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คาํนํา 
 

 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใช้หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

พุทธศกัราช ���� เมื�อวนัที� �� กนัยายน พ.ศ. ���� แทนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัการศึกษานอกโรงเรียน 

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ���� ซึ�งเป็นหลกัสูตรที�พฒันาขึ�นตามหลกัปรัชญาและ

ความเชื�อพื�นฐานในการจดัการศึกษานอกโรงเรียนที�มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูใ้หญ่มีการเรียนรู้และสั�งสม

ความรู้และประสบการณ์อยา่งต่อเนื�อง 

 ในปีงบประมาณ ���� กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดแผนยทุธศาสตร์ในการขบัเคลื�อนนโยบาย

ทางการศึกษาเพื�อเพิ�มศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัใหป้ระชาชนไดม้ีอาชีพที�สามารถสร้าง

รายได้ที�ม ั�งคั�งและมั�นคง เป็นบุคลากรที�มีวินัย เปี� ยมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึก

รับผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื�น สาํนักงาน กศน. จึงไดพ้ิจารณาทบทวนหลกัการ จุดหมาย มาตรฐาน ผล

การเรียนรู้ที�คาดหวงั และเนื�อหาสาระ ทั�ง � กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั

การศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ���� ใหม้ีความสอดคลอ้งตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการซึ�ง

ส่งผลให้ตอ้งปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการเพิ�มและสอดแทรกเนื�อหาสาระเกี�ยวกับอาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรมและการเตรียมพร้อมเพื�อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที�มีความเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั แต่

ยงัคงหลกัการและวิธีการเดิมในการพฒันาหนังสือที�ให้ผูเ้รียนศึกษาค้นควา้ความรู้ดว้ยตนเอง ปฏิบัติ

กิจกรรม ทาํแบบฝึกหัด เพื�อทดสอบความรู้ความเขา้ใจ มีการอภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบักลุ่ม หรือ

ศึกษาเพิ�มเติมจากภูมิปัญญาทอ้งถิ�น แหล่งการเรียนรู้และสื�ออื�น 

 การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั� งนี�  ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ�งจากผูท้รงคุณวุฒิในแต่ละ

สาขาวิชา และผูเ้กี�ยวขอ้งในการจดัการเรียนการสอนที�ศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลองค์ความรู้จากสื�อ 

ต่าง ๆ มาเรียบเรียงเนื�อหาใหค้รบถว้นสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั ตวัชี� วดัและกรอบ

เนื�อหาสาระของรายวิชา สาํนกังาน กศน.ขอขอบคุณผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้งทุกท่านไว ้ณ โอกาสนี�  และหวงัว่า

หนงัสือเรียนชุดนี� จะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียน ครู ผูส้อน และผูเ้กี�ยวขอ้งในทุกระดบั หากมีขอ้เสนอแนะ

ประการใด สาํนกังาน กศน.ขอนอ้มรับดว้ยความขอบคุณยิ�ง 
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คาํแนะนําการใช้หนังสือเรียน 

 หนงัสือเรียนสาระทกัษะการดาํเนินชีวิต รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทช����� ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ เป็นแบบเรียนที�จดัทาํขึ�น สาํหรับผูเ้รียนที�เป็นนกัศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนงัสือเรียนสาระทกัษะการดาํเนินชีวิต รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ผูเ้รียนควรปฏิบติัดงันี�  

1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อและสาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรู้  ระดบัผล 

การเรียนรู้ที�คาดหวงั และขอบข่ายเนื�อหาของรายวิชานั�น ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนื� อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทํากิจกรรมตามที�ก ําหนด  

แลว้ตรวจสอบกบัแนวตอบกิจกรรมตามที�กาํหนด ถา้ผูเ้รียนตอบผดิควรกลบัไปศึกษาและทาํความเขา้ใจ

ในเนื�อหานั�นใหม่ใหเ้ขา้ใจ ก่อนที�จะศึกษาเรื�องต่อ ๆ ไป 

3. ปฏิบติักิจกรรมทา้ยเรื�องของแต่ละเรื�อง เพื�อเป็นการสรุปความรู้ ความเขา้ใจของเนื�อหาในเรื�อง

นั�นๆ อีกครั� ง และปฏิบติักิจกรรมของแต่ละเนื�อหา แต่ละเรื�อง ผูเ้รียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและ

เพื�อนๆ ที�ร่วมเรียนในรายวิชาและระดบัเดียวกนัได ้

4. หนงัสือเรียนเล่มนี�มี  � บท คือ 

บทที�  �     ความพอเพียง 

บทที�  �     การประกอบอาชีพอยา่งพอเพียง 

  บทที�  �     การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง 

  บทที�  �      เครือข่ายดาํเนินชีวิตแบบพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้าง รายวชิาเศรษฐกจิพอเพยีง ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น (ทช�����) 
 

สาระสําคญั 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที�พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที��) 

ทรงพระราชดาํรัสชี�แนะแนวทางการดาํรงอยูแ่ละการปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัใหด้าํเนินชีวิต

ไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื�อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง 

หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นที�จะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี

พอสมควรต่อผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงทั�งภายนอกและภายใน ทั�งนี� จะตอ้งอาศยัความ

รอบรู้ ความรอบคอบและความระมดัระวงัอยา่งยิ�งในการนาํวิชาการต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนและ

ดาํเนินการทุกขั�นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื�นฐานจิตใจของคนในชาติใหม้ีสาํนึกใน

คุณธรรม ความซื�อสตัยสุ์จริตและใหม้ีความรอบรู้ที�เหมาะสมดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มี

สติปัญญาและความรอบคอบ เพื�อใหส้มดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วและ

กวา้งขวาง ทั�งดา้นวตัถุ สงัคม สิ�งแวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

1. อธิบายแนวคิด หลกัการ ความหมาย ความสาํคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้

2. บอกแนวทางในการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ 

3. เห็นคุณค่าและปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. แนะนาํ ส่งเสริมใหส้มาชิกในครอบครัวและชุมชนใหเ้ห็นคุณค่าและนาํไปปฏิบติัใน 

การดาํเนินชีวิต 

 

ขอบข่ายเนื�อหา 

  บทที�  �  ความพอเพียง 

  เรื�องที�  �   ความเป็นมา ความหมาย หลกัการแนวคิดของหลกัปรัชญาของ 

                                             เศรษฐกิจพอเพียง 

  เรื�องที�  �   การแสวงหาความรู้ 

              บทที�  �  การประกอบอาชีพอยา่งพอเพียง  

  เรื�องที�  �   หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการจดัการทรัพยากรที�มีอยูข่องตนเอง 

                                            ครอบครัว ชุมชน 

  เรื�องที�  �   หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการประกอบอาชีพ 

 



 

 บทที� �    การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง  

  เรื�องที�  �  การวางแผนการประกอบอาชีพ  ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

            เรื�องที�  �  โครงการและแผนงานประกอบอาชีพ ตามหลกัปรัชญา 

                  ของเศรษฐกิจพอเพียง      

               บทที� �  เครือข่ายดาํเนินชีวิตแบบพอเพียง   

  เรื�องที�  �  การส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบติัตามหลกัปรัชญา                                            

                             ของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล ชุมชน ที�ประสบผลสาํเร็จ  

            เรื�องที�  �  การสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพและการดาํเนินชีวิต   

         ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

            เรื�องที�  �  กระบวนการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจพอเพียง



1 

บทที�  � 

ความพอเพยีง 

 
สาระสําคญั 

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัคิด หลกัปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตตามแนวทางสายกลางของกลุ่ม

บุคคลทุกระดบั ตั�งแต่ระดบัครอบครัว ชุมชน และระดบัประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจให ้

กา้วทนัต่อความเปลี�ยนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์ดว้ยความพอเพียง คือมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล  

มีระบบภูมิคุ ้มกันในตัวที�ดีต่อการมีผลกระทบต่างๆ อนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงทั�งภายนอกและ

ภายในประเทศ โดยจะตอ้งมีความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงั ควบคู่ไปกบัการมีความรู้ 

ที�เหมาะสม มีความสาํนึกในคุณธรรม เพื�อใหส้มดุลและพร้อมรองรับการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ

กวา้งขวางทั�งทางดา้นวตัถุ สงัคม สิ�งแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ผลการเรียนที�คาดหวงั 

 อธิบายแนวคิด หลกัการ ความหมาย ความสาํคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้

 

ขอบข่ายเนื�อหา 

 เรื�องที�  �  ความเป็นมา ความหมาย ของหลกัการแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เรื�องที�  �  การแสวงหาความรู้ 
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เรื�องที�  �  ความเป็นมา ความหมาย หลักการแนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

               พอเพยีงความเป็นมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
                เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที�ชี�แนวทางการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตน ที�พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที��) มีพระราชดาํรัสแก่พสกนิกรชาวไทยมาตั�งแต่ปี พ.ศ. ����  

มีใจความว่า  “...การพฒันาประเทศจาํเป็นตอ้งทาํตามลาํดบัขั�น ตอ้งสร้างพื�นฐาน คือ ความพอมี พอกิน 

พอใช ้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื�องตน้ก่อนโดยใชว้ิธีการและใชอุ้ปกรณ์ที�ประหยดั แต่ถกูตอ้งตาม

