้าดอกอัญชนัสสีวยใสไวใหแกนักเดินทางอยางเราด่ืมให

ชื ่นใจ กลุมเกษตรพืน้บานเปนเจาของรายการวิทยุชุมชนรายการหนึ่ง เพือ่ใชประชาสัมพันธเผยแพร

ความรูและรณรงคเกี่ยวกับการทําเกษตรปลอดสารพิษในบานจํารุง คุณยายอุทัย ประธานกลุมและนักจัด

รายการวิทยุของกลุมเปนตัวอยางทีท่ําใหเราเชื่อวาผักปลอดสารพิษและผักพืน้บานตองทําใหทัง้ชาวบาน

ในชุมชน  และระบบนิเวศของบานจํารุงมีสุขภาพที่ทั ้งกายและใจไมแพคุณยายแนนอน กลุมเกษตร

พื้นบานแมจะเปนกลุมเล็ก ๆ แตก็มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รายงานผลการดําเนินงานรวมกัน

ระหวางสมาชิกและผูนําชุมชนเชนเดียวกับกลุมกิจกรรมอื่นในบานจํารุง คุณยายอุทัยบอกวาทุกวันพุธ 

สัปดาหที่ 2 ของเดือน สมาชิกในกลุมจะมาประชุมรวมกัน และประชุมรวมกับกลุมอ่ืนในวันที่ 15 ของทุก

เดือน คุณยายอุทัยและสมาชิกในกลุมเกษตรพื้นบานเรียกไดวาเปนผูชํานาญการดานการทําเกษตรชีวภาพ 

ขอมูลเกี่ยวกับเกษตรชีวภาพของคุณยายลวนแตเปนสิ่งใหมที่เรายังไมเคยรูมากอน คุณยายบอกวาถาไมรูก็

ตองอาน หมั่นแสวงหาความรูอยูเสมอ เปนการฝกสมองไมใหออนลาไปตามวัย 

 นอกจากนี้ ทุนนิยมกับแปรรูปผลผลิตในชุมชน ก็เปนปจจัยหนึ่งที ่ใหประสบความสําเร็จ               

หากถามคนเมืองอยางพวกเราวามีสินคาอุปโภคบริโภคชนิดใดบางที่เราผลิตเองและใชเองไดในบาน กวา

ผูถามจะไดคําตอบก็คงใชเวลานานพอควร แลวสุดทายคําตอบสวนใหญคงคลายกันคือ ไมมีเลย เราตอง

ซือ้ทุกอยางจากหางสรรพสินคา จากตลาด หรือจากแหลงกระจายสินคาใดก็ตาม เพราะเราเปนสวนหนึ่ง

ของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กระแสทุนนิยมเขาชวงชิงความสามารถในการพึง่ตนเองของมนุษยมา

นานหลายทศวรรษ ไมเฉพาะในเขตเมืองเทานัน้ แตยังรุกรานมาถึงชุมชนในชนบทที่เคยมีความสามารถ

ในการพึง่ตนเองจากทรัพยากรภายในชุมชน เมือ่ราคาผลผลิตในชุมชนถูกกําหนดจากพอคาและระบบ

เศรษฐกิจ วันใดที่ราคาพืชผลตกตํ่า เกษตรผูผลิตก็จะประสบปญหาขายพืชผลไมไดราคาที่เหมาะสมทันที 

ผูใหญชาติชายบอกวานัน่เพราะชุมชนพึง่พาภายนอกมากเกินไป ระบบเศรษฐกิจ สังคมภายนอกจึงเปน

ตัวกําหนดความเปนไปในชุมชน แทนที่ชาวบานในชุมชนที่เปนเจาของจะกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง 

ความไมมั่นคงในชีวิตจึงเกิดขึ้น  



51 

              ในป พ.ศ. 2526 เมือ่บานจํารุงประสบกับภาวะราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่าํ ทัง้ยังมีโรค มี

แมลงทําลายสวนผลไมของชาวบาน เปนประสบการณที่ทําใหความไมมั่นคงในชีวิตอันเกิดจากการพึ่งพา

ภายนอกมากกวาตนเองปรากฏเดนชัดขึน้ภายในชุมชน จึงมีการตั้งกลุมสตรีอาสา แมบานเกษตรกรจํารุง

ขึ้น เพื่อรวมตัวกันแปรรูปผลผลิตตามฤดูกาลใหขายราคาดีขึ้นและเก็บไวไดนานขึน้ เปนกาวแรกของการ

ทํากิจกรรมกลุมในชุมชน เพือ่การพึง่ตนเอง และเขาไปเปนสวนหนึง่ในการกําหนดราคาสินคาแปรรูป

ทางการเกษตรในชุมชน โดยเริ่มจากการทําทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ขนุนทอด กลวยกรอบแกว จากของ

หวานจนกระทั่งมาถึงของคาว ทั้งกะป น้ําปลารสชาติดี สะอาด และที่สําคัญปลอดสารปนเปอน นอกจาก

การแปรรูปสินคาบริโภคแลว กลุมแมบานเกษตรกรจํารุงยังชวยกันผลิตสินคาอุปโภค เชน แชมพูสระผม

จากดอกอัญชัน น้าํยาลางจาน น้าํยาซักผา เพือ่การพึง่ตนเองและลดรายจายในครอบครัว สินคาอุปโภค

บริโภคที่ไดจากการแปรรูปทั้งหมดมีจําหนายใหแกชุมชนและบุคคลภายนอกผานรานคาชุมชน 

 ปจจุบัน  บานจํารุงมีทุนทางสังคมทีไ่ดจากการเรียนรูเรือ่งของการพึ่งพาตนเองมากวา 20 ปเต็ม 

มีกลุมกิจกรรมมากกวา 20 กลุม มีประสบการณ   ตาง ๆ มีบุคลากรที่มีความเสียสละ เห็นแกประโยชน

สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีภูมิปญญาทองถิน่ มีประเพณีวัฒนธรรมชุมชนบานจํารุง จึงเปนอีก

หน่ึงหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงที่นาชื่นชมอยางยิ่ง (หนังสือพิมพเดลินิวส 10 กุมภาพันธ 2552)  

   

ชุมชนไมเรียง 

   

 

 ชุมชนไมเรียง เปนตําบลเล็ก ๆ แหงหนึ่ง ขนาดพืน้ที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร อยูในอําเภอ

ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประชากรจํานวนประมาณ 1,382 ครัวเรือน และประกอบอาชีพทําสวน

ยางพาราเปนหลักมาตัง้แตบรรพบุรุษ โดยเฉพาะหลังจากทีรั่ฐมีนโยบายสงเสริมการเกษตรเชิงพาณิชย 

ดวยการปลูกยางพาราเปนพืชเดี่ยว และทําใหวิถีชีวิตของชาวไมเรียงขึน้ อยูกับยางพาราตั้งแตนั้นเปนตน
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มา ความหวังและชีวิตของชาวบานยิง่ผูกติดกับยางพาราอยางแนบแนนมากขึน้ หลังจากที่ชุมชนไมเรียง

ประสบวาตภัยแหลมตะลุมพุก ในป พ.ศ. 2505 วาตภัยครั้งนั้นไดทําใหพื ้นที ่ปาไมและสวนยางเดิม 

รวมทั้งพื้นที่เพาะปลูกของชุมชนไมเรียงถูกทําลายราบเรียบ ชาวบานจึงไดขยายพื้นทีก่ารทําสวนยางพารา

มากขึ้น เพื่อทดแทนพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ปาไมที่ถูกทําลาย โดยปลูกยางขึ้นมาใหมจากการสนับสนุน

ดานทุนและพันธุยาง ของกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 

 ชีวิตทีข่ึ้นอยูกับยางพารา เมือ่ถึงเวลาที่ราคายางตกต่าํมาก ชาวชุมชนไมเรียงซึ่งเปนชาวสวนยาง

ขนาดเล็กที่ไมคอยจะพอกินอยูแลว ยิ่งเดือนรอนอยางหนัก หนี้สินลนพนตัว บางคนถึงขนาดลมละลาย

ตองขายสวนยาง ชาวชุมชนไมเรียงนําโดยประยงค รณรงค จึงไดพูดคุยและรวมกันวิเคราะหวาปญหาคือ

อะไร สาเหตุของปญหามาจากอะไร แนวทางแกไขปญหาควรเปนเชนใด และใครควรเปนผูมีสวนรวมใน

การแกปญหา  จากการวิเคราะหสภาพปญหาและหาทางออก รวมกันของชาวชุมชนไมเรียง พบวา ปญหา

ทีเ่กิดขึ้นของเกษตรกรชาวสวนยาง คือ ทําไมชาวสวนยางจึงมีแตความยากจน ขณะที่พอคายางไมวา

