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คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาที่ตองรู
หนังสือเรียนสรุปเนื้อหารายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทช 21001 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน เปนการสรุปเนื้อหาจากหนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิตที่จัดทําขึ้น สําหรับ
ผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสือสรุปเนื้อหา รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ผูเรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง สาระทักษะการดําเนินชีวิต ทช 21001
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) ใหเขาใจกอน
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางเพื่อความเขาใจอยางชัดเจนจนครบ
4 บท
3. หากตองการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากตํารา หนังสือเรียนที่มีอยูตามหองสมุดหรือ
รานจําหนายหนังสือเรียนหรือครูผสู อน
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บทที่ 1
ความเปนมา ความหมาย หลักการแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่ 1 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความเปนมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน ที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2517
มีใจความวา “...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความ
พอมีพ อกิน พอใช ของประชาชนส วนใหญ เปนเบื้องต นกอนโดยใชวิธีการและใชอุปกรณ
ที่ป ระหยั ด แตถู ก ตอ งตามหลั ก วิช า เมื่อ ได พื้ นฐานมั่ นคงพรอ มพอควร และปฏิ บั ติไ ดแ ล ว
จึงคอยสรางคอยเสริม ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป...” และนับ
จากนั้นเปนตนมาพระองคไดทรงเนนย้ําถึงแนวทางการพัฒนาหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อใหเกิด
ความพอมี พอกิน พอใชของคนสวนใหญ โดยใชหลั กความพอประมาณ การคํานึงถึงความมี
เหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี ตลอดจนทรงเตือนสติปวงชนชาวไทยไมใหประมาท มีความ
ตระหนักถึงการพั ฒนาอยา งเปนขั้นเปนตอนที่ถูกตองตามหลั กวิชา และการมีคุณ ธรรมเปน
กรอบในการปฏิบัติและการดํารงชีวิต
ในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ นับวาเปนบทเรียนของ
การพั ฒ นาที่ไ มส มดุ ล และไมมีเ สถียรภาพ ซึ่งส งผลกระทบตอความเป นอยูข องประชาชน
สวนใหญ สวนหนึ่งเปนผลมาจากการพั ฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมที่ไมไดคํานึงถึงระดับความ
เหมาะสมกับศั กยภาพของประเทศ หรือความพรอมของคนและระบบและอีกส วนหนึ่งนั้ น
การหวังพึ่งพิ งจากตา งประเทศมากเกินไปทั้งในดา นความรู เงินลงทุน หรือตลาด โดยไมได
เตรียมสรางพื้นฐานภายในประเทศใหมีความมั่นคงและเขมแข็ง หรือสรางภูมิคุมกันที่ดีเพื่อให
สามารถพร อ มรั บความเสี่ ยงจากความผกผั นเปลี่ ยนแปลงของปจ จั ยภายในและภายนอก
บทเรียนจากการพัฒนาที่ผานมานั้นทําใหประชาชนคนไทยทุกระดับในทุกภาคสวนของสังคม
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ หันกลั บมาทบทวนแนวทางการพั ฒนาและการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ของคนในชาติ แล ว มุ ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ พระราชดํ า ริ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระเจ า อยูหัวในเรื่องการพั ฒนาและการดํา เนินชีวิตแนวทางเศรษฐกิจ พอเพี ยง และศึกษา
คนควาพัฒนาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในเชิงกรอบแนวคิดทาง
ทฤษฎีและใชเปนแนวในการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันมากขึ้น
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สํานักงานคณะกรรมการพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจาก
หนวยงานตางๆ มารวมกันพิจารณา กลั่นกรอง พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ที่ไดพระราชทานแกปวงชนชาวไทยในโอกาสตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแลว
สรุปเปนนิยามความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และไดอัญเชิญเปนปรัชญานําทางใน
การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) และฉบับที่
10 (พ.ศ. 2550 - 2554) เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกระดับและทุกภาคสวนของสังคมมีความ
เขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปเปนพื้นฐานและแนวทางในการดําเนินชีวิต
อันจะนําไปสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ประชาชนมีความเปนอยูรมเย็นเปนสุข สังคมมีความ
เขมแข็ง และประเทศชาติมีความมั่นคง
หลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จ พระเจ าอยูหัวภูมิพ ลอดุล ยเดช ไดพั ฒนาหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อที่จะใหพสกนิกรชาวไทยไดเขาถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไวซึ่งทฤษฎีของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ทฤษฎีนี้เปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตซึ่งอยูระหวางสังคมระดับทองถิ่นและ
ตลาดระดับสากล จุดเดนของแนวปรัชญานี้คือแนวทางที่สมดุล โดยใชหลักธรรมชาติที่เปนเหตุ
เปนผลอยางเชื่อมโยง พัฒนาใหทันสมัย และกาวสูความเปนสากลได โดยปราศจากการตอตาน
กระแสโลกาภิวัตน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญในชวงป พ.ศ. 2540 เมื่อปที่ประเทศ
ไทยตองการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพื่ อที่จะยืนหยัดในการพึ่งตนเอง
และพัฒนานโยบายที่สําคัญเพื่อการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสรางแนวคิดเศรษฐกิจ
ที่พึ่งตนเองได ซึ่งคนไทยจะสามารถเลี้ยงชีพ โดยอยูบนพื้นฐานของความพอเพี ยงและการนํา
แนวคิดดังกล าวมาใชก็ไดผา นการทดลองในพระตํา หนักสวนจิ ตรลดารโหฐานและโครงการ
ในภูมิภาคตาง ๆ หลายโครงการ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริวา มันไมไดมีความจําเปนที่เราจะกลายเปน
ประเทศอุตสาหกรรมใหม (NIC) พระองคไดทรงอธิบายวา ความพอเพียงและการพึ่งตนเอง คือ
ทางสายกลางที่จะปองกันการเปลี่ยนแปลงความไมมั่นคงของประเทศได และการดําเนินชีวิตตาม
หลั กเศรษฐกิ จพอเพี ยงเชื่ อวา จะสามารถปรับเปลี่ ย นโครงสรา งทางสั งคมของชุมชนใหดีขึ้ น
โดยมีปจจัย 2 อยาง คือ
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1. การผลิตจะตองมีความสัมพันธกันระหวางปริมาณผลผลิตและการบริโภค
2. ชุมชนจะตองมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเองอยางครบวงจร

ผลที่เกิดขึ้น คือ
1. เศรษฐกิจพอเพียงสามารถที่จะคงไวซึ่งขนาดของประชากรที่ไดสัดสวน
2. ใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
3. รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และปราศจากการแทรกแซงจากปจจัยภายนอก
ปจจุบันแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดมีการนําไปใชเปนนโยบายของรัฐบาล และ
ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (1) วา “การบริหาร
ราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน
โดยตองส งเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง และคํานึงถึงผลประโยชนของ
ประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ”
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานทางสายกลาง
และความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัว
ที่ดีตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการ
กระทํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการพิจารณา 5 สวน ดังนี้
1. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงชีวิตและการปฏิบัติตนในทาง
ที่ควรจะเปนโดยมีพื้นฐานจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยที่นํา ประยุกตใชไดตลอดเวลา และ
เปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและ
วิกฤติเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
2. คุณลั กษณะของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงสามารถนํา มาประยุกตใชกับการ
ปฏิบัติตนไดในทุกระดับโดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน
3. คํานิยามความพอเพียง ประกอบดวย 3 คุณลักษณะ ดังนี้
3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป
โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น การจะทําอะไรตองมีความพอดี พอเหมาะ พอควร ตอความ
จําเปน เหมาะสมกับฐานะของตนเอง สภาวะสังคมแวดลอม รวมทั้งวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น
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และไมนอยเกินไปจนกระทั่งไมเพียงพอที่จะดําเนินการได ซึ่งการตัดสินวาในระดับพอประมาณ
นั้นจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบในการวางแผนและตัดสินใจอยางมีคุณธรรมดวย
เชน ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ไมทําใหสังคมเดือดรอน ไมทําลายธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3.2 ความมีเหตุผ ล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพี ยงนั้น จะตอง
เปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวา
จะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นอยางรอบคอบ ครบวงจรบนพื้นฐานของความถูกตอง ความเปน
จริง ตามหลั กวิชาการ หลั กกฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ทั้งใน
ระยะยาว ทั้งตอตนเอง ผู อื่น และส วนรวม การคิดพิ จ ารณาแยกแยะใหเห็นความเชื่อมโยง
ของเหตุ ป จ จั ย ต า งๆ อย า งต อ เนื่ อ ง อย า งเป น ระบบจะทํ า ให บ รรลุ เ ป า หมายได อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ข อ ผิ ด พลาดน อ ย การที่ จ ะวางแผนดํ า เนิ น การสิ่ ง ใดอย า งสมเหตุ ส มผล
ตองอาศัยความรอบรู ขยันหมั่นเพี ยร อดทนที่จ ะจั ดเก็บขอมูล อยางเปนระบบและแสวงหา
ความรูที่ถู กตองอยา งสม่ํา เสมอ มีค วามรอบคอบในความคิด พิ จ ารณาตัดสิ นใจ โดยใชส ติ
ปญญา อยางเฉลียวฉลาดในทางที่ถูกที่ควร
3.3 การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดทั้งในดานเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม4เพื่อให
สามารถปรับตัวและรับมือไดทันที หรือกลาวไดวาการที่จะทําอะไรอยางไมเสี่ยงเกินไป
ไมประมาท คิดถึงแนวโนมความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได แลวเตรียม
ตนเอง เตรียมวิธีการทํางานรองรับกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ เพื่อใหการทํางานสามารถดําเนิน
เปนไปไดอยางราบรื่นและนํามาซึ่งผลประโยชนในระยะยาวและความสุขที่ยั่งยืน
4. เงื่อนไขการตัดสินและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัย
ทั้งความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน ดังนี้
4.1 เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตา งๆ ที่เกี่ยวของ
อย า งรอบด า น ความรอบคอบที่ จ ะนํ า ความรู เ หล า นั้ น มาพิ จ ารณาให เ ชื่ อ มโยงกั น
เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
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4.2 เงื่อนไขคุณ ธรรม คุณ ธรรมที่จ ะตองเสริมสรา งใหเปนพื้นฐานของคนในชาติ
ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร
รูผิด รูชอบ ใชสติปญญาในการดํา เนินชีวิตอยางถูกตองและเหมาะสม ไมโลภและไมตระหนี่
รูจักแบงปนและรับผิดชอบในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
5. แนวทางการปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับจากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใช คือ การพั ฒนาที่ส มดุล และยั่งยืน พรอมกับการเปลี่ ยนแปลงในทุกดา นทั้งดา น
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี

เงือนไข ความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

นําสู่

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงือนไข คุณธรรม
(ซือสัตย์ สุจริ ต ขยัน อดทน

แผนภาพแสดงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนใหบุคคลสามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน และใช
จายเงินที่ไดมาอยางพอเพียงและประหยัด ตามกําลังของเงินของบุคคลนั้น โดยหลีกเลี่ยงการ
กูหนี้ ยืมสิน และถามีเงินเหลือก็แบงเก็บออมไวบางสวน ชวยเหลือผูอื่นบางสวน และอาจจะใช
จา ยมาเพื่ อปจ จั ยเสริมอีกบางส วน (ปจ จั ยเสริมในที่นี้เชน ทองเที่ยว ความบันเทิง เปนตน)
สาเหตุที่แนวทางการดํารงชีวิตอยา งพอเพียง ไดถูกกล าวถึงอยา งกวางขวางในขณะนี้ เพราะ
สภาพการดํารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปจจุบันไดถูกปลูกฝง สราง หรือกระตุนใหเกิดการใช
จายอยางเกินตัว ในเรื่องที่ไมเกี่ยวของหรือเกินกวาปจจัยในการดํารงชีวิต เชน การบริโภคฃ
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เกินตัว ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวย ความงามการแตงตัวตามแฟชั่น การพนัน
หรือเสี่ยงโชค เปนตน จนทําใหไมมีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความตองการเหลานั้น สงผลให
เกิดการกูหนี้ยืมสิน เกิดเปนวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไมสามารถหลุดออกมาได ถาไมเปลี่ยนแนวทาง
ในการดํารงชีวิต
13 นักคิดระดับโลกเห็นดวยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีการนําเสนอบทความ
บทสัมภาษณเปนการยื่นขอเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหแกโลก เชน
ศ.ดร.วูลฟกัง ซัคส นักวิชาการดา นสิ่งแวดลอมคนสําคัญของประเทศเยอรมนี สนใจ
การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนที่รูจักในเยอรมนี
ศ.ดร.อมาตยา เซน ศาสตราจารยชาวอินเดีย เจาของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร
ป 1998 มองวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนการใชสิ่งตาง ๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีพ
และใชโอกาสใหพอเพียงกับชีวิตที่ดี ซึ่งไมไดหมายถึงความไมตองการ แตตองรูจักใชชีวิตใหดีพอ
อยาใหความสําคัญกับเรื่องของรายไดและความร่ํารวยแตใหมองที่คุณคาของชีวิตมนุษย
นายจิกมี ทินเลย กษัตริยแหงประเทศภูฎานใหทรรศนะวา หากประเทศไทยกําหนด
เรื่องเศรษฐกิจ พอเพี ยงใหเปนวาระระดับชาติ และดําเนินตามแนวทางนี้อยา งจริงจัง “ผมวา
ประเทศไทยสามารถสรางโลกใบใหมจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสรางชีวิตที่ยั่งยืน
และสุดทายจะไมหยุดเพียงแคในประเทศ แตจะเปนหลักการและแนวปฏิบัติของโลก ซึ่งหากทํา
ไดสําเร็จไทยก็คือผูนํา”
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไดรับการเชิดชูสูงสุดจากองคการสหประชาชาติ (UN)
โดยนายโคฟ อันนั น ในฐานะเลขาธิการองคการสหประชาชาติ ไดทู ล เกล า ฯ ถวายรางวั ล
The Human Development Lifetime Achievement Award แกพ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ า อยูหั ว เมื่อ วั นที่ 26 พฤษภาคม 2549 และไดมี ป าฐกถาถึง ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงวา เปนปรัชญาที่มีประโยชนตอประเทศไทยและนานาประเทศ และสามารถเริ่มไดจาก
การสรา งภู มิคุมกันในตนเองสู ห มูบา น และสู เศรษฐกิ จ ในวงกว า งขึ้นในที่สุ ด นาย Hakan
Bjorkman รักษาการผูอํานวยการ UNDP ในประเทศไทยกลา วเชิดชูปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ UNDP นั้นตระหนักถึงวิสัยทัศนและแนวคิดในการพั ฒนาของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ โดยที่องคการสหประชาชาติไดสนับสนุนใหประเทศตาง ๆ ที่เปนสมาชิก 166
ประเทศ ยึดเปนแนวทางสูการพัฒนา ประเทศแบบยั่งยืน
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เรื่องที่ 2 ความหมาย และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่เปนแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตน
ของแตละบุคคลและองคกรทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ
ทั้ ง ในการพั ฒ นาและบริ ห ารประเทศให ดํ า เนิ น ไปในทางสายกลาง โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความ
พอประมาณกับศักยภาพตนเองและสภาวะแวดลอม ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดีใน
ตัวเองโดยใชความรูอยา งถูกหลักวิชาการดวยความรอบคอบและระมัดระวังควบคูไปกับการมี
คุณธรรม ไมเบียดเบียนกัน แบงปน ชวยเหลือซึ่งกันและกันและรวมมือปรองดองกันในสังคมซึ่ง
นําไปสูความสามัคคีการพัฒนาที่ส มดุลและยั่งยืนพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแส
โลกาภิวัตนได
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระราชดํารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยใน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้น คือการมุงเนนใหยึดวิถีชีวิตไทย โดยหันกลับมายึดเสนทางสายกลาง
(มั ช ฌิ มาปฏิ ปทา) ในการดํ า เนิน ชี วิ ตให ส ามารถพึ่ ง ตนเองได โดยใช ห ลั ก การพึ่ ง ตนเอง 5
ประการ คื อ (สํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ, 2547:2-3)
1. ดานจิตใจ ทําตนใหเปนที่พึ่งของตนเอง มีจิตใจที่เขมแข็ง มีจิตสํานึกที่ดี สรางสรรค
ใหตนเองและชาติโ ดยรวม มีจิ ตใจเอื้ ออาทร ประนี ประนอม ซื่อสั ตยสุ จ ริต เห็น ประโยชน
สวนรวมเปนที่ตั้งดังกระแสพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกี่ยวกับการพัฒนา
ความวา “...บุคคลตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือ ความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรมและความ
มุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบยลในการปฏิบัติงาน
ประกอบพรอมดว ยจึ งจะสั มฤทธิ์ผ ลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่ งยืนแกต นเองและ
แผนดิน...”
2. ดานสังคม แตละชุมชนตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเปนเครือขา ยชุมชน
ที่แข็งแรง เปนอิสระ ดังกระแสพระราชดํารัสความวา “...เพื่อใหงานรุดหนาไปพรอมเพรียงกัน
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ไมลดหลั่น จึงขอใหทุกคนพยายามที่จะทํางานในหนาที่อยางเต็มที่ และใหมีการประชาสัมพันธ
กันใหดี เพื่อใหงานทั้งหมดเปนงานที่เกื้อหนุนสนับสนุนกัน...”
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหใชและจัดการอยางฉลาดพรอมทั้งการ
เพิ่มมูลคาโดยใหยึดหลักการของความยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุด ดังกระแสพระราชดํารัส
ความวา “...ถารักษาสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม นึกวาอยูไดอีกหลายรอยป ถึงเวลานั้นลูกหลาน
ของเรามาก็อาจหาวิธีแกปญหาตอไปเปนเรื่องของเขา ไมใชเรื่องของเรา แตเราก็ทําได ไดรักษา
สิ่งแวดลอมไวใหพอสมควร...”
4. ดานเทคโนโลยี จากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีที่เขามาใหมทั้ง
ดีและไมดี จึงตองแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปญญาชาวบาน และเลือกใชเฉพาะที่สอดคลองกับ
ความตองการของสภาพแวดลอม ภูมิประเทศ สังคมไทยและควรพัฒนาเทคโนโลยีจาก
ภูมิปญญาของเราเอง ดังกระแสพระราชดํารัสความวา “...การสงเสริมที่ชาวบานชาวชนบทขาด
แคลน และความตองการ คือ ความรูในดา นเกษตรกรรมโดยใชเทคโนโลยีส มัยใหมเปนสิ่งที่
เหมาะสม...” “...การใชเทคโนโลยีอยา งใหญโตเต็มรูปหรือเต็มขนาดในงานอาชีพหลั กของ
ประเทศยอมจะมีปญหา...”
5. ดา นเศรษฐกิจ แตเ ดิมนักพั ฒนามักมุ งที่จ ะเพิ่ มรายไดและไม มีการมุง ที่การลด
รายจาย ในเวลาเชนนี้จะตองปรับทิศทางใหม คือ จะตองมุงลดรายจายกอนเปนสําคัญและยึด
หลักพออยู พอกิน พอใช และสามารถอยูไดดวยตนเองในระดับเบื้องตน ดังกระแสพระราชดํารัส
ความวา “...การที่ตองการใหทุกคนพยายามที่จะหาความรูและสรางตนเองใหมั่นคงนี้เพื่อตนเอง
เพื่อที่จะใหตัวเองมีความเปนอยูที่กาวหนา ที่มีความสุขพอมี พอกิน เปนขั้นหนึ่งและขั้นตอไป
ก็คือใหมีเกียรติวายืนไดดวยตนเอง...” “...หากพวกเรารวมมือรวมใจกันทําสักเศษหนึ่งสวนสี่
ประเทศชาติของเราก็สามารถรอดพนจากวิกฤติได...”
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ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศและพัฒนาคน ดังนี้
1. เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับการขจัดความยากจน และ
การลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐานของการสรางพลังอํานาจของชุมชนและ
การพัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งเพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ
3. เศรษฐกิจพอเพียงชวยยกระดับความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทดวยการสรา ง
ขอปฏิบัติในการทําธุรกิจที่เนนผลกําไรระยะยาวในบริบทที่มีการแขงขัน
4. หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการปรับปรุงมาตรฐานของ
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ
5. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของ
ชาติ เพื่อสรางภูมิคุมกันตอสถานการณที่เขามากระทบโดยฉับพลัน เพื่อปรับปรุงนโยบายตางๆ
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อวางแผนยุทธศาสตรในการสงเสริมการเติบโตที่เสมอภาคและยั่งยืน
6. ในการปลู กฝ งจิ ตสํา นึกตามหลักเศรษฐกิจ พอเพี ยงจํ า เปนตองมีการปรับเปลี่ ยน
คานิยม และความคิดของคนเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาคน
7. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยมีความเปนอยูอยางพออยู พอกิน พอใช
พึ่งตนเองได และมีความสุขตามอัตภาพ
8. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยอยูรวมกับผูอื่นตลอดจนอยูในสังคมได
อยา งสันติสุข ไมเบียดเบียน ไมเอารัดเอาเปรียบ แบงปน เอื้อเฟอเผื่อแผ มีจิตเมตตาและจิ ต
สาธารณะ
9. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
อยางยั่งยืน โดยไมทําลาย เห็นคุณ คาและมีจิตสํ านึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
10. ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงช วยใหมนุ ษยอ ยูอย า งมีร ากเหงา ทางวัฒนธรรม
ประเพณี ประวัติศาสตร ภูมิปญญา คานิยม และเอกลักษณของแตละบุคคล/สังคม
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การแสวงหาความรู
การแสวงหาความรูของมนุษยเกิดจากความตองการของคนที่ตองการพัฒนาชีวิตความ
เป น อยู ข องตนเองให ดี ขึ้ น จึ ง เป น แรงกระตุ น ให มี ค วามอยากรู อยากเห็ น อยากเข า ใจ
ในปรากฏการณธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหรูและเขาใจถึงความจริงที่ควรเชื่อและยอมรับ
ในความเปนจริงของปรากฏการณตางๆ เหลานั้น
วิธีการแสวงหาความรูของมนุษย มีดังนี้
1. การแสวงหาความรูจากประสบการณ (Experience) เปนวิธีการแสวงหาความรูของ
แตละบุคคลจากการคนพบดวยตนเองหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ (By Chance) เชน การคนพบ
ความรูของชารลส กูดเยียร (Charls Goodyear) เกี่ยวกับยางพาราดิบเมื่อถูกความรอนจะชวย
ใหยางนั้นแข็งตัว และมีความทนทานเพิ่มขึ้น ซึ่งนําไปสูการประดิษฐยางรถยนตที่แพรหลายใน
ปจจุบันนี้ หรือเกิดจากการลองผิดลองถูก (By Trial and Error) เชน ผูเดินทางไปเที่ยวในปาถูก
แมลงกัดตอยเกิดเปนผื่นคัน ไมมียาทาจึ งนําใบไมชนิดใดชนิดหนึ่งมาทาแลวหาย จึงเกิดการ
เรียนรูวาใบไมชนิดนั้นสามารถนํามาใชแกผื่นคันได
2. การแสวงหาความรูจากผูรู (Authority) เปนการแสวงหาความรูจากคําบอกเลาของ
ผูรู ผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีอํานาจหนาที่เปนที่ยอมรับทั่วไป เชน นักปราชญ ผูนํา นักบวช หรือการ
เรียนรูจากประเพณี วัฒนธรรมที่มีผู รู หรือผู ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เปนผูบอกหรือ
ถายทอดความรูโดยการเขียนหนังสือตํารา หรือบอกโดยผานสื่ออื่นๆ
3. การแสวงหาความรูโ ดยอาศัยเหตุผ ลจากการอนุ มาน (Deductive Reasoning)
เปนการแสวงหาความรูจากความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางขอเท็จจริงใหญและขอเท็จจริงยอย
แลวนํามาสรุปเปนความรู
ขอเท็จจริงใหญ
: เปนขอตกลงที่กําหนดขึ้นเปนขอเท็จจริงในวงกวาง
ขอเท็จจริงยอย
: เป น เหตุ เ ฉพาะกรณี ใ ดๆ เป น ข อ เท็ จ จริ ง ในวงแคบที่ มี
ความสัมพันธกับขอเท็จจริงใหญ
ขอสรุป
: เปนขอสรุปจากความสัมพันธของขอเท็จจริงใหญและขอเท็จจริงยอย
ซึ่งกลาววาการอนุมานคือการสรุปจากสวนใหญไปหาสวนยอย
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ตัวอยางเหตุผลจากการอนุมาน
ขอเท็จจริงใหญ
: ลูกชายของลุงกํานันทุกคนเรียนเกง
ขอเท็จจริงยอย
: พงไพรเปนลูกชายคนที่สองของลุงกํานัน
ขอสรุป
: พงไพรเปนคนที่เรียนเกง
4. การแสวงหาความรู โ ดยอาศั ยเหตุ ผ ลจากการอุป มาน (Inductive Reasoning)
เปนวิธีการแสวงหาความรูที่ยอนกลับกับวิธีอนุมาน เปนการคนหาความรูจากขอเท็จจริงยอยๆ
โดยพิจารณาจากสิ่งที่เหมือนกัน ตางกัน สัมพันธกัน แลวสรุปรวมเปนขอเท็จจริงใหญ
ตัวอยางเหตุผลจากการอุปมาน
ขอเท็จจริงยอย : คนที่เปนโรคมะเร็งระยะสุดทาย แตละคนไมสามารถรักษาใหหายได
และจะตองตายในที่สุด
ดังนั้น
: กลุมคนที่เปนโรงมะเร็งระยะสุดทายตองตายทุกคน
5. วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Approach) เปนวิธีแสวงหาความรูของมนุษย
ที่ชารลส ดารวิน (Charles Darwin) และจอหน ดิวอี้ (John Dewey) ไดพัฒนาและนําแนวคิด
เชิงยอนกลับ (Reflective Thinking) และแนวคิดการแกปญหา (Problem Solving) มาเปน
พื้ นฐานในการคิดเปนกระบวนการศึกษาขอเท็จ จริงและความรูตา งๆ โดยผ า นการสั งเกต
การดําเนินการตามแนวคิดทฤษฎีตางๆ การทดสอบ การคนพบ การทบทวน และการทําซ้ํา
ผลิตความรูใหม จากกระบวนการที่มีความสัมพันธกันและเกี่ยวของเปนวัฏจักร โดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร คือ การพิจารณาใหใกลความจริงมากที่สุด โดยอาศัยการศึกษาขอเท็จจริง ทฤษฎี
และการทดสอบเครื่องมือ ดังนั้นวิธีการวิทยาศาสตร ถือวาเปนวิธีการที่มีหลักเกณฑและเหตุผล
ที่สามารถอธิบายได มีลักษณะการศึกษาที่เปนระบบ ตรงไปตรงมาปราศจากความลําเอียง
และสามารถพิ สู จ นไ ด ประกอบดว ย 5 ขั้น ตอนดว ยกัน ซึ่ ง เรี ยกว า ขั้ นตอนวิ ธีก ารทาง
วิทยาศาสตร ดังนี้
1. ขั้นป ญหา (Problem) เปนการระบุและกําหนดขอบเขตของปญหาของสิ่งที่
ตองการศึกษาใหชัดเจน
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2. ขั้นตั้งสมมติฐาน (Hypotheses) เปนการคาดเดาหรือคาดคะเนคํา ตอบของ
ปญหา ไวลวงหนาอยางมีเหตุผล
3. ขั้นรวบรวมขอมูล (Collecting data) เปนการรวบรวมขอมูลและขอเท็จจริง
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นปญหาที่กําหนด
4. ขั้นวิเคราะหขอมูล (Analysis) เปนการจัดกระทํากับขอมูลที่รวบรวมมาได
โดยวิธีการตรรกศาสตรหรือวิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมติฐานที่ตั้งไว
5. ขั้นสรุปผล (Conclusion) เปนการสรุปจากการวิเคราะหขอมูลวาขอเท็จจริง
ของปญหาที่แทจริงนั้นคืออะไร
ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง
การแสวงหาความรู เปนทักษะที่ตองอาศัยการเรียนรูและวิธีการฝกฝนจนเกิดความชํานาญ
ทําใหเกิด แนวความคิดความเขาใจที่ถูกตองและกวางขวางยิ่งขึ้น เนื่องจากผูที่แสวงหาความรู
จะเกิดทักษะในการคนควาสิ่งที่ตองการและสนใจอยากรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ จะทําใหทราบ
ขอเท็จจริง และสามารถเปรียบเทียบขอเท็จจริงที่ไดมาวาควรเชื่อไดหรือไม
ทักษะในการสรางปญญาเพื่อนําไปสูการแสวงหาความรูดวยตนเองมี 10 ขั้นตอน ดังนี้
(พัฒนาทักษะการแสวงหาความรูใหกับตนเอง, 2554 : ออนไลน)
1. ทักษะการสังเกต คือ การสังเกตสิ่งที่เห็น สิ่งแวดลอมหรือสิ่งที่ตองการจะศึกษา
โดยสังเกตเกี่ยวกับแหลงที่มา ความเหมือน ความแตกตาง สาเหตุของความแตกตาง ประโยชน
และผลกระทบ วิ ธี ฝ ก การสั ง เกต คื อ การฝ ก สมาธิ เ พื่ อ ให มี ส ติ แ ละทํ า ให เ กิ ด ป ญ ญา
มีโลกทรรศน มีวิธีคิด
2. ทักษะการบันทึก คือ การบันทึกสิ่ งที่ตองจํ าหรือตองศึกษา มีหลายวิธี ไดแก
การทํ า สรุ ป ย อ การเขี ย นเค า โครงเรื่ อ ง การขี ด เส น ใต การเขี ย นแผนภู มิ การทํ า เป น
แผนภาพ หรือทําเปนตาราง เปนตน วิธีฝกการบันทึก คือ การบันทึกทุกครั้งที่มีการสังเกต
มีการฟง หรือมีการอาน เปนการพัฒนาปญญา
3. ทัก ษะการนํ า เสนอ คื อ การทํา ความเขา ใจในเรื่ องที่จ ะนํา เสนอใหผู อื่ นรั บรู ไ ด
โดยจดจําในสิ่งที่จะนําเสนอออกมาอยางเปนระบบ ซึ่งสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การทํา
รายงานเปนรูปเล ม การรายงานปากเปลา การรายงานดวยเทคโนโลยี เปนตน วิธีฝกการ
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นําเสนอ คือ การฝกตามหลักการของการนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ ดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
จนสามารถนําเสนอไดดีซึ่งเปนการพัฒนาปญญา
4. ทักษะการฟ ง คือ การจับประเด็นสํา คัญของผู พูด สามารถตั้งคําถามเรื่องที่ฟ งได
รูจุดประสงคในการฟง แสวงหาความรูจะตองคนหาเรื่องสําคัญในการฟงใหได วิธีฝกการฟง
คือ การทําเคา โครงเรื่องที่ฟง จดบันทึกความคิดหลักหรือถอยคําสํ าคัญลงในกระดาษบันทึก
ที่เตรียมไว อาจตั้งคําถามในใจเชน ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร เพราะเหตุใด อยางไร เพราะ
จะทําใหการฟงมีความหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ทักษะการถาม คือ การถามเรื่องสําคัญ ๆ การตั้งคําถามสั้น ๆ เพื่อนําคํา ตอบมา
เชื่อมตอใหสัมพันธกับสิ่งที่เรารูแลวมาเปนหลักฐานสําหรับประเด็นที่กลาวถึง สิ่งที่ทําใหเราฟง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ การถามเกี่ยวกับตัวเราเอง การฝกถาม-ตอบ เปนการฝกการใช
เหตุ ผ ลวิ เ คราะห สั ง เคราะห ทํ า ให เ ข า ใจในเรื่ อ งนั้ น ๆ อย า งชั ด เจน ถ า เราฟ ง โดยไม
ถาม-ตอบ ก็จะเขาใจ ในเรื่องนั้น ๆ ไมชัดเจน
6. ทักษะการตั้งสมมติฐานและตั้งคําถาม คือ การตั้งสมมติฐาน และตั้งคําถาม สิ่งที่
เรียนรูไปแลวไดวา คืออะไร มีประโยชนอยางไร ทําอยางไรจึงจะสําเร็จได การฝกตั้งคําถาม
ที่มีคุณคาและมีความสําคัญ ทําใหอยากไดคําตอบ
7. ทักษะการคนหาคําตอบจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ เชน จากหนังสือ อินเทอรเน็ต
คุยกับผูสูงอายุ แลวแตธรรมชาติของคําถาม การคนหาคําตอบตอคําถามที่สําคัญจะสนุก และ
ทําใหไดความรูมาก บางคําถามหาคําตอบทุกวิถีทางแลวไมพบ ตองหาคําตอบตอไปดวย
การวิจัย
8. ทั ก ษะการทํ า วิ จั ย สร า งความรู การวิ จั ย เพื่ อ หาคํ า ตอบเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการเรี ย นรู ทุ ก ระดั บ การวิ จั ย จะทํ า ให ค น พบความรู ใ หม ทํ า ให เ กิ ด ความภู มิ ใ จ
สนุก และมีประโยชนมาก
9. ทักษะการเชื่อมโยงบูรณาการ คือ การเชื่อมโยงเรื่องที่เรียนรูมาใหเห็นภาพรวม
ทั้งหมด มองเห็นความงดงาม มองใหเห็นตัวเอง ไมควรใหความรูนั้นแยกออกเปนสวน ๆ
10. ทักษะการเขียนเรียบเรียง คือ การเรียบเรียงความคิดใหประณีตขึ้น โดยการ
คนควา หาหลักฐานอา งอิงความรูใหถี่ถวน แมนยํ าขึ้น การเรียบเรียงทางวิชาการจึงเปนการ
พัฒนาปญญาอยางสําคัญและเปนประโยชนในการเรียนรูของผูอื่นในวงกวางออกไป
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กล า วโดยสรุป การแสวงหาความรูดวยตนเองจะเกิดขึ้นได ผู แสวงหาความรูจ ะตอง
ฝกฝนทักษะในการสั งเกต การบันทึ ก การนํา เสนอ การฟง การถาม การตั้งสมมติฐ านและ
ตั้ ง คํ า ถาม การค น หาคํ า ตอบจากแหล ง การเรี ย นรู ต า งๆ การทํ า วิ จั ย สร า งความรู
การเชื่อมโยงบูรณาการ และ การเขียนเรียบเรียง
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บทที่ 2
การประกอบอาชีพอยางพอเพียง
เรื่องที่ 1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรที่มีอยู
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน
เศรษฐกิ จ พอเพี ยงเป น เศรษฐกิ จ ที่ พ อเพี ย งกั บ ตนเองทํ า ให อ ยู ไ ดไ ม ต อ งเดื อ ดร อ น
มี สิ่ ง จํ า เป น ที่ ทํ า ได โ ดยตั ว เองไม ต อ งแข ง ขั น กั บ ใคร และมี เ หลื อ เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู ที่ ไ ม มี
อันนําไปสูการแลกเปลี่ ยนในชุมชน และขยายไปจนสามารถที่จะเปนสินคาสงออก เศรษฐกิจ
พอเพียงเปนเศรษฐกิจระบบเปดที่เริ่มจากตนเองและความรวมมือ วิธีการเชนนี้จะดึงศักยภาพ
ของประชากรออกมาสรางความเขมแข็งของครอบครัว ซึ่งมีความผูกพันกับ “จิตวิญญาณ” คือ
“คุณคา” มากกวา “มูลคา”
ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงจะจัดลําดับความสําคัญของ “คุณคา” มากกวา “มูลคา”
มูล คา นั้ นขาดจิ ตวิญญาณ เพราะเปนเศรษฐกิจ ภาคการเงินที่ เนนที่ จ ะตอบสนองต อความ
ตองการที่ไมจํ ากัดซึ่งไรขอบเขต ถาไมสามารถควบคุมได การใชทรัพยากรอยางทําลายลา ง
จะรวดเร็วขึ้นและปญหาจะตามมา เปนการบริโภคที่กอใหเกิดความทุกขหรือพาไปหาความทุกข
และจะไมมีโอกาสบรรลุ วัตถุประสงคในการบริโภค ที่จ ะกอใหเกิดความพอใจและความสุ ข
(Maximization of Satisfaction) ผูบริโภคตองใชหลักขาดทุนคือกําไร (Our loss is our
gain) อยางนี้จะควบคุมความตองการที่ไมจํากัดได และสามารถจะลดความตองการลงมาได
กอใหเกิดความพอใจและความสุขเทากับไดตระหนักในเรื่อง “คุณคา” จะชวยลดคาใชจายลงได
ไม ต องไปหาวิ ธีทํ า ลายทรั พ ยากรเพื่ อ ใหเ กิ ดรายได ม าจั ด สรรสิ่ งที่ เ ปน “ความอยากที่ ไ ม มี
ที่สิ้นสุด” และขจัดความสําคัญของ “เงิน” ในรูปรายได ที่เปนตัวกําหนดการบริโภคลงไดระดับ
หนึ่ ง แล ว ยั ง เปน ตั ว แปรที่ ไ ปลดภาระของกลไกของตลาดและการพึ่ ง พิ ง กลไกของตลาด
ซึ่งบุคคลโดยทั่วไปไมสามารถจะควบคุมได รวมทั้งไดมีสวนในการปองกันการบริโภคเลียนแบบ
(Demonstration Effects) จะไม ทํา ให เกิ ดการสู ญเสี ย จะทํา ให ไมเ กิด การบริโ ภคเกิ น
(Over Consumption) ซึ่งกอใหเกิดสภาพเศรษฐกิจดี สังคมไมมีปญหา การพัฒนายั่งยืน
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ประเทศไทยอุดมไปดวยทรัพยากรและยังมีพอสําหรับประชาชนไทยถามีการจัดสรรที่ดี
โดยยึด" คุณคา " มากกวา " มูลคา " ยึดความสัมพันธของ “บุคคล” กับ “ระบบ” และปรับ
ความตองการที่ไมจํากัดลงมาใหไดตามหลักขาดทุนเพื่อกําไร และอาศัยความรวมมือเพื่อใหเกิด
ครอบครัวที่เขมแข็งอันเปนรากฐานที่สําคัญของระบบสังคม
ในการผลิตนั้นจะตองทําดวยความรอบคอบไมเห็นแกได จะตองคิดถึงปจจั ยที่มีและ
ประโยชนของผูเกี่ยวของ มิฉะนั้นจะเกิดปญหาอยางเชนบางคนมีโอกาสทําโรงงานแตไมไดคํานึง
วาปจจัยตาง ๆ ไมครบ ปจจัยหนึ่งคือขนาดของโรงงาน หรือเครื่องจักรที่สามารถที่จะปฏิบัติได
แตขอสําคัญที่สุด คือวัตถุดิบ ถาไมสามารถที่จะใหคาตอบแทนวัตถุดิบแกเกษตรกรที่เหมาะสม
เกษตรกรก็จะไมผลิ ต ยิ่งถาใชวัตถุดิบสํ าหรับใชในโรงงานนั้น เปนวัตถุดิบที่จ ะตองนํามาจาก
ระยะไกล หรือนํา เขา ก็จะยิ่งยาก เพราะวาวัตถุดิบที่นํา เขา นั้นราคายิ่งแพง บางปวัตถุดิบมี
บริบูรณ ราคาอาจจะต่ํา ลงมา แตเวลาจะขายสิ่งของที่ผ ลิตจากโรงงานก็ขายยากเหมือนกัน
เพราะมีมากจึงทําใหราคาตก หรือกรณีใชเทคโนโลยีทางการเกษตร เกษตรกรรูดีวาเทคโนโลยี
ทํา ใหตนทุนเพิ่ มขึ้น และผลผลิตที่เพิ่ มนั้นจะล นตลาด ขายไดในราคาที่ล ดลง ทําใหขาดทุน
ตองเปนหนี้สิน
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูของตนเอง
ครอบครัว และชุมชนจะชวยใหดํารงชีวิตอยางไมเดือดรอน และเกิดความยั่งยืน โดยคํานึงถึง
1. รูจักใชและจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางชาญฉลาดและรอบคอบ โดยเริ่มตนผลิ ต
หรือบริโภคภายใตขอจํ า กัดของรายไดหรือทรัพ ยากรที่มีอยูไปกอน คือใชหลั กพึ่ งพาตนเอง
โดยมุงเนนการผลิตพืชผลใหเพียงพอกับความตองการบริโภคในครัวเรือนเปนอันดับแรก
เมื่อเหลือจากการบริโภคแลวจึงคํานึงถึงการผลิต เพื่อการคาเปนอันดับรองลงมา รูจักประมาณ
ตนโดยใชทรัพยากรอยางประหยัด ไมฟุมเฟอย ในการลงทุนประกอบอาชีพใหเปนไปตามกําลัง
ทรัพยและศักยภาพของตนเอง เชน
1.1 ปลูกผักสวนครัวลดคาใชจาย
1.2 นําน้ําที่ผานการใชแลวในครัวเรือนมารดพืชผักสวนครัว
1.3 นําพืชผักสวนครัวที่เพาะปลูกไดมาบริโภค แบงปนเพื่อนบาน บางสวนนําไปขาย
ที่ตลาด สวนที่เหลือนําไปเลี้ยงหมู
1.4 นํา เงินจากการขายพื ชผักสวนครัวและหมูไปซื้อสิ นคา และบริการที่ส มาชิกใน
ครัวเรือนตองการและมีความจําเปนในการอุปโภคบริโภค
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1.5 เก็บออมเงินสวนที่เหลือจากการบริโภคไวใชจายในอนาคต
1.6 นําเงินสวนหนึ่งมาลงทุนซื้อเมล็ดพืช เพื่อเพาะปลูกตอไป
2. เลื อกใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด โดยการนําทรัพ ยากรหรือวัส ดุ
ตางๆ ที่สามารถหาไดงายในชุมชนมาใชประโยชน ใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนอยางคุมคาดวย
การหมุนเวียนทุนธรรมชาติในพื้นที่ เพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตไดดวย
ตนเอง ช ว ยลดภาระการเสี่ ย งด า นราคาจากการไม ส ามารถควบคุ ม ระบบตลาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชทรัพยากร โดยคํานึงถึงสิ่งที่ไมเปนภัยกับสิ่งแวดลอม เชน
2.1 การทําไรนาสวนผสมและการเกษตรผสมผสานเพื่อใหมีการหมุนเวียน มีสินคา
หลากหลาย ลดภาวะเสี่ยงดานราคา
2.2 การจางแรงงานภายในชุมชน เพื่ อสงเสริมใหตนเอง ครอบครัว และชุมชนมี
รายได
2.3 การทํา ปุยหมัก ปุยคอกและใชวัส ดุเ หลื อใชเปนปจ จั ยการผลิ ต (ปุย) เพื่ อลด
คาใชจายและบํารุงดิน
2.4 การเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใชในไรนา
2.5 การปลูกไมผลสวนหลังบาน และไมใชสอยในครัวเรือน
2.6 การปลูกพืชสมุนไพร ชวยสงเสริมสุขภาพอนามัย
2.7 การเลี้ยงปลาในรองสวน ในนาขา วและแหลงน้ํา เพื่ อเปนอาหารโปรตีนและ
รายไดเสริม
2.8 การเลี้ยงไกพื้นเมือง และไกไข ประมาณ 10 – 15 ตัวตอครัวเรือนเพื่อเปนอาหารใน
ครัวเรือน โดยใชเศษอาหาร รํา และปลายขาวจากผลผลิตการทํานา การเลี้ยงสัตวจากการปลูก
พืชไร เปนตน
2.9 การทํากาซชีวภาพจากมูลสัตว
เรื่องที่ 2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพ
จากพระราชดํารัส : เศรษฐกิจพอเพียง มิไดจํากัดเฉพาะของเกษตรกรหรือชาวไรชาวนา
เพียงเทานั้น แตเปนเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพ ทั้งที่อยูในเมืองและอยูในชนบท เชน ผูที่ไดเปน
เจาของโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถาจะตองขยายกิจการเพราะ
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ความเจริญเติบโตจากเนื้อของงาน โดยอาศัยการขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป หรือหากจะกูยืม
ก็กระทําตามความเหมาะสม ไมใชกูมาลงทุนจนเกินตัวจนไมเหลือที่มั่นใหยืนอยูได เมื่อภาวะของ
เงินผันผวน ประชาชนก็จะตองไมใชจายฟุมเฟอยเกินตัว และ (จากการศึกษารายงานการวิจัย
ศึกษาการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของชุมชนบ า นโงกน้ํา ) นําหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใชใ นกระบวนการประกอบอาชีพ ของชุ ม ชนบ า นโงกน้ํ า
ตําบลนาขยาด อําเภอควนขนุน จั งหวัดพั ทลุ ง ไดรับการคัดเลื อกใหเปนหมูบา นเศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเอง ของจังหวัดพัทลุง ในป 2544 และเปนหมูบานตนแบบในการสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้งในระดับครัวเรือน กลุมองคกร และระดับหมูบาน ไดยึดหลักทางสายกลาง อันไดแก
3 หวงยึดเหนี่ยว และ 2 หวงเงื่อนไขการปฏิบัติ โดยเสนอผลการวิเคราะหในแตละดานดังนี้
3 หวงยึดเหนี่ยว
1. ดานความพอประมาณ
ชุมชนรูจั กใชทรัพ ยากรธรรมชาติที่มีอยูอยา งพอเพี ยง เหมาะสมแบบคอยเปน
คอยไป ใชเทคโนโลยีเทาที่จําเปน มีรายไดเสริมจากการปลูกผัก เลี้ยงสุกร เลี้ยงโค เลี้ยงปลาดุก
ไวจุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวเหมาะสมตามอัตภาพของตน
2. ดานความมีเหตุผล
ใชทรัพยากรทุกชนิดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด เนนการใชวัตถุดิบ
ภายในทองถิ่นและตอบสนองตลาดในทองถิ่น เนนการจางงานเปนหลัก โดยไมนําเทคโนโลยีมา
ทดแทนแรงงาน มีขนาดการผลิตทีส่ อดคลองกับความสามารถในการบริหารจัดการ เชน ใชพื้นที่
ทางการเกษตรที่วา งอยูอ ยางคุมคา โดยการปลูกพืชผักสวนครัวขางบาน พื้นที่สวนขางบาน
รั้วบาน บางครอบครัว ก็ปลูกพืชผักและผลไมครบวงจรเพื่อลดคาใชจาย บางครอบครัวก็เลีย้ ง
โค เลี้ยงสุกร เลี้ยงปลาดุก กลุมอาชีพทําขนมเพือ่ เพิ่มรายไดใหแกครัวเรือนจากอาชีพเสริม
3. ดานความมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
เนนการกระจายความเสี่ยงจากการมีผลผลิตหลากหลาย ไมกอหนี้จนเกิน
ความสามารถในการบริหารจัดการ ถายทอดความรูและประสบการณใหกับคนในชุมชน และ
กลุมอาชีพตางๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการอยางตอเนื่อง มีการทํากลุมปุยชีวภาพ
อัดเม็ด ซึ่งทําใหลดคาใชจายในการซื้อปุยเคมีไดคอนขางมาก การรวมกลุมทําปลาราเพื่อเพิ่ม
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มูลคาของปลาดุก และถนอมอาหารเก็บไวรับประทานไดนานขึ้น นอกจากชวยในดานการ
ประกอบอาชีพหลักแลว ยังมีกลุมทําสบูเหลว ยาสระผม ซึ่งก็ใหการสนับสนุนและมีสวนรวมอยู
เสมอ ในสวนของขอเสนอแนะนั้นยังบอกวาอยากใหหนวยงานทางราชการเขามาสงเสริม และ
ใหความรูกับกลุมตางๆ อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง และอยากใหมีกลุมอาชีพเสริม การให
ความรูดานอาชีพบางอยาง เชน การซอมรถจักยานยนต การเย็บผา การเชื่อมโลหะ ชางตัดผม
เปนตน เพราะหลายคนอยากใหหนวยงานทางราชการเขามาอบรมใหบาง เพื่อใหสามารถ
ซอมแซมของตนเองไดและประกอบอาชีพเปนธุรกิจ หรือกลุมของตนเอง เพื่อใหมีรายไดเสริม
ของครอบครัวดวย
2 หวงเงื่อนไขการปฏิบัติ
1. เงื่อนไขความรู
ในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนบานโงกน้ํา มีความรอบคอบ มีความรู และ
มีความระมัดระวัง มีการทําแผนแมบท การแบงงานความรับผิดชอบในแตละกลุม รูจักการ
อนุรัก ษทั้ง สิ่ งแวดล อมและประเพณี รูจั กการฟ นฟูสิ่ งที่มี คุณค าที่หายไปแล วใหกลั บมาเป น
ประโยชนอีกครั้งหนึ่งตลอดจนมีการประยุกตภูมิปญญาของการประกอบอาชีพ แบบดั้งเดิ ม
นํา มาบูรณาการกับเทคนิค และวิธีการของการประกอบอาชีพ ในสมัยปจ จุ บัน แตทั้งนี้การ
สงเสริมการใหความรูก็ตองทําอยางเปนระบบและตอเนื่อง ตลอดจนใหเกิดความทั่วถึงเพื่อให
บรรลุเปาหมายสวนบุคคลและของแตละกลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนใหสอดคลองกับกระแสโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลง และความตองการของผูรับสินคาและผูรับบริการใหมากขึ้น ทายที่สุดคือ
การสงเสริมใหเยาวชนคนรุนใหมไดรับการศึกษาสูงสุดเทาที่จะทําได เพื่อใหเขาเหลานั้นกลับมา
พัฒนาบานเกิดภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หัวหนาครอบครัวสวนใหญไดอธิบายให
ทราบวา การประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญเปนอาชีพเกษตรกรรมนั้น มีการถายทอดความรูจาก
คนรุนปู รุนพอ รุนแม มายังรุนลูกและหลานไปตลอด สวนใหญแลวเปนการใหความรูจาก
การไดลงมือปฏิบัติรวมกัน เชน เมื่อไปปลูกยางก็จะพาลูกหลานไปดวย ในขณะที่ไปชวยเปนการ
ใหเขาไดมีสวนรวม โดยการสอน แนะนํา ใหลูกหลานไดเห็น การเลี้ยงสุกรก็เชนกัน และอื่นๆ
ก็เปนลักษณะนี้ ถามมาใหทางราชการนําความรูมาใหก็นานๆ มาครั้ง แตก็ตองเปนหมูบา น
แต ก็ถื อว า เป นหมู บา นที่ โ ชคดีที่ มี ประชากร ชาวบ าน ที่เปนแหล งให ความรู ได คอนขา งมาก
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ถึงแมวาคนรุนใหมจะไปเรียนนอกบานมากขึ้น แตทานก็รวบรวมความรู และวัสดุอุปกรณในการ
ทํามาหากินหรือประกอบอาชีพใหเห็น
2. เงื่อนไขคุณธรรม
มีความซื่อสัตยในการประกอบการ ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคและไมเอารัดเอา
เปรียบลูกคา มีความขยันอดทน การประกอบอาชีพของชุมชนบานโงกน้ําสวนใหญแลว เปนคน
ที่มีความซื่อสั ตยในการประกอบอาชีพ ของตนเอง มีความขยัน อดทน มีการแบงปนระหวา ง
ครัวเรือน หัวหนาครอบครัวที่มีอาชีพการทําสวนยางพารา มีความซื่อสัตยตอตนเองในการขาย
ผลผลิตจากยางพาราที่เปนน้ํายางมีคุณภาพ ไมมีการใสน้ําและสิ่งแปลกปลอม มีความตระหนัก
ในการเพาะปลูก โดยพยายามหลีกเลี่ยงในการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช หันมาใชสารกําจัด
แมลงในธรรมชาติแทน ปุยที่ใชสวนใหญก็ใชปุยน้ําชีวภาพ ที่ผลิตขึ้นมาเอง ใชมูลปุยคอก หรือ
ปุยชีวภาพอัดเม็ด เพื่ อความปลอดภัยของสมาชิกในครัวเรือนเอง และยังผลไปถึงผู ที่ซื้อไป
บริโภค
สวนการเลี้ยงสัตวก็ใชอาหารสัตวจากธรรมชาติที่มีหรือเพาะปลูกเอง เชน หญาที่ใช
เลี้ ยงโค อาหารสุ กรที่เหลื อจากเศษอาหาร และอาหารจากพื ชผั ก พื ชธรรมชาติที่หาไดเอง
หลีกเลี่ยงการใชสารเรงเนื้อแดง เวลาสวนใหญใชไปในการทํามาหาเลี้ยงครอบครัว ใหสมาชิก
ไดมีส วนรวมหา งไกลยาเสพติด ถึงแมวา หมู บา นโงกน้ํา จะเปนชุมชนปลอดยาเสพติดก็ตาม
ซึ่งในขณะนี้ไดทํางานรวมกัน และมีการสอนคุณธรรมกับครอบครัวดวย
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บทที่ 3
การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง
เรื่องที่ 1 การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง
การประกอบอาชีพ คือการทํามาหากินของมนุษย เปนการแบงหนาที่ การทํางานของ
คนในสังคม และทํา ใหดํารงชีวิตในสังคมได บุคคลที่ประกอบอาชีพจะไดคา ตอบแทน หรือ
รายไดที่จะนําไปใชจายในการดํารงชีวิต และสรางมาตรฐานที่ ดีใหแกครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ ความจําเปนของการประกอบอาชีพ มีดังนี้
1. เพื่อตนเอง การประกอบอาชีพทําใหมีรายไดมาจับจายใชสอยในชีวิต
2. เพื่อครอบครั ว ทํา ใหส มาชิกของครอบครัวไดรับการเลี้ ยงดูทําใหมีคุณ ภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
3. เพื่อ ชุมชน ถา สมาชิกในชุมชนมีอาชีพ และมีรายไดดีจ ะส งผลใหส มาชิกมีความ
เปนอยูดีขึ้น อยูดีกินดี สงผลใหชุมชนเขมแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาตนเองได
4. เพื่อประเทศชาติ เมื่อประชากรของประเทศมีการประกอบอาชีพที่ดี มีรายไดดี
ทําใหมีรายไดที่เสียภาษีใหกับรัฐบาลมีรายไดไปใชบริหารประเทศตอไป
มนุษยไมสามารถผลิตสิ่งตางๆ มาสนองความตองการของตนเองไดทุกอยางจําเปนตองมี
การแบงกันทําและเกิดความชํานาญ จึงทําใหเกิดการแบงงานและแบงอาชีพตาง ๆ ขึ้น สาเหตุ
ที่ตองมีการแบงอาชีพ คือ การที่มนุษยมีความรูความสามารถของแตละคนแตกตางกัน
มีตําแหนงทางภูมิศาสตรและภูมิประเทศที่แตกตางกันและไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ที่
แตกตางกัน การประกอบอาชีพ เปนเรื่องสําคัญในชีวิตเรื่องหนึ่ง เนื่องจากทุกคนตองมีอาชีพถึง
จะดํารงชีวิตอยูได แตจะเปนอาชีพแบบใด ทําอะไร ทําอยางไรใหมีชีวิตอยูได หรือทําอยางไร
ถึงจะประสบความสําเร็จในอาชีพที่ทําอยู ก็ขึ้นอยูกับการวางแผนการประกอบอาชีพนั้น ๆ
การประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จตามความตองการ จําเปนตองมีการวางแผนการ
ประกอบอาชีพที่ชัดเจน เปนระบบ
การวางแผน เปนเรื่องของการกําหนดความตองการ วิธีการดําเนินการ และคาดหมาย
ผลการดําเนินการในอนาคต โดยใชหลักวิชาการ เหตุผล มีขอมูลตัวเลขประกอบ มีการเสนอ
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ปญหาเพื่อขจัดอุปสรรคที่จะมาถึงเปาหมายขางหนาได ทําใหผูปฏิบัติรูไดวาจะทําอะไร ที่ไหน
เมื่อใด กับใครทําอยางไร และทําเพื่ออะไรไดอยา งชัดเจน ซึ่งนํา ไปสูแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ถูกตองและไดผล
ดังนั้น การวางแผนการประกอบอาชี พ จึ ง เป น การกํ า หนดทิ ศ ทาง ขอบเขต
วัตถุประสงค เปาหมายและวิธีการประกอบอาชีพ โดยมีกระบวนการที่ชัดเจนอยางเปนระบบ
เพื่ อใหบรรลุเปา หมาย และความตองการดา นอาชีพ ของตนเอง การประกอบอาชีพมีหลาย
รูปแบบ หลายวิธีการ หลากหลายแนวทางที่จะทําใหประสบความสําเร็จในอาชีพนั้นๆ
การวางแผนการประกอบอาชีพ ก็เหมือนกับ เสาไฟที่ใหแสงสวางตามทองถนนที่ผานไป
มา เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการเดินทางตลอดเสนทางนั้น การวางแผนการประกอบอาชีพ
จึงเปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง การจะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพได ก็ขึ้นอยูกับการวาง
แผนการประกอบอาชีพที่ถูกตอง และการที่จะวางแผนการประกอบอาชีพ ควรจะตองศึกษา
ดังนี้
1. การรูจักตนเอง การเลือกอาชีพดูเหมือนจะเปนการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญในชีวิตของ
คนเรา เพราะนั่นคือตัวกําหนดรายไดที่จะเกิดขึ้น จากความสามารถของเราเอง และไมนาเชื่อวา
หลายคนยอมทนอยูกับอาชีพที่ตนเองเกลียดได หรือไมไดใชความสามารถที่แทจริงในการทํางาน
เลย เพราะพวกเขาไมเคยเกิดความสงสัยวา จริงๆแลวตนเองตองการอะไร “การขาดความ
เชื่อมั่นในตนเอง คือสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคนบางคนเลือกทํางานที่ หา งไกลจากความสามารถที่
แทจ ริงของตนเอง และเปนสาเหตุใหคนย ายตํา แหนงงานของตนเอง หรือเปนสาเหตุที่ทําให
คนเราเลือกเปลี่ยนอาชีพทั้งที่กาวไปไดเพียงครึ่งทางเทานั้น”
การสรางความเชื่อมั่นใหตนเอง ควรเริ่มตนจากการคนหาตนเองวา “เราเปนใคร” “เรา
อยากทําอะไร” “เราทําอะไรไดดี” “เราทําอะไรบอยที่สุด” และคําตอบที่ไดกลับมาจะชวยให
เราทราบวาตนเองมีทักษะความสามารถ ความสนใจ คานิยม ความชอบสวนตัว และรูปแบบ
การทํา งานในดา นใดและในชวงที่กําลังสํ ารวจตัวตนของตนเองนั้นอยาลื มบอกเรื่องนี้ใหคนใน
ครอบครัวเพื่อนสนิทของเราทราบ เพราะพวกเขาอาจชวยใหคุณคนพบตัวตนของตนเองไดเร็วขึ้น
ซึ่งคนเหลานั้นตองเปนคนที่รูจักคุณมาเปนเวลาหลายป จึงจะสามารถบอกไดวาคุณมีจุดออน-จุด
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แข็งในดานใดบาง