หลกัวิชา เมื�อไดพ้ื�นฐานมั�นคงพร้อมพอควร และปฏิบติัไดแ้ลว้ จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและ

ฐานะเศรษฐกิจขั�นที�สูงขึ�นโดยลาํดบัต่อไป...” และนบัจากนั�นเป็นตน้มาพระองคไ์ดท้รงเนน้ย ํ�าถึงแนว

ทางการพฒันาหลกัแนวคิดพึ�งตนเองเพื�อใหเ้กิดความพอมี พอกิน พอใชข้องคนส่วนใหญ่ โดยใชห้ลกั

ความพอประมาณ การคาํนึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี ตลอดจนทรงเตือนสติปวงชนชาว

ไทยไม่ใหป้ระมาท มีความตระหนกัถึงการพฒันาอยา่งเป็นขั�นเป็นตอนที�ถกูตอ้งตามหลกัวิชา และการมี

คุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบติัและการดาํรงชีวิต 

 ในปี พ.ศ. ���� ประเทศไทยประสบกบัภาวะวกิฤติเศรษฐกิจ นบัว่าเป็นบทเรียนของการพฒันาที�

ไม่สมดุลและไม่มีเสถียรภาพ  ซึ�งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนส่วนใหญ่ ส่วนหนึ�งเป็นผล

มาจากการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมที�ไม่ไดค้าํนึงถึงระดบัความเหมาะสมกบัศกัยภาพของประเทศ หรือ

ความพร้อมของคนและระบบและอีกส่วนหนึ�งนั�น การหวงัพึ�งพิงจากต่างประเทศมากเกินไปทั�งในดา้น

ความรู้ เงินลงทุน หรือตลาด โดยไม่ไดเ้ตรียมสร้างพื�นฐานภายในประเทศใหม้ีความมั�นคงและเขม้แข็ง 

หรือสร้างภูมิคุม้กนัที�ดีเพื�อใหส้ามารถพร้อมรับความเสี�ยงจากความผกผนัเปลี�ยนแปลงของปัจจยัภายใน

และภายนอก บทเรียนจากการพฒันาที�ผา่นมานั�นทาํใหป้ระชาชนคนไทยทุกระดบัในทุกภาคส่วนของ

สงัคม ทั�งภาครัฐ เอกชน ประชาสงัคม นกัวิชาการ หนักลบัมาทบทวนแนวทางการพฒันาและการดาํเนิน

ชีวิตของคนในชาติ  แลว้มุ่งใหค้วามสาํคญักบัพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช (รัชกาลที��) ในเรื�องการพฒันาและการดาํเนินชีวติแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาคน้ควา้

พฒันาความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั�งในเชิงกรอบแนวคิดทางทฤษฎีและใชเ้ป็น

แนวในการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัมากขึ�น 

 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ไดเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงาน

ต่างๆ มาร่วมกนัพิจารณา กลั�นกรอง พระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

(รัชกาลที��) ที�ไดพ้ระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องเศรษฐกิจพอเพียง

แลว้สรุปเป็นนิยามความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และไดอ้ญัเชิญเป็นปรัชญานาํทาง 

ในการจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที� � (พ.ศ. ���� - ����) และฉบบัที� ��  
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(พ.ศ. ���� - ����)เพื�อส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกระดบัและทุกภาคส่วนของสงัคมมคีวามเขา้ใจในหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนาํไปเป็นพื�นฐานและแนวทางในการดาํเนินชีวิตอนัจะนาํไปสู่การ

พฒันาที�สมดุลและย ั�งยนื ประชาชนมคีวามเป็นอยูร่่มเยน็เป็นสุข สงัคมมีความเขม้แข็ง และประเทศชาติมี

ความมั�นคง 

 

ความหมายปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที�เป็นแนวคิด หลกัการ และแนวทางปฏิบติัตนของแต่ละ

บุคคลและองคก์รทุกระดบัตั�งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน และระดบัประเทศทั�งในการพฒันาและ

บริหารประเทศให้ดาํเนินไปในทางสายกลาง โดยคาํนึงถึงความพอประมาณกับศกัยภาพตนเองและ

สภาวะแวดลอ้ม ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุม้กนัที�ดีในตวัเองโดยใชค้วามรู้อย่างถูกหลกัวิชาการดว้ย

ความรอบคอบและระมดัระวงัควบคู่ไปกบัการมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนกนั แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั

และร่วมมือปรองดองกนัในสังคม ซึ�งนําไปสู่ความสามคัคี การพฒันาที�สมดุลและย ั�งยืนพร้อมรับต่อ 

การเปลี�ยนแปลงภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ได ้

 

หลกัแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที��) ไดพ้ฒันาหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื�อที�จะใหพ้สกนิกรชาวไทยไดเ้ขา้ถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื�อคงไวซึ้�งทฤษฎี

ของการพฒันาที�ย ั�งยนื ทฤษฎีนี� เป็นพื�นฐานของการดาํรงชีวิตซึ�งอยูร่ะหว่างสงัคมระดบัทอ้งถิ�นและตลาด

ระดบัสากล จุดเด่นของแนวปรัชญานี� คือแนวทางที�สมดุล โดยใชห้ลกัธรรมชาติที�เป็นเหตุเป็นผลอยา่ง

เชื�อมโยง พฒันาใหท้นัสมยั และกา้วสู่ความเป็นสากลได ้โดยปราศจากการต่อตา้นกระแสโลกาภิวตัน ์

 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสาํคญัในช่วงปี พ.ศ. ���� เมื�อปีที�ประเทศไทยตอ้งการ

รักษาความมั�นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพื�อที�จะยืนหยดัในการพึ�งตนเองและพฒันานโยบาย         

ที�สาํคญัเพื�อการฟื� นฟเูศรษฐกิจของประเทศ โดยการสร้างแนวคิดเศรษฐกิจที�พึ�งตนเองได ้ซึ�งคนไทยจะ

สามารถเลี�ยงชีพโดยอยูบ่นพื�นฐานของความพอเพียงและการนาํแนวคิดดงักล่าวมาใชก้็ไดผ้า่นการทดลอง

ในพระตาํหนกัสวนจิตรลดารโหฐานและโครงการในภูมิภาคต่าง ๆ หลายโครงการ 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที��) มีพระราชดาํริว่า มนัไม่ไดม้ีความ

จาํเป็นที�เราจะกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIC) พระองคไ์ดท้รงอธิบายว่า ความพอเพียงและการ

พึ�งตนเอง คือ ทางสายกลางที�จะป้องกนัการเปลี�ยนแปลงความไม่มั�นคงของประเทศได ้และการดาํเนินชีวิต

ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเชื�อว่าจะสามารถปรับเปลี�ยนโครงสร้างทางสงัคมของชุมชนใหดี้ขึ�น โดยมี

ปัจจยั � อยา่ง คือ 

1. การผลิตจะตอ้งมีความสมัพนัธก์นัระหว่างปริมาณผลผลิตและการบริโภค 

2. ชุมชนจะตอ้งมีความสามารถในการจดัการทรัพยากรของตนเองอยา่งครบวงจร 
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ผลที�เกิดขึ�น คือ 

1. เศรษฐกิจพอเพียงสามารถที�จะคงไวซึ้�งขนาดของประชากรที�ไดส้ดัส่วน 

2. ใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และปราศจากการแทรกแซงจากปัจจยัภายนอก 

ปัจจุบนัแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดม้ีการนาํไปใชเ้ป็นนโยบายของรัฐบาล และปรากฏใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ���� มาตรา �� (�) ว่า “การบริหารราชการแผ่นดินให้

เป็นไปเพื�อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและความมั�นคงของประเทศอย่างย ั�งยืน โดยต้องส่งเสริมการ

ดาํเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคาํนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสาํคญั” 

 การพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาที�ตั�งอยูบ่นพื�นฐานทางสายกลาง

และความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ ้มกันในตัวที� ดี

ตลอดจนใชค้วามรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตดัสินใจและการกระทาํ 

 

 ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมหีลกัการพจิารณา � ส่วน ดังนี� 

 �.  กรอบแนวคิด  เป็นปรัชญาที�ชี�แนะแนวทางการดาํรงชีวิตและการปฏิบติัตนในทางที�ควรจะเป็น

โดยมีพื�นฐานจากวิถีชีวิตดั�งเดิมของสังคมไทยที�นาํมาประยุกต์ใช้ไดต้ลอดเวลา และเป็นการมองโลก 

เชิงระบบที�มีการเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพน้จากภยัและวิกฤติเพื�อความมั�นคงและ 

ความย ั�งยนืของการพฒันา 

 �.  คุณลกัษณะของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาํมาประยุกต์ใชก้บัการปฏิบติัตนได้

ในทุกระดบัโดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลางและการพฒันาอยา่งเป็นขั�นตอน 

 �.  คาํนิยามความพอเพียง ประกอบดว้ย � คุณลกัษณะ ดงันี�  

      �.� ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที�ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผูอ้ื�น การจะทาํอะไรตอ้งมีความพอดี พอเหมาะ พอควร ต่อความจาํเป็น เหมาะสม

กับฐานะของตนเอง สภาวะสังคมแวดลอ้ม รวมทั�งวฒันธรรมในแต่ละท้องถิ�น และไม่น้อยเกินไป