เจาของโรงรมยาง หรือผูคายางตางก็ร่าํรวยจากการประกอบธุรกิจยางพารา ซึง่จากการวิเคราะหปญหา

โดยอาศัยประสบการณที่ผานมาของชาวบาน พบวา การที่เกษตรกรขายยางในราคาถูกนั้น เนื่องจากถูกกด

ราคาจากพอคาคนกลางหลายชั้น อีกทัง้ปญหาหลักคือการทีช่าวสวนยางขาดความรูทัง้ดานการจัดการ 

และดานขอมูลขาวสาร ไมรูภาวะตลาด โดยเกษตรกรเปนเพียงผูผลิตเทานั้น และอีกสวนหนึ่งมาจากการ

ผลิตยางแผนของชาวบาน ยังไมมีคุณภาพและไมมีมาตรฐานเพียงพอ ดังนั้นแนวทางการแกปญหา จึงตอง

มีการรวมกลุมเกษตรกรเพือ่รวมกันปรับปรุงคุณภาพยางแผนที่มีการควบคุมคุณภาพ และใชเทคโนโลยี

ในการผลิตเพื่อใหขายยางปริมาณมากๆ ใหไดราคาและมีคุณภาพ เปนที่ตองการของตลาด 

 ในเวลาตอมาประยงค รณรงค และชาวบานกลุมหนึง่  จึงไปศึกษาดูงานโรงงานยางแผนอบแหง

ขององคการสวนยางนาบอน และโรงงานของเอกชนเมื่อป พ.ศ.2525 และเกิดความมัน่ใจวาการประกอบ

กิจการโรงงาน เพื่อแปรรูปยางนาจะเปนคําตอบของการแกไขปญหาทั้งดาน การควบคุมการผลิต และการ

ตัดปญหาพอคาคนกลาง หลังจากนั้นพวกเขาจึงไดรวมกลุมประชุมปรึกษาหารืออีกหลายครั้ง เพื่อหา

ขอสรุปเรียนรูจากการศึกษาดูงาน และวางแผนดําเนินการเพื่อจัดตัง้โรงงานแปรรูปยาง โดยกําหนดขนาด

ของโรงงานและกําลัง การผลิตภายใตทุนและกําลังทีม่ีอยู พรอมกับการทํางานดานความคิดกับชาวบาน

ดวยการพูดคุยทําความเขาใจ เพือ่สรางแนวรวมและระดมทุน จนในทีสุ่ด “กลุมเกษตรกรชาวสวนยางไม

เรียง” จึงกอเกิดขึ้นมา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2527 และเริ่มทําการผลิตเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 

2527 ดวยสมาชิกกอต้ังจํานวน 37 คน มีกําลังการผลิตยางอบแหงวันละ 500 กิโลกรัม จนปจจุบันสามารถ

ขยายสมาชิกเปน 179 คน และมีกําลังการผลิตสูงสุดไดถึงวันละ 5 ตัน 
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 เรียนรูประสบการณการบริหารธุรกิจชุมชน 

 โครงสรางของ “กลุมเกษตรกรชาวสวนยางไมเรียง” ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารที่มาจาก

การเลือกตัง้จากสมาชิก และสมาชิกของกลุม และจางผูจัดการ พนักงานประจํา และแรงงานในโรงงาน

เพือ่ทําหนาที่ดําเนินการธุรกิจของกลุมภายใตการกํากับติดตามของกรรมการบริหาร และประชุมใหญ

สมาชิกทุกปเพื่อชีแ้จงผลงานและแสดงบัญชี  สําหรับดานการจัดการนั้น ทางกลุมฯ จะรับซื้อน้าํยางจาก

สมาชิก และนํามาแปรรูปเปนยางแผนสงขายใหกับพอคา ทัง้นีม้ีการทําบัญชีดานการเงินอยางชัดเจน อีก

ทั้งเงินหมุนเวียนที่ใชในการซื้อขาย คาตอบแทน และรายไดจากการขายสินคา ไดใชกลไกผานธนาคาร

เพื่อสรางเครดิตและสรางความโปรงใส สามารถตรวจสอบได นอกจากนีย้ังมีการติดตาม ราคายางพารา

และขอมูลขาวสารเกีย่วกับความตองการ ยางพาราของตลาดโลก และติดตามดานนโยบายของรัฐที ่

เกี่ยวของ ทําใหทางกลุมฯ รูเทากัน ตอขอมูลขาวสารและการเปลี่ยนแปลง 

 ตลอดเวลาทีดํ่าเนินธุรกิจ ทางกลุมฯ ไมเคยผิดพลาดหรือมีปญหาดานคุณภาพสินคาและการสง

มอบ แมวาบางครั้งจะมีปญหาปริมาณการผลิตไมเพียงพอก็พยายามจัดการแกไขปญหา เพื่อไมใหผิด

สัญญา และเสียเครดิต โดยกอนหนาทีจ่ะมีวิกฤตเศรษฐกิจ ทางกลุมฯ ไดขายสินคาใหกับบริษัทผูสงออก

โดยตรงมาโดยตลอด ดวยการเสนอสินคาตัวอยางใหกับผูสงออกและคัดเลือกผูสงออกทีเ่สนอตัวมา 

ขณะน้ีแมวาจะไมไดคาขายกับผูคาสงออก ก็ขายใหกับบริษัทผูคารายใหญของภาคใต 

 จากโรงงานยางแปรรูปสูการผลิตเพื่อการพึ่งตนเอง   

 การดําเนินการตางๆ ของกลุมเกษตรกรชาวสวนยางไมเรียงตัง้แต ป 2527 ไมใชสูตรสําเร็จ แต

เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรูของชาวชุมชนไมเรียงเอง ที่มีจิตใจมุงการเรียนรูอยางไมรูจบเพือ่สรุป

บทเรียนและแกปญหาที ่เกิดขึ ้นพรอมทั้งเตรียมรับมือตอปญหาใหมๆ ลองผิดลองถูกเพื ่อหาขอสรุป

รวมกัน ประกอบกับการมีผูนําซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอสวนรวม ทําใหกลุมฯ สามารถดําเนินธุรกิจ

อยางตอเนือ่งมาถึง 16 ป (พ.ศ.2527-2543)  อยางไรก็ตามแมวาทางกลุมเกษตรกรชาวสวนยางไมเรียงจะ

สามารถ แกปญหาดานคุณภาพยาง การขาย และการลดตนทุนการผลิต แตปญหาอืน่ๆ ที่นอกเหนือจาก

ความสามารถในการจัดการภายในยังมีอยู ไมสิน้สุด เชน ปญหาความตองการของตลาดโลก ปญหา

คุณภาพและปริมาณน้ํายาง ที่ขึ ้นอยูกับดินฟาอากาศ หรือปญหาดานนโยบายของรัฐ เปนตน จากการ

พูดคุยปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอ พวกเขาจึงไดคําตอบใหมวา ยางพาราไมสามารถเปนคําตอบเดียว

สําหรับการดํารงชีวิต 

 ประกอบกับขอจํากัดของการดําเนินการธุรกิจเฉพาะสมาชิกของกลุมเกษตร ที่ยังไมสามารถขยาย

สมาชิกเพิ่มเติมไดเนื่องจาก กําลังรับซื้อยังมีไมเพียงพอ แตสิ่งสําคัญที่สุด คือ ความสุข ความอยูดีกินดี 
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และความสามารถในการพึ่งตนเองของชาวชุมชนไมเรียง  “ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนไมเรียง”  จึงเกิด

ขึน้มา เพื่อเปนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชาวชุมชนไมเรียง ในดานตางๆ ไดแก ดานการศึกษา ดาน

เกษตรกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอม ดานสาธารณสุขชุมชน ดานธุรกิจและอุตสาหกรรมชุมชน และดาน

กองทุนชุมชน ทั้งน้ี มี "สภาผูนําชุมชนไมเรียง" ที่มาจากตัวแทนของหมูบานตางๆ หมูบานละ 5 คน รวม

เปน 40 คน ประกอบดวย ทัง้หญิงและชาย และคนรุนหนุมสาว รุนผูใหญวัยกลางคน และรุนอาวุโส ทํา

หนาที่บริหารและรวมกันจัดทําแผนพัฒนาชุมชนขึ้น 

 โดยกิจกรรมหนึง่ของแผนพัฒนาชุมชนไมเรียงทีเ่ปนการเปลีย่นทิศทาง ของเกษตรกรรมแผน

ใหมทีมุ่งเนนการปลูกพืชเชิงเดีย่ว และฝากชีวิตไวกับยางพารา มาเปนการแสวงหาความหลากหลายของ

การประกอบอาชีพการเกษตร และมุ งเนนการพึ ่งตนเองไดภายในชุมชนเปนหลัก คือ การพัฒนา

ความสามารถของเกษตรกรและเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน ประกอบดวย กิจกรรมการเกษตร 8 กิจกรรม 