หรือทําแบบทดสอบบุคลิ กภาพหรือความถนัด แล วใช ประโยชนจ าก

คําแนะนําที่ไดจากการทําแบบสํารวจ “การตอบคําถามที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอาจทําให
ทราบข อมูล ของตนเอง ซึ่งเราไม เคยทราบมาก อน แต ผู เ ชี่ย วชาญด า นการประกอบอาชี พ
สามารถชวยใหมองเห็นความสามารถในสวนนั้นๆได”
2. การศึกษาการประกอบอาชีพ ปจจุบันนี้มีอาชีพตางๆเกิดขึ้นหลายพันอาชีพ หาก
ขาดแผนการทํางาน อาจกอใหเกิดการเลือกอาชีพที่ไมเหมาะสมกับตนเองได หากรูจักประเมิน
ความสามารถของตนเองอยางซื่อสัตย โอกาสที่จะเลือกอาชีพไดอยางเหมาะสมยอมสูงตามไป
ดวย ควรเลือกประกอบอาชีพโดยยึดจากความรูสึกภายในเปนหลั ก เลือกงานที่เหมาะสมกับ
ตนเองเทานั้น วิธีที่จะชวยใหเก็บขอมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองไดมี 2-3 วิธี นั่นก็คือ
อ า นรายละเอี ย ดอาชี พ ต า งๆในประกาศรั บ สมั ค รงาน หาข อ มู ล ในอิ น เตอร เ น็ ต เพราะ
อินเตอรเน็ตเปนแหล งขอมูล ที่ส ามารถใหขอมูล ทุกเรื่องไดอยา งนา อัศจรรย นอกจากนี้ยัง
สามารถหาขอมูลจากประสบการณของผูอื่นไดดวย เชน บทสัมภาษณของผูอื่นที่ประกอบอาชีพ
ที่คุณสนใจ หรือสอบถามขอมูลการทํางานจากผูอื่น ซึ่งขอมูลการสัมภาษณ เหลานี้อาจจะชวย
ใหคุณทราบสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับการทํางานนั้น ๆ อีกดวย
3. การตัด สิ น ใจ เปนขั้นตอนสํ า คัญหลั งจากได จั บมือกับตนเอง เพื่ อมองหางานที่
เหมาะสมกับตนเองแลว ก็มาถึงขั้นตอนสําคัญ กลยุทธหนึ่งที่จะทําใหสามารถตัดสินใจได นั่นก็
คือ การรางความตองการของตนเองภายใน ระยะเวลาหนึ่งปลงในกระดาษ จากนั้นก็เพิ่มเปน
5 ป หรือ 10 ป ตอไป อีกวิธี คือ เปรียบเทียบ ขอดีและขอเสียของการทํางาน สําหรับสองหรือ
สามอาชีพที่ตนเองสนใจมากที่สุด และเลือกอาชีพที่ตนเองคิดวาเหมาะสมที่สุด
เมื่อตัดสินใจเลือกแลว ก็ถึงเวลาทดสอบสิ่งที่เลือกเอาไว ตองคนหาโอกาสใหตนเองอีก
ครั้ง ยอมรับการฝกงาน เพื่ อโอกาสที่จะไดงานในอนาคต หรือเลื อกเรียนเกี่ยวกับการทํางาน
นั้นๆ เพิ่มเติม รวมทั้งหาทางอบรมหรือฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจนั้นดวย
การเตรีย มตัวอยา งดี ยอมดี กวา การสละสิ ทธิ์โ ดยไมไดล องทํา อะไรเลย การทํา งาน
ชั่วคราว หรืองานอาสาสมัครเปนการสั่งสมประสบการณในงานทํางานอยางชาๆ เปนสิ่งจําเปน
สําหรับการทํางานที่มีคุณภาพ ซึ่งจะกลายเปนที่พอใจของนายจางตอไป นอกจากนี้ควรเปน