จนกระทั�งไม่เพียงพอที�จะดาํเนินการได ้ซึ�งการตดัสินว่าในระดบัพอประมาณนั�นจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ 

ความรอบคอบในการวางแผนและตดัสินใจอย่างมีคุณธรรมดว้ย  เช่น ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ื�น  

ไม่ทาํใหส้งัคมเดือดร้อน ไม่ทาํลายธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

 �.� ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเกี�ยวกบัระดบัความพอเพียงนั�น จะตอ้งเป็นไปอย่าง

มีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนคาํนึงถึงผลที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากการกระทาํนั�น

อย่างรอบคอบ ครบวงจรบนพื�นฐานของความถูกต้อง ความเป็นจริง ตามหลกัวิชาการ หลกักฎหมาย  
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หลกัศีลธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมที�ดีงาม ทั�งในระยะยาว ทั�งต่อตนเอง ผูอ้ื�น และส่วนรวม การคิด

พิจารณาแยกแยะใหเ้ห็นความเชื�อมโยงของเหตุ ปัจจยัต่างๆ อยา่งต่อเนื�อง อยา่งเป็นระบบจะทาํใหบ้รรลุ 

เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีขอ้ผดิพลาดนอ้ย การที�จะวางแผนดาํเนินการสิ�งใดอย่างสมเหตุสมผล 

ตอ้งอาศยัความรอบรู้ ขยนัหมั�นเพียร อดทนที�จะจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและแสวงหาความรู้ที�

ถูกตอ้งอย่างสมํ�าเสมอ มีความรอบคอบในความคิด พิจารณาตัดสินใจ โดยใช้สติ ปัญญา อย่างเฉลียว

ฉลาดในทางที�ถกูที�ควร 

 �.� การมีภูมิคุ ้มกนัในตวัที�ดี หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี�ยน

ดา้นต่างๆ ที�จะเกิดทั�งในดา้นเศรษฐกิจสังคม สิ�งแวดลอ้ม และวฒันธรรม เพื�อให้สามารถปรับตวัและ

รับมือไดท้นัที หรือกล่าวไดว้่าการที�จะทาํอะไรอย่างไม่เสี�ยงเกินไป ไม่ประมาท คิดถึงแนวโน้มความ

เป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ที�อาจจะเกิดขึ�นได ้แลว้เตรียมตนเอง เตรียมวิธีการทาํงานรองรับกบัการ

เปลี�ยนแปลงต่างๆ เพื�อใหก้ารทาํงานสามารถดาํเนินเป็นไปไดอ้ย่างราบรื�นและนาํมาซึ�งผลประโยชน์ใน

ระยะยาวและความสุขที�ย ั�งยนื 

 �.  เงื�อนไขการตดัสินและการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียง ตอ้งอาศยัทั�งความรู้

และคุณธรรมเป็นพื�นฐาน ดงันี�  

 �.�  เงื�อนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เกี�ยวกบัวิชาการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งอย่างรอบดา้น 

ความรอบคอบที�จะนําความรู้เหล่านั�นมาพิจารณาให้เชื�อมโยงกนัเพื�อประกอบการวางแผนและความ

ระมดัระวงัในขั�นปฏิบติั 

 �.�  เ งื� อนไขคุณธรรม คุณธรรมที�จะต้องเสริมสร้างให้เป็นพื�นฐานของคนในชาติ 

ประกอบดว้ย มีความตระหนกัในคุณธรรม มีความซื�อสัตยสุ์จริต มีความอดทน มีความเพียร รู้ผิดรู้ชอบ 

ใช้สติปัญญาในการดาํเนินชีวิตอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่โลภและไม่ตระหนี�  รู้จักแบ่งปันและ

รับผดิชอบในการอยูร่่วมกบัผูอ้ื�นในสงัคม 

 �.  แนวทางการปฏิบัติ/ผลที�คาดว่าจะได้รับจากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยกุตใ์ช ้คือ การพฒันาที�สมดุลและย ั�งยนื พร้อมกบัการเปลี�ยนแปลงในทุกดา้นทั�งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 

สิ�งแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลย ี

 

 

 

 
 

 

 

 

 



6 

 

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

แผนภาพแสดงแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง � ห่วง � เงื�อนไข 

 

 ระบบเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเนน้ใหบุ้คคลสามารถประกอบอาชีพไดอ้ย่างย ั�งยืน และใชจ่้ายเงินที�

ไดม้าอยา่งพอเพียงและประหยดั  ตามกาํลงัของเงินของบุคคลนั�น โดยหลีกเลี�ยงการกูห้นี� ยืมสิน และถา้มี

เงินเหลือก็แบ่งเก็บออมไวบ้างส่วน ช่วยเหลือผูอ้ื�นบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพื�อปัจจยัเสริมอีก

บางส่วน (ปัจจยัเสริมในที�นี� เช่น ท่องเที�ยว ความบันเทิง เป็นตน้) สาเหตุที�แนวทางการดาํรงชีวิตอย่าง

พอเพียง ไดถ้กูกล่าวถึงอยา่งกวา้งขวางในขณะนี�  เพราะสภาพการดาํรงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปัจจุบนั

ไดถ้กูปลกูฝัง สร้าง หรือกระตุน้ใหเ้กิดการใชจ่้ายอยา่งเกินตวั ในเรื�องที�ไม่เกี�ยวขอ้งหรือเกินกว่าปัจจยัใน

การดาํรงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตวั ความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตวั

ตามแฟชั�น การพนันหรือเสี�ยงโชค เป็นต้น จนทําให้ไม่มีเงินเพียงพอเพื�อตอบสนองความต้องการ

เหล่านั�น ส่งผลใหเ้กิดการกูห้นี� ยมืสิน เกิดเป็นวฎัจกัรที�บุคคลหนึ�งไม่สามารถหลุดออกมาได ้ถา้ไม่เปลี�ยน

แนวทางในการดาํรงชีวิต 

 �� นักคิดระดับโลกเห็นด้วยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีการนําเสนอบทความ                   

บทสมัภาษณ์เป็นการยื�นขอ้เสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหแ้ก่โลก เช่น  

 ศ.ดร.วูล์ฟกัง ซัคส์ นักวิชาการด้านสิ�งแวดลอ้มคนสําคัญของประเทศเยอรมนี สนใจการ

ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้ป็นที�รู้จกัในเยอรมนี 

 ศ.ดร.อมาตยา เซน ศาสตราจารยช์าวอินเดีย เจา้ของรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี ���� 

มองว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการใชสิ้�งต่าง ๆ ที�จาํเป็นต่อการดาํรงชีพ และใช้โอกาสให้

พอเพียงกบัชีวิตที�ดี ซึ�งไม่ไดห้มายถึงความไม่ตอ้งการ แต่ตอ้งรู้จกัใชชี้วิตให้ดีพอ อย่าให้ความสาํคญักบั

เรื�องของรายไดแ้ละความรํ� ารวยแต่ใหม้องที�คุณค่าของชีวิตมนุษย ์

เงื�อนไข ความรู้ 
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 

เงื�อนไข คุณธรรม 

(ซื�อสัตย์ สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน) 

นํา
สู่ 
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 นายจิกมี ทินเลย์ กษัตริยแ์ห่งประเทศภูฎานให้ทรรศนะว่า หากประเทศไทยกําหนดเรื� อง

เศรษฐกิจพอเพียงใหเ้ป็นวาระระดบัชาติ และดาํเนินตามแนวทางนี�อยา่งจริงจงั “ผมว่าประเทศไทย 

สามารถสร้างโลกใบใหม่จากหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างชีวิตที�ย ั�งยืน และสุดทา้ยจะไม่หยุด

เพียงแค่ในประเทศ แต่จะเป็นหลกัการและแนวปฏิบติัของโลก ซึ�งหากทาํไดส้าํเร็จไทยก็คือผูน้าํ” 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี�  ไดรั้บการเชิดชูสูงสุดจากองคก์ารสหประชาชาติ (UN) โดยนาย

โคฟี อนันนั ในฐานะเลขาธิการองคก์ารสหประชาชาติ ไดทู้ลเกลา้ฯ ถวายรางวลั The Human 

Development Lifetime Achievement Award แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

(รัชกาลที��) เมื�อวนัที� �� พฤษภาคม ���� และไดม้ีปาฐกถาถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็น

ปรัชญาที�มีประโยชนต่์อประเทศไทยและนานาประเทศ และสามารถเริ�มไดจ้ากการสร้างภูมิคุม้กนัใน

ตนเอง สู่หมู่บา้น และสู่เศรษฐกิจในวงกวา้งขึ�นในที�สุด นาย Hakan Bjorkman รักษาการผูอ้าํนวยการ 

UNDP ในประเทศไทยกล่าวเชิดชูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ UNDP นั�นตระหนกัถึงวิสยัทศัน์

และแนวคิดในการพฒันาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที��)โดยที�

องคก์ารสหประชาชาติไดส้นบัสนุนใหป้ระเทศต่าง ๆ ที�เป็นสมาชิก ��� ประเทศยดึเป็นแนวทางสู่การ

พฒันา ประเทศแบบยั�งยนื 

 

หลกัการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที��)ทรงพระราชทานแก่พสกนิกร 