ไดแก กลุมเพาะเลีย้งปลา กลุมผักปลอดสารพิษ กลุมแปรรูปขาว กลุมเพาะเลีย้งไกพื้นเมือง กลุมผลิต

อาหารสัตว กลุมเพาะเลี้ยงสุกร กลุมสมุนไพร และกลุมเพาะเลี้ยงเห็ด 

 กลุมกิจกรรมตางๆ เหลานี้ มีวัตถุประสงคชัดเจนในการผลิตเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนและ

เชือ่มโยงกับตลาดภายนอก โดยผานการจัดการของแตละกลุมที่มีองคกรบริหารของตน  โดยแตละ

กิจกรรมมีการวิเคราะหความตองการและความเปนไปไดของการผลิตและการตลาด ตลอดจนการ

ประมาณการสวนแบงของตลาดภายใน ของชุมชนไมเรียงทีม่ีจํานวนหนึง่พันกวาครอบครัว รวมไปถึง

การเชื่อมโยงสูเครือขายตางๆ ในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ นอกจากนีแ้ต

ละกลุมยังมีการสอดประสาน ของกิจกรรมและปจจัยนําเขาที่มีอยูภายในชุมชนอยางเปนระบบ เชน กลุม

ผลิตอาหารสัตวทําหนาที่สงอาหารคุณภาพ ดีราคาถูกวาทองตลาดใหกับกลุมเลี้ยงสัตวประเภทตางๆ กลุม

เพาะเลีย้งเห็ดไดขี้เลือ่ยจากไมยางพารา หรือการมุงผลิตไกสามสายเลือดไมเรียง ที่เปนพันธุผสมจากไก

พันธุ ไข พันธุ เนื ้อ และไกพื ้นบาน เพื ่อเปนการลดตนทุนใหไดมากที ่สุด นอกจากนี้ ตอไปสินคาทุก

ประเภทตอไปจะอยูภายใต ชื่อ "ไมเรียง" อันเปนการเปดตัวสินคาตอตลาดภายนอก 

 สําหรับดานแหลงเงินทุนนั้น ในเบื้องตน ชาวชุมชนไมเรียงไดรับการสนับสนุนจากกองทุน

ชุมชน (SIF) และมีการระดมทุนจากการขายหุนใหกับสมาชิกกลุม โดยตอไปจะมีการสนับสนุนดาน

เงินทุนจากธนาคารหมูบาน และกลุมออมทรัพยตางๆ ที่ไดจัดตั้งขึ้นมาแลว ทั้งนี้ ในอนาคตผูนําชุมชน

คาดหวังวา กลุมกิจกรรมแตละกิจกรรมนี้อาจสงผลใหมีการตั้งบริษัทชุมชนไมเรียงที่มีชาวบานรวมเปน

เจาของ รวมบริหาร และรวมรับผลประโยชนขึ้นอีก 8 บริษัท ก็เปนไปได 

 เครือขายการเรียนรูและมวลมิตร 
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 ปจจุบันชุมชนไมเรียง มีเครือขายตางๆ มากมาย ตั ้งแตระดับตําบล อําเภอ จังหวัด จนถึง

ระดับประเทศ โดยเครือขายดังกลาว ไดแก เครือขายยางพารา เครือขายยมนา (ชาวสวนยางพารา-ชาวสวน

ไมผล-ชาวนา) เครือขายภูมิปญญาไท เครือขายสาธารณสุขชุมชน นอกจากนี้ชุมชนไมเรียงยังเปนแหลง

ศึกษาดูงานชุมชนเขมแข็งใหกับชุมชนตางๆ ทัว่ประเทศ  อีกทัง้การดํารงอยูของชุมชนนัน้ไมไดมีความ

โดดเดี ่ยวหรือตอสู แตเพียงลําพัง แตไดรับการสนับสนุนทั ้งดานเงินทุน ดานคําปรึกษา ดานการ

ประสานงาน และดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดกระบวนการเรียนรู ทัง้จากองคกรพัฒนาเอกชน 

ไดแก มูลนิธิหมูบาน ที่ไดทํางานในพื้นทีตั่้งแตป พ.ศ.2532 และจากองคกรภาครัฐ อยางเชน องคกร

บริหารสวนจังหวัด ที่จัดสรรงบประมาณในการกอสรางโรงงานยางแหงใหม เกษตรจังหวัด-อําเภอ-ตําบล 

กองทุนชุมชน ฯลฯ 

 การถายทอด เผยแพร สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรูอันยาวนาน ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ป

ของชุมชนไมเรียง   แมจะไมครบถวนสมบูรณ แตสิ ่งที ่คนพบจากการศึกษาครั ้งนี ้คือ การสราง

กระบวนการเรียนรู  และความใสใจ ความตื่นตัวที่จะเรียนรูของชุมชนอยางยืนหยัด และตอสูกับปญหา

รวมกัน อันเปนปจจัยสําคัญที ่สุดของการดําเนินงานธุรกิจชุมชน โดยมีสวนตางๆ ทั ้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนหนุนชวยใหกระบวนการเรียนรูบังเกิดผล ขณะที่ผลกําไรจากการประกอบการซึ่งเปนเรื่อง

รองลงมา แตก็มีความสําคัญเพราะเปนตัวขับเคลื่อนใหกลุมอยูรอด และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การมี

จิตสาธารณะแยกแยะ ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมของผูนํา ทัง้นี้  ปจจัยตางๆ เหลานีแ้มวา

ไมอาจเปนสูตรสําเร็จ แตอยางนอยที่สุดบทเรียนจากไมเรียงก็สามารถเปนแนวทาง ในการสนับสนุน

ธุรกิจชุมชนในพื้นที่อ่ืนๆ ตอไป (สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา (สทพ.)  http://www.ldinet.org/2008/) 

 

เร่ืองที่ 2  การสรางเครือขายการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต  ตามหลักปรัชญาของ 

               เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 เครือขาย (Network) เปนรูปแบบทางสังคมทีเ่ปดโอกาสใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางองคการเพือ่

การแลกเปลี่ยน การสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และการรวมกันทํางานโดยมีฐานะเทาเทียมกันการ

สรางเครือขายการทํางานเปนวิธีการทํางานที่ไดรับความนิยมทั้งในภาคธุรกิจและในการทํางานเชิงพัฒนา

สังคม นอกเหนือจากคําวา "เครือขาย" หรือ "Network" ในทางดานธุรกิจ เราจะไดยินคําเรียกชื่อตาง ๆ ที่มี

ความหมายใกลเคียง เชน คําวา แนวรวมในเชิงกลยุทธ หรือ Strategic Alliance หุนสวนในการทํางาน 

หรือ Partner เปนตน  ลักษณะของเครือขาย  โดยทั่วไปมีลักษณะ ดังน้ี 

http://www.ldinet.org/2008/�


56 

 เครือขายมีลักษณะเปนโครงสรางทางความคิด (Cognitive structures) ไมวาจะพัฒนาไปถึง

ระดับใด บุคคลที่เกี่ยวของในองคกรเครือขายจะมีกรอบความคิดเกีย่วกับองคกรเครือขายใกลเคียงกัน ใน

ดานความรูความสามารถและความตองการ 

 องคกรเครือขายไมมีลําดับขั้น (Hierarchy) การเชือ่มโยงระหวางองคกรเครือขายเปนไปใน

ลักษณะแนวราบ แตละองคกรเปนอิสระตอกัน แตระดับความเปนอิสระของแตละองคกรอาจไมเทากัน

 องคกรเครือขายมีการแบงงานกันทํา (Division of labour) การทีอ่งคกรเขามารวมเปนเครือขาย

กัน เพราะสวนหนึ่งคาดหวังการพึ่งพิงแลกเปลี่ยนความสามารถระหวางกัน ดังนัน้ หากองคกรใดไม

สามารถแสดงความสามารถใหเปนทีป่ระจักษ ก็อาจหลุดออกจากเครือขายได ในทางตรงกันขามหากได

แสดงความสามารถ ก็จะนําไปสูการพึง่พิงและขึน้ตอกัน การแบงงานกันทํา ทัง้ยังเปนการลดโอกาสที่

องคกรใดองคกรหนึ่งจะแสดงอํานาจเหนือเครือขายดวย 

 ความเขมแข็งขององคกรทีร่วมกันเปนเครือขาย จะนําไปสูความเขมแข็งโดยรวมของเครือขาย 

ดังน้ัน การพัฒนาของแตละองคกรเครือขาย จึงเปนสิ่งสําคัญ 

 องคกรเครือขายกําหนดการบริหารจัดการกันเอง (Self-regulating) ในการทํางานรวมกันใน

ลักษณะแนวราบ จําเปนตองมีความสมานฉันท โดยผานกระบวนการทางประชาธิปไตย ซึง่หมายถึงการ