24

สมาชิกชุมชุมที่มีกิจ กรรมเกี่ยวกับการทํา งาน เพราะจะชวยใหส ามารถหาคําแนะนําไดจ าก
สมาชิ กท า นอื่น ๆ ในการคน หางาน คํา แนะนํ า รวมทั้ งเปน บุค คลอา งอิ ง ให เราไดอี กด ว ย
ก็เหมือนกับคุณ ใชนิ้วจุ มลงไปในน้ํา เพื่ อทดสอบ คุณ จะพบวา ตนเองไดประสบการณ ตา งๆ
มากมายโดยไมมีขอผู กมัดทั้งดานเวลา และความมุงมั่น หากคุณ คนพบวา อาชีพ ที่คุณ เลื อก
ไมไดเปนไปตามที่ตนเองคาดหวังไว ก็ส ามารถหาตัวเลื อกใหมได จนกวา จะพบสิ่ งที่ตนเอง
ตองการ
แตการวางแผนการประกอบอาชีพ ก็ยังไมใชจุ ดสิ้ นสุ ดสํ าหรับเรื่องนี้ กิจ กรรมตา ง ๆ
จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ “คุณตองรูจักการยืดหยุน และพรอมที่จะ
พั ฒ นาแผนการของตนเอง เพื่ อ ค น หาสิ่ ง ใหม ๆ ให กั บ ตนเอง รวมทั้ ง มองหาโอกาสสร า ง
ความกาวหนาใหตนเองอยูเสมอ” ในเรื่องของการทํางาน การวางแผนยอมทําใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากกวาการนิ่งเฉย
การประกอบอาชีพ สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. การประกอบอาชีพอิสระ มีลักษณะเปนเจาของกิจการ ดําเนินการบริหารจัดการ
ดวยตนเองในรูปของกลุมอาชีพ หางหุนสวน บริษัท ฯลฯ การประกอบการหรือเจาของตองมี
ความตั้งใจ อดทน ทุม เท ไมยอท อตออุ ปสรรค เพื่ อใหกิ จ การดํา เนิ นไปจนเกิด ความมั่นคง
ประสบความสําเร็จ การประกอบอาชีพอิสระยังสามารถแบงเปน
1.1 อาชีพอิสระดานการผลิต ผูประกอบอาชีพตองมีกระบวนการ หรือขั้นตอนการ
ผลิตหรือการแปรรูปสินคา ออกไปจําหนายในท องตลาด ในลักษณะขายส งหรือขายปลี ก เชน
การทําอาหาร การทําสวนผลไม การเลี้ยงปลา ฯลฯ
1.2 อาชี พ อิ ส ระด า นการให บ ริ ก าร เป น อาชี พ ที่ นิ ย มกั น อย า งแพร ห ลายตาม
สภาพแวดล อมและวิถีชี วิต ทํ า ให คนที่มี เวลาวา งน อยหัน มาพึ่ งเทคโนโลยีประกอบกั บการ
ประกอบอาชีพ งานการใหบริการมีความเสี่ ยงนอย การลงทุนต่ํา การประกอบอาชีพ ดา นนี้
ปจจุบันจึงแพรหลาย เชน บริการทําความสะอาด บริการซักรีดเสื้อผา บริการลางรถยนต ซอม
อุปกรณไฟฟา การทํานายโชคชะตา เปนตน
2. การประกอบอาชีพรั บ จาง เปนการประกอบอาชีพ โดยไมไดเปนผูประกอบการ
แตตองทํา งานตามที่เจ า นายมอบหมาย ไดรับคา ตอบแทนเปนเงิน อาหาร ที่พั กอาศัย และ
สิ่งจําเปนอื่น ๆ ปจจุบันสังคมไทยสวนใหญนิยมเปนลูกจาง เนื่องจากความรับผิดชอบมีจํากัดไม
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เสี่ยงกับผลกําไรขาดทุน ซึ่งอาจทํางานในสถานประกอบการขนาดใหญ หรือขนาดเล็ก หรือเปน
ธุรกิจการผลิตหรือ การบริการ เชน โรงงาน พนักงานขาย พนักงานบริษัท พนักงานธนาคาร
พนักงานบัญชี เปนตน
เศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพเกษตรกรรม
อาชีพเกษตรกรรม ถือวาเปนอาชีพ หลักและเปนอาชีพสํ าคัญของประเทศ ประชากร
ของไทยไมนอยกวารอยละ 60 ยังประกอบอาชีพนี้อยู อาชีพเกษตรกรรมเกี่ยวของกับการผลิต
และการจัดจําหนายสินคาและบริการทางดานการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรนอกจากใชใน
การบริโภคแลวยังใชเปนวัตถุดิบในการผลิตทางอุตสาหกรรมอีกดวย ไดแก การทํานา การทํา
ไร การทําสวน การเลี้ยงสัตว ฯลฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดพระราชทานพระราชดําริฯ
ใหเกษตรกรซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศมีความแข็งแรงพอกอนที่จะไปผลิตเพื่อการคาหรือเชิง
พาณิชย โดยยึดหลักการ “ทฤษฎีใหม” 3 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 มีความพอเพี ยง เลี้ ยงตัวเองไดบนพื้ นฐานของความประหยัดและขจัดการ
ใชจาย
ขั้น ที่ 2 รวมพลั ง กั นในรูป กลุ ม เพื่ อ การผลิ ต การตลาด การจั ด การ รวมทั้ง ด า น
สวัสดิการ การศึกษา การพัฒนาสังคม
ขั้นที่ 3 สรา งเครือ ขา ย กลุ ม อาชีพ และขยายกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ หลากหลาย
โดยประสานความรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองคกรพั ฒนาเอกชน และภาคราชการในดา น
เงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการและขาวสารขอมูล
ทฤษฎีใหมเปนแนวพระราชดํา ริของพระบาทสมเด็จ พระเจ า อยูหัวภูมิพ ลอดุล ยเดช
เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยูอาศัยและมีชีวิตอยางยั่งยืน โดยมีการแบงพื้นที่เปนสวน ๆ
ไดแก พื้ นที่น้ํา พื้ นที่ดินเพื่ อเปน ที่นาปลู ก ขา ว พื้ นที่ดินสํ า หรับปลู กพื ชไรน านาพั น ธุ และที่
สําหรับอยูอาศัย/เลี้ยงสัตว ในอัตราสวน 3 : 3 : 3 : 1 เปนหลักการในการบริหารการจัดการ
ที่ดินและน้ํา เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
1. มีการบริหารและจั ดแบงที่ดินแปลงเล็ ก ออกเปนสั ดส วนที่ชัดเจน เพื่ อประโยชน
สูงสุดของเกษตรกร ซึ่งไมเคยมีใครคิดมากอน
2. มีการคํานวณโดยหลักวิชาการ เกี่ยวกับปริมาณน้ําที่จะกักเก็บใหพอเพียง ตอการ
เพาะปลูกไดตลอดป
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3. มีการวางแผนที่สมบูรณแบบ สําหรับเกษตรกรรายยอย 3 ขั้นตอน เพื่อใหพอเพียง
สําหรับเลี้ยงตนเองและเพื่อเปนรายได
ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหมขั้นตน สถานะพื้นฐานของเกษตรกร คือ มีพื้นที่นอย คอนขางยากจน
อยูในเขตเกษตรน้ําฝนเปนหลัก โดยในขั้นที่ 1 นี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสถียรภาพของการผลิต
เสถียรภาพดานอาหารประจําวัน ความมั่นคงของรายได ความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคง
ของชุ มชนชนบท เป น เศรษฐกิ จ พึ่ งตนเองมากขึ้น มี การจั ดสรรพื้ นที่ ทํา กิน และที่ อยู อาศั ย
ใหแบงพื้นที่ ออกเปน 4 สวน ตามอัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10 ซึ่งหมายถึง พื้นที่สวนที่หนึ่ง
ประมาณ 30%
ใหขุดสระเก็บกักน้ํา เพื่อใชเก็บกักน้ําฝนในฤดูฝนและใชเสริมการปลูกพืช
ในฤดูแลง ตลอดจนการเลี้ยงสัตวน้ําและพืชน้ําตาง ๆ (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ํา เชน ผักบุง
ผักกะเฉดฯ ไดดวย) พื้นที่สวนที่สองประมาณ 30% ใหปลูกขาวในฤดูฝน เพื่อใชเปนอาหาร
ประจําวันในครัวเรือนใหเพียงพอตลอดป เพื่อตัดคาใชจายและสามารถพึ่งตนเองได พื้นที่สวนที่
สามประมาณ 30% ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใชเปนอาหาร
ประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย และพื้นที่สวนที่สี่ประมาณ 10% ใชเปนที่อยูอาศัย
เลี้ยงสัตว และโรงเรือนอื่น ๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด
คอกสัตว ไมดอกไมประดับ พืชผักสวนครัวหลังบาน เปนตน)
ทฤษฎีใหมขั้นกาวหนา เมื่อเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดล งมือปฏิบัติตามขั้นที่
หนึ่งในที่ดินของตนเปนระยะเวลาพอสมควรจนไดผลแลว เกษตรกรก็จะพัฒนาตนเองจากขั้น
“พออยูพอกิน” ไปสูขั้น “พอมีอันจะกิน” เพื่อใหมีผลสมบูรณยิ่งขึ้น จึงควรที่จะตองดําเนินการ
ตามขั้นที่สองและขั้นที่สามตอไปตามลําดับ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2542)
ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหมขั้นกลาง เมื่อเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดปฏิบัติในที่ดินของ
ตนจนไดผ ลแล ว ก็ต องเริ่มขั้ นที่ส อง คื อ ใหเกษตรกรรวมพลั งกัน ในรู ปกลุ ม หรื อ สหกรณ
รวมแรง รวมใจกันดําเนินการในดาน
(1) การผลิต เกษตรกรจะตองรวมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแต ขั้นเตรียมดิน การหา
พันธุพืชปุย การหาน้ํา และอื่น ๆ เพื่อการเพาะปลูก
(2) การตลาด เมื่อมีผลผลิ ตแล ว จะตองเตรียมการตาง ๆ เพื่ อการขายผลผลิตใหได
ประโยชนสูงสุด เชน การเตรียมลานตากขาวรวมกัน การจัดหายุงรวบรวมขาว เตรียมหาเครื่อง
สีขาว ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตใหไดราคาดี และลดคาใชจายลงดวย
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(3) ความเปนอยู ในขณะเดียวกันเกษตรกรตองมีความเปนอยูที่ดีพ อสมควร โดยมี
ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต เชน อาหารการกินตาง ๆ กะป น้ําปลา เสื้อผา ที่พอเพียง
(4) สวัสดิการ แตละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการที่จําเปน เชน มีสถานีอนามัย
เมื่อยามปวยไข หรือมีกองทุนไวใหกูยืมเพื่อประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ
(5) การศึกษา มีโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา เชน มีกองทุน
เพื่อการศึกษาเลาเรียนใหแกเยาวชนของชุมชนเอง
(6) สั งคมและศาสนา ชุมชนควรเปนศูนย กลางในการพั ฒนาสั งคมและจิ ตใจ โดยมี
ศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยว
กิจกรรมทั้งหมดดังกลาวขางตน จะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมวา
สวนราชการ องคกรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเปนสําคัญ
ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหมขั้นกาวหนา เมื่อดําเนินการผานพนขั้นที่สองแลว เกษตรกรจะมี
รายไดดีขึ้น ฐานะมั่นคงขึ้น เกษตรกรหรือกลุ มเกษตรกรก็ควรพั ฒนากา วหนา ไปสู ขั้นที่ส าม
ตอไป คือ ติดตอประสานงานเพื่อจั ดหาทุน หรือแหล งเงิน เชน ธนาคาร หรือบริษัทหางรา น
เอกชน มาชวยในการทําธุรกิจ การลงทุนและพัฒนาคุณ ภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝายเกษตรกรและ
ฝายธนาคารกับบริษัท จะไดรับประโยชนรวมกัน กลาวคือ
(1) เกษตรกรขายขาวไดในราคาสูง (ไมถูกกดราคา)
(2) ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อขาวบริโภคในราคาต่ํา (ซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกร
มาสีเอง)
(3) เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไดในราคาต่ํา เพราะรวมกันซื้อเปนจํานวนมาก
(เปนรานสหกรณซื้อในราคาขายสง)
(4) ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร (เพื่อไปดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ
ใหเกิดผลดียิ่งขึ้น)
ในปจจุบันนี้ไดมีการนําเอาเกษตรทฤษฎีใหมไปทําการทดลองขยายผล ณ ศูนยศึกษา
การพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งกรมวิชาการเกษตรไดดําเนินการ
จั ด ทํา แปลงสาธิ ต จํ า นวน 25 แห ง กระจายอยูทั่ ว ประเทศ นอกจากนี้ กรมพั ฒนาชุม ชน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กองบัญชาการทหารสู งสุ ด กองทัพ ภาค
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการดําเนินงานใหมีการนําเอาทฤษฎีใหมนี้ไป
ใช อยางกวางขวางขึ้น
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แผนภาพ จําลองการจัดสัดสวนพื้นที่ตามแนวทฤษฎีใหมระบบการจัดการพื้นที่
1. สระน้ํา ขนาดประมาณ 3 ไร ไวเก็บกักน้ําและเลี้ยงปลาไวบริโภค
2. นาขาว ประมาณ 3 ไร ปลูกขาวไวบริโภค และปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล
3. ไมผลที่เหมาะกับสภาพดินฟาอากาศ ประมาณ 3 ไร ควรเปนแบบผสมผสาน และ

4.

5.
6.