ชาวไทยในเรื�องเศรษฐกิจพอเพียงนั�น คือการมุ่งเนน้ใหย้ดึวิถีชีวิตไทย โดยหนักลบัมายดึเสน้ทางสาย

กลาง (มชัฌิมาปฏิปทา) ในการดาํเนินชีวิตใหส้ามารถพึ�งตนเองได ้โดยใชห้ลกัการพึ�งตนเอง � ประการ 

คือ (สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพื�อประสานงานโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ,����:�-�) 

 �.  ด้านจติใจ ทาํตนใหเ้ป็นที�พึ�งของตนเอง มีจิตใจที�เขม้แขง็ มีจิตสาํนึกที�ดี สร้างสรรคใ์หต้นเอง

และชาติโดยรวม มจิีตใจเอื�ออาทร ประนีประนอม ซื�อสตัยสุ์จริต เป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที�ตั�ง  

ดงักระแสพระราชดาํรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที��) เกี�ยวกบัการ

พฒันาความว่า “...บุคคลตอ้งมีรากฐานทางจิตใจที�ดี คือ ความหนกัแน่นมั�นคงในสุจริตธรรมและความ

มุ่งมั�นที�จะปฏิบติัหนา้ที�ใหจ้นสาํเร็จ ทั�งตอ้งมีกุศโลบายหรือวิธีการอนัแยบยลในการปฏิบติังาน ประกอบ

พร้อมดว้ยจึงจะสมัฤทธิ� ผลที�แน่นอนและบงัเกิดประโยชนอ์นัย ั�งยนืแก่ตนเองและแผน่ดิน...” 

 �.  ด้านสังคม แต่ละชุมชนตอ้งช่วยเหลือเกื�อกูลกนั เชื�อมโยงกนัเป็นเครือข่ายชุมชนที�แข็งแรง 

เป็นอิสระ ดงักระแสพระราชดาํรัสความว่า “...เพื�อใหง้านรุดหนา้ไปพร้อมเพรียงกนั ไม่ลดหลั�น จึงขอให้

ทุกคนพยายามที�จะทาํงานในหน้าที�อย่างเต็มที� และให้มีการประชาสัมพนัธ์กนัให้ดี เพื�อให้งานทั�งหมด

เป็นงานที�เกื�อหนุนสนบัสนุนกนั...” 

 �.  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม ใหใ้ชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดพร้อมทั�งการเพิ�มมูลค่า

โดยใหย้ดึหลกัการของความย ั�งยนืและเกิดประโยชน์สูงสุด ดงักระแสพระราชดาํรัสความว่า “...ถา้รักษา 



8 

สิ�งแวดลอ้มใหเ้หมาะสม นึกว่าอยูไ่ดอ้ีกหลายร้อยปี ถึงเวลานั�นลูกหลานของเรามาก็อาจหาวิธีแกปั้ญหา

ต่อไปเป็นเรื�องของเขา ไม่ใช่เรื�องของเรา แต่เราก็ทาํได ้ไดรั้กษาสิ�งแวดลอ้มไวใ้หพ้อสมควร...” 

 �.  ด้านเทคโนโลย ีจากสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยทีี�เขา้มาใหม่ทั�งดีและไมดี่ 

จึงตอ้งแยกแยะบนพื�นฐานของภูมิปัญญาชาวบา้น และเลือกใชเ้ฉพาะที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

สภาพแวดลอ้ม ภูมิประเทศ สังคมไทย และควรพฒันาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง ดงักระแส 

พระราชดาํรัสความว่า “...การส่งเสริมที�ชาวบา้นชาวชนบทขาดแคลน และความตอ้งการ คือ ความรู้ใน

ดา้นเกษตรกรรมโดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่เป็นสิ�งที�เหมาะสม...” “...การใชเ้ทคโนโลยีอย่างใหญ่โตเต็ม

รูปหรือเต็มขนาดในงานอาชีพหลกัของประเทศยอ่มจะมีปัญหา...” 

 �.  ด้านเศรษฐกจิ แต่เดิมนกัพฒันามกัมุ่งที�จะเพิ�มรายไดแ้ละไม่มีการมุ่งที�การลดรายจ่าย ในเวลา

เช่นนี� จะตอ้งปรับทิศทางใหม่ คือ จะตอ้งมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นสาํคญัและยึดหลกัพออยู่ พอกิน พอใช ้

และสามารถอยูไ่ดด้ว้ยตนเองในระดบัเบื�องตน้ ดงักระแสพระราชดาํรัสความว่า “...การที�ตอ้งการให้ทุกคน

พยายามที�จะหาความรู้และสร้างตนเองใหม้ั�นคงนี� เพื�อตนเอง เพื�อที�จะให้ตวัเองมีความเป็นอยู่ที�กา้วหน้า  

ที�มีความสุข พอมี พอกิน เป็นขั�นหนึ�งและขั�นต่อไป ก็คือให้มีเกียรติว่ายืนไดด้ว้ยตนเอง...” “...หากพวก

เราร่วมมือร่วมใจกนัทาํสกัเศษหนึ�งส่วนสี� ประเทศชาติของเราก็สามารถรอดพน้จากวิกฤติได.้..” 

 

ความสําคญัของปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศและพฒันาคน ดงันี�  

 �.  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที�มีความสาํคญัยิ�งสาํหรับการขจดัความยากจน และการลดความ

เสี�ยงทางเศรษฐกิจ 

 �.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื�นฐานของการสร้างพลงัอาํนาจของชุมชนและการพฒันา

ศกัยภาพชุมชนใหเ้ขม้แข็งเพื�อเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศ 

 �.  เศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดบัความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัดว้ยการสร้างขอ้ปฏิบติั 

ในการทาํธุรกิจที�เนน้ผลกาํไรระยะยาวในบริบทที�มีการแข่งขนั 

 �.  หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ�งต่อการปรับปรุงมาตรฐานของ               

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 

 �.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายของชาติ  

เพื�อสร้างภูมิคุม้กนัต่อสถานการณ์ที�เขา้มากระทบโดยฉับพลนั เพื�อปรับปรุงนโยบายต่างๆ ให้เหมาะสม

ยิ�งขึ�น และเพื�อวางแผนยทุธศาสตร์ในการส่งเสริมการเติบโตที�เสมอภาคและย ั�งยนื 

 �.  ในการปลูกฝังจิตสาํนึกพอเพียงจาํเป็นตอ้งมีการปรับเปลี�ยน ค่านิยม และความคิดของคน

เพื�อใหเ้อื�อต่อการพฒันาคน 

 �.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้มนุษยม์ีความพออยู่ พอกิน พอใช ้พึ�งตนเองได ้และมี

ความสุขตามอตัภาพ 
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 �.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยใหม้นุษยอ์ยูร่่วมกบัผูอ้ื�นตลอดจนเสรีภาพในสังคมไดอ้ย่าง

สนัติสุข ไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ แบ่งปัน เอื�อเฟื� อเผื�อแผ ่มีจิตเมตตาและจิตสาธารณะ 

 �.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยใหม้นุษยอ์ยูร่่วมกบัธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ั�งยนื 

โดยไม่ทาํลาย เห็นคุณค่าและมีจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

 ��. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้มนุษยอ์ยู่อย่างมีรากเหง้าทางวฒันธรรม ประเพณี 

ประวติัศาสตร์ ภูมิปัญญา ค่านิยม และเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคล/สงัคม 

 

เรื�องที�  �   การแสวงหาความรู้ 

 การแสวงหาความรู้ของมนุษยเ์กิดจากความตอ้งการของคนที�ตอ้งการพฒันาชีวิตความเป็นอยู่

ของตนเองใหดี้ขึ�น จึงเป็นแรงกระตุน้ใหม้ีความอยากรู้ อยากเห็น อยากเขา้ใจในปรากฎการณ์ธรรมชาติ

และสิ�งแวดลอ้ม เพื�อใหรู้้และเขา้ใจถึงความจริงที�ควรเชื�อและยอมรับในความเป็นจริงของปรากฎการณ์

ต่างๆ เหล่านั�น 

 

 วธิีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์  มีดงันี�  

 �.  การแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ (Experience) เป็นวิธีการแสวงหาความรู้ของแต่ละ

บุคคลจากการคน้พบดว้ยตนเองหรือเกิดขึ�นโดยบงัเอิญ (By Chance) เช่น การคน้พบความรู้ของชาร์ลส์      

กดูเยียร์ (Charls Goodyear) เกี�ยวกบัยางพาราดิบเมื�อถูกความร้อนจะช่วยให้ยางนั�นแข็งตวั และมีความ

ทนทานเพิ�มขึ�น ซึ� งนําไปสู่การประดิษฐ์ยางรถยนต์ที�แพร่หลายในปัจจุบนันี�  หรือเกิดจากการลองผิด 

ลองถกู (By Trial and Error) เช่น ผูเ้ดินทางไปเที�ยวในป่าถกูแมลงกดัต่อยเกิดเป็นผื�นคนั ไม่มียาทาจึงนาํ

ใบไมช้นิดใดชนิดหนึ�งมาทาแลว้หาย จึงเกิดการเรียนรู้ว่าใบไมช้นิดนั�นสามารถนาํมาใชแ้กผ้ื�นคนัได ้

 �.  การแสวงหาความรู้จากผูรู้้ (Authority) เป็นการแสวงหาความรู้จากคาํบอกเล่าของผูรู้้ 