ตอรอง ตกลงระหวางองคกรเครือขายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน เพือ่ใหเครือขายสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคได 

 ความสําเร็จขององคกรเครือขายมิใชจะไดมาเพียงชั่วขามคืน แตตองอาศัยระยะเวลา ในการบม

เพาะความสัมพันธ ความศรัทธา และความไวเนื้อเชื่อใจ ตลอดจนการสรางกรอบทางความคิด เพือ่ใหเกิด

การแลกเปลีย่นขอมูลขาวสาร การแกไขปญหารวมกันอยางสรางสรรค รวมทัง้การดําเนินการรวมกัน

ระหวางองคกร 

 

การสรางเครือขายการเรียนรูของชุมชนอยางเปนระบบ 

 (1)  สนับสนุนการถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูระหวางคนในชุมชน

เดียวกันและระหวางองคกรชุมชนดวยกันในทุกรูปแบบโดยเนนการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่น

หรือปราชญชาวบานที่มีอยู และมีการรับรองวิทยฐานะของการเรียนรู ดังกลาว 

 (2)  สงเสริมการดําเนินงานในลักษณะวิทยาลัยประชาคม ที่ทําหนาทีจั่ดการศึกษาและฝกอาชีพ

แกประชาชนและเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานในชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายตามความสนใจและความถนัด

โดยไมจํากัดพื้นฐานความรู 

 (3) สงเสริมใหองคกรทางสังคมทุกฝาย เชน สถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา สือ่มวลชน 

สถาบันการศึกษาทั้งสวนกลางและภูมิภาค ฯลฯ เขามามีสวนรวมในการสรางเครือขายการเรียนรูของ

ชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของบาน วัด โรงเรียน 
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การสรางเครือขายการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริเกีย่วกับเศรษฐกิจพอเพียง  และทรง

ยึดมั่นหลักการนี้มาโดยตลอด  แตนโยบายเกี่ยวกับเกษตรที่ผานมาของรัฐบาลเนนการ ผลิตสินคา เพื่อ

สงออกเปนเชิงพาณิชย  คือ  เมื่อปลูกขาวก็นําไปขาย  และก็นําเงินไปซือ้ขาว  เมื่อเงินหมดก็จะไปกู เปน

อยางนีม้าโดยตลอดจนชาวนาไทยตกอยูในภาวะหนีส้ิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึง

ปญหาดานนี้  จึงไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตัง้ธนาคารขาว ธนาคารโค-กระบือ เพื่อชวยเหลือ

ราษฎร  นับเปนจุดเริม่ตนแหงที่มาของ “เศรษฐกิจพอเพียง”  นับตัง้แตอดีตกาล แมกระทั่งโครงการแรก 

ๆ  แถวจังหวัดเพชรบรีุ  ก็ทรงกําชับหนวยราชการมิใหนําเครือ่งกลหนักเขาไปทํางาน รับสัง่วาหากนําเขา

ไปเร็วนัก ชาวบานจะละทิ้งจอบ เสียม และในอนาคตจะชวยตัวเองไมได  ซึ่งก็เปนจริงในปจจุบัน 

 จากน้ันไดทรงคิดคนวิธีการที่จะชวยเหลือราษฎรดานการเกษตร  จึงไดทรงคิด“ทฤษฎีใหม”  ขึ้น 

เมื่อป 2535  ณ  โครงการพัฒนาพืน้ทีบ่ริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอัน เนือ่งมาจากพระราชดําริจังหวัดระบุ

รี  เพือ่เปนตัวอยางสําหรับการทําการเกษตรใหแกราษฎร  ในการจัดการดานทีดิ่นและแหลงน้าํใน

ลักษณะ 30 : 30 : 30 : 10   คือ ขุดสระและเลี้ยงปลา 30  ปลูกขาว  30  ปลูกพืชไรพืชสวน  30  และสําหรับ

เปนที่อยูอาศัย ปลูกพืชสวนและเลีย้งสตัวใน  10  สุดทาย   

 ตอมาไดพระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติมมา  โดยตลอดเพื่อใหเกษตรกร ซึ่งเปนคนสวนใหญ

ของประเทศมีความแข็งแรงพอ กอนทีจ่ะไปผลิตเพือ่การคาหรือเชิงพาณิชย  โดยยึดหลักการ  “ทฤษฎี

ใหม”  3  ขั้น คือ ข้ันท่ี 1 มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเองได ข้ันท่ี 2   รวมพลังกันในรูปกลุมเพื่อการผลิต 

การตลาด การจัดการ รวมทัง้ดานสวัสดิการ  การศึกษา  การพัฒนาสังคม   ข้ันท่ี 3  สรางเครือขาย   กลุม

อาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีห่ลากหลาย   จากแนวทางหลักการ“ทฤษฎีใหม” สามารถนําสู

แนวคดิระบบเศรษฐกจิแบบพอเพยีง ที่นําไปใชไดกับทุกภาคสวนในสังคมชุมชน ดังนี ้

 ข้ันท่ีหน่ึง มีความพอเพียง เลีย้งตัวเองไดบนพืน้ฐานของความประหยัด ขจัดการใชจาย  เปน

ระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่วา “ตนเปนที่พึ่งแหงตน” โดยมุงเนนการผลิตพืชผลใหเพียงพอกับ

ความตองการบริโภคในครัวเรือนเปนอันดับแรกเมือ่เหลือพอจากการบริโภคแลว จึงคํานึงถึงการผลิตเพือ่

การคาเปนอันดับรองลงมา ผลผลิตสวนเกินที่ออกสูตลาดก็จะเปนกําไรของเกษตรกร ในสภาพการณ

เชนนี้เกษตรกรจะกลายสถานะเปนผูกําหนดหรือเปนผูกระทําตอตลาด แทนที่วาตลาดจะเปนตัวกระทํา

หรือเปนตัวกําหนดเกษตรกรดังเชนทีเ่ปนอยูในขณะนี ้และหลักใหญสําคัญยิง่ คือ การลดคาใชจาย โดย

การสรางสิ่งอุปโภคบริโภคในที่ดินของตนเอง เชน ขาว นํ้า ปลา ไก ไมผล พืชผัก ฯลฯ 
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 ขั้นที่สอง รวมพลังกันในรูปกลุม เพื่อทําการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งดานสวัสดิการ 

การศึกษา การพัฒนาสังคม ฯลฯ ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงใหความสําคัญกับการรวมกลุมของชาวบาน 

ทั ้งนี ้ กลุ มชาวบานหรือองคกรชาวบานจะทําหนาที ่เปนผู ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ให

หลากหลาย ครอบคลุมทัง้การเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรมการแปรรูปอาหาร การทําธุรกิจคาขาย 

และการทองเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อองคกรชาวบานเหลานี้ไดรับการพัฒนาใหเขมแข็ง และมีเครือขาย

ที่กวางขวางมากขึ้นแลวเกษตรกรทั้งหมดในชุมชนก็จะไดรับการดูแลใหมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งไดรับ

การแกไขปญหาในทุก ๆ ดาน เมื่อเปนเชนนี้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตไปได

อยางมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความวาเศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพรอม ๆ กับสภาวการณดานการกระจาย

รายไดที่ดีขึ้น 

 ข้ันท่ีสาม สรางเครือขายกลุมอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหหลากหลาย โดยประสาน

ความรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองคกรพัฒนาเอกชน และภาคราชการ ในดานเงินทุน การตลาด การผลิต 

การจัดการ และขาวสารขอมูล  ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความ

เอือ้อาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการรวมแรงรวมใจเพื่อประกอบอาชีพตาง ๆ ให

บรรลุผลสําเร็จ ประโยชนที่เกิดขึ้น  จึงมิไดหมายถึงรายไดแตเพียงมิติเดียว หากแตยังรวมถึงประโยชนใน

มิติอืน่ ๆ ดวย ไดแก การสรางความมัน่คงใหกับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม การพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนบนพืน้ฐานของภูมิ

ปญญาทองถิ ่น รวมทั ้งการรักษาไวซึ ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที ่ดีงามของไทยใหคงอยู ตลอดไป 

 นอกจากน้ี การสรางเครือขายใหประสบผลสําเร็จ จําเปนตองมีการสรางความผูกพันและความ

รับผิดชอบตอการสรางเครือขายรวมกัน เองใชเวลา  ตองเคารพและความไววางใจซึง่กันและกันเปนสิ่ง

สําคัญ และตองพึงระลึกไวเสมอวาในภาพรวม องคกรที่รวมเครือขายจะตองไดรับประโยชนจากการ

สรางเครือขาย ตองหมั่นสรุปบทเรียนการทํางาน วิเคราะหจุดแข็งจุดออนตางๆ  และตองจําไวเสมอวา