หมายเหตุ

พึ่งพาอาศัยกันเปนชั้น ๆ เชน
- ไมผลหรือไมใชสอยขนาดใหญ ตนสูง เชน สะตอ, มังคุด ฯลฯ
- ไมผลพุมขนาดกลาง เชน มะมวง ลําไย ขนุน ชมพู สมโอ ฯลฯ
- ไมผลพุมเตี้ย เชน มะนาว สมเขียวหวาน สมจี๊ด 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 ฯลฯ
ที่อยูอาศัยตามสภาพ คอกปศุสัตว และพืชผักสวนครัวที่ตองการแสงแดด และแปลง
ปุยหมัก (หากไมใชมุสลิม แนะนําใหเลี้ยงหมูหลุม) ใชเนื้อที่ประมาณ 1 ไร จัดระบบ
ภูมิศาสตร และสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวรั้วควรเปนพืชสวนครัวรั้วกินได เชน หากมีเสารั้วควรปลูกแกวมังกร ระหวา ง
เสารั้ว ควรเปนผักหวาน, ชะอม, ตนแค, มะละกอ ฯลฯ
รอบ ๆ ขอบสระน้ํา ปลู กพืชผักไดตามสภาพ เชน กลวย, ออย, มะรุม, แค สวนของ
สระดานในควรปลูกหญาแฝกกันการพังทลายของดินลงสระ
การออกแบบวางผัง ควรคํานึงถึงสภาพพื้นที่ของแตละรายตามสภาพจริง
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เรื่องที่ 2 โครงการและแผนงานประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประกอบอาชีพของคนเรามีมากมายหลากหลายอาชีพ เชน เกษตรกรรม การปศุสัตว
การปาไม การขนสง อุตสาหกรรม การคาขาย การแกะสลักไม การเจียระไนพลอย การทอผา
ฯลฯ อยางไรก็ตามการที่จะคิดประกอบอาชีพใด ๆ นั้น จะตองผ านการศึกษาและวิเคราะห
ความเปนไปได โดยมีขอมูลตาง ๆ อยูมาก เพียงพอที่จะมาใชในการตัดสินใจประกอบอาชีพ
นั้นได เมื่อคิดแลวก็ควรกําหนด ใหเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหเห็นเปนขั้นตอน แสดงถึงความ
ตอ เนื่อ ง มองเห็น ข อ บกพร องหรือ ข อ มูล ที่ ข าดไปได เพื่ อ ความสมบู ร ณ ของโครงการและ
แผนงานการดําเนินงาน
การจั ด ทํา โครงการและแผนงานประกอบอาชีพ หรือโครงงานการประกอบอาชี พ
มีความสําคัญ และจําเปนตอการประกอบอาชีพเพราะถือวาไดมีการคิดไตรตรองไวลวงหนาแลว
จึงลงมือปฏิบัติ ความผิดพลาดทั้งหลายยอมนอยลงโดยเฉพาะการวางแผนการดําเนินงานนั้นจะ
มีความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการผลิต แผนการลงทุน และแผนการตลาด
ประโยชนของโครงงานการประกอบอาชีพ
1. ทําใหการประกอบอาชีพบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว มีระบบการทํางาน
และลดการทํางานที่ซ้ําซอนกัน
2. ชวยใหการใชประโยชนจากการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. ชวยใหเจาของกิจการมีความเชื่อมั่นในการบริหารงาน และเมื่อเกิดปญหาขึ้นเพราะมี
การวางแผน และคิดอยางรอบคอบมาแลว
4. ชวยใหเจาของกิจการสามารถตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงาน และความสําเร็จของ
เปาหมาย
องคประกอบของโครงการการประกอบอาชีพ
เมื่อตัดสินใจเลือกอาชีพ และมีการวิเคราะหความพรอม และความเปนไปไดของอาชีพ
ที่ตัดสินใจเลือกแลว ขั้นตอนตอไปคือ การเขียนโครงการการประกอบอาชีพ ที่ตัดสินใจเลือก
การเขียนโครงการการประกอบอาชีพ มีองคประกอบหรือหัวขอที่ตองเขียนดังนี้
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1. ชื่อโครงการ ควรตั้งชื่อโครงการที่สื่ อความหมายไดชัดเจน เชน โครงการเลี้ ยงไก
กระทงโครงการขายผักปลอดสารพิษ โครงการจําหนายอาหารสําเร็จรูป เปนตน
2. เหตุผล/แรงจูงใจในการทําโครงการ ใหเขียนถึงเหตุผลที่เลือกทําโครงการนั้น เชน
เป น อาชี พ ที่ เ ป น ความต อ งการของตลาด/ชุ ม ชน หรื อ ตั ว ผู ป ระกอบอาชี พ มี ค วามถนั ด
ความสนใจ ในอาชีพนั้นๆ อยางไร เปนตน
3. วัตถุประสงค ใหเขียนวัตถุประสงคในการทําโครงการนั้น ๆ ใหชัดเจน เชน เพื่อใหมี
ประสบการณในการทําอาชีพนั้น ๆ หรือเพื่อศึกษาความเปนไปไดของตนเองในการประกอบ
อาชีพนั้น ๆ
4. เปาหมาย ควรกําหนดเปาหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพใหชัดเจน เชน การเลี้ยง
ไกกระทงจะเลี้ยง 5 รุน รุนละกี่ตัว
5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการใชเวลาดําเนินการนาน
แคไหนเริ่มตนโครงการเมื่อใด จะสิ้นสุดโครงการหรือขยายกิจการชวงใด
6. สถานที่ประกอบการ ตองระบุที่ตั้งของสถานที่ที่จะประกอบอาชีพนั้น
7. การดําเนินงาน ใหเขียนแสดงขั้นตอนการดําเนินงานอยางละเอียดตั้งแตขั้นวางแผน
ปฏิบัติการการปฏิบัติการตามแผน และประเมินปรับปรุง การเขียนแผนการดํา เนินงานการ
ประกอบอาชีพ ควรมีองคประกอบหรือหัวขอ ดังนี้
7.1 แผนการผลิต ใหเสนอรายละเอียดวาในการผลิต หรือขายสินคาหรือบริการ ตาม
โครงการที่กําหนดนั้น มีขั้นตอนการผลิตอยางไร และกําหนดเวลาตามขั้นตอนนั้น ไวอยางไร
7.2 แผนการลงทุน ใหระบุวาที่มาของเงินทุนที่ใชในโครงการประกอบอาชีพ
นั้น ไดมาอยางไร เงินทุนออกเอง หรือกูยืมมาจากแหลงเงินทุนตาง ๆ
7.3 แผนการตลาด ใหเสนอรายละเอียดวาสินคา หรือบริการในโครงการ
ประกอบ อาชีพนั้น ๆ มีลูกคาที่คาดหวังจํานวนเทาใด และจะวางแผนเพื่อขยายตลาด
ให กวางขวางขึ้น อยางไร ในระยะเวลาใด
8. ปญหาและแนวทางแกไข ใหระบุปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับการประกอบอาชีพ
นั้น ๆ
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ แสดงใหเห็นถึงผลของการดําเนินงานในการประกอบอาชีพใน
ดานตาง ๆ เชน ดานความรูและประสบการณที่ไดรับ ดานกําไร และความพึงพอใจตาง ๆ
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10. ผูรับผิดชอบดําเนินการ ระบุชื่อผูที่เปนเจาของกิจการ หรือรับผิดชอบโครงการใน
กรณีที่มีผูรวมโครงการหลาย ๆ คน ก็ใหชื่อผูรวมโครงการทั้งหมดดวย
การกําหนดโครงการการประกอบอาชีพที่ตัดสินใจเลือก กอนการเริ่มตนเขียนโครงการ
การประกอบอาชีพที่ตัดสินใจเลือก มีความจําเปนตองศึกษา รวบรวมขอมูลดานตาง ๆ ในอาชีพ
นั้น ๆ ดังนี้
1. ศึกษาสํารวจความตองการของตลาด โดยการสํารวจสภาพ และความตองการ ของ
ชุมชน ที่จะเปนแหลงประกอบอาชีพเกี่ยวกับ จํานวนประชากร ลักษณะเฉพาะของประชากร
ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ รายได อาชีพ ระดับการศึกษาความตองการสินคาและบริการใน
อาชีพนั้น ๆ จํ านวนและอุปนิสั ยในการซื้อของประชากรในพื้ นที่ สภาพปญหาและอุปสรรค
ตา ง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น เชน มีคูแขงขันขายสิ นคาหรือบริการประเภทเดียวกันในพื้นที่ นั้น
เปนตน
2. ทําเลที่ตั้งกิจการ จะตองพิจารณาวา ทําเลที่ตั้งกิจการที่จะประกอบอาชีพที่ตัดสินใจ
เลื อ กนั้ น มี ลั ก ษณะที่ จํ า เป น ในสิ่ ง ต อ ไปนี้ ห รื อ ไม เ พี ย งใด การคมนาคม ขนส ง สะดวก
หรือไม สภาพแวดลอมเหมาะสมหรือไม มีคูแขงขันที่ขายสินคาบริการ ประเภทเดียวกันหรือไม
ถามีจะแกปญหาอยางไร
3. สํ า รวจความพรอมของตนเองในทุกดา น เชน ดา นความรู ความสามารถในอาชีพ
ดานปจจัยการผลิตตาง ๆ วามีความพรอมหรือไม อยางไร ถาไมพรอมจะแกปญหาอยางไร
4. ศึกษาความเปนไปไดของอาชีพ จะตองพิจารณาวาอาชีพที่เลือกนั้นจะทําใหรายได
มากนอยเพียงใด คุมกับทุนที่ลงไปหรือไม จะใชเวลาเทาใดจึงจะคุมทุน รายไดหรือกําไรเพียงพอ
จะเลี้ ยงชี พ หรือไม หากรายไดไมเพี ยงพอจะแกปญหาอยา งไร เมื่อไดศึ กษารวบรวมขอมู ล
ดังกลาวแลว และเห็นวามีแนวทางจะดําเนินโครงการได ก็เริ่มลงมือเขียนโครงการการประกอบ
อาชีพ ตามหัวขอที่กําหนด
ตัวอยาง การเขียนโครงงานการประกอบอาชีพ
1. ชื่อโครงการ โครงการจําหนายอาหารสําเร็จรูป
2. ชื่อ ผูดําเนินโครงการ.......................................
3. ชื่อ อาจารยที่ปรึกษาโครงการ...........................
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4. หลักการและเหตุผล อาหารเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคน เราตองรับประทานอาหาร
ทุกวัน คนในหมูบานของกลุ มผูดําเนินโครงการสวนใหญ ประกอบอาชีพนอกบาน มักไมมีเวลา
ประกอบอาหารเอง ใกล หมูบานยังมีสํา นักงานของเอกชนซึ่งมีพ นักงานจํานวนมาก แตใน
บริเวณนี้มีรานจําหนายอาหารสําเร็จรูปนอยคุณภาพอาหารและการบริการไมคอยดี ไมมีราน
จําหนายอาหารสําเร็จรูปที่มีคุณภาพดี และราคาปานกลาง สมาชิกของกลุมมีความสามารถใน
การประกอบอาหารไดดี และบริเวณบา นของสมาชิกมีส ถานที่ กวา งเหมาะที่จ ะจั ดเปนรา น
จําหนายอาหาร จึงไดจัดทําโครงการจําหนายอาหารสําเร็จรูป
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีประสบการณในการประกอบอาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูป
2. เห็นชองทางและมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพจําหนายอาหาร
สําเร็จรูป
3. สามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนและประสบการณการปฏิบัติโครงงาน
อาชีพไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม
6. เปาหมาย
ดานปริมาณ ปรุงและจําหนายอาหารสําเร็จรูปในวันเสารและวันอาทิตย
ดานคุณ ภาพ นักเรียนทุกคนในกลุมเห็นชองทางในการประกอบอาชีพและ
พัฒนาการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการตลอดโครงการตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงปดภาคเรียน
(20 พฤษภาคม - 30 กันยายน และ 1 พฤศจิกายน – 15 มีนาคม )
8. สถานที่ป ระกอบอาชี พ
บ า นเลขที่ .....หมู ที่ .....ตํา บล.........อํา เภอ..........
จังหวัด................
9. งบประมาณ
9.1 แหลงเงินทุน เงินสะสมของสมาชิกกลุม คนละ 1,000 บาท
9.2 จํานวนเงินทุนเริ่มโครงการ 15,000 บาท
9.3 ทรัพยสินถาวร โตะ เกาอี้ ถวย ชาม และเครื่องครัว สวนหนึ่งยืมใชชั่วคราว /
จัดซื้อ
9.4 ทรัพยสินสิ้นเปลือง อาหารสด ซื้อเปนรายวัน
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9.5 เงินทุนขยายกิจ การ หากกิจ กรรมประสบความสํ าเร็จ ก็จ ะนํากําไรมาขยาย
กิจการ
9.6 กําไร (คาดการณ) ในระยะเริ่มแรกมีกําไรประมาณวันละ 300-500 บาท
10. ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การเตรียมการ
- ศึกษาสํารวจขอมูล
- เขียนโครงการ
- ขออนุมัติโครงการ
- เตรียมหาทุน
- กําหนดรายการอาหารที่จะปรุงจําหนาย
- ประชาสัมพันธใหลูกคาเปาหมายทราบ
2. การเตรียมสถานที่
- จัดตกแตงสถานที่
- เตรียมวัสดุอุปกรณ
3. ขั้นตอนการดําเนินงานอยางละเอียด
- ศึกษาหาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาชีพ
- ศึกษาสํารวจขอมูลตาง ๆ เพื่อสํารวจความสนใจประกอบการเลือกอาชีพ
- วิเคราะหขอมูล
- ตัดสินใจเลือกอาชีพ
- ศึกษาวิธีเขียนโครงงานอาชีพ
- ขออนุมัติโครงงานอาชีพ
- ศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม
- กําหนดรายการอาหารที่จะจําหนาย
- ประชาสัมพันธบอกกลุมลูกคาเปาหมาย
- เตรียมอุปกรณการปรุงอาหาร ภาชนะตาง ๆ
- ตกแตงสถานที่
- ลงมือปรุงอาหารจําหนาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหนาที่ดังนี้
ซื้ออาหารสด ตกแตง / ทําความสะอาดราน / ลางภาชนะ บริการลูกคา เก็บเงิน
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– ทําบัญชี
- ประเมินการปฏิบัติงานเปนรายวัน / รายสัปดาห
- ประเมินสรุปเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
- เสนอแนะแนวทางการพัฒนาอาชีพ
11. ปญหาและแนวทางแกไข
1. ปญหา ที่คาดวาจะเกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน
- ลูกคามีไมเปนไปตามเปาหมาย
- ประสบการณในการจําหนายสินคาไมเพียงพอ
2. แนวทางแกไข
- นําอาหารสําเร็จรูปใสถุงไปจําหนายตามบาน / ชุมชน
- ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเปนระยะ
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ดานความรูและประสบการณ นักเรียนทุกคนมีประสบการณในการประกอบ
อาชีพ เห็นชองทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
2. ดา นผลผลิ ต ทรัพ ยสิ น กําไร นักเรียนมีรายไดระหวา งเรียน ทํา ใหเห็น
คุณคาของการประกอบอาชีพ แบงเบาภาระผูปกครอง
ลงชื่อผูเสนอโครงการ…………………………………..
โครงการการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดทําโครงการการประกอบอาชีพ มีความสําคัญ และจําเปนตอการประกอบอาชีพ
เพราะถือวาไดมีการวางแผน กอนลงมือปฏิบัติ ความผิดพลาดทั้งหลายยอมนอยลงโดยเฉพาะ
การวางแผนการดํา เนินงานนั้นจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับ แผนการผลิ ต แผนการลงทุน และ
แผนการตลาด การจัดทําโครงการการประกอบอาชีพที่ดี ยอมทําใหการประกอบอาชีพบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว
มี ระบบการทํ า งาน และลดการทํ า งานที่ ซ้ํ า ซ อนกั น ทํ า ให ก ารใช ทรั พ ยากรเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ ชวยใหเจ าของกิจการมีความเชื่อมั่นในการบริหารงาน และเมื่อเกิดปญหาขึ้นก็
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สามารถแกไขปญหาไดอยา งดี เพราะมี การวางแผน และคิ ดอยา งรอบคอบมาแล วชวยให
เจ าของกิจ การสามารถตรวจสอบขั้นตอนการดํา เนินงาน และความสํา เร็จ ของเปาหมายได
อยางตอเนื่อง
การจัดทําโครงการการประกอบอาชีพ สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในการวางแผน การดําเนินงานไดโดยจะเห็นไดวา “เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ คือ
หลักการดําเนินชีวิตที่จริงแทที่สุด กรอบแนวคิดของหลักปรัชญามุงเนนความมั่นคงและความ
ยั่งยืนของการพัฒนา อันมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ สามารถประยุกตใชในทุกระดับ ตลอดจนให
ความสําคัญกับคําวา ความพอเพียง ที่ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล
มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ภายใตเงื่อนไขของการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมที่ตองอาศัยเงื่อนไข
ความรูและเงื่อนไขคุณธรรม”
เรื่องที่ 3 การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนฐานในการประกอบอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพธุรกิจ
ธุรกิจ ทุกประเภทไมวา จะเปนธุรกิจ ประเภทการผลิ ต การคา หรือบริการ ล วนแต มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากผลประกอบการทางธุรกิจมีอิทธิพล
ตอมูล คา ทางเศรษฐกิจ และความเจริญเติบโตของประเทศ การดํา เนินธุรกิจ ในประเทศไทย
ที่ผ า นมามีเปา หมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดวยระบบทุนนิยมที่กระตุนใหคนบริโภค
ตลอดเวลาและมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ผลตอบแทนสู ง สุ ด โดยไม คํ า นึ ง ถึ ง วิ ธี ก ารอั น ชอบธรรม
การขยายตัว ของผลผลิ ตมุ งการพึ่ ง พาอุ ปสงค เทคโนโลยีแ ละทุ นจากตา งประเทศ ทํา ให
ความสามารถในการพึ่ งพาตนเองต่ํา ลง องคกรธุรกิจ ถูกครอบงําความคิดจากกระแสโลกา
ภิวัตนดานลบ สงผลกระทบตอคานิยมและทัศนคติที่เนนความร่ํารวยและความสะดวกสบาย
เปนเปาหมาย เห็นประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม และขาดจิตสํานึกตอสาธารณะ องคกร
ธุรกิจตองเผชิญกับความเสี่ยงภายใตเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลกที่มีความสลับซับซอนและมี
การเปลี่ยนแปลงรอบดาน
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ดังนั้น การปรับตัวตอกระแสโลกาภิวัตน จึงจําเปนตองอาศัยการเรียนรูและการยืนหยัด
อยู บ นพื้ นฐานของการพึ่ง พาตนเองตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ สร า ง
ศักยภาพการดําเนินธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และสรางภูมิคุมกันตอผลกระทบ
จากสภาพแวดลอมภายนอก ในบริบทของความเชื่อมั่นตอการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชในองค กรจากประเด็นต า งๆ ได แก เศรษฐกิจ พอเพี ยงใชได ผ ลดี เฉพาะในภาคเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงคือการประหยัดและไมเปนหนี้ การแสวงหากําไรขัดกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมเหมาะสมกับธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน เมื่อพิจารณา
จากแนวคิด หลักการ และองคประกอบตา งๆ ของปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง สามารถ
อธิบายในประเด็นดังกลาว ดังนี้
เนื่องจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดนําไปประยุกตใชกับภาคเกษตรในระยะแรก
เพราะมีความขัดสนสูงกวาภาคอื่นๆ ทํา ใหเกิดความเขาใจผิดวา เศรษฐกิจพอเพียงใชไดผลดี
เฉพาะภาคเกษตรเทา นั้น ซึ่ง ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุล (2549: 286) ไดอธิบายวา “เศรษฐกิจ
พอเพี ยงมิไดจํ ากัดเฉพาะของเกษตรกรหรือชาวไรชาวนาเพี ยงเทา นั้น แตเปนเศรษฐกิจของ
ทุกคนทุกอาชีพ ทั้งที่อยูในเมืองและอยูในชนบท เชน ผูที่เปนเจาของโรงงานอุตสาหกรรมและ
บริษัทในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถาจะตองขยายกิจการเพราะความเจริญเติบโตของเนื้องาน
โดยอาศัยการขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป หรือหากจะกูยืมก็กระทําตามความเหมาะสม ไมใช
กูมาลงทุนจนเกินตัวจนไมเหลือที่มั่นใหยืนอยูได ตองรูจักใชจาย ไมฟุมเฟอยเกินตัว” อยางไร
ก็ตาม เมื่อพิจารณาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในดานองคประกอบและเงื่อนไข
จะเห็นไดวา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปใชไดในทุ กระดับและประกอบ
อาชีพไดในทุกสาขาไมจํากัดเฉพาะภาคเกษตร การประยุกตใชกับภาคธุรกิจและภาคเศรษฐกิจ
อื่นๆ มีความสําคัญมาก เนื่องจากแนวโนมสังคมไทยเปนสังคมเมืองมากขึ้น และการผลิตของภาค
ธุรกิจมีสัดสวนสูงมาก หากภาคธุรกิจไมใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางแลว ยากที่
จะเกิดความพอเพียง (ณัฏฐพงศ ทองภักดี, 2550: 18)
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงสามารถนํา ทางการบริหารธุรกิจ โดยไมปฏิเสธระบบ
การตลาด แตเ ปนเครื่องชี้นํา การทํา งานของกลไกตลาดให มีเสถียรภาพดีขึ้ น และไมขัดกั บ
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หลักการแสวงหากําไร จึงไมจําเปนตองลดกําไรหรือลดกําลังการผลิตลง แตการไดมาซึ่งกําไร
ของธุรกิจ ตองอยูบนพื้นฐานของการไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น หรือแสวงหาผลกําไรเกินควรจาก
การเบีย ดเบี ยนประโยชน ของสั งคม ตลอดจนตอ งคํ า นึ ง ถึง การใชท รั พ ยากรในธุร กิจ อย า ง
ประหยัดและมีคุณ ภาพ ดังพระราชดํา รัส เนื่องในวันเฉลิ มพระชนมพรรษาวันที่ 4 ธันวาคม
2550 ความวา (พิพัฒน ยอดพฤติการ, 2551ก: 2)
“ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ไมใชเพียงพอ ไมไดหมายความวา ใหทํากําไร
เล็กๆ นอ ยๆเทานั้น เอง ทํากําไรก็ทํา ถาเราทํากําไรไดดี มัน ก็ดี แตวาขอใหมันพอเพียง
ถาทานเอากําไรหนาเลือดมากเกินไป มันไมใชพอเพียง นักเศรษฐกิจเขาวาพระเจาอยูหัว
นี่คิดอะไรแปลกๆ ก็แปลกสิ ขายไมใหไดกําไร ซื้ออะไรไมขาดทุน เปนเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ไมตองหนาเลือด แลวไมใชจะมีกําไรมากเกินไป หรือนอยเกินไป ใหพอเพียง ไมใชเรื่องของ
การคาเทานั้นเอง เปนเรื่องของการพอเหมาะพอดี”
นอกจากนี้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมปฏิเสธการเปนหนี้หรือการกูยืมเงินเพื่อการ
ลงทุนในภาคธุรกิจ โดยยังคงมุงสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิต
เพื่อความกาวหนาขององคกร แตเนนการบริหารความเสี่ยงต่ํา กลาวคือ การกูยืมเงินเพื่อลงทุน
ทางธุรกิจ จะตองมีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงที่จะกระทบตอธุรกิจ โดยคํานึงถึงหลัก
ความคุ ม คา และกํ า หนดมาตรการรองรั บความเสี่ ย งที่ จะเกิ ด ขึ้ น (พิ พั ฒ น ยอดพฤติ ก าร,
2551: 1)
หลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงส งเสริมใหธุรกิจ สามารถแขงขันไดอยา งยั่งยืนใน
ระยะยาวและสรางความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ธุรกิจที่ใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจะแขงขันอยางพอประมาณตามศักยภาพของตนเอง โดยทําธุรกิจที่มีความ
ชํานาญหรือสรางความรู เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการแขงขันที่ ดีขึ้น
ดั ง นั้ น หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจึ ง ไม ส นั บ สนุ น ระบบเศรษฐกิ จ ป ด ที่ ไ ม
เกี่ยวของกับใครไมคา ขาย ไมส งออก หรือหันหลังใหกับกระแสโลกาภิวัตน แตเปนปรัชญาที่
เน น การพั ฒ นาอย า งเป น ขั้ น ตอนบนรากฐานที่ เ ข ม แข็ ง โดยองค ก รธุ ร กิ จ ต อ งรู เ ท า ทั น
ความสามารถของตนเอง ใชหลั กตนเปนที่พึ่ งของตนเองใหไดกอน จากนั้นจึ งพั ฒนาตนเอง
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เพื่อใหธุรกิจ มีคุณ ภาพและเขมแข็งขึ้น สามารถเปนที่พึ่งแกผูอื่นได และนํา ไปสูสังคมที่มีการ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันไดในที่สุ ด (สุ ทิน ลี้ปยะชาติ, นริ สา พิชัยวรุตมะและอาทิสุ ดา ณ นคร,
2550: 9)
จากการรายงานของโครงการพั ฒ นาแหง สหประชาชาติป ระจํ า ประเทศไทย เรื่ อ ง
“เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน” ในป 2550 ไดสนับสนุน การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยงมาใชในภาคธุรกิจ วา เศรษฐกิจ พอเพี ยงชวยยกระดับความรับผิ ดชอบตอสั งคมของ
บริษัท ดวยการสรางขอปฏิบัติในการทํา ธุรกิจที่เนนผลกําไรระยะยาวในบริบทที่มีการแขงขัน
การบริหารธุรกิ จ ใหเกิดกํา ไรในโลกทุกวันนี้ มีความซับซ อนมากกวา การคิดถึงตนทุนและ
ผลตอบแทน ธุรกิจตองคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกกลุม ตั้งแตนายจางไปจนถึงลูกคาและ
สังคมโดยรวม อยางไรก็ตาม ธุรกิจยังตองตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดตลอดเวลา
ในสภาพแวดล อมที่มีการแขงขันสู งและมีการเปลี่ ยนแปลงอยา งผู นําธุรกิจ กับการขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจพอเพียงในองคกรรวดเร็ว (สุ ทิน ลี้ ปยะชาติ, นริสา พิ ชัยวรุตมะ และอาทิสุ ดาณ นคร,
2550 : 8) จะเห็นไดวา แทจริงแลวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการเกี่ยวกับการ
พัฒนาตนเอง เพื่ อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองกิจการตางๆ รอบดา น โดยไม จํ า กัด
เฉพาะภาคเกษตร องคกรที่ตองการเติบโตไดอยางยั่งยืนทามกลางกระแสโลกาภิวัตนจําเปนตอง
นํา ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งไปประยุก ตใช ซึ่ง ไมขั ดกั บหลั กการแสวงหากํ า ไร โดยอยูบ น
พื้นฐานของการไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่นและคํานึงถึงความเสี่ยงที่จะกระทบตอธุรกิจ
เรื่องที่ 4 คุณธรรมในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประกอบอาชีพของบุคคลทุกคน ยอมมุงหวังใหตนเองประสบความสําเร็จในอาชีพ
หนา ที่การงานทั้งนั้น และแนวทาง วิธีการที่จ ะนําไปสูความสําเร็จ สามารถยึดเปนหลักการ
แนวทางในการประกอบอาชีพไดทุกอาชีพ คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรยึดหลักในการ
ปฏิบัติตน ดังนี้
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1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการดํารงชีวิต
อยา งจริงจั ง ดังพระราชดํ า รัส ว า “ความเปนอยูที่ ตองไม ฟุ งเฟ อ ตองประหยัดไปในทางที่
ถูกตอง” ปฏิบัติไดดวยวิธีจดบันทึกหรือทําบัญชีครัวเรือน
2. ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาดแคลนใน
การดํารงชีพ ก็ตาม ดังพระราชดํา รัส ที่วา “ความเจริ ญของคนทั้งหลายย อมเกิดมาจากการ
ประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพของตนเปนหลักสําคัญ”
3. ละเลิกการแกงแยงประโยชน และแขงขันกันในทางการคาขายประกอบอาชีพแบบ
ตอสูกันอยา งรุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพ ระราชดํารัสเรื่องนี้วา “ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น
หมายถึง ความสุข ความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปนธรรมทั้งในเจตนา และการ
กระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอื่น”
4. ใฝ ห าความรู ไม ห ยุ ด นิ่ ง ที่ จ ะหาทางให ชี วิ ต หลุ ด พ น จากความทุ ก ข ย ากครั้ ง นี้
โดยตองขวนขวายใฝหาความรูใหเกิดมีรายไดเพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ
พระราชดํารัสตอนหนึ่งที่ใหความชัดเจนวา “การที่ตองการใหทุกคนพยายามที่ จะหาความรู
และสรางตนเองใหมั่นคงนี้เพื่อตนเอง เพื่อที่จะใหตัวเองมีความเปนอยูที่กาวหนาที่มีความสุ ข
พอมีพอกินเปนขั้นหนึ่ง และขั้นตอไป ก็คือ ใหมีเกียรติวายืนไดดวยตัวเอง”
5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่ งยั่วกิเลสใหหมดสิ้ นไป ทั้งนี้ดวยสั งคมไทยที่ล ม
สลายลงในครั้งนี้ เพราะยังมีบุคคลจํานวนมิใชนอยที่ดําเนินการโดยปราศจากละอายตอแผนดิน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทวา “พยายามไมกอความชั่วให
เปนเครื่องทําลายตัวทําลายผูอื่น พยายามลด พยายามละความชั่วที่ตัวเองมีอยู พยายามกอ
ความดีใหแกตัวอยูเสมอ พยายามรักษา และเพิ่มพูนความดีที่มีอยูนั้นใหงอกงามสมบูรณขึ้น”
ทรงย้ําเนนวาคําสําคัญที่สุด คือ คําวา “พอ” ตองสรางความพอที่สมเหตุสมผลใหกับตัวเองให
ไดและเราก็จะพบกับความสุข
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาเปนแนวทางในการประกอบอาชีพได
ทุกอาชีพ เชน อาชีพเกษตรกรรม อาชีพธุรกิจ ฯลฯ “เศรษฐกิจ พอเพี ยงจริ งๆ คือหลั กการ
ดําเนินชีวิตที่จริงแทที่สุ ด กรอบแนวคิดของหลักปรัชญามุงเนนความมั่นคงและความยั่งยืน
ของการพั ฒนา อันมีคุณ ลั กษณะที่สํ า คัญ คือ สามารถประยุ กตใชในทุกระดับ ตลอดจนให
ความสํ า คัญ กั บ คํา ว า ความพอเพี ยง ที่ป ระกอบดว ย ความพอประมาณ ความมี เ หตุ มี ผ ล
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มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ภายใตเงื่อนไขของการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมที่ตองอาศัยเงื่อนไข
ความรูและเงื่อนไขคุณธรรม” หรือที่เรียกวา 3 หวง และ 2 เงื่อนไข ดังนี้
ความพอประมาณ ไดแก เรียบงาย ประหยัด การทําอะไรที่พอเหมาะพอควร สมดุล
กับอัตภาพ ศักยภาพของตนและสภาวะแวดลอม ตามความสามารถของแตละคน พอประมาณ
กับภูมิสังคม สิ่งแวดลอม สถานการณ การทํางานทุกอยางตองเรียบงาย ประหยัด อยาทํางาน
ใหยุง ทําใหงายตอการเขาใจ มีกําหนดการทํางานตามลําดับขั้นตอน และมีการปฏิบัติชัดเจน
เชน การพั ฒนาคุณภาพการศึกษา ตองรูวานักศึกษาตองการอะไร ผู ใชบัณ ฑิตตองการอะไร
เพราะทุกกิจกรรม ทุกงานที่ทํา มีตนทุ นอยา ทํา งานทิ้งๆ ขวาง ๆ การทํางานตองมีประโยชน
มีผลผลิตที่เกิดขึ้น
ความมีเ หตุผ ล คือ การคิด ฟง ปฏิบัติ การทํา งานตองใชหลั กความรูในการทํา งาน
วางแผนงานตองระมัดระวัง ตองใชหลักวิชาการชวยสนับสนุน อยาใชความรูสึกและอารมณใน
การทํางาน ทุกคนมีศักยภาพในการทํางาน การพัฒนาตัวเองตองเกิดขึ้นจากภายในตัวเองของ
แตละคน จึงตองแสดงศักยภาพออกมาใหได
มีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี คือ ตองมีแผนกลยุทธ เชน เปนอาจารยตองมีแผนการสอน
องคกรตองมีแผนกลยุทธ เปนตน การทํา งานตองใหเกิดประโยชนสู งสุ ด ตองมองภาพรวม
ทุกคนมีสวนรวม คือการประสานงาน และการบูรณาการปรับวิธีการทํางาน หนวยงานองคกร
ตองมีธรรมาภิบาลเพื่อเปนการสรางภูมิคุนกันภายในตัว
มีค วามรู การเรียนรูเปนอี กปจ จั ยหนึ่งที่ทุ กคนมักจะมองขา มไป เมื่อ คิดวา ตนเองมี
ความรู เพี ยงพอแล ว แตใ นความเปนจริงแล ว ทุกอาชีพ ยอ มตองมีการเรียนรู อยา งต อเนื่อ ง
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ เพื่อแสวงหาความรูใหม ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยาง
รอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ
วางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ หรือแมแตใหตนเองมีความตระหนักที่จะลับความรู
ของตนใหแหลมคมอยูเสมอ เพื่อความกาวหนาในหนาที่การงาน
มีคุณธรรม การประกอบอาชีพตองสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคล สังคมและสิ่งแวดลอม
อยา งหลี กเลี่ ยงไม ได เพื่ อใหการประกอบอาชีพ ประสบผลสํ า เร็จ ตามเป า หมาย ไดรับการ
สนับสนุนจากผูเกี่ยวของ ผูรวมงาน และลูกคา ผูประกอบอาชีพตองมีคุณธรรม ดังนี้
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- ความขยั น อดทน คื อ ความตั้ ง ใจเพี ย รพยายามทํ า หน า ที่ ก ารงาน
การประกอบอาชีพ อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ ความขยันตองปฏิบัติควบคูกับการใชส ติปญญา
แกปญหาจนงานเกิดผลสําเร็จ ผูที่มีความขยัน คือผูที่ตั้งใจประกอบอาชีพอยางจริงจังตอเนื่อง
ในเรื่องที่ถูกที่ควร มีความพยายามเปนคนสูงาน ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา
ตั้งใจทําหนาที่อยางจริงจัง
- ซื่อสัตย คือการประพฤติตรง ไมเอนเอียง จริงใจไมมีเลหเหลี่ยมผูที่มีความ
ซื่อสัตย คือผูที่ประกอบอาชีพตรงไปตรงมา ไมคดโกง ไมเอาเปรียบผูบริโภค ไมใชวัตถุที่เปน
อันตราย และคํานึงถึงผลกระทบกับสภาพแวดลอม
- ความอดทน คื อ การรักษาสภาวะปกติของตนไว ไมวา จะกระทบกระทั่ ง
ปญหาอุปสรรคใด ผูมีความอดทน ในการประกอบอาชีพ นอกจากจะอาศัยปญญาแลว ลวนตอง
อาศัย ขันติ หรือความอดทนในการตอสูแกไขปญหาตางใหงานอาชีพบรรลุความสําเร็จดวยกัน
ทั้งสิ้น
- การแบงปน / การให คือการแบงปนสิ่งที่เรามี หรือสิ่งที่เราสามารถใหแก
ผูอื่นไดและเปนประโยชนแกผูที่รับ การใหผูอื่นที่บริสุทธิ์ใจไมหวังสิ่งตอบแทนจะทําใหผูใหไดรับ
ความสุขที่เปนความทรงจําที่ยาวนาน การประกอบอาชีพโดยรูจักการแบงปนหรือใหสิ่งตาง ๆ
ที่ส ามารถใหไดแกลู กคา และชุมชนของเราย อมไดรับการตอบสนองจากลู กคา ในดา นความ
เชื่อถือ
โครงการการประกอบอาชีพ สามารถนํา หลั กเศรษฐกิจพอเพี ยงมาใชในการบริหาร
จัดการไดจริง ดังจะเห็นไดวา เศรษฐกิจพอเพียงไมไดทําใหเราอยูรอดไปวันๆ เทานั้น แตจะทํา
ใหเรามีความสุขอยางยั่งยืน และยังพัฒนาตนเองใหร่ํารวยขึ้นไดดวย ซึ่งเปนการร่ํารวยอยา ง
ยั่ ง ยื น แบบพอเพี ย ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง คื อ การมี ค วามพอประมาณ มี เ หตุ มี ผ ล และมี
ภูมิคุมกัน ในดานการบริหารธุรกิจ เราก็ตองดูกอนวา เปาหมายธุรกิจของเราคืออะไร มีแผนการ
อยางไร ในการดําเนินตามแผน โดยที่ไมใชจายมากเกินความจําเปน แตอะไรที่จําเปนเราก็ควร
จะจ า ย อะไรที่ ไ ม จํ า เป น เราต อ งลดรายจ า ยส ว นนั้น ลง นี่ ก็เ ป น การใช จ า ยเงิ น ดว ยความ
พอประมาณ
นอกจากนั้น เราก็ตองมีเ หตุผลดวย บริหารธุรกิจ อยางมีเหตุผลอะไรที่จํา เปนหรือไม
จําเปนก็ตองพิจารณาใหดี ไมใชวาเห็นคนอื่นทําอะไรก็ทําตาม คนอื่นโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆ ก็ทํา
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ตามคนอื่นโฆษณาก็ทํา ตาม ซึ่งนี่เปนการใชความรูสึ กนึกคิดตัดสินปญหา ไมไดใชเหตุผลเลย
ดัง นั้ นเราตอ งมี เหตุ ผ ลด ว ย ในการทํ า อะไรสั ก อย า งก็ต อ งพิ จ ารณาให ล ะเอี ยดถี่ ถ วนดู ว า
เหมาะสมกับธุรกิจของเราหรือไม สมควรทําหรือไม และถาทําเชนนั้นแลวจะเปนอยางไร
เมื่อเรามีความพอประมาณ มีเหตุผ ลแล วก็ตองมีภูมิคุมกัน ดวย ธุรกิจ ของเราจะมี
ภูมิคุมกันที่แข็งแรง จึงจะอยูรอดไดอยางยั่งยืนเพราะถาเราไมมีภูมิคุมกันในดานตางๆ เวลา
เกิดปญหาอะไรขึ้นธุรกิจ ของเราก็จ ะออนแอลง กําไรลดลง กระแสเงินสดลดลง ถา ถึงขั้น
รายแรงอาจจะทําใหธุรกิจ จบลงไปเลยก็เปนได ตัวอยางเชน เรามีแผนธุรกิจและทุกอยาง
เปนไปตามแผน แตเราก็ยังเตรียมแผนสํารองไวดวย เผื่อเกิดความผิดพลาดหรือบางทีเราเห็นวา
ธุรกิจ ของเรามีกระแสเงินสดที่ไหลเวียนดี แตเราก็ยังกันเงินบางส วนไว เผื่อเกิดปญหาดา น
การเงินซึ่งเราไมไดคาดคิด ...ดังที่กลาวมาก็เปนการสรางภูมิคุมกันใหกับธุรกิจของเราไดเชนกัน
เศรษฐกิจ พอเพี ยงจึ งไมใชเพี ยงแคการปลูกพื ช เลี้ ยงสัตว หรือการใชชีวิตตามชนบทเทา นั้น
แตเราสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจของเราอยูรอดและเติบโต
อยางยั่งยืนตลอดไป
การทํางาน จึงตองยึดความพอเพียง ประกอบดวย ความมีเหตุผล ความพอประมาณ
และระบบภูมิคุมกันในตั วที่ดี มีกระบวนการพั ฒนาที่ยึดคุณ ธรรม ความเพี ยร ความรอบรู
ความซื่อสั ตยสุจ ริตใหเขาจิ ตใตสํา นึก การทํางานกับมนุษยตองใชหลั กการ หลั กวิชาการให
สอดคล อ งกั บ ภู มิ สั ง คม คื อ ภู มิ ป ระเทศและสิ่ ง แวดล อ ม ต อ งปรั บ กระบวนการทํ า งาน
การบริหารจัดการ ตองคํา นึงถึงผูมีสวนไดส วนเสีย การยอมรับจากเพื่อนร วมงานในองคกร
เพื่อขับเคลื่อนการทํางานใหไปสูความสําเร็จ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
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บทที่ 4
สรางเครือขายดําเนินชีวิตแบบพอเพียง
เรื่องที่ 1 การสงเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัตติ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคคล ชุมชน ทีป่ ระสบผลสําเร็จ
การสงเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคคล ชุมชน ที่ประสบผลสํ าเร็จนั้น มีหลายองคกร หลายหนวยงาน ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ที่ดําเนินการสงเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัติของบุคคล ชุมชนที่นอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง ของพระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัวฯ ไปเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต และการแกไขปญหาของชุมชน อาทิ เชน
1. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
3. สํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษ เพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ
4. มูลนิธิชัยพัฒนา
5. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
6. มูลนิธิสยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย)
7. กระทรวงศึกษาธิการ
8. สํานักนายกรัฐมนตรี (ชุมชนพอเพียง) ศูนยเครือขายศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีองคกรอิส ระที่ดํา เนินการส งเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงของบุคคล ชุมชน ที่ประสบผลสํา เร็จ ไดแก สถาบัน
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ ไดร ะดมความรว มมือ จากทุกฝ า ยในการขับ เคลื่ อน การแกวิ กฤตชาติ
โดยการนอมนําศาสตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาสู การปฏิบัติ จัดตั้งขึ้นจากการ
ประชุมหารือกัน ณ โครงการสวนพระองคส วนจิตรลดาของ 4 องคกร ไดแก โครงการสวน
พระองค ส วนจิ ตรลดา โครงการอนุรัก ษพั น ธุกรรมพื ชอัน เนื่อ งมาจากพระราชดํา ริ สมเด็ จ
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พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการสงเสริมกสิกรรมไรสารพิษ และมูลนิธิกสิกร
รมธรรมชาติ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2545
การดําเนินงานที่ผานมา สถาบันฯ ไดเปนศูนยกลางในการสรางเครือขายขยายผลใหมี
การเรียนรู การฝกอบรม ไปสูการปฏิบัติและการดํารงชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีผลงานดานตางๆที่ผานมาดังนี้
• งานจัดตั้งและพัฒนาศูนยฝกอบรม โดยสามารถจัดตั้งศูนยฝกอบรมภายใตเครือขาย
เศรษฐกิจพอเพียงไดกวา 120 ศูนยฝกอบรมทั่วประเทศ
• งานฝกอบรม ณ ศูนยฝกอบรมเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทีมวิทยากร
เพื่อฝกอบรมนอกสถานที่ใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป
• งานเผยแพร ประชาสัมพันธ หลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรอื่นๆของ
พระราชาในการแกวิกฤตของประเทศ ผ านสื่อตา งๆ อาทิเชน สื่อโทรทัศน รายการคนหวง
แผนดิน รายการจารึกไวในแผนดิน รายการเวทีชาวบาน รายการคนละไมคนละมือ รายการ
108 มหัศจรรยพอเพียง รายการทําดีใหพอดู รายการคนพอเพียง รายการคลินิกเถาแก ละคร
เรื่องหัวใจแผนดิน และอื่นๆอีกมากมายสื่อสิ่งพิมพ บทความหนังสือพิมพคมชัดลึก “พอแลว
รวย” ทุกวันเสาร หนังสือ/แผนพับ เผยแพรองคความรูและการดําเนินงานของเครือขายอยาง
ตอ เนื่ อง สื่ ออื่ นๆ เสื้ อ สติก เกอร วีซี ดี กระเปา และผลิ ต ภัณ ฑ ต า งๆ ที่ผ ลิ ต ขึ้น เองภายใน
เครือขาย
• กิ จ กรรมเพื่ อ เผยแพร หลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงและดึ งแนวร ว มการ
ขับเคลื่อนสูรูปธรรมการปฏิบัติจริงในรูปแบบเบญจภาคี
- งานมหกรรมคืนชีวิตใหแผนดินในเดือน มีนาคม ของทุกป
- งานมหกรรมเศรษฐกิ จพอเพียงในการอนุรักษทรัพยากรที่รวมกับโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุกๆ 2 ป
- งานกิจกรรมฟนฟูลุมน้ําและทะเลไทย เพื่อฟนฟูปาตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา และ
ทองทะเลตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฟนฟูสัมมาชีพใหเต็มแผนดิน
ตั้งแตภูผาสูมหานที ใหครอบคลุม 25 ลุมน้ําทั่วประเทศ โดยไดดําเนินงานไปแลวในลุมน้ําภาคใต
ภาคตะวันออก และภาคกลาง
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• การสถาปนามหาวิชชาลั ยเพื่ อพ อ ในการฟ นฟูปฐพี ไทยดวยศาสตรของพระราชา
ดวยความรวมมือของเบญจภาคี โดยมีการจัดตั้ง โพธิวิชชาลัย ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จ. สระแกว ในป 2550 และมีเปาหมายในการจัดตั้ง โพธิวิชชาลัย ณ สถานที่อื่นๆทั่วประเทศ
เพื่อเปนที่รวมและถายทอด องคความรูศาสตรของพระราชา ใหเต็มแผนดิน
และนอกจากนี้ยัง มีเว็ บไซต ที่ ส งเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัติ ตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 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/
ตัวอยางบุคคล ชุมชน ที่ประสบผลสําเร็จและไดรับการเผยแพร ผลงานการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. บุคคลที่ประสบผลสําเร็จและไดรับการเผยแพร ผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
คุณสมบูรณ ศรีสบุ ตั ิ เจาของ“สวนลุงนิล”ซึ่งเปน “ศูนยกสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโด
9 ชั้น” ชาวบานแหงบานทอนอม หมูที่ 6 ตําบลชองไมแกว อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร และ
เกษตรกรสวนใหญในจังหวัดชุมพรคงเคยไดยินชื่อบุคคลผูนี้ที่ไดรับการยอมรับจากหลาย
หนวยงานวาเปนเกษตรกรตัวอยาง ที่มีชีวิตนาสนใจเปนอยางมาก เพราะบุคคลผูนี้มีความรูแคชั้น
ประถมปที่ 4 เคยมีอาชีพเปนชางตัดเสื้อ เปนเจาของรานอาหาร 9 แหง และเคยเปนเจาของ
สวนทุเรียนที่ประสบปญหาจนมีหนี้สินกวา 2 ลานบาท แตสามารถเปลี่ยนชีวิตของตนดวยการ
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตรทฤษฎีใหม ตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว จนสามารถปลดหนี้ และกลายเปนผูที่มีรายไดปละนับลานบาท
เกษตรกรตัวอยางที่ไมยอมแพตอโชคชะตาชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจนสามารถปลดหนี้ปลดสิน และยืนอยูไดดวยลําแขง
ตนเอง และยังพรอมแบงปนสิ่งที่ตนไดรับจาก"การเดินตามรอยพอ" ใหหลายคนที่อาจจะยังมอง
หาหนทางไมเจออยูในขณะนี้ดวย
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นายเล็ก กุดวงคแกว เปนบุคคลที่สมควรไดรับการยกยองในฐานะที่ทานเปน “ปราชญ
ชาวบาน” และเปนผูนําตามธรรมชาติของชุมชน ผลงานที่โดดเดนของนายเล็ก คือ การเผยแพร
ความคิดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นผสานกับแนวคิดทาง
พุทธศาสนา แนวความคิดของนายเล็กสามารถนําไปปฏิบัติและกอใหเกิดผล อีกทั้งยังสัมพันธ
กับวิถีเศรษฐกิจของชาวบาน บนพื้นฐาน ของการใชชีวิตอยางพออยู พอกิน
ปจ จุ บั น นายเล็ ก สามารถสรา งเครือ ข า ยการเรี ย นรู เ พื่ อ การ “พึ่ ง พาตนเอง พึ่ ง พา
ธรรมชาติดวยความเคารพ” ในกวา 300 หมูบาน 94 อําเภอ ในจังหวัด 3 จั งหวัด และเปน
คณะกรรมการและวิทยากรใหหลายหนวยงาน ทั้งภาครัฐ หนวยงานเอกชนและองคกรชาวบาน
หลายแหงทั่วประเทศ
นายเล็ก ใหความสําคัญตอการเรียนรู สูการปฏิบัติจริง โดยใชวิธีการรวมกลุม เพื่อจั ด
กระบวนการเรียนรู ปลูกจิตสํานึก พรอมขยายเครือขายการเรียนรู ดังคํากลาวของนายเล็กที่วา
“อยากได ชา งป า ก็เ อาช า งไปตอ ถ า อยากได คนชนิ ดเดีย วกั น ก็ต อ งเอาคนไปตอ คนแบบ
เดียวกับเรามีอยูดวยกันทุกชุมชน เพียงแตเราตองไปคนหาเขาทั้งนั้น” จนเกิดกลุมอินแปงอยูใน
สมาชิกเครือขา ยภูมิปญญาไท ซึ่งถือเปนเครือขา ยระดับชาติ มีส มาชิกเปนเครือขา ยองคกร
ชุ ม ชน ระดั บ อํ า เภอ และจั ง หวั ด อยู ทุ ก ภาคของประเทศ มี ก ารเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง าน
แลกเปลี่ยนความรู และในป พ.ศ. 2541 เครือขายภูมิปญญาไทไดรวมกันพัฒนา “แผนแมแบบ
ชุมชน” ขึ้นมาจากประสบการณของชุมชนเพื่อเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาชุมชน
โดยแบงเปน 7 ประเด็น คือ การเกษตร สิ่งแวดลอม สุขภาพชุมชน อุตสาหกรรม ธุรกิจชุมชน
กองทุนและสวัสดิการชุมชนและการเรียนรู ปจจุ บัน บทบาทหลักของนายเล็ ก กุดวงคแกว
ในขณะนี้ คือ การขยายแนวความคิดและสรางเครือขาย สวนงานภายในกลุมอินแปง สามารถ
ดําเนินงานละกําหนดแนวความคิดของตนเอง รวมทั้งกลุมเยาวชน “เด็กกะเลิงรักปา”
ที่มีกิจกรรมหลักเพื่อใหเยาวชนไดสืบทอดแนวคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน นับเปนการ
เผยแพร ถายทอด ผลงานที่ประสบผลสําเร็จจากรุนสูรุน
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2. ชุมชนที่ประสบผลสําเร็จและไดรับการเผยแพร ผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนบานจํารุง ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง บานจํารุง ตั้งอยูหมู ที่ 7 ตําบลเนินฆอ
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย ดวยสภาพความเปนอยูในชุมชน
เนนการพึ่งพาตนเอง จนเปนที่ยอมรับและเปนตัวอยางที่ดี มีผูมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู
ตลอดทั้งป หมูบานจํารุงสงเสริมใหประชาชน ไดนําผักพื้นบานมารับประทาน อาทิ ดอกอัญชัน
ยอดมะระ ขมิ้นชัน ชะอม ใบชะพลู ใบบัวบก ยอดเสม็ดแดง ฯลฯ ใชประกอบเปนอาหารหลัก
รวมถึงชวนเชิญนักทองเที่ยวที่เขามาเปนลูกคาของรานสมตําจํารุง ไดบริโภคผักพื้นบานเหลานี้
จนกระทั่งไดเปนสัญลักษณ ของชุมชน ที่นักทองเที่ยวรูจักและคุนเคย กลุมผู สูงอายุบานจํารุง
เปนตัวอยางของการรวมกลุม เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑคุณภาพมากมาย อาทิ ผลิตขาวซอมมือ
บรรจุถุงจํา หนา ยในรา นคา ของชุมชน เพื่อส งเสริมใหประชาชนมี สุ ขภาพที่ดี โดยมีโรงสี ขา ว
ชุมชนเองมีการผลิตขาวซอมมืออยางตอเนื่อง และนําเศษแกลบรําสงใหกับกลุมเกษตรกรพื้นบาน
ทําปุยชีวภาพ และนําปลายขาวขายใหกับกลุมผูเลี้ยงตะพาบน้ํา กอตั้ง กลุมธนาคารขยะ
ชุมชนไมเรียง เปนตําบลเล็ก ๆ แหงหนึ่ง ขนาดพื้นที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร
อยูในอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประชากรจํานวนประมาณ 1,382 ครัวเรือน และ
ประกอบอาชีพทําสวนยางพาราเปนหลักมาตั้งแตบรรพบุรุษ โดยเฉพาะหลังจากที่รัฐมีนโยบาย
สงเสริมการเกษตรเชิงพาณิชย ดวยการปลูกยางพาราเปนพืชเดี่ยว และทําใหวิถีชีวิตของชาวไม
เรียงขึ้ น อยูกั บยางพาราตั้งแตนั้ นเปนตนมา ความหวัง และชีวิ ตของชาวบ า นยิ่งผู กติ ดกั บ
ยางพาราอยางแนบแนนมากขึ้น หลังจากที่ชุมชนไมเรียงประสบวาตภัยแหลมตะลุมพุ ก ในป
พ.ศ. 2505 วาตภัยครั้งนั้นไดทําใหพื้นที่ปาไมและสวนยางเดิม รวมทั้งพื้นที่เพาะปลูกของชุมชน
ไมเรียงถูกทําลายราบเรียบ ชาวบานจึงไดขยายพื้นที่การทําสวนยางพารามากขึ้น เพื่อทดแทน
พื้นที่การเกษตรและพื้นที่ปาไมที่ถูกทําลาย