ผูเ้ชี�ยวชาญ หรือผูม้ีอาํนาจหน้าที�เป็นที�ยอมรับทั�วไป เช่น นักปราชญ์ ผูน้าํ นักบวช หรือการเรียนรู้จาก

ประเพณี วฒันธรรมที�มีผูรู้้ หรือผูที้�มีความเชี�ยวชาญในเรื�องนั�นๆ เป็นผูบ้อกหรือถ่ายทอดความรู้โดยการ

เขียนหนงัสือตาํรา หรือบอกโดยผา่นสื�ออื�นๆ 

 �.  การแสวงหาความรู้โดยอาศัยเหตุผลจากการอนุมาน (Deductive Reasoning)  เป็นการ

แสวงหาความรู้จากความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างขอ้เท็จจริงใหญ่และขอ้เท็จจริงย่อยแลว้นาํมาสรุป

เป็นความรู้ 

 ขอ้เท็จจริงใหญ่  :  เป็นขอ้ตกลงที�กาํหนดขึ�นเป็นขอ้เท็จจริงในวงกวา้ง 

 ขอ้เท็จจริงยอ่ย   :  เป็นเหตุเฉพาะกรณีใดๆ เป็นขอ้เท็จจริงในวงแคบที�มีความสมัพนัธก์บั 

      ขอ้เท็จจริงใหญ่ 

ขอ้สรุป :  เป็นขอ้สรุปจากความสมัพนัธข์องขอ้เท็จจริงใหญ่และขอ้เท็จจริงยอ่ย  

ซึ�งกล่าวว่าการอนุมานคือการสรุปส่วนใหญ่ไปหาส่วนยอ่ย 
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ตวัอยา่งเหตุผลจากการอนุมาน 

 ขอ้เท็จจริงใหญ่  :  ลกูชายของลุงกาํนนัทุกคนเรียนเก่ง 

 ขอ้เท็จจริงยอ่ย   :  พงไพรเป็นลกูชายคนที�สองของลุงกาํนนั 

 ขอ้สรุป  :  พงไพรเป็นคนที�เรียนเก่ง 

 

 �.  การแสวงหาความรู้โดยอาศยัเหตุผลจากการอุปมาน (Inductive Reasoning) เป็นวิธีแสวงหา

ความรู้ที�ยอ้นกลับกับวิธีอนุมาน เป็นการค้นหาความรู้จากข้อเท็จจริงย่อยๆ โดยพิจารณาจากสิ�งที�

เหมือนกนั ต่างกนั สมัพนัธก์นั แลว้สรุปรวมเป็นขอ้เท็จจริงใหญ่ 

 

ตวัอยา่งเหตุผลจากการอุปมาน 

 ขอ้เท็จจริงยอ่ย :  คนที�เป็นโรคมะเร็งระยะสุดทา้ย แต่ละคนไม่สามารถรักษาใหห้ายได ้และ 

      จะตอ้งตายในที�สุด 

 ดงันั�น  :  กลุ่มคนที�เป็นโรงมะเร็งระยะสุดทา้ยตอ้งตายทุกคน 

 

 5.  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Approach) เป็นวิธีแสวงหาความรู้ของมนุษยที์�ชาร์ลส์ ดาร์วิน 

(Charles Darwin) และจอห์น ดิวอี�  (John Dewey)ได้พฒันาและนาํแนวคิดเชิงยอ้นกลบั (Reflective 

Thinking) และแนวคิดการแกปั้ญหา (Problem Solving) มาเป็นพื�นฐานในการคิดเป็นกระบวนการศึกษา

ขอ้เท็จจริงและความรู้ต่างๆ โดยผ่านการสังเกต การดาํเนินการตามแนวคิดทฤษฎีต่างๆ การทดสอบ    

การค้นพบ  การทบทวน และการทาํซํ� า  ผลิตความรู้ใหม่จากกระบวนการที�มีความสัมพนัธ์กันและ

เกี�ยวขอ้งเป็นวฏัจกัร โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ การพิจารณาให้ใกลค้วามจริงมากที�สุด โดยอาศยั

การศึกษาขอ้เท็จจริง ทฤษฎีและการทดสอบเครื�องมือ ดงันั�นวิธีการวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นวิธีการที�มี

หลกัเกณฑแ์ละเหตุผลที�สามารถอธิบายไดม้ีลกัษณะการศึกษาที�เป็นระบบ ตรงไปตรงมาปราศจากความ

ลาํเอียงและสามารถพิสูจน์ได ้ประกอบดว้ย 5 ขั�นตอนดว้ยกนั ซึ�งเรียกว่าขั�นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

ดงันี�  

 

  1. ขั�นปัญหา (Problem) เป็นการระบุและกาํหนดขอบเขตของปัญหาของสิ�งที�ตอ้งการศึกษา

ใหช้ดัเจน 

  2. ขั�นตั� งสมมติฐาน (Hypotheses) เป็นการคาดเดาหรือคาดคะเนคาํตอบของปัญหาไว้

ล่วงหนา้อยา่งมีเหตุผล 

  3. ขั�นรวบรวมข้อมูล (Collecting data) เป็นการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ที�

เกี�ยวกบัประเด็นปัญหาที�กาํหนด 
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  4. ขั�นวิเคราะห์ขอ้มูล (Analysis) เป็นการจดักระทาํกบัขอ้มูลที�รวบรวม มาได ้โดยวิธีการ

ตรรกศาสตร์หรือวิธีการทางสถิติ เพื�อตรวจสอบสมติฐานที�ตั�งไว ้

  5. ขั�นสรุปผล (Conclusion) เป็นการสรุปจากการวิเคราะห์ขอ้มูลว่าขอ้เท็จจริงของปัญหาที�

แทจ้ริงนั�นคืออะไร 

 

ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 การแสวงหาความรู้ เป็นทกัษะที�ตอ้งอาศยัการเรียนรู้และวิธีการฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญทาํให้เกิด 

แนวความคิดความเข้าใจที�ถูกต้องและกวา้งขวางยิ�งขึ� น เนื�องจากผูที้�แสวงหาความรู้จะเกิดทักษะใน 

การคน้ควา้สิ�งที�ตอ้งการและสนใจอยากรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จะทาํให้ทราบขอ้เท็จจริง และสามารถ

เปรียบเทียบขอ้เท็จจริงที�ไดม้าว่าควรเชื�อไดห้รือไม่ 

 ทกัษะในการสร้างปัญญาเพื�อนาํไปสู่การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองมี �� ขั�นตอน ดงันี�  (พฒันา

ทกัษะการแสวงหาความรู้ใหก้บัตนเอง, ���� : ออนไลน์) 

 1.  ทกัษะการสงัเกต  คือ การสงัเกตสิ�งที�เห็น สิ�งแวดลอ้ม  หรือสิ�งที�ตอ้งการจะศึกษา  โดยสังเกต

เกี�ยวกบัแหล่งที�มา ความเหมือน  ความแตกต่าง  สาเหตุของความแตกต่าง ประโยชน์ และผลกระทบ  

วิธีฝึกการสงัเกต  คือ   การฝึกสมาธิ  เพื�อใหม้ีสติ และทาํใหเ้กิดปัญญา  มีโลกทรรศน์  มีวิธีคิด 

 2.  ทกัษะการบนัทึก  คือ   การบนัทึกสิ�งที�ตอ้งจาํหรือตอ้งศึกษา  มีหลายวิธี  ไดแ้ก่  การทาํสรุปยอ่ 

การเขียนเคา้โครงเรื�อง  การขีดเสน้ใต ้  การเขียนแผนภูมิ  การทาํเป็นแผนภาพ  หรือ ทาํเป็นตาราง เป็นตน้ 

วิธีฝึกการบนัทึก  คือ  การบนัทึกทุกครั� งที�มีการสงัเกต  มีการฟัง หรือมีการอ่าน  เป็นการพฒันาปัญญา 

�. ทกัษะการนาํเสนอ คือ การทาํความเขา้ใจในเรื�องที�จะนาํเสนอให้ผูอ้ื�นรับรู้ได ้โดยจดจาํในสิ�ง

ที�จะนาํเสนอออกมาอยา่งเป็นระบบ  ซึ�งสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น การทาํรายงานเป็นรูปเล่มการ 

รายงานปากเปล่า การรายงานดว้ยเทคโนโลย ี เป็นตน้   วิธีฝึกการนาํเสนอ คือ  การฝึกตามหลกัการของ 

การนาํเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ดงักล่าวอยา่งสมํ�าเสมอ จนสามารถนาํเสนอไดดี้  ซึ�งเป็นการพฒันาปัญญา 

              �. ทกัษะการฟัง คือ การจบัประเด็นสาํคญัของผูพ้ดู สามารถตั�งคาํถามเรื�องที�ฟังได ้ รู้ 

จุดประสงคใ์นการฟัง  แสวงหาความรู้จะตอ้งคน้หาเรื�องสาํคญัในการฟังใหไ้ด ้ วิธีฝึกการฟัง คือ  การทาํ 

เคา้โครงเรื�องที�ฟัง จดบนัทึกความคิดหลกั  หรือถอ้ยคาํสาํคญัลงในกระดาษบนัทึกที�เตรียมไว ้อาจตั�ง 