ในชวงการรวมเปนเครือขายหรือประสานงานกัน สถานการณอาจมีการเปลี่ยนแปลง เราตองตระหนักถึง

ปญหา และมีความยึดหยุนพอสมควร ที่สําคัญที่สุดคือ  ตองมีความรับผิดชอบในความสําเร็จ หรือความ

ลมเหลวรวมกนั 

 

เร่ืองที่ 3 กระบวนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง  

 

  “...ในการพัฒนาประเทศนัน้จําเปนตองทําตามลําดับขัน้เริม่ดวยการสรางพืน้ฐาน คือ ความ

พอมีพอกิน พอใชของประชาชนกอนดวยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา  เมื่อ

พื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแลว  จึงคอยสรางเสริมความเจริญขัน้สูงขึ้นตามลําดับตอไป  ...การถือหลักที่
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จะสงเสริมความเจริญใหคอยเปนไปตามลําดับดวยความรอบคอบ  ระมัดระวัง  และประหยัดนัน้  ก็เพื่อ

ปองกันความผดิพลาดลมเหลว  และเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ” 

 พระบรมราโชวาทในพธิพีระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 19 กรกฎาคม 2517 

จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระองค นับต้ังแตป 2517 เปนตนมา จะพบวา พระองคทาน

ไดทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของการพึง่ตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช การรูจัก

ความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคน

ไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับขัน้ตอนทีถู่กตองตามหลักวิชาการ ตลอดจนมี

คณุธรรมเปนกรอบในการดํารงชีวิตซึ่งทั้งหมดน้ีเปนที่รูกันภายใตชื่อวา เศรษฐกิจพอเพียง 

 การขับเคลื ่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีเปาหมายหลักเพื ่อสรางเครือขายเรียนรู ใหมีการนําหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปนกรอบความคิด เปนแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต

ของคนไทยในทุกภาคสวน 

 วัตถุประสงคของการขับเคลื ่อนเพื ่อสรางความรูความเขาใจที ่ถูกตอง เกี ่ยวกับหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงใหประชาชนทุกคนสามารถนําหลักปรัชญาฯ ไปประยุกตใหไดอยางเหมาะสม และปลูกฝง

ปรับเปลีย่นกระบวนทศันในการดํารงชีวิตใหอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนําไปสูการปรับ

แนวทางการพัฒนาใหอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เปนการเสริม

พลังใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปไดอยางมั่นคงภายใตกระแสโลกาภิวัฒน โดยใหความสําคัญกับการ

สรางฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็งรักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติตางๆ 

ตลอดจนสามารถปรับตัวพรอมรับตอการเปลีย่นแปลงตาง ๆ ไดอยางเทาทัน และนําไปสูความอยูเย็นเปนสุข

ของประชาชนชาวไทย 

 การดําเนินการตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ นอกเหนือจากทีท่รงทดลองและ

ปฏิบัติจริงในสวนจิตรลดาฯ และโครงการพระราชดําริตาง ๆ แลว ไดมีผูสนใจนํามาใชเปนหลักในการ

ดําเนินชีวิตทั้งในประเทศและตางประเทศแลวมากมาย ซึ่งเราจําเปนทีจ่ะตองเขาไปศึกษาหาวา ในแตละ

พื้นที่ไดมีผูนําเอาปรัชญานี้ไปใชอยางไรบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่นําไปใชแลวประสบความสําเร็จ 

 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 

ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษานั้น จะตองมุงพัฒนาที่ตัวครูกอน

เปนอันดับแรก เพราะครูถือวาเปนทรัพยากรที่สําคัญในการถายทอดความรู และปลูกฝงสิ่งตางๆ ใหแก

เด็ก ดังนั้นจึงควรสงเสริมครูใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางถองแทกอน 

เพราะเมือ่ครูเขาใจ ครูก็จะไดเปนแบบอยางทีดีใหแกเด็กได ครูจะสอนใหเด็กรูจักพอ ครูจะตองรูจักพอ

กอน โดยอยูอยางพอเพียงและเรียนรูไปพรอมๆ กับเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองมีสติในการเลือกรับขอมูล

ตางๆ ที่เขามา รูจักเลือกรับและรูจักตอยอดองคความรูทีม่ีอยู หมัน่ศึกษา เพิ่มพูนความรู อยางเปนขัน้เปน
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ตอน ไมกาวกระโดด ในการเลือกรับขอมูลนัน้ ตองรูจักพิจารณารับอยางเปนขั้นเปนตอน รูจักแกไข

ปญหาอยางเปนขั้นเปนตอน ประเมินความรูและสถานการณอยูตลอดเวลา   จะไดรูจัก และเตรียมพรอมที่

จะรับมือกับสภาพ และผลจากการเปลี่ยนแปลงในมติตางๆไดอยางรอบคอบและระมัดระวัง 

 เปาหมายสําคัญของการขับเคลือ่น คือ การทําใหเด็กรูจักความพอเพียง ปลูกฝง อบรม บมเพาะ

ใหเด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงใหเขาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร สาระเรียนรูตางๆเพือ่สอนใหเด็กรูจักการใชชีวิตได

อยางสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยู รวมกับผู อืน่ รู จัก

เอื้อเฟอเผือ่แผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม ความเปน

ไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ รูวาตนเองเปนองคประกอบหนึ่งในสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของ

โลก การกระทําของตนยอมมีผลและเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมในโลกที่ตนเองเปนสมาชิกอยูดวย ซึ่ง

การจะบรรลุเปาหมายดังกลาวขางตน สําคัญคือครูจะตองรูจักบูรณาการการเรียนการสอนใหเด็กและ

เยาวชนเห็นถึงความเชื่อมโยงในมิติตางๆ ทั้งดานสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งความ

เปนองครวมน้ีจะเกิดขึ้นได ครูตองโดยใชความรูและคุณธรรมเปนปจจัยในการขับเคลื่อน 

 นอกจากนี ้ในการสงเสริมใหนําหลักปรัชญาฯไปใชในสถานศึกษาตางๆ นัน้ อาจจะใชวิธี 

“เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” ตามหลักการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา สําคัญที่สุดครูตองเขาใจ

เรือ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกอน โดยเขาใจวาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ เปน

แนวคิดที่สามารถเริ่ม ตน และปลูกฝงไดผานการทํากิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน เชน กิจกรรมการรักษา

สิ่งแวดลอมในโรงเรียนการกําจัดขยะในโรงเรียนการสํารวจทรัพยากรของชุมชนฯลฯ 

 กอนอืน่ ครูตองเขาใจเรือ่งเศรษฐกิจพอเพียง ทําตัวเปนแบบอยางทีดี่ โดยกลับมาพิจารณาและ

วิเคราะหดูวา ในตัวครูน้ันมีความไมพอเพียงในดานใดบาง เพราะการวิเคราะหปญหาจะทําใหรูและเขาใจ

ปญหา ทีเ่กิดจากความไมพอเพียง รวมทัง้ควรใหเด็กมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาดวย โดยการ

วิเคราะหนี้ตองดําเนินไปบนพื้นฐานของความรูและคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมนัน้ เปนสิง่ที่ควร

ปลูกฝงใหเกิดขึ้นในใจเด็กใหไดกอน ผานกิจกรรมที่ครูเปนผูคิดขึ้นมา โดยครูในแตละโรงเรียนจะตองมา

นัง่พิจารณากอนวา จะเริ่มตนปลูกฝง แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากจุดไหน ทุกคนควรมา

รวมกันคิดรวมกันทํา สามัคคีกันในกระบวนการหารือ 

    หลังจากทีค่รูไดคนหากิจกรรมที่จะปลูกฝงแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว ครูควร

จะตองต้ัง เปาหมายการสอนกอนวาครูจะสอนเด็กใหรูจักพัฒนาตนเองไดอยางไรโดยอาจเร่ิมตนสอนจาก

กิจกรรมเล็กๆนอยๆ ที่สามารถเริม่ตนจากตัวเด็กแตละคนใหไดกอน เชน การเก็บขยะ  การประหยัด
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พลังงาน ฯลฯ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูถึงความเชื่อมโยงระหวางปจจัย ที่ตนเองมีตอสิง่แวดลอมภายนอกใน

ดานตางๆ 4 มติิ 

ในสวนของการเขาถึงนั้น เมือ่ครูเขาใจแลว ครูตองคิดหาวิธีที่จะเขาถึงเด็ก พิจารณาดูกอนวาจะ

สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เขาไปในวิธีคิดและในวิชาการตางๆ ไดอยางไร ทัง้นี ้อาจ

จัดกิจกรรมกลุมใหนักเรียนไดรวมกันคิด รวมกันทํา รูจักแบงหนาที่กันตามความสามารถของเด็กในแต