โดยปลูกยางขึ้นมาใหมจากการสนับสนุนดานทุน

และพันธุยาง ของกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จนในที่สุด “กลุมเกษตรกรชาวสวนยางไม
เรียง” จึงกอเกิดขึ้นมา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2527 และเริ่มทําการผลิตเปนครั้งแรก เมื่อวันที่
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20 ตุ ล าคม 2527ด วยสมาชิก กอ ตั้ง จํ า นวน 37 คน มี กํา ลั งการผลิ ตยางอบแหง วัน ละ 500
กิโลกรัม จนปจจุบันสามารถขยายสมาชิกเปน 179 คน และมีกําลังการผลิตสูงสุดไดถึงวันละ
5 ตัน
เรื่องที่ 2 การสรางเครือขายการประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิตและกระบวนการ
ขับเคลือ่ นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เครือขาย (Network) เปนรูปแบบทางสังคมที่เปดโอกาสใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง
องคการเพื่อการแลกเปลี่ยน การสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และการรวมกันทํางานโดย
มีฐานะเทาเทียมกันการสรางเครือขายการทํางานเปนวิธีการทํางานที่ไดรับความนิยมทั้งในภาค
ธุรกิจและในการทํางานเชิงพัฒนาสังคม นอกเหนือจากคําวา "เครือขาย" หรือ "Network"
ในทางดานธุรกิจ เราจะไดยินคําเรียกชื่อตาง ๆ ที่มีความหมายใกลเคียง เชน คําวา แนวรวมใน
เชิงกลยุทธ หรือ Strategic Alliance หุนสวนในการทํางาน หรือ Partner เปนตน ลักษณะ
ของเครือขาย โดยทั่วไปมีลักษณะ ดังนี้
เครือขายมีลักษณะเปนโครงสรางทางความคิด (Cognitive structures) ไมวาจะ
พัฒนาไปถึงระดับใด บุคคลที่เกี่ยวของในองคกรเครือขา ยจะมีกรอบความคิดเกี่ยวกับองคกร
เครือขายใกลเคียงกันในดานความรูความสามารถและความตองการ
องคกรเครือขายไมมีลําดับขั้น (Hierarchy) การเชื่อมโยงระหวางองคกรเครือขาย
เปนไปในลักษณะแนวราบ แตละองคกรเปนอิ สระตอกัน แตระดับความเปนอิสระของแตล ะ
องคกรอาจไมเทากัน
องคกรเครือขายมีการแบงงานกันทํา (Division of labour) การที่องคกรเขามารวม
เปนเครือขายกันเพราะสวนหนึ่งคาดหวังการพึ่งพิงแลกเปลี่ยนความสามารถระหวางกัน ดังนั้น
หากองคกรใดไมสามารถแสดงความสามารถใหเปนที่ประจักษ ก็อาจหลุดออกจากเครือขายได
ในทางตรงกันขามหากไดแสดงความสามารถ ก็จะนําไปสูการพึ่งพิงและขึ้นตอกัน การแบงงาน
กันทํา ทั้งยังเปนการลดโอกาสที่องคกรใดองคกรหนึ่งจะแสดงอํานาจเหนือเครือขายดวย
ความเขมแข็งขององคกรที่รวมกันเปนเครือขาย จะนําไปสูความเขมแข็งโดยรวมของ
เครือขาย ดังนั้น การพัฒนาของแตละองคกรเครือขาย จึงเปนสิ่งสําคัญ
องคกรเครือขายกําหนดการบริหารจัดการกันเอง (Self-regulating) ในการทํางาน
ร ว มกั น ในลั ก ษณะแนวราบ จํ า เป น ต อ งมี ค วามสมานฉั น ท โดยผ า นกระบวนการทาง