คาํถามในใจเช่น  ใคร  อะไร  ที�ไหน  เมื�อไร  เพราะเหตุใด  อยา่งไร  เพราะจะทาํใหก้ารฟัง มคีวามหมาย

และมีประสิทธิภาพมากขึ�น 

4. ทกัษะการถาม คือ การถามเรื�องสาํคญั ๆ  การตั�งคาํถามสั�น ๆ เพื�อนาํคาํตอบมา เชื�อมต่อให ้

สมัพนัธก์บัสิ�งที�เรารู้แลว้มาเป็นหลกัฐานสาํหรับประเด็นที�กล่าวถึง สิ�งที�ทาํใหเ้ราฟัง ไดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิภาพ  คือ  การถามเกี�ยวกบัตวัเราเอง  การฝึกถาม-ตอบ เป็นการฝึกการใชเ้หตุผลวิเคราะห์  

สงัเคราะห์  ทาํใหเ้ขา้ใจในเรื�องนั�น ๆ อยา่งชดัเจน ถา้เราฟังโดยไม่ถาม-ตอบ  ก็จะเขา้ใจ ในเรื�องนั�น ๆ  

ไม่ชดัเจน 
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 6.  ทกัษะการตั�งสมมติฐานและตั�งคาํถาม   คือ  การตั�งสมมติฐาน  และตั�งคาํถาม สิ�งที�เรียนรู้ไป 

แลว้ไดว้่า   คืออะไร  มีประโยชน์อยา่งไร  ทาํอยา่งไรจึงจะสาํเร็จได ้  การฝึกตั�งคาํถาม ที�มีคุณค่าและมี 

ความสาํคญั ทาํใหอ้ยากไดค้าํตอบ 

 7.  ทกัษะการคน้หาคาํตอบจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  เช่น  จากหนงัสือ   อินเทอร์เน็ต  คุยกบั 

ผูสู้งอาย ุแลว้แต่ธรรมชาติของคาํถาม  การคน้หาคาํตอบต่อคาํถามที�สาํคญัจะสนุก และทาํใหไ้ดค้วามรู้ 

มาก บางคาํถามหาคาํตอบทุกวิถีทางแลว้ไม่พบ ตอ้งหาคาํตอบต่อไปดว้ยการวิจยั 

 8.  ทกัษะการทาํวิจยัสร้างความรู้  การวิจยัเพื�อหาคาํตอบเป็นส่วนหนึ�งของ กระบวนการเรียนรู้ 

ทุกระดบั การวิจยัจะทาํใหค้น้พบความรู้ใหม่  ทาํใหเ้กิดความภูมิใจ  สนุก และมีประโยชน์มาก 

 9.  ทกัษะการเชื�อมโยงบูรณาการ คือ  การเชื�อมโยงเรื�องที�เรียนรู้มาใหเ้ห็นภาพรวม 

ทั�งหมด  มองเห็นความงดงาม  มองใหเ้ห็นตวัเอง  ไม่ควรใหค้วามรู้นั�นแยกออกเป็นส่วน ๆ 

 10.  ทกัษะการเขียนเรียบเรียง คือ  การเรียบเรียงความคิดใหป้ระณีตขึ�น  โดยการคน้ควา้ 

 หาหลกัฐานอา้งอิงความรู้ใหถ้ี�ถว้น แม่นยาํขึ�น  การเรียบเรียงทางวิชาการจึงเป็นการพฒันาปัญญาอยา่ง 

สาํคญั  และเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของผูอ้ื�นในวงกวา้งออกไป 

 กล่าวโดยสรุป การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจะเกิดขึ�นได ้ผูแ้สวงหาความรู้จะตอ้งฝึกฝนทกัษะ 

ในการสงัเกต การบนัทึก การนาํเสนอ การฟัง การถาม การตั�งสมมติฐานและตั�งคาํถาม การคน้หาคาํตอบ 

จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การทาํวิจยัสร้างความรู้ การเชื�อมโยงบูรณาการ และการเขียนเรียบเรียง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมที�  � 

 �.  ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มๆละ �-� คน สรุปความเขา้ใจเรื� องความพอเพียงตามหลกัแนวคิดของปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงแลว้ นาํเสนอในการพบกลุ่ม และเสนออาจารยที์�ปรึกษา 

 �.  เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ใหผู้เ้รียนอธิบายพอสงัเขป 

 �.  ใหผู้เ้รียนอธิบายหลกัการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 �.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศและพฒันาคนอยา่งไร จงอธิบาย 

 �.  มนุษยส์ามารถแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งไรบา้ง จงอธิบาย 
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บทที�  � 

การประกอบอาชีพอย่างพอเพยีง 

 

สาระสําคญั 

 การประกอบอาชีพอย่างพอเพียงต้องอาศยัหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมี

ภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี ในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพิจารณาจดัการทรัพยากรที�มีอยู่ของตวัเอง 

ครอบครัว และชุมชนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสมกบัอาชีพที�ตนเองตดัสินใจเลือกทาํแลว้ใชเ้งื�อนไขความรู้ 

เงื�อนไขคุณธรรมเป็นเครื�องมือกาํหนดแนวทางปฏิบติัที�มีประสิทธิภาพใชด้าํเนินงานการประกอบอาชีพ

อยา่งพอเพียง 
 

ผลการเรียนที�คาดหวงั 

 บอกแนวทาง ในการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ 
 

ขอบข่ายเนื�อหา 

 เรื�องที�  �   หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการจดัการทรัพยากรที�มีอยูข่องตนเอง  

                   ครอบครัว ชุมชน 

 เรื�องที�  �   หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการประกอบอาชีพ 
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เรื�องที� �  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงกับการจัดการทรัพยากรที�มีอยู่ของ 

                ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
  

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที�พอเพียงกบัตนเองทาํใหอ้ยูไ่ดไ้ม่ตอ้งเดือดร้อน มีสิ�งจาํเป็นที�ทาํ

ไดโ้ดยตวัเองไม่ตอ้งแข่งขนักบัใคร และมีเหลือเพื�อช่วยเหลือผูที้�ไม่มี อนันาํไปสู่การแลกเปลี�ยนในชุมชน 

และขยายไปจนสามารถที�จะเป็นสินคา้ส่งออก เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจระบบเปิดที�เริ�มจากตนเอง

และความร่วมมือ วิธีการเช่นนี� จะดึงศกัยภาพของประชากรออกมาสร้างความเขม้แข็งของครอบครัว ซึ�งมี

ความผกูพนักบั “จิตวิญญาณ” คือ “คุณค่า” มากกว่า “มลูค่า” 

 ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงจะจดัลาํดบัความสาํคญัของ “คุณค่า” มากกว่า “มลูค่า” มลูค่านั�นขาด

จิตวิญญาณ  เพราะเป็นเศรษฐกิจภาคการเงินที�เน้นที�จะตอบสนองต่อความต้องการที�ไม่จาํกัดซึ� งไร้

ขอบเขต ถา้ไม่สามารถควบคุมไดก้ารใชท้รัพยากรอย่างทาํลายลา้งจะรวดเร็วขึ�นและปัญหาจะตามมา  

เป็นการบริโภคที�ก่อใหเ้กิดความทุกขห์รือพาไปหาความทุกข์ และจะไม่มีโอกาสบรรลุวตัถุประสงค์ใน

การบริโภค ที�จะก่อใหเ้กิดความพอใจและความสุข (Maximization of Satisfaction) ผูบ้ริโภคตอ้งใชห้ลกั

ขาดทุนคือกาํไร (Our loss is our gain) อย่างนี� จะควบคุมความตอ้งการที�ไม่จาํกดัได ้และสามารถจะลด

ความตอ้งการลงมาได ้ก่อใหเ้กิดความพอใจและความสุขเท่ากบัไดต้ระหนักในเรื�อง “คุณค่า” จะช่วยลด

ค่าใชจ่้ายลงได ้ไม่ตอ้งไปหาวิธีทาํลายทรัพยากรเพื�อใหเ้กิดรายไดม้าจดัสรรสิ�งที�เป็น “ความอยากที�ไม่มีที�

สิ�นสุด” และขจดัความสาํคญัของ “เงิน” ในรูปรายไดที้�เป็นตวักาํหนดการบริโภคลงไดร้ะดบัหนึ�ง แลว้ยงั

เป็นตัวแปรที�ไปลดภาระของกลไกของตลาดและการพึ�งพิงกลไกของตลาด ซึ�งบุคคลโดยทั�วไปไม่

สามารถจะควบคุมได ้รวมทั�งไดม้ีส่วนในการป้องกนัการบริโภคเลียนแบบ (Demonstration Effects) จะ

ไม่ทาํใหเ้กิดการสูญเสีย จะทาํใหไ้ม่เกิดการบริโภคเกิน(Over Consumption) ซึ�งก่อใหเ้กิดสภาพเศรษฐกิจ

ดี สงัคมไม่มีปัญหา การพฒันาย ั�งยนื  

  ประเทศไทยอุดมไปดว้ยทรัพยากรและยงัมีพอสาํหรับประชาชนไทยถา้มีการจดัสรรที�ดี โดยยึด 

" คุณค่า " มากกว่า " มูลค่า " ยึดความสัมพนัธ์ของ “บุคคล” กบั “ระบบ” และปรับความตอ้งการที�ไม่