ละชวงชั้น เชน ในกิจกรรมการเก็บขยะเพื่อรักษาความสะอาดของโรงเรียนนัน้ ครูอาจจัดกิจกรรมสําหรับ

เด็กในแตละชวงชั้น คือ  

ชวงชั้นที่ 1 สรางกิจกรรมที่สนับสนุนใหเด็กชวยกันเก็บขยะ (ใหเด็กรูหนาที่ของตน ในระดับ

บุคคล) 

ชวงชั้นที่ 2 สรางกิจกรรมทีส่นับสนุนใหเด็กชวยกันเก็บขยะและนับขยะ (ใหรูจักการวิเคราะห

และรูถึงความเชื่อมโยงของตนเองกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในโรงเรียน)  

ชวงชั้นที่ 3 สรางกิจกรรมที่สอนใหเด็กรูจักเชื่อมโยงกับชุมชนภายนอกรอบๆ โรงเรียน เชน 

สรางกิจกรรมที่สอนใหเด็กรูจักแบงแยกขยะ รวมมือกับชุมชนในการรักษาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่โรงเรียน

และชุมชนของเขาต้ังอยูดวย 

 กิจกรรมทั้งหมดน้ีสําคัญคือ ตองเนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝาย โดยสถานศึกษาควรตัง้

เปาใหเกิดการจัดการศึกษาตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกเขาไปในกระบวนการเรียนรู 

สอนใหเด็กพึ่งตนเองใหไดกอนจนสามารถเปนที่พึ่งของคนอ่ืนๆในสังคมไดตอไป   

การจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถดําเนินการไดใน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 

เกี ย่วของกับการบริหารสถานศึกษา สวนที  ่2 เปนการจัดการเรียนรู ของผู เ รียน ซึ ่งสวนที ่ 2 น้ี 

ประกอบดวย การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรและสาระเรียนรูในหองเรียนและ

ประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาในระยะแรก ไดเริ่มจากการไปคนหากิจกรรม

พัฒนาผูเรียนที่มีคุณลักษณะ และการจัดการที่สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือพอประมาณกับ

ศักยภาพของนักเรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตัง้ เชน เด็กชวงชัน้ที ่2 ทํา

สหกรณได เด็กชวงชั้นที่ 4 ดูแลสิ่งแวดลอม มีการสงเสริมใหใชความรูอยางรอบคอบระมัดระวัง ฝกให

เด็กคิดเปนทําเปนอยางมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันสงเสริมใหเด็กทํางานรวมกับผูอืน่ มีความซื่อสัตย สุจริต 

รับผิดชอบ ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีวินัย มีสัมมาคารวะ ปลูกฝงจิตสํานึกรักษสิง่แวดลอม สืบสาน

วัฒนธรรมไทย กลาวคือ สอนใหผูเรียน ยึดมัน่ในหลักศีลธรรม พัฒนาคนใหเขารูจักทําประโยชนใหกับ
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สังคมและชวยดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และตัวกิจกรรมเองก็ตองยั่งยืน โดยมีภูมิคุมกันในดานตางๆ ถึงจะ

เปลี่ยนผูอํานวยการแตกิจกรรมก็ยังดําเนินอยูอยางน้ีเรียกวามีภูมิคุมกัน 

 การคนหาตัวอยางกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ก็เพือ่ใหมีตัวอยางรูปธรรม ในการสรางความเขาใจ

ภายในวงการศึกษาวาหลักเศรษฐกิจพอเพียงหมายความวาอยางไร และสามารถนําไปใชในกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนไดอยางไรบาง หลังจากนัน้ ก็สงเสริมใหบูรณาการการเรียนรูผานกิจกรรมเหลานี ้เขาไปใน

การเรียนรูสาระตางๆ บูรณาการเขากับทุกสาระเรียนรู เชน วิทยาศาสตร เพือ่ทําใหเกิดสมดุลทาง

สิง่แวดลอม บูรณาการเขากับวิชาคณิตศาสตร ในการสอนการคํานวณทีม่ีความหมายในการดํารงชีวิต

อยางพอเพียง หรือบูรณาการเขากับสาระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพ 

เทคโนโลยีตางๆ ไดหมด นอกเหนือจากการสอนในสาระหลักคือในกลุ มสาระสังคมศึกษาศาสนา

วัฒนธรรมเทาน้ัน 

    สําหรับมาตรฐานการเรียนรู มีวัตถุประสงคใหทุกชวงชั้นเขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถประยุกตใชได แตถามาตรฐานเรียนรูของทุกชวงชั้นเหมือนกันหมดก็จะมีปญหาทางปฏิบัติ จึง

ตองกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนในการเรียนการสอนของแตละชวงชั้นและแตละชั้นป ดังน้ี 

  ชวงชั้นที่ 1 เนนใหเด็กพึ่งตนเองได หรือใชชีวิตพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว เชน ประถม 

1 ชวยเหลือคุณพอคุณแมลางจานชาม เก็บขยะไปทิง้ กวาดบาน จัดหนังสือไปเรียนเอง แบงปนสิ่งของให

เพื่อน กินอาหารใหหมดจาน  ประถม 2 วิเคราะหรายจายของครอบครัว จะมีเปนตารางกรอกคาใชจาย

ตางๆ ของครอบครัว คุณแมซือ้อะไรบาง คุณพอซื้ออะไรบาง เด็กจะไดรูพอแมหาเงินมายากแคไหน เชน 

ยาสีฟนหลอดละ 46 บาท จะตองไมเอามาบีบเลน จะตองสอนใหเด็กเห็นคุณคาของสิง่ของ ใหเด็ก

ตระหนักถึงคุณคาของเงินทอง จะไดฝกนิสัยประหยัด ครอบครัวมีรายไดและรายจายเทาไร เด็กจะไดฝก

จิตสํานึกและนิสัยพอเพียง มีหลายโรงเรียนทําแลว ประถม 3 สอนใหรูจักชวยเหลือครอบครัวอยาง

พอเพียงและรูจักแบงปนชวยเหลือผูอ่ืนมีสวนรวมสรางครอบครัวพอเพียง 

ชวงชั้นที่ 2 ฝกใหเด็กรูจักประยุกตใชหลักความพอเพียงในโรงเรียน สามารถวิเคราะหวางแผน

และจัดทําบันทึกรายรับ-รายจายของตนเองและครอบครัวอยางมีประสิทธิภาพ มีสวนรวมในการสราง

ความพอเพียงระดับโรงเรียน และชุมชนใกลตัว โดยเริม่จากการสํารวจทรัพยากรตางๆ ในโรงเรียนและ

ชุมชน มีสวนรวมในการดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรตางๆ ทั้งดานวัตถุ สิง่แวดลอม ภูมิปญญา วัฒนธรรม 

และรวบรวมองคความรูตางๆ มาเปนขอมูลในการเรียนรูวิถีชีวิตของชุมชนและเห็นคุณคาของการใชชีวิต

อยางพอเพยีง 



63 

ชวงชั้นที่ 3 ประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 

สามารถสํารวจและวิเคราะหความพอเพียงในระดับตางๆ และในมิติตางๆ ทัง้ทางวัตถุ สังคม สิง่แวดลอม 

และวัฒนธรรมในชุมชนใกลตัว เห็นคุณคาของการใชหลักพอเพียงในการจัดการชุมชน และในที่สุดแลว

สามารถนําหลักการพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของแตละคน จนนําไปสูการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสูความพอเพียงไดในที่สุด 

ชวงชั้นที่ 4 เตรียมคนใหเปนคนที่ดีตอประเทศชาติ สามารถทําประโยชนใหกับสังคมได ตองเริ่ม

เขาใจความพอเพียงระดับประเทศ และการพัฒนาประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัฒน เชน  การวิเคราะห

สถานการณการคาระหวางประเทศ หรือการศึกษาสถานการณสิง่แวดลอมสภาพปญหาดานสังคมเปน

อยางไรแตกแยกหรือสามัคคีเปนตน 

ขณะนี้คณะทํางานขับเคลื่อนดานการศึกษาและเยาวชน ทํางานรวมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และ

อีกหลายหนวยงาน วิสัยทัศนของการขับเคลื่อน คือ สานเครือขาย ขยายความรู ควบคูประชาสัมพันธ เพื่อ

สงเสริมความรูความเขาใจในหลักปรัชญาฯ และใหบุคลากรดานการศึกษา สามารถนําหลักคิดหลักปฏิบัติ

เศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการสูการเรียนการสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรูของทุกระดับไดอยาง

ถูกตอง ชัดเจน และเปนรูปธรรม ตลอดจนผู บริหารสามารถนําหลักปรัชญาฯ ไปใชในการบริหาร

สถานศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนและความสุข 

 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในองคกรธุรกิจ 

เมื่อองคกรธุรกิจตระหนักถึงความจําเปนและมีความเชือ่มั่นตอการดําเนินธุรกิจดวยหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การจะขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในองคกรใหมีความชัดเจนเปนรูปธรรม