49

ประชาธิปไตย ซึ่งหมายถึงการตอรอง ตกลงระหวา งองคกรเครือขา ยเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการภายใน เพื่อใหเครือขายสามารถบรรลุวัตถุประสงคได
ความสํ า เร็ จ ขององค ก รเครื อ ข า ยมิ ใ ช จ ะได ม าเพี ย งชั่ ว ข า มคื น แต ต อ งอาศั ย
ระยะเวลา ในการบมเพาะความสั มพันธ ความศรัทธา และความไวเนื้อเชื่อใจ ตลอดจนการ
สรางกรอบทางความคิด เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การแกไขปญหารวมกันอยาง
สรางสรรค รวมทั้งการดําเนินการรวมกันระหวางองคกร
การสรางเครือขายการเรียนรูของชุมชนอยางเปนระบบ
(1) สนับสนุนการถา ยทอดและแลกเปลี่ ยนประสบการณ การเรียนรูระหวา งคนใน
ชุมชนเดียวกันและระหวางองคกรชุมชนดวยกันในทุกรูปแบบโดยเนนการใชประโยชนจากภูมิ
ปญญาทองถิ่นหรือปราชญชาวบานที่มีอยู และมีการรับรองวิทยฐานะของการเรียนรู ดังกลาว
(2) สงเสริมการดําเนินงานในลักษณะวิทยาลัยประชาคม ที่ทําหนาที่จัดการศึกษาและ
ฝกอาชีพแกประชาชนและเจา หนาที่ผูปฏิบัติงานในชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายตามความ
สนใจและความถนัดโดยไมจํากัดพื้นฐานความรู
(3) สงเสริมใหองคกรทางสังคมทุกฝาย เชน สถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา
สื่อมวลชน สถาบันการศึกษาทั้งสวนกลางและภูมิภาค ฯลฯ เขามามีสวนรวมในการสรา ง
เครือขายการเรียนรูของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของบาน วัด โรงเรียน
การสรางเครือขายการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ได พ ระราชทานพระราชดํ า ริ เ กี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ
พอเพี ยง และทรงยึดมั่ นหลั กการนี้มาโดยตลอด แตนโยบายเกี่ยวกั บเกษตรที่ผ า นมาของ
รัฐบาลเนนการ ผลิตสินคาเพื่อสงออกเปนเชิงพาณิชย คือ เมื่อปลูกขาวก็นําไปขาย และก็นํา
เงินไปซื้อขาว เมื่อเงินหมดก็จะไปกู เปนอยางนี้มาโดยตลอดจนชาวนาไทยตกอยูในภาวะหนี้สิน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงปญหาดานนี้ จึงไดพระราชทานพระราชดําริให
จัดตั้งธนาคารขาว ธนาคารโค-กระบือ
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เพื่อชวยเหลือราษฎร นับเปนจุดเริ่มตนแหงที่มาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” นับตั้งแตอดีตกาล
แมกระทั่งโครงการแรกๆ แถวจังหวัดเพชรบุรี ก็ทรงกําชับหนวยราชการมิใหนําเครื่องกลหนัก
เขาไปทํางาน รับสั่งวาหากนําเขาไปเร็วนัก ชาวบานจะละทิ้งจอบ เสียม และในอนาคตจะชวย
ตัวเองไมได ซึ่งก็เปนจริงในปจจุบัน
จากนั้นไดทรงคิดคนวิธีการที่จะชวยเหลือราษฎรดานการเกษตร จึงไดทรงคิด“ทฤษฎี
ใหม ”ขึ้ น เมื่ อ ป 2535 ณ โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณวั ด มงคลชั ย พั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดํา ริจั งหวัดสระบุรี เพื่อเปนตัวอยางสําหรับการทํา การเกษตรใหแกราษฎร ในการ
จัดการดานที่ดินและแหล งน้ํา ในลักษณะ 30 : 30 : 30 : 10 คือ ขุดสระและเลี้ ยง
ปลา 30 ปลูกขาว 30 ปลูกพืชไรพืชสวน 30 และสําหรับเปนที่อยูอาศัย ปลูกพืชสวนและ
เลี้ยงสัตวใน 10 สุดทาย
ตอมาไดพระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติมมาโดยตลอด เพื่อใหเกษตรกร ซึ่งเปนคนสวน
ใหญของประเทศมีความแข็งแรงพอ กอนที่จะไปผลิ ตเพื่อการคาหรือเชิงพาณิชย โดยยึดหลักการ
“ทฤษฎีใหม” 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเองได ขั้นที่ 2 รวมพลังกันในรูปกลุม
เพื่ อ การผลิ ต การตลาด การจั ด การ รวมทั้ งด า นสวั ส ดิ การ การศึ ก ษา การพั ฒ นาสั ง คม
ขั้นที่ 3 สรางเครือขาย กลุมอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย
จากแนวทางหลั กการ “ทฤษฎีใหม”

สามารถนําสู แนวคิดระบบเศรษฐกิจ แบบพอเพี ยง

ที่นําไปใชไดกับทุกภาคสวนในสังคมชุมชน ดังนี้
ขั้นที่หนึ่ง มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเองไดบนพื้นฐานของความประหยัด ขจัดการใชจาย
เปนระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่วา “ตนเปนที่พึ่งแหงตน” โดยมุงเนนการผลิตพืชผลให
เพียงพอกับความตองการบริโภคในครัวเรือนเปนอันดับแรกเมื่อเหลือพอจากการบริโภคแลว
จึงคํานึงถึงการผลิตเพื่อการคาเปนอันดับรองลงมา ผลผลิตสวนเกินที่ออกสูตลาดก็จะเปนกําไร
ของเกษตรกรในสภาพการณเชนนี้เกษตรกรจะกลายสถานะเปนผูกําหนดหรือเปนผูกระทําตอ
ตลาด แทนที่วาตลาดจะเปนตัวกระทําหรือเปนตัวกําหนดเกษตรกรดังเชนที่เปนอยูในขณะนี้
และหลั ก ใหญ สํ า คั ญ ยิ่ ง คื อ การลดค า ใช จ า ยโดยการสร า งสิ่ ง อุ ป โภคบริ โ ภคในที่ ดิ น ของ
ตนเอง เชน ขาว น้ํา ปลา ไก ไมผล พืชผัก ฯลฯ

51

ขั้นที่สอง รวมพลั งกันในรูปกลุม เพื่อทําการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งดา น
สวัสดิการ การศึกษา การพัฒนาสังคม ฯลฯ ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงใหความสําคัญกับการ
รวมกลุมของชาวบาน ทั้งนี้ กลุมชาวบานหรือองคกรชาวบานจะทําหนาที่เปนผูดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจตางๆ ใหหลากหลาย ครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรม
การแปรรูปอาหาร การทําธุรกิจคาขายและการทองเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อองคกรชาวบาน
เหลานี้ไดรับการพัฒนาใหเขมแข็ง และมีเครือขายที่กวางขวางมากขึ้นแลวเกษตรกรทั้งหมดใน
ชุมชนก็จะไดรับการดูแลใหมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งไดรับการแกไขปญหาในทุก ๆ ดาน เมื่อเปน
เชนนี้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตไปไดอยางมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความ
วาเศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพรอม ๆ กับสภาวการณดานการกระจายรายไดที่ดีขึ้น
ขั้นที่สาม สรางเครือขายกลุมอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ใหหลากหลาย
โดยประสานความรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองคกรพัฒนาเอกชน และภาคราชการ ในดา น
เงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการ และขาวสารขอมูล ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู
บนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอื้ออาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการ
รวมแรงรวมใจเพื่อประกอบอาชีพตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ ประโยชนที่เกิดขึ้น จึงมิไดหมายถึง
รายไดแตเพียงมิติเดียว หากแตยังรวมถึงประโยชน ในมิติอื่น ๆ ดวย ไดแก การสรางความ
มั่นคงใหกับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล อม การพั ฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทั้งการรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยใหคงอยูตลอดไป
นอกจากนี้ การสรางเครือขายใหประสบผลสําเร็จ จําเปนตองมีการสรางความผูกพัน
และความรับผิดชอบตอการสรางเครือขายรวมกันเองใชเวลา ตองเคารพและความไววางใจซึ่ง
กันและกันเปนสิ่งสําคัญ และตองพึงระลึกไวเสมอวาในภาพรวม องคกรที่รวมเครือขายจะตอง
ไดรับประโยชนจ ากการสรา งเครือขา ย ตองหมั่นสรุปบทเรียนการทํา งาน วิเคราะหจุ ดแข็ง
จุ ด อ อ นต า งๆ และต อ งจํ า ไว เ สมอว า ในช ว งการร ว มเป น เครื อ ข า ยหรื อ ประสานงานกั น
42ดหยุน
สถานการณ อาจมีการเปลี่ ยนแปลง
เราตองตระหนักถึงปญหา และมีความยึ
พอสมควร ที่สําคัญที่สุดคือ ตองมีความรับผิดชอบในความสําเร็จ หรือความลมเหลวรวมกัน
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กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
“...ในการพัฒนาประเทศนั้นจําเปนตองทําตามลําดับขั้นเริ่มดวยการสรางพื้นฐาน คือ ความ
พอมีพอกิน พอใชของประชาชนกอนดวยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา
เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแลว จึงคอยสรางเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้นตามลําดับตอไป ...
การถือหลั กที่จ ะส งเสริมความเจริญใหคอยเปนไปตามลํ าดับดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง
และประหยัดนั้น ก็เพื่อปองกันความผิดพลาดลมเหลว และเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอน
บริบูรณ”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร 19
กรกฎาคม 2517จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระองค นับตั้งแตป 2517 เปน
ต น มา จะพบว า พระองค ท า นได ท รงเน น ย้ํ า แนวทางการพั ฒ นาที่ อ ยู บ นพื้ น ฐานของการ
พึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช การรูจั กความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล
การสรางภู มิคุมกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการ
พั ฒนาตามลํ า ดั บขั้ นตอนที่ถูก ตอ งตามหลั ก วิช าการ ตลอดจนมีคุณ ธรรมเป นกรอบในการ
ดํารงชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้เปนที่รูกันภายใตชื่อวา เศรษฐกิจพอเพียง
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีเปาหมายหลักเพื่อสรางเครือขายเรียนรู ใหมีการนํา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปนกรอบความคิด เปนแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเปนสวน
หนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยในทุกภาคสวน
วัตถุ ประสงค ของการขับเคลื่ อนเพื่ อสรา งความรู ความเข า ใจที่ ถู กต อง เกี่ ยวกั บหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนทุกคนสามารถนําหลักปรัชญาฯ ไปประยุกตใหไดอยางเหมาะสม
และปลู กฝ งปรับเปลี่ ยนกระบวนทัศนในการดํารงชีวิตใหอยูบนพื้ นฐานของเศรษฐกิจพอเพี ยง
ตลอดจนนําไปสูการปรับแนวทางการพัฒนาใหอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง เปนการเสริมพลังใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปไดอยางมั่นคงภายใตกระแส
โลกาภิ วัตน โดยใหความสํ าคัญกับการสรางฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็งรักษา
ความสมดุ ล ของทุ น และทรั พ ยากรในมิ ติ ต า งๆ ตลอดจนสามารถปรั บ ตั ว พร อ มรั บ ต อการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางเทาทัน และนําไปสูความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนชาวไทย
การดํา เนินการตามแนวทางหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น นอกเหนือจากที่ทรง
ทดลองและปฏิบัติจ ริงในสวนจิ ตรลดาฯ และโครงการพระราชดําริตา ง ๆ แลว ไดมีผู ส นใจ

53

นํามาใชเปนหลักในการดําเนินชีวิตทั้งในประเทศและตางประเทศแลวมากมาย ซึ่งเราจําเปนที่
จะตองเขาไปศึกษาหาวา ในแตละพื้นที่ไดมีผูนําเอาปรัชญานี้ไปใชอยางไรบาง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งที่นําไปใชแลวประสบความสําเร็จ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษานั้น จะตองมุงพัฒนา
ที่ตัวครูกอนเปนอันดับแรก เพราะครูถือวาเปนทรัพยากรที่สํ าคัญในการถายทอดความรู และ
ปลู กฝ งสิ่งตางๆ ใหแกเด็ก

ดังนั้นจึงควรสงเสริมครูใหมีความรู ความเขา ใจเกี่ยวกับหลั ก

เศรษฐกิจพอเพียงอยางถองแทกอน เพราะเมื่อครูเขาใจ ครูก็จะไดเปนแบบอยางที่ดีใหแกเด็กได
ครูจะสอนใหเด็กรูจักพอ ครูจะตองรูจักพอกอนโดยอยูอยางพอเพียงและเรียนรูไปพรอมๆ
กับเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองมีสติในการเลือกรับขอมูลตางๆ ที่เขามา รูจักเลือกรับและรูจัก
ตอยอดองคความรูที่มีอยู หมั่น ศึกษา เพิ่ มพู น ความรู อยา งเปนขั้นเปนตอนไมกา วกระโดด
ในการเลือกรับขอมูลนั้น ตองรูจักพิจารณารับอยางเปนขั้นเปนตอน รูจักแกไขปญหาอยางเปน
ขั้นเปนตอน ประเมินความรูและสถานการณอยูตลอดเวลา จะไดรูจักและเตรียมพรอมที่จ ะ
รับมือกับสภาพ และผลจากการเปลี่ยนแปลงในมติตางๆไดอยางรอบคอบและระมัดระวัง
เปาหมายสําคัญของการขับเคลื่อน คือ การทําใหเด็กรูจักความพอเพียง ปลูกฝง อบรม
บมเพาะใหเด็กมีความสมดุล ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล อมและวัฒนธรรม โดยสอดแทรก
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเขาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร สาระเรียนรูตาง ๆ
เพื่อสอนใหเด็กรูจั กการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณ คาของ
ทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ รูวาตนเอง
เปนองคประกอบหนึ่งในสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของโลก การกระทําของตนยอมมีผลและ
เชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมในโลกที่ตนเองเปนสมาชิกอยูดวย ซึ่งการจะบรรลุเปาหมายดังกลาว
ขางตน สํ าคัญคือครูจ ะตองรูจั กบูรณาการการเรียนการสอนใหเด็กและเยาวชนเห็นถึงความ

54

เชื่อมโยงในมิติตางๆ ทั้งดานสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งความเปนองครวม
นี้จะเกิดขึ้นได ครูตองโดยใชความรูและคุณธรรมเปนปจจัยในการขับเคลื่อน
นอกจากนี้ ในการสงเสริมใหนําหลักปรัชญาฯไปใชในสถานศึกษาตางๆ นั้น อาจจะใช
วิธี“เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” ตามหลักการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา สําคัญที่สุดครู
ตองเขา ใจเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกอน โดยเขาใจวาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นเปนแนวคิดที่สามารถเริ่มตน และปลูกฝงไดผานการทํากิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน
เชน กิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล อมในโรงเรียนการกําจัดขยะในโรงเรียนการสํารวจทรัพยากร
ของชุมชนฯลฯ
กอนอื่น ครูตองเขา ใจเรื่องเศรษฐกิจ พอเพี ยง ทํา ตัวเปนแบบอยา งที่ดี โดยกลั บมา
พิจารณาและวิเคราะหดูวา ในตัวครูนั้นมี ความไมพอเพียงในดานใดบาง เพราะการวิเคราะห
ปญหาจะทําใหรูและเขา ใจปญหา ที่เกิดจากความไมพ อเพียง รวมทั้งควรใหเด็กมีสวนรวมใน
การวิเคราะหปญหาดวย โดยการวิเคราะหนี้ตองดําเนินไปบนพื้นฐานของความรูและคุณธรรม
โดยเฉพาะคุณธรรมนั้น เปนสิ่ง ที่ควรปลูกฝงใหเกิดขึ้นในใจเด็กใหไดกอน ผานกิจกรรมที่ครูเปนผู
คิดขึ้นมา โดยครูในแตละโรงเรียนจะตองมานั่งพิจารณากอนวา จะเริ่มตนปลูกฝง แนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจากจุดไหน ทุกคนควรมารวมกันคิดรวมกันทํา สามัคคีกันในกระบวนการ
หารือ
หลังจากที่ครูไดคนหากิจกรรมที่จะปลูกฝงแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล ว
ครูควรจะตองตั้ง เปาหมายการสอนกอนวาครูจะสอนเด็กใหรูจั กพัฒนาตนเองไดอยางไรโดย
อาจเริ่มตนสอนจากกิจกรรมเล็ กๆนอยๆ ที่สามารถเริ่มตนจากตัวเด็กแตละคนใหไดกอน เชน
การเก็บขยะ การประหยัดพลังงาน ฯลฯ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูถึงความเชื่อมโยงระหวางปจจัย
ที่ตนเองมีตอสิ่งแวดลอมภายนอกในดานตางๆ 4 มิติ
ในสวนของการเขา ถึงนั้น เมื่อครูเขาใจแลว ครูตองคิดหาวิธีที่จ ะเขา ถึงเด็ก พิ จารณา
ดูกอนวาจะสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เขาไปในวิธีคิดและในวิชาการ
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ตาง ๆ ไดอยางไร ทั้งนี้ อาจจัดกิจกรรมกลุมใหนักเรียนไดรวมกันคิด รวมกันทํา รูจักแบงหนาที่
กันตามความสามารถของเด็กในแตล ะชวงชั้น เชน ในกิจกรรมการเก็บขยะเพื่ อรักษาความ
สะอาดของโรงเรียนนั้น ครูอาจจัดกิจกรรมสําหรับเด็กในแตละชวงชั้น คือ
ชวงชั้นที่ 1 สรา งกิจ กรรมที่ส นับสนุนใหเด็กชวยกันเก็บขยะ (ใหเด็กรูหนา ที่ของตน
ในระดับบุคคล)
ชวงชั้นที่ 2 สรางกิจกรรมที่ส นับสนุนใหเด็กชวยกันเก็บขยะและนับขยะ (ใหรูจักการ
วิเคราะหและรูถึงความเชื่อมโยงของตนเองกับสมาชิกคนอื่นๆ ในโรงเรียน)
ชวงชั้นที่ 3 สรางกิจกรรมที่สอนใหเด็กรูจักเชื่อมโยงกับชุมชนภายนอกรอบๆ โรงเรียน
เชนสรา งกิจกรรมที่สอนใหเด็กรูจักแบงแยกขยะ รวมมือกับชุมชนในการรักษาสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่ที่โรงเรียนและชุมชนของเขาตั้งอยูดวย
กิ จ กรรมทั้ ง หมดนี้ สํ า คั ญ คื อ ต อ งเน น กระบวนการมี ส ว นร ว มของทุ ก ฝ า ย
โดยสถานศึ ก ษาควรตั้ ง เป า ให เ กิ ด การจั ด การศึ ก ษาตามแนวทางของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สอดแทรกเขาไปในกระบวนการเรียนรูสอนใหเด็กพึ่งตนเองใหไดกอนจนสามารถเปนที่พึ่งของ
คนอื่นๆในสังคมไดตอไป
การจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพี ยง