จาํกดัลงมาใหไ้ดต้ามหลกัขาดทุนเพื�อกาํไร และอาศยัความร่วมมือเพื�อใหเ้กิดครอบครัวที�เขม้แข็งอนัเป็น

รากฐานที�สาํคญัของระบบสงัคม  

 ในการผลิตนั�นจะตอ้งทาํดว้ยความรอบคอบไม่เห็นแก่ได ้จะตอ้งคิดถึงปัจจยัที�มีและประโยชน์

ของผูเ้กี�ยวขอ้ง มิฉะนั�นจะเกิดปัญหาอยา่งเช่นบางคนมีโอกาสทาํโครงการแต่ไม่ไดค้าํนึงว่าปัจจยัต่าง ๆ 

ไม่ครบ ปัจจยัหนึ� งคือขนาดของโรงงาน หรือเครื�องจกัรที�สามารถที�จะปฏิบติัได ้แต่ขอ้สาํคญัที�สุด คือ

วตัถุดิบ ถา้ไม่สามารถที�จะใหค่้าตอบแทนวตัถุดิบแก่เกษตรกรที�เหมาะสม เกษตรกรก็จะไม่ผลิต ยิ�งถา้ใช้

วตัถุดิบสาํหรับใชใ้นโรงงานนั�น เป็นวตัถุดิบที�จะตอ้งนาํมาจากระยะไกล หรือนาํเขา้ก็จะยิ�งยาก เพราะว่า 
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วตัถุดิบที�นาํเขา้นั�นราคายิ�งแพง บางปีวตัถุดิบมีบริบูรณ์ ราคาอาจจะตํ�าลงมา แต่เวลาจะขายสิ�งของที�ผลิต

จากโรงงานก็ขายยากเหมือนกนั เพราะมีมากจึงทาํให้ราคาตก หรือกรณีใชเ้ทคโนโลยีทางการเกษตร 

เกษตรกรรู้ดีว่าเทคโนโลยทีาํใหต้น้ทุนเพิ�มขึ�น และผลผลิตที�เพิ�มนั�นจะลน้ตลาด ขายไดใ้นราคาที�ลดลง 

ทาํใหข้าดทุน ตอ้งเป็นหนี� สิน  

 การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที�มีอยู่ของตนเอง 

ครอบครัว และชุมชนจะช่วยใหด้าํรงชีวิตอยา่งไม่เดือดร้อน และเกิดความย ั�งยนื โดยคาํนึงถึง 

 �.  รู้จกัใชแ้ละจดัการทรัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งชาญฉลาดและรอบคอบ โดยเริ�มตน้ผลิตหรือบริโภค

ภายใตข้อ้จาํกดัของรายไดห้รือทรัพยากรที�มีอยูไ่ปก่อน คือใชห้ลกัพึ�งพาตนเอง โดยมุ่งเนน้การผลิตพืชผล

ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการบริโภคในครัวเรือนเป็นอนัดบัแรก เมื�อเหลือจากการบริโภคแลว้จึงคาํนึงถึง

การผลิต เพื�อการคา้เป็นอนัดบัรองลงมา รู้จกัประมาณตนโดยใชท้รัพยากรอย่างประหยดั ไม่ฟุ่ มเฟือย  

ในการลงทุนประกอบอาชีพใหเ้ป็นไปตามกาํลงัทรัพยแ์ละศกัยภาพของตนเอง เช่น 

1.1 ปลกูผกัสวนครัวลดค่าใชจ่้าย 

1.2 นาํนํ� าที�ผา่นการใชแ้ลว้ในครัวเรือนมารดพืชผกัสวนครัว 

 �.� นาํพืชผกัสวนครัวที�เพาะปลกูไดม้าบริโภค แบ่งปันเพื�อนบา้น บางส่วนนาํไปขายที�ตลาด 

ส่วนที�เหลือนาํไปเลี�ยงหม ู

 �.� นาํเงินจากการขายพืชผกัสวนครัวและหมูไปซื�อสินคา้และบริการที�สมาชิกในครัวเรือน

ตอ้งการและมีความจาํเป็นในการอุปโภคบริโภค 

 1.5 เก็บออมเงินส่วนที�เหลือจากการบริโภคไวใ้ชจ่้ายในอนาคต 

 �.� นาํเงินส่วนหนึ�งมาลงทุนซื�อเมลด็พืช เพื�อเพาะปลกูต่อไป 

 �.  เลือกใช้ทรัพยากรที�มีอยู่ให้เกิดความย ั�งยืนสูงสุด  โดยการนาํทรัพยากรหรือวสัดุต่างๆ ที�

สามารถหาไดง่้ายในชุมชนมาใชป้ระโยชน์ ใชท้รัพยากรที�มีอยูใ่นชุมชนอยา่งคุม้ค่าดว้ยการหมุนเวียนทุน

ธรรมชาติในพื�นที� เพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตไดด้ว้ยตนเอง ช่วยลดภาระการเสี�ยง

ดา้นราคาจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาด ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และใชท้รัพยากร  โดยคาํนึงที�

ไม่เป็นภยักบัสิ�งแวดลอ้ม เช่น 

 �.� การทําไร่นาสวนผสมและการเกษตรผสมผสานเพื�อให้มีการหมุนเวียน มีสินค้า

หลากหลาย ลดภาวะเสี�ยงดา้นราคา 

 �.�  การจา้งแรงงานภายในชุมชน เพื�อส่งเสริมใหต้นเอง ครอบครัว และชุมชนมีรายได ้

 �.�  การทาํปุ๋ยหมกัปุ๋ยคอกและใชว้สัดุเหลือใชเ้ป็นปัจจยัการผลิต (ปุ๋ย) เพื�อลดค่าใชจ่้ายและ

บาํรุงดิน 

 �.� การเพาะเห็ดฟางจากวสัดุเหลือใชใ้นไร่นา 

 �.� การปลกูไมผ้ลสวนหลงับา้น และไมใ้ชส้อยในครัวเรือน 

 �.� การปลกูพืชสมุนไพร ช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามยั 
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 �.� การเลี�ยงปลาในร่องสวน ในนาขา้วและแหล่งนํ� า เพื�อเป็นอาหารโปรตีนและรายไดเ้สริม 

 �.� การเลี�ยงไก่พื�นเมือง และไก่ไข่ ประมาณ �� – �� ตวัต่อครัวเรือนเพื�อเป็นอาหารในครัวเรือน 

โดยใชเ้ศษอาหาร รํา และปลายขา้วจากผลผลิตการทาํนา การเลี�ยงสตัวจ์ากการปลกูพืชไร่ เป็นตน้ 

 �.� การทาํก๊าซชีวภาพจากมลูสตัว ์

 

เรื�องที� � หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงกับการประกอบอาชีพ 
 

 จากพระราชดาํรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช (รัชกาลที��) 

 : เศรษฐกิจพอเพียง มิไดจ้าํกดัเฉพาะของเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาเพียงเท่านั�น แต่เป็นเศรษฐกิจของทุก

คนทุกอาชีพ ทั�งที�อยู่ในเมืองและอยู่ในชนบท เช่น ผูที้�ได้เป็นเจา้ของโรงงานอุตสาหกรรมและบริษทัใน

ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถา้จะตอ้งขยายกิจการเพราะความเจริญเติบโตจากเนื�อของงาน โดยอาศยัการขยาย

ตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป หรือหากจะกูย้มืก็กระทาํตามความเหมาะสม ไม่ใช่กูม้าลงทุนจนเกินตวัจนไม่เหลือ

ที�ม ั�นให้ยืนอยู่ได้ เมื�อภาวะของเงินผนัผวน ประชาชนก็จะต้องไม่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟือยเกินตัว  และ (จาก

การศึกษารายงานการวิจยัศึกษาการประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบา้นโงก

นํ� า)  นาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นกระบวนการประกอบอาชีพของชุมชนบา้นโงกนํ� า   

ตาํบลนาขยาด  อาํเภอควนขนุน  จังหวดัพทัลุง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชน

พึ�งตนเอง ของจงัหวดัพทัลุง ในปี 2544 และเป็นหมู่บา้นตน้แบบในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงทั�งใน

ระดบัครัวเรือน กลุ่มองคก์ร  และระดบัหมู่บา้น ไดย้ดึหลกัทางสายกลาง อนัไดแ้ก่  � ห่วงยดึเหนี�ยว และ� 

ห่วงเงื�อนไขการปฏิบติั โดยเสนอผลการวิคราะห์ในแต่ละดา้นดงันี�  

 

� ห่วงยดึเหนี�ยว 

 1.  ดา้นความพอประมาณ 

       ชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยู่อย่างพอเพียง  เหมาะสมแบบค่อยเป็นค่อยไป   

ใช้เทคโนโลยีเท่าที�จาํเป็น มีรายได้เสริมจากการปลูกผกั เลี� ยงสุกร เลี� ยงโค เลี� ยงปลาดุก ไวจุ้นเจือ

ครอบครัวอีกทางหนึ�ง สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวเหมาะสมตามอตัภาพของตน    

 2.  ดา้นความมีเหตุผล 

      ใชท้รัพยากรทุกชนิดอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพสูงสุด เนน้การใชว้ตัถุดิบภายในทอ้งถิ�น

และตอบสนองตลาดในทอ้งถิ�น เนน้การจา้งงานเป็นหลกั โดยไม่นาํเทคโนโลยมีาทดแทนแรงงาน มีขนาด