ไดน้ัน ผูนําธุรกิจตองมีความมุงมั่นและยึดถือเปนแนวปฏิบัติ ซึ่งการพัฒนาองคกรและกลไกตางๆ เร่ิมจาก

กําหนดนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับกลยุทธขององคกร โดย

ใชหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุ มกันที่ดี บนพืน้ฐานความรูและคุณธรรม 

พรอมทั้งถายทอดเปนแผนงาน และผลักดันไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนิน

กิจการขององคกรมีความสมดุลและเจริญเติบโตในระยะยาว อยางไรก็ตาม แมวาปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงจะมีแนวคิดในกรอบเดียวกัน แตการนําไปประยุกตใชในองคกรธุรกิจ สามารถปรับใชไดหลาย

รูปแบบ โดยไม มีสูตรสําเร็จตายตัว  ดังนัน้ ผูนําธุรกิจจึงตองพิจารณาถึงความเหมาะสมกับเงื่อนไขและ

สภาวะที่องคกรกําลังเผชิญอยู โดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขากับการบริหารธุรกิจดาน

ตางๆ ดังตอไปน้ี 
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ดานการผลิต 

ผูนําธุรกิจกําหนดขนาดการผลิตทีเ่หมาะสมตามกําลังความสามารถในการผลิตขององคกร โดย

ไมรับคําสัง่ซื ้อสินคาหากความสามารถในการผลิตไมเพียงพอ วางแผนการใชทรัพยากร โดยยึดหลัก

ความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด ใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมและถูกตองตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะ

สนับสนุนการใชวัตถุดิบที่ มีอยู ในประเทศ และเทคโนโลยีในการผลิตจากภูมิปญญาไทย มุงเนนคุณภาพ

การผลิตตามมาตรฐาน ไมเอารัดเอาเปรียบคูคา วางระบบการจัดการวัตถุดิบและสินคาคงคลังอยางมี

ประสิทธิภาพ กระจายความเสีย่งโดยมีผลผลิตที ่หลากหลาย มีนโยบายการจางงานเพือ่กระจายรายได 

โดยไม นําเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานโดยไมจําเปน และจัดระบบบําบัดของเสียโดยไมสรางมลพิษตอ

สิง่แวดลอมดานการตลาด 

ผูนําธุรกิจตองมีความรอบรูในธุรกิจที่ดําเนินการอยู และนําความรูในขอเท็จจริงมาใชในการ

กําหนดนโยบายการตลาด วางแผน และบริหารจัดการอยางมีเหตุผลและเปนธรรม เพือ่ประโยชนแก

องคกรธุรกิจอยางแทจริง ยึดหลักการรักษาความสมดุลในการแบงปนผลประโยชนของธุรกิจระหวางผูมี

สวนไดสวนเสยีอยางสมเหตุสมผล ต้ังแตผูบริโภคพนักงาน บริษัทคูคา สังคม และสิ่งแวดลอม ไดแก การ

ต้ังราคาสินคาในราคายุติธรรม หลีกเลี่ยงการโฆษณาชวนเชือ่เกินจริง เพื่อมุงหวังยอดขาย 

ในระยะสั้น ใชกลยุทธดานการวิจัย เพื่อสรางนวัตกรรมในสินคา ทั้งดานการออกแบบและพัฒนา

สินคาใหม รวมถึงการแกไขและปรับปรุงสินคาเดิมใหมีคุณสมบัติ คุณประโยชน และคุณภาพเพิ่มขึ้น 

รักษาความลับของผูบริโภค ซึ่งจะชวยใหเกิดความสัมพันธทางธุรกิจ มุงดําเนินธุรกิจโดยไมเอาเปรียบ

ผูอ่ืน ซื่อสัตย และมีคุณธรรมตอคูคา เพื่อสรางคุณคาใหแกองคกรธุรกิจ 

ในระยะยาวสวนการขยายธุรกิจขององคกร ผูนําธุรกิจตองพิจารณาถึงความพรอมทุกดานอยาง

รอบคอบ เนนธุรกิจที่มีความถนัด และขยายธุรกิจอยางคอยเปนคอยไป โดยตอบสนองตลาดทองถิ่นกอน

ขยายไปสูสวนภูมิภาคและตางประเทศ มีมาตรการกระจายความเสีย่ง โดยเพิ่มชองทางการกระจายสินคา

ใหมๆ อยูเสมอ มีความรอบคอบและระมัดระวังในการคิดพิจารณาตัดสินใจเรือ่งตางๆ ใหกระจางแจงใน

ทุกแงมุม เพื่อปองกันความผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ผูนําธุรกิจควรตรวจสอบและติดตามสภาวะทางการตลาดอยางตอเนื่อง รูเทาทันการ

เปลีย่นแปลง คาดการณไดถึงโอกาสและอุปสรรคทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขัน 

สรางความพรอมและปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบันไดอยางเหมาะสม ดวยการวิเคราะหจุดแข็ง

และจุดออนภายในองคกร ประเมินสถานการณความเสี่ยงลวงหนา เพื่อวางแผนรับมือไดทันทวงที เนน
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การกระจายความเสี่ยงจากการมีผลิตภัณฑที่หลากหลายและแปรสภาพไดงาย เพื่อลดผลกระทบจากวัฏ

จักรทางเศรษฐกิจ 

ดานการเงิน 

ผูนําธุรกิจวางแผนการลงทุนในธุรกิจทีสุ่จริตไม กอใหเกิดผลเสียตอสังคม วิเคราะหถึงความ

คุมคาในการลงทุนอยางรอบคอบดวยเหตุผล และลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย เพือ่ลดความเสี่ยงดาน

การเงิน หลีกเลี่ยงการลงทุนบนพืน้ฐานของเงินกูที่ เกินขีดความสามารถในการชําระหนี ้รักษาอัตราสวน

หนี้สินตอทุนใหเหมาะสม และกําหนดนโยบายการลงทุนโดยไม หวังผลกําไรในระยะสัน้ ควรเนนความ

มัน่คงในระยะยาว ทํากําไรแต พอประมาณ โดยไมมากเกินไป จนธุรกิจตองประสบภาวะเสี่ยงหรือขาด

ภูมิคุมกันในธุรกิจ และทํากําไรไมนอยเกินไป จนธุรกิจไม สามารถอยู รอดได จัดระบบการสะสมเงิน

ออมและเงนิทนุหมนุเวียนอยางเหมาะสม 

ผูนําธุรกิจควรสนับสนุนการกระจายอํานาจและการตัดสินใจไปยังสวนงานตางๆ ในองคกร โดย

ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกวางขวางและครอบคลุมทุกสวนงาน มุงเนนการใชงบประมาณอยาง

สรางสรรค โดยกําหนดกรอบแนวทางในการตัดสินใจอนุมัติและดําเนินงานโครงการตางๆ ขององคกร

ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลทีดี่ มีระบบกลไกการตรวจสอบและติดตามผลการใชงบประมาณ การ

จัดซื้อจัดจาง และการดําเนินงานตางๆ อยางโปรงใส 

ดานทรัพยากรบุคคล 

ผูนําธุรกิจเห็นคุณคาและใหความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานอยางตอเน่ือง โดยนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลดานตางๆ ไดแก การคัดเลือกพนักงานดวยหลัก

ยุติธรรม โดยเนนคนดีที ่ซือ่สัตยและคนเกงที ่มีคุณภาพ เนนการทํางานเปนทีม ฝกอบรมการใชหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกพนักงานทุกระดับในองคกร สงเสริมการศึกษาและวิจัย เพือ่พัฒนาองค

ความรูและนวัตกรรมในดานผู นําธุรกิจกับการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจพอเพียงในองคกรตางๆ ใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกผูบริโภคและองคกร วางแผนการเตรียมความพรอมของพนักงานในอนาคต กําหนด

ตัวชีวั้ดการประเมินผลงานดวยความโปรงใสและเปนธรรม เปลีย่นแปลงระบบการเลือ่นตําแหนงจาก

หลักความอาวุโสหรือหลักอุปถัมภ เปนยึดหลักความสามารถของบุคคล กําหนดระดับคาจางพอประมาณ

แก ฐานะขององคกรและสอดคลองกับตลาดแรงงาน กําหนดนโยบายการดูแลพนักงานอยางทั่วถึง โดย

สงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน 

นอกจากนี้ ผู นําธุรกิจตองปลูกจิตสํานึกความพอเพียงใหแก พนักงาน สงเสริมการมีคานิยม

สรางสรรค และสรางจรรยาบรรณการทํางานดวย ความสุจริต ขยันอดทน มีความมุงมั่น และใชความ
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เพียรในการฟนฝาอุปสรรคตางๆ เพื ่อใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื ่อง ตลอดจนกระตุนใหเกิด