สามารถดําเนินการไดใน 2 สวน

ไดแก สวนที่ 1 เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษา สวนที่ 2 เปนการจัดการเรียนรูของผูเรียน
ซึ่งสวนที่ 2 นี้ประกอบดวยการสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรและสาระเรียนรู
ในหองเรียนและประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ พอเพียงดานการศึกษาในระยะแรก ไดเริ่มจากการไปคนหา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีคุณลักษณะ และการจัดการที่สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ
พอประมาณกับศักยภาพของนักเรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้ง เชน
เด็กชวงชั้นที่ 2ทําสหกรณได เด็กชวงชั้นที่ 4 ดูแลสิ่งแวดลอม มีการส งเสริมใหใชความรูอยาง
รอบคอบระมัดระวัง ฝกใหเด็กคิดเปนทําเปนอยางมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันสงเสริมใหเด็กทํางาน
รวมกับผูอื่น มีความซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีวินัย มีสัมมาคารวะ
ปลูกฝงจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม สืบสานวัฒนธรรมไทย กลาวคือ สอนใหผูเรียน ยึดมั่นในหลัก
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ศีลธรรม พัฒนาคนใหเขารูจักทําประโยชนใหกับสังคมและชวยดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และตัว
กิจกรรมเองก็ตองยั่งยืน โดยมีภูมิคุมกันในดานตาง ๆ ถึงจะเปลี่ยนผูอํานวยการแตกิจกรรมก็ยัง
ดําเนินอยูอยางนี้เรียกวามีภูมิคุมกัน
การคนหาตัวอยางกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ก็เพื่อใหมีตัวอยางรูปธรรม ในการสรางความ
เขาใจภายในวงการศึกษาวาหลักเศรษฐกิจพอเพียงหมายความวาอยางไร และสามารถนําไปใช
ในกิจ กรรมพัฒนาผู เรียนไดอยา งไรบา ง หลั งจากนั้น ก็ส งเสริมใหบูรณาการการเรียนรูผ า น
กิ จ กรรมเหล า นี้ เข า ไปในการเรี ย นรู ส าระต า ง ๆ บู ร ณาการเข า กั บ ทุ ก สาระเรี ย นรู เช น
วิทยาศาสตร เพื่อทําใหเกิดสมดุลทางสิ่งแวดลอม บูรณาการเขากับวิชาคณิตศาสตร ในการสอน
การคํานวณที่มีความหมายในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง หรือบูรณาการเขากับสาระภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพเทคโนโลยีตาง ๆ ไดหมด นอกเหนือจากการ
สอนในสาระหลัก คือ ในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมเทานั้น
สําหรับมาตรฐานการเรียนรู มีวัตถุประสงคใหทุกชวงชั้น เขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถประยุกตใชได แตถามาตรฐานเรียนรูของทุกชวงชั้นเหมือนกันหมดก็จะมีปญหา
ทางปฏิบัติ จึงตองกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนในการเรียนการสอนของแตละชวงชั้น และแตละชั้น
ป ดังนี้
ชวงชั้นที่ 1 เนนใหเด็กพึ่ งตนเองได หรือใชชีวิตพอเพี ยงระดับบุคคลและครอบครัว
เชน ประถม 1 ชวยเหลื อคุณพ อคุณแมล างจานชาม เก็บขยะไปทิ้ง กวาดบา น จัดหนังสื อไป
เรียนเอง แบงปนสิ่ งของใหเพื่ อน กินอาหารใหหมดจาน ประถม 2 วิเคราะห รายจ า ยของ
ครอบครัว จะมีตารางกรอกคา ใชจ า ยตา งๆของครอบครั ว คุ ณ แม ซื้ออะไรบ า ง คุณ พ อซื้ อ
อะไรบาง เด็กจะไดรูพอแมหาเงินมายากแคไหน เชน ยาสีฟนหลอดละ 46 บาท จะตองไมเอา
มาบีบเลน จะตองสอนใหเด็กเห็นคุณคาของสิ่งของ ใหเด็กตระหนักถึงคุณคาของเงินทอง จะได
ฝกนิสัยประหยัด ครอบครัวมีรายไดและรายจายเทาไร เด็กจะไดฝกจิตสํานึกและนิสัยพอเพียง
มีหลายโรงเรียนทํ า แล ว ประถม 3 สอนใหรูจั กช วยเหลื อครอบครั วอยา งพอเพี ยงและรูจั ก
แบงปนชวยเหลือผูอื่น มีสวนรวมสรางครอบครัวพอเพียง
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ชวงชั้นที่ 2 ฝกใหเด็กรูจักประยุกตใชหลักความพอเพียงในโรงเรียน สามารถวิเคราะห
วางแผนและจัดทําบันทึกรายรับ - รายจายของตนเองและครอบครัวอยางมีประสิทธิภาพ มีสวน
รว มในการสร า งความพอเพี ย งระดั บ โรงเรี ยน และชุ ม ชนใกล ตั ว โดยเริ่ มจากการสํ า รวจ
ทรัพยากรตาง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน มีสวนรวมในการดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรตาง ๆ
ทั้งดา นวัตถุ สิ่ งแวดล อม ภูมิปญญา วัฒนธรรมและรวบรวมองคความรูตาง ๆ มาเปนขอมูล
ในการเรียนรูวิถีชีวิตของชุมชนและเห็นคุณคาของการใชชีวิตอยางพอเพียง
ชวงชั้นที่ 3 ประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพี ยงกับชุมชน มีส วนร วมในกิจ กรรมตา งๆ
ของชุมชนสามารถสํารวจและวิเคราะหความพอเพียงในระดับตาง ๆ และในมิติตาง ๆ ทั้งทางวัตถุ
สังคม สิ่ งแวดล อมและวัฒนธรรมในชุมชนใกลตัว เห็นคุณ คา ของการใชหลั กพอเพียงในการ
จัดการชุมชน และในที่สุดแลวสามารถนําหลักการพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของ
แตละคน จนนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูความพอเพียงไดในที่สุด
ชวงชั้นที่ 4 เตรียมคนใหเปนคนที่ดีตอประเทศชาติ สามารถทําประโยชนใหกับสังคมได
ตองเริ่มเขา ใจความพอเพียงระดับประเทศ และการพัฒนาประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัตน
เชน การวิเคราะหสถานการณการคาระหวางประเทศ หรือการศึกษาสถานการณสิ่งแวดลอม
สภาพปญหาดานสังคมเปนอยางไรแตกแยกหรือสามัคคี เปนตน
ขณะนี้ ค ณะทํ า งานขั บ เคลื่ อ นด า นการศึ ก ษาและเยาวชน ทํ า งานร ว มกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ และอีกหลายหนวยงาน วิสัยทัศนของการขับเคลื่อน คือ สานเครือขา ย
ขยายความรู ควบคูประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง และใหบุ คลากรด า นการศึ กษา สามารถนํา หลั กคิดหลั กปฏิบัติ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มาบูรณาการสูการเรียนการสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรูของทุกระดับไดอยางถูกตอง ชัดเจน
และเปนรูปธรรม ตลอดจนผูบริหารสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
บริหารสถานศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนและความสุข
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การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในองคกรธุรกิจ
เมื่อองคกรธุรกิจตระหนักถึงความจําเปนและมีความเชื่อมั่นตอการดําเนินธุรกิจดวยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจะขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในองคกร ให
มีความชัดเจนเปนรูปธรรมไดนั้น ผูนําธุรกิจตองมีความมุงมั่นและยึดถือเปนแนวปฏิบัติ ซึ่งการ
พั ฒนาองคกรและกลไกตา ง ๆ เริ่ มจากกํา หนดนโยบายเศรษฐกิจ พอเพี ยง นํ า ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับกลยุทธขององคกร โดยใชหลักความพอประมาณ ความมี
เหตุผ ล และการสรา งภูมิคุมกั นที่ดี บนพื้ นฐานความรูและคุ ณ ธรรม พรอมทั้งถา ยทอดเป น
แผนงาน และผลั กดันไปสูการปฏิบัติอยา งจริงจั งและตอเนื่อง เพื่ อใหการดําเนินกิจการของ
องคกรมีความสมดุลและเจริญเติบโตในระยะยาว อยา งไรก็ตาม แมวา ปรัชญาเศรษฐกิจ ของ
พอเพี ยงจะมีแนวคิดในกรอบเดียวกัน แตการนํา ไปประยุกตใชในองคกรธุรกิจ สามารถปรับ
ใชไดหลายรูปแบบ โดยไมมีสู ตรสํ าเร็จตายตัว

ดังนั้น ผู นํา ธุรกิจจึ งตองพิจ ารณาถึงความ

เหมาะสมกั บเงื่อ นไขและสภาวะที่อ งคก รกํ า ลั งเผชิ ญ อยู โดยประยุ กต ใ ชห ลั ก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเขากับการบริหารธุรกิจดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
ดานการผลิต
ผูนํา ธุรกิจ กํา หนดขนาดการผลิ ตที่เหมาะสม ตามกํา ลังความสามารถในการผลิตของ
องค กรโดยไมรั บ คํา สั่ งซื้ อ สิ น ค า หากความสามารถในการผลิ ต ไม เ พี ย งพอ วางแผนการใช
ทรัพ ยากร โดยยึดหลั กความคุมคา และมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
ถูกตองตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะสนับสนุนการใชวัตถุดิบที่ มีอยู ในประเทศ และเทคโนโลยี
ในการผลิตจากภูมิปญญาไทย มุงเนนคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน ไมเอารัดเอาเปรียบคูคา
วางระบบการจั ดการวัตถุดิบและสิ นคา คงคลั งอยางมีประสิ ทธิภาพ กระจายความเสี่ยงโดยมี
ผลผลิตที่ หลากหลาย มีนโยบายการจางงานเพื่อกระจายรายได โดยไมนําเครื่องจักรมาทดแทน
แรงงานโดยไมจํ า เป น และจั ด ระบบบํ า บั ด ของเสี ยโดยไมส ร า งมลพิ ษ ต อสิ่ ง แวดล อ มด า น
การตลาด
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ผูนําธุรกิจตองมีความรอบรูในธุรกิจที่ดําเนินการอยู และนําความรูในขอเท็จจริงมาใช
ในการกําหนดนโยบายการตลาด วางแผน และบริหารจัดการอยางมีเหตุผลและเปนธรรม เพื่อ
ประโยชน แ ก อ งค ก รธุ ร กิ จ อย า งแท จ ริ ง ยึ ด หลั ก การรั ก ษาความสมดุ ล ในการแบ ง ป น
ผลประโยชนของธุรกิจระหวางผูมีสวนไดสวนเสียอยางสมเหตุสมผล ตั้งแตผูบริโภค พนักงาน
บริษัทคูคา สังคม และสิ่งแวดลอม ไดแก การตั้งราคาสินคาในราคายุติธรรม หลีกเลี่ยงการ
โฆษณาชวนเชื่อเกินจริง เพื่อมุงหวังยอดขาย
ในระยะสั้น ใชกลยุทธดานการวิจัยเพื่อสรางนวั ตกรรมในสินคา ทั้งดานการออกแบบ
และพัฒนาสินคาใหม รวมถึงการแกไขและปรับปรุงสินคาเดิมใหมีคุณสมบัติ คุณประโยชน และ
คุณภาพเพิ่มขึ้น รักษาความลับของผูบริโภค ซึ่งจะชวยใหเกิดความสัมพันธทางธุรกิจ มุงดําเนิน
ธุรกิจ โดยไมเอาเปรียบผูอื่น ซื่อสัตย และมีคุณธรรมตอคูคา เพื่อสรางคุณคาใหแกองคกรธุรกิจ
ในระยะยาวส วนการขยายธุรกิจ ขององค กร ผู นํา ธุรกิ จ ตองพิ จ ารณาถึงความพรอ ม
ทุ ก ด า นอย า งรอบคอบ เน น ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามถนั ด และขยายธุ ร กิ จ อย า งค อ ยเป น ค อ ยไป
โดยตอบสนองตลาดทองถิ่นกอนขยายไปสูสวนภูมิภาคและตา งประเทศ มีมาตรการกระจาย
ความเสี่ยง โดยเพิ่มชองทางการกระจายสินคาใหม ๆ อยูเสมอ มีความรอบคอบและระมัดระวัง
ในการคิดพิจารณาตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ใหกระจางแจงในทุกแงมุม เพื่อปองกันความผิดพลาด
หรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ผู นํา ธุรกิจ ควรตรวจสอบและติดตามสภาวะทางการตลาดอยา งตอเนื่อง
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง คาดการณไดถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเพิ่ ม
โอกาสในการแข งขั น สรา งความพรอ มและปรั บตั วให เข า กั บ สถานการณ ป จ จุ บั นได อย า ง
เหมาะสม ดวยการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนภายในองคกร ประเมินสถานการณความเสี่ยง
ล วงหนา เพื่ อวางแผนรับมือไดทันทวงที เนนการกระจายความเสี่ ยงจากการมีผ ลิ ตภัณ ฑ ที่
หลากหลาย และแปรสภาพไดงายเพื่อลดผลกระทบจากวัฏจักรทางเศรษฐกิจ
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ดานการเงิน
ผูนําธุรกิจวางแผนการลงทุนในธุรกิจที่สุจริต ไมกอใหเกิดผลเสียตอสังคม วิเคราะหถึง
ความคุมคาในการลงทุนอยา งรอบคอบดวยเหตุผล และลงทุนในธุ รกิจที่หลากหลาย เพื่ อลด
ความเสี่ยงดานการเงิน หลีกเลี่ยงการลงทุนบนพื้นฐานของเงินกูที่ เกินขีดความสามารถในการ
ชําระหนี้ รักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุนใหเหมาะสม และกําหนดนโยบายการลงทุน โดยไมหวัง
ผลกําไรในระยะสั้นควรเนนความมั่นคงในระยะยาว ทํากําไรแต พอประมาณ โดยไมมากเกินไป
จนธุรกิจตองประสบภาวะเสี่ยงหรือขาดภูมิคุมกันในธุรกิจ และทํากําไรไมนอยเกินไป จนธุรกิจไม
สามารถอยู รอดได จัดระบบการสะสมเงินออมและเงินทุนหมุนเวียนอยางเหมาะสม
ผูนําธุรกิจควรสนับสนุนการกระจายอํานาจและการตัดสินใจไปยังสวนงานตาง ๆ
ในองคกรโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงใหกวา งขวางและครอบคลุมทุกส วนงาน
มุงเนนการใชงบประมาณอยางสรางสรรค โดยกําหนดกรอบแนวทางในการตัดสินใจอนุมัติและ
ดํา เนินงานโครงการตา งๆ ขององคกรใหเปนไปตามหลั กธรรมาภิบาลที่ดี มีระบบกลไกการ
ตรวจสอบและติดตามผลการใชงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง และการดําเนินงานตางๆ อยาง
โปรงใส
ดานทรัพยากรบุคคล
ผูนํา ธุรกิจเห็นคุณคาและใหความสํา คัญกับการพั ฒนาพนักงานอยา งตอเนื่อง โดยนํา
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใชใ นการบริ ห ารทรัพ ยากรบุค คลด า นต า ง ๆ ได แ ก
การคัดเลือกพนักงานดวยหลักยุติธรรม โดยเนนคนดีที่ซื่อสัตยและคนเกงที่มีคุณภาพ เนนการ
ทํางานเปนทีม ฝ กอบรมการใชหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงใหแกพนักงานทุกระดับใน
องคกร สงเสริมการศึกษาและวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม ในดานผูนําธุรกิจกับ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในองคกรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูบริโภคและองคกร
วางแผนการเตรียมความพรอมของพนักงานในอนาคต กําหนดตัวชี้วัดการประเมินผลงานดวย
ความโปรงใสและเปนธรรม เปลี่ยนแปลงระบบการเลื่อนตําแหนงจากหลักความอาวุโสหรือหลัก
อุปถัมภ เปนยึดหลักความสามารถของบุคคล กํา หนดระดับคา จางพอประมาณแกฐ านะของ
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องค ก รและสอดคล อ งกั บ ตลาดแรงงาน กํ า หนดนโยบายการดู แ ลพนั ก งานอย า งทั่ ว ถึ ง
โดยสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน
นอกจากนี้ ผู นํา ธุรกิจ ตองปลู กจิ ตสํ า นึกความพอเพียงใหแกพ นักงาน ส งเสริมการมี
คานิยมสรางสรรค และสรางจรรยาบรรณการทํางานดวยความสุจริต ขยันอดทน มีความมุงมั่น
และใชความเพียรในการฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง ตลอดจน
กระตุนใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่เชิดชูคุณธรรม สงเสริมความเกื้อกูลกันในองคกร และความ
รับผิดชอบตอสั งคม ไดแก จั ดทําแผนการประชาสัมพันธหรือรณรงคการใชหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตาม กฎระเบียบดานทรัพยสินทางปญญา การยอมรับพนักงานใน
องคกรที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ผู นํ า ธุ ร กิ จ ผลั ก ดั น การยึ ด มั่ น ในระบบคุ ณ ธรรมกั บ ทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ ง ไม เ บี ย ดบั ง
ผลประโยชน ส ว นรวม ไม ทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ มหรื อ ส ง ผลกระทบเชิ ง ลบต อ สั ง คมโดยรวม
นอกจากนี้ ผูนําธุรกิจกระตุนใหพนักงานเห็นคุณคาในการแบงปนสูสังคม ไดแก การแบงปนองค
ความรู โดยสรางเครือขายแหงการเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพรไปยังสังคมให
กว า งขวางยิ่ ง ขึ้ น ด ว ยการนํ า เสนอตั ว อย า งผ านช องทางต าง ๆ เพื่ อให มี โอกาสแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ และความรู ร วมกั น รวมถึ งการแบ งป น ทรั พ ยากรระหว า งพั น ธมิ ต รในธุ ร กิ จ
เพื่อชวยเหลือกันในเรื่องวัตถุดิบ เทคโนโลยี และองคความรูดานตาง ๆ
กรณีตัวอยาง บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํากัด
ผูประกอบการธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและอิเล็ กทรอนิกส ถือเปนองคกรตัวอยา งที่ไดรับ
รางวัล รองชนะเลิ ศ การดําเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง โดยบริษัทไดนํา
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช ป ระโยชนใ นกิ จ การสํ า คั ญ ได แ ก ด า นการผลิ ต
กระบวนการผลิตจะใชวัตถุดิบที่มีอยูในประเทศ เพื่อลดปญหาการขาดดุลทางการคา ปรับปรุง
เทคโนโลยีและการพัฒนาสินคาอยูเสมอโดยคํานึงถึงคุณภาพของสินคาและความปลอดภัยใน
การใชสินคา จัดโครงการ MIC ที่เปดโอกาสใหพนักงานไดริเริ่มและประดิษฐสิ่งตาง ๆ โดยใชภูมิ
ปญญาไทย เปนตน
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ดานการตลาด เขาใจฐานลูกคาของตนเอง จัดนโยบายดานการสงเสริมการตลาดและ
การขายที่สอดคลองและเหมาะสมกับสัญญาและขอกฎหมายของแตละประเทศ เพื่อใหดําเนิน
ธุรกิจถูกตองและเปนธรรม ดานการเงิน นับตั้งแตบริษัทเริ่มดําเนินกิจการ เมื่อป 2512 บริษัท
ไดขยายกิจการอยา งตอเนื่องโดยขยายกิจการอยา งคอยเปนคอยไป ยึดหลั กการลงทุนอยา ง
รอบคอบและมีเหตุผล จัดทํารายงานการเงินบนพื้นฐานของความเปนจริงและสงมอบในเวลาที่
กําหนด โดยไมมีการแตงรายงานการเงินที่ไมถูกตอง บริหารการเงินโดยใชหลักธรรมาภิบาล
เนนความโปรงใส และตรวจสอบได
ดานทรัพ ยากรบุคคล กํา หนดนโยบายสนับสนุนใหมีการจา งแรงงานไทย การรักษา
ระดับคาจ างและสวัสดิการใหอยูในเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด การสนับสนุนให
พนักงานเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ จัดตั้งสหกรณออม
ทรัพยในหนวยงานเพื่อสงเสริมใหพนักงานวางแผนการใชจายเงิน ลดปญหาหนี้สิน สรางวินัย
การออม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน นอกจากนี้ พนักงานทุกคนจะไดรับการปลูกฝง
ใหใชชีวิตแบบเรียบงาย มีคุณธรรมซื่อสัตย และมีจิตสํานึกที่ดีตอตนเองและสังคม
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทสรางระบบบําบัดน้ําเสีย โดยนําน้ําที่ไดรับการบําบัด
แลวกลั บไปใชเปนน้ําชักโครกในหองสุขา การนําความรอนที่ปลอยทิ้งมาใชประโยชนในการ
อบโฟม รณรงคการประหยัดพลังงานโดยใชโซลาเซลลในการผลิตน้ํารอน ใชกาซ LPG แทน
น้ํา มัน เบนซิ น รณรงคก ารจั ด การขยะรีไ ซเคิ ล เพื่ อลดจํ า นวนขยะ บริ ษัท จั ด โครงการและ
กิจกรรมเพื่อชวยสังคมมากมายและตอเนื่อง เชน สรางเครือขายทางสังคม โดยเปดโอกาสให
หนวยงานภายนอกเขามาศึกษาดูงาน จัดโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ไดแก การจัดแพทย
เคลื่อนที่ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย การบริจาคสิ่งของ การมอบทุนการศึกษาแก บุตรพนักงาน
และบุคคลภายนอก การบริจาคโลหิต และจัดกิจกรรมชวยเหลือเด็กกําพรา เปนตน (สํานักงาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2551: 1-10)
ในปจ จุ บันบริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํ ากัด มุงทํา ธุรกิจ ดวยกลยุทธ “Green”
หรือ“นวัตกรรมสีเขียวเพื่อโลกสีขาว” ในทุกสวนงานขององคกร ซึ่งประกอบดวย 5 สวน คือ
(นงคนาถ หานวิไล, 2551: 1)

63

1. Green Product หมายถึง สินคาทุกชนิดของบริษัทจะตองประหยัดพลังงานและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการลดภาวะโลกรอน
2. Green Factory หมายถึง โรงงานของบริษัทปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่เนนการ
รักษาสิ่งแวดลอม โดยสินคาเกือบทุกชนิดสามารถนํามารีไซเคิลได และใชวัตถุดิบทีไมกอใหเกิด
มลพิษตอสิ่งแวดลอม
3. Green Office หมายถึง สภาพแวดลอมภายในองคกร รวมถึงพนักงานทั้ งหมด
รวมกันปรับเปลี่ ยนใหเปนองคกรสี เขียวที่ ทุกฝ ายรวมรักษาสิ่ งแวดลอม เชน การรณรงคให
พนักงานชวยกันประหยัดไฟและประหยัดน้ํา
4. Green Purchasing หมายถึง การซื้อใชวัตถุดิบที่รักษาสิ่งแวดลอม เชน การใช
กระดาษรีไซเคิล
5. Green CSR หมายถึง การทําประโยชนสูงสุดเพื่อสังคม
จากการวิ จั ย ของผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.สุ ข สรรค กั น ตะบุ ต ร (2551: 35) เรื่ อ ง
“ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ การบริ ห ารองค ก รและทรั พ ยากรมนุ ษ ย เ พื่ อ ความยั่ ง ยื น ”
โดยศึกษาจากองคกรธุรกิจขนาดยอมจํานวน 296 แหงของประเทศไทย และองคกรธุรกิจขนาด
ใหญจ ากกลุมประเทศตะวันตก จํ านวน 28 องคกร ซึ่งใชระยะเวลาในการวิจัยทั้งสิ้น 4 ป
พบวา องคกรธุรกิจที่ทําการวิจัยทุกองคกรสามารถประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนได โดยผูนํา
องคกรดําเนินธุรกิจสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนเพื่อสรางความรู ความเขาใจ ปลูกฝง
ปรับเปลี่ ยนกระบวนทัศนในการดํารงชีวิตเกี่ยวกับหลั กเศรษฐกิจพอเพี ยงใหประชาชนทุกคน
จนสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหไดอยางเหมาะสมกับตนเอง
ครอบครั ว องคกร ชุมชน ตลอดจนนําไปสู การปรับแนวทางการพั ฒนาให อยูบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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