วัฒนธรรมองคกรที่เชิดชูคุณธรรม สงเสริมความเกื้อกูลกันในองคกร และความรับผิดชอบตอสังคม 

ไดแก จัดทําแผนการประชาสัมพันธหรือรณรงคการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบดานทรัพยสินทางปญญา การยอมรับพนักงานในองคกรทีป่ระพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

ผูนําธุรกิจผลักดันการยึดมั่นในระบบคุณธรรมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมเบียดบังผลประโยชน

สวนรวม ไมทําลายสิ่งแวดลอมหรือสงผลกระทบเชิงลบตอสังคมโดยรวม นอกจากนี ้ผูนําธุรกิจกระตุน

ใหพนักงานเห็นคุณคาในการแบงปนสู สังคม ไดแก การแบงปนองคความรู โดยสรางเครือขายแหงการ

เรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพรไปยังสังคมใหกวางขวางยิ่งขึน้ ดวยการนําเสนอตัวอยางผาน

ชองทางตางๆ เพื่อใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูรวมกัน รวมถึงการแบงปน ทรัพยากร

ระหวางพันธมิตรในธุรกิจ เพื่อชวยเหลือกันในเร่ืองวัตถุดิบ เทคโนโลยี และองคความรูดานตางๆ  

 

กรณีตัวอยาง บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํากัด  

ผูประกอบการธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ถือเปนองคกรตัวอยางที่ ไดรับรางวัลรอง

ชนะเลิศ การดําเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยบริษัทไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชประโยชนในกิจการสําคัญ ไดแก  ดานการผลิต กระบวนการผลิตจะใชวัตถุดิบที่มีอยูใน

ประเทศ เพื่อลดปญหาการขาดดุลทางการคา ปรับปรุงเทคโนโลยีและการพัฒนาสินคาอยูเสมอ โดย

คํานึงถึงคุณภาพของสินคาและความปลอดภัยในการใชสินคา จัดโครงการ MIC ที่เปดโอกาสใหพนักงาน

ไดริเร่ิมและประดิษฐสิ่งตางๆ โดยใชภูมิปญญาไทย เปนตน  

ดานการตลาด เขาใจฐานลูกคาของตนเอง จัดนโยบายดานการสงเสริมการตลาดและการขายที่

สอดคลองและเหมาะสมกับสัญญาและขอกฎหมายของแตละประเทศ เพื่อใหดําเนินธุรกิจถูกตองและเปน

ธรรม ดานการเงิน นับตั้งแตบริษัทเริม่ดําเนินกิจการ เมือ่ป 2512 บริษัทไดขยายกิจการอยางตอเนื่อง โดย

ขยายกิจการอยางคอยเปนคอยไป ยึดหลักการลงทุนอยางรอบคอบและมีเหตุผล จัดทํารายงานการเงินบน

พื้นฐานของความเปนจริงและสงมอบในเวลาที่กําหนด โดยไมมีการแตงรายงานการเงินที่ ไม ถูกตอง 

บริหารการเงินโดยใชหลักธรรมาภิบาล เนนความโปรงใส และตรวจสอบได  

ดานทรัพยากรบุคคล กําหนดนโยบายสนับสนุนใหมีการจางแรงงานไทย การรักษาระดับคาจาง

และสวัสดิการใหอยูในเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด การสนับสนุนใหพนักงานเขารับการ
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ฝกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ จัดตั้งสหกรณออมทรัพยในหนวยงาน เพือ่

สงเสริมใหพนักงานวางแผนการใชจายเงิน ลดปญหาหนีส้ิน สรางวินัยการออม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของพนักงาน นอกจากนี้ พนักงานทุกคนจะไดรับการปลูกฝงใหใชชีวิตแบบเรียบงาย มีคุณธรรม ซือ่สัตย 

และมีจิตสํานึกที่ดีตอตนเองและสังคม   

ดานสังคมและสิง่แวดลอม บริษัทสรางระบบบําบัดน้ําเสีย โดยนําน้ําที่ ไดรับการบําบัดแลว

กลับไปใชเปนน้ําชักโครกในหองสุขา การนําความรอนที่ปลอยทิ้งมาใชประโยชนในการอบโฟม รณรงค

การประหยัดพลังงาน โดยใชโซลาเซลลในการผลิตน้ํารอน ใชกาซ LPG แทนน้ํามันเบนซิน รณรงคการ

จัดการขยะรีไซเคิล เพื ่อลดจํานวนขยะ บริษัทจัดโครงการและกิจกรรมเพือ่ชวยสังคมมากมายและ

ตอเน่ือง เชน สรางเครือขายทางสังคมโดยเปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกเขามาศึกษาดูงาน จัดโครงการ

อาสาสมัครเพื่อสังคม ไดแก การจัดแพทยเคลื่อนที่ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย การบริจาคสิ่งของ การมอบ

ทุนการศึกษาแก บุตรพนักงานและบุคคลภายนอก การบริจาคโลหิต และจัดกิจกรรมชวยเหลือเด็กกําพรา 

เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2551: 1-10) 

ในปจจุบันบริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํากัด มุ งทําธุรกิจดวยกลยุทธ “Green” หรือ 

“นวัตกรรมสีเขียวเพื่อโลกสีขาว” ในทุกสวนงานขององคกร ซึ่งประกอบดวย 5 สวน คือ (นงคนาถ หาน

วิไล, 2551: 1)     

1. Green Product หมายถึง สินคาทุกชนิดของบริษัทจะตองประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการลดภาวะโลกรอน  

2. Green Factory หมายถึง โรงงานของบริษัทปรับเปลีย่นกระบวนการผลิตที่เนนการรักษา

สิ่งแวดลอม โดยสินคาเกือบทุกชนิดสามารถนํามารีไซเคิลไดและใชวัตถุดิบที่ ไม กอใหเกิดมลพิษตอ

สิง่แวดลอม  

3. Green Office หมายถึง สภาพแวดลอมภายในองคกร รวมถึงพนักงานทัง้หมดรวมกัน

ปรับเปลีย่นใหเปนองคกรสีเขียวที่ ทุกฝายรวมรักษาสิง่แวดลอม เชน การรณรงคใหพนักงานชวยกัน

ประหยดัไฟและประหยดันํ้า  

4. Green Purchasing หมายถึง การซื้อใชวัตถุดิบที่ รักษาสิ่งแวดลอม เชน การใชกระดาษรี

ไซเคิล  

5. Green CSR หมายถึง การทําประโยชนสูงสุดเพื่อสังคม  

จากการวิจัยของผูชวยศาสตราจารย ดร.สุขสรรค กันตะบุตร (2551: 35) เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการบริหารองคกรและทรัพยากรมนุษยเพื่อความยั่งยืน” โดยศึกษาจากองคกรธุรกิจขนาดยอม 
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จํานวน 296 แหงของประเทศไทย และองคกรธุรกิจขนาดใหญจากกลุมประเทศตะวันตก จํานวน 28 

องคกร ซึ่งใชระยะเวลาในการวิจัยทั้งสิ้น 4 ป พบวา องคกรธุรกิจทีท่ําการวิจัยทุกองคกรสามารถประสบ

ความสําเร็จอยางยั่งยืนได โดยผูนํา องคกรดําเนินธุรกิจสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  มุงเนนเพื่อสรางความรู  ความเขาใจ ปลูกฝงปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศนในการดํารงชีวิตเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนทุกคน  จนสามารถนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกตใชใหไดอยางเหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว องคกร ชุมชน  ตลอดจน

นําไปสูการปรับแนวทางการพฒันาใหอยูบนพืน้ฐานของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 

1. ใหนักศึกษารวมกลุมกัน กลุมละ 5 – 8 คน 

2. ใหไปคนหาภูมิปญญาดานเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน หรือพื้นที่ใกลเคียง 

3. บันทึกการเรียนรู การดําเนินงานของภูมิปญญา 

4. สรุปมานําเสนอในการพบกลุม และสงเปนเอกสารรายงาน 
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4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูพิมพตนฉบับ 

 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 งามเขต ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูพัฒนาและปรับปรุง คร้ังท่ี 2 

1.   นางผกาพันธ      วัฒนปาณี ขาราชการบาํนาญ    

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

3.   นางฤดี ศิริภา ผอ. กศน. อําเภอบางบวัทอง  จังหวัดนนทบรุี 

4.   นางสาวสุรัตนา   บูรณะวิทย สถาบันกศน.ภาคตะวันออก 

5.   นางสาวธนสรวง  ชัยชาญทิพยุทธ กลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 

6.   นางสาวเยาวรัตน  คําตรง กลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 