การผลิตที�สอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ เช่น ใชพ้ื�นที�ทางการเกษตรที�ว่างอยูอ่ยา่งคุม้ค่า  

โดยการปลกูพืชผกัสวนครัวขา้งบา้น พื�นที�สวนขา้งบา้น ตามสายรั� วบา้น บางครอบครัว ก็ปลกูพืชผกัและ

ผลไมค้รบวงจรเพื�อลดค่าใชจ่้าย บางครอบครัวก็เลี� ยงโค  เลี� ยงสุกร  เลี�ยงปลาดุก  กลุ่มอาชีพทาํขนม 
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เพื�อเพิ�มรายไดใ้ห้แก่ครัวเรือนจากอาชีพเสริม “ชาวบ้านโงกนํ� าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอยู่ในชุมชน  

ไม่ค่อยไปทาํงานนอกหมู่บา้นและไม่ค่อยมีคนนอกมาคา้ขายหรือประกอบอาชีพในหมู่บา้น 

 �.  ดา้นความมีภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี 

       เนน้การกระจายความเสี�ยงจากการมีผลผลิตหลากหลาย ไม่ก่อหนี� จนเกินความสามารถใน

ความบริหารจดัการ มีการเปิดศนูยป์ราชญช์าวบา้นขึ�นที�กลุ่มออมทรัพยบ์า้นโงกนํ� า ถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ใหก้บัคนในชุมชน  และกลุ่มอาชีพต่างๆ  ทั�งที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการอยา่งต่อเนื�อง 

มีการทาํกลุ่มปุ๋ยชีวภาพอดัเม็ด ซึ�งทาํให้ลดค่าใชจ่้ายในการซื�อปุ๋ยเคมีไดค่้อนขา้งมาก การรวมกลุ่มทาํ 

ปลาดุกร้าทาํใหเ้พิ�มมลูค่าของปลาดุก และถนอมอาหารเก็บไวรั้บประทานไดน้านขึ�น นอกจากช่วยในดา้น 

การประกอบอาชีพหลกัแลว้ ยงัมีกลุ่มทาํสบู่เหลว ยาสระผม ซึ�งก็ให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมอยู่เสมอ 

ในส่วนของขอ้เสนอแนะนั�น ยงับอกว่า อยากให้หน่วยงานทางราชการเขา้มาส่งเสริม และให้ความรู้กบั

กลุ่มต่างๆ อย่างสมํ�าเสมอ และต่อเนื�อง และอยากให้มีกลุ่มอาชีพเสริมนี� ให้ความรู้ดา้นอาชีพบางอย่าง                

เช่น การซ่อมรถ มอเตอร์ไซค์  การเยบ็ผา้ การเชื�อมโลหะ ช่างตดัผม เป็นตน้ เพราะหลายคนอยากให้

หน่วยงานทางราชการเขา้มาอบรมใหบ้า้ง เพื�อใหส้ามารถซ่อมแซมของตนเองไดแ้ละประกอบอาชีพเป็น

ธุรกิจ หรือกลุ่มของตนเอง เพื�อใหม้ีรายไดเ้สริมของครอบครัวดว้ย 

 

� ห่วงเงื�อนไขการปฏิบัต ิ

 �.  เงื�อนไขความรู้  

      ในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนบา้นโงกนํ� า  มีความรอบคอบ  มีความรู้  และมีความ

ระมัดระวงั  มีการทาํแผนแม่บท  การแบ่งงานความรับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม  รู้จักการอนุรักษทั� ง                        

สิ�งแวดลอ้มและประเพณี  รู้จกัการฟื� นฟูสิ�งที�มีคุณค่าที�หายไปแลว้ ให้กลบัมาเป็นประโยชน์อีกครั� งหนึ� ง

ตลอดจนมีการประยุกต์ภูมิปัญญาของการประกอบอาชีพ แบบดั�งเดิม  นาํมาบูรณาการกบัเทคนิคและ

วิธีการของการประกอบอาชีพในสมยัปัจจุบนั  แต่ทั�งนี�การส่งเสริมการใหค้วามรู้ก็ตอ้งทาํอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื�อง  ตลอดจนใหเ้กิดความทั�วถึงเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายส่วนบุคคลและของแต่ละกลุ่มอาชีพต่างๆ  

ตลอดจนให้สอดคลอ้งกับกระแสโลกที�มีการเปลี�ยนแปลง  และความต้องการของผูรั้บสินค้าและ

ผูรั้บบริการใหม้ากขึ�น  ทา้ยที�สุดคือ  การส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ไดรั้บการศึกษาสูงสุดเท่าที�จะทาํ

ได ้เพื�อใหเ้ขาเหล่านั�นกลบัมาพฒันาบา้นเกิดภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หวัหนา้ครอบครัวส่วน

ใหญได้อธิบายให้ทราบว่า การประกอบอาชีพซึ�งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรรมนั�น มีการถ่ายทอด

ความรู้จากคนรุ่นปู่ รุ่นพ่อ รุ่นแม่ มายงัรุ่นลกู และหลานไปตลอด ส่วนใหญ่แลว้เป็นการใหค้วามรู้จากการ

ไดล้งมือปฏิบติัร่วมกนั เช่น เมื�อไปปลกูยางก็จะพาลกูหลานไปดว้ย ในขณะที�ไปช่วยเป็นการให้เขาไดม้ี

ส่วนร่วม โดยการสอน แนะนาํ ใหล้กูหลานไดเ้ห็น การเลี�ยงสุกรก็เช่นกนั และอื�นๆ ก็เป็นลกัษณะนี�  ถาม

มาใหท้างราชการนาํความรู้มาใหก้็นานๆ มาครั� ง แต่ก็ตอ้งเป็นหมู่บา้น แต่ก็ถือว่าเป็นหมู่บา้นที�โชคดีที�มี
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ประชากร ชาวบา้น ที�เป็นแหล่งให้ความรู้ไดค่้อนขา้งมาก ถึงแมว้่าคนรุ่นใหม่จะไม่เรียนนอกบา้นมากขึ�น 

แต่ท่านก็รวบรวมความรู้ และวสัดุอุปกรณ์ในการทาํมาหากินหรือประกอบอาชีพใหเ้ห็น 

 

 �.  เงื�อนไขคุณธรรม 

      มีความซื�อสตัยใ์นการประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภคและไม่เอารัดเอาเปรียบลูกคา้ 

มีความขยนัอดทน การประกอบอาชีพของชุมชนบา้นโงกนํ� าส่วนใหญ่แลว้ เป็นคนที�มีความซื�อสัตยใ์น

การประกอบอาชีพของตนเอง มีความขยนั อดทน มีการแบ่งปันระหว่างครัวเรือน หัวหน้าครอบครัวที�มี

อาชีพการทาํสวนยางพารา มีความซื�อสตัยต่์อตนเองในการขายผลผลิตจากยางพาราที�เป็นนํ� ายางมีคุณภาพ 

ไม่มีการใส่นํ� าและสิ�งแปลกปลอม มีความตระหนักในการเพาะปลูก โดยพยายามหลีกเลี�ยงในการใช้

สารเคมีในการกาํจดัศตัรูพืช หนัมาใชส้ารกาํจดัแมลงในธรรมชาติแทน ปุ๋ยที�ใชส่้วนใหญ่ก็ใชปุ๋้ยนํ� าชีวภาพ 

ที�ผลิตขึ�นมาเอง ใชม้ลูปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยชีวภาพอดัเมด็ เพื�อความปลอดภยัของสมาชิกในครัวเรือนเอง และ

ยงัผลไปถึงผูที้�ซื�อไปบริโภค 

      ส่วนการเลี�ยงสัตวก์็ใช้อาหารสัตว์จากธรรมชาติที�มีหรือเพาะปลูกเอง เช่น หญา้ที�ใช้เลี� ยง 

โคเพาะ อาหารสุกรที�เหลือจากเศษอาหาร และอาหารจากพืชผกั พืชธรรมชาติที�หาไดเ้อง หลีกเลี�ยงการใช้

สารเร่งเนื�อแดง เวลาส่วนใหญ่ใชไ้ปในการทาํมาหาเลี�ยงครอบครัว ใหส้มาชิกไดม้ีส่วนรวห่างไกลยาเสพ

ติด ถึงแมว้่าหมู่บา้นโงกนํ� าจะเป็นชุมชนปลอดยาเสพติดก็ตาม ซึ�งในขณะนี� ไดท้าํงานร่วมกนั และมีการ

สอนคุณธรรมกบัครอบครัวดว้ย 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมที� � 

 แบ่งกลุ่มผูเ้รียนตามความสนใจ กลุ่มละ � คน แลว้ดาํเนินการดงัต่อไปนี�  

 �.  ในแต่ละกลุ่มระดมความคิด ในประเด็น “การนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชก้บัการใช้

ทรัพยากรที�มีอยูข่องตนเอง ครอบควั ชุมชน” แลว้เลือกนาํเสนอเพียงหวัขอ้เดียวว่า กลุ่มของตนสามารถนาํ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นจดัสรรทรัพยากรอยา่งไร เช่น การประหยดัค่าใชจ่้าย การพึ�งตนเอง 

ความมีเหตุผล มีภูมิคุม้กนั ความรู้ และคุณธรรม เป็นตน้ 

 �.  ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มเสนอแนวทางการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

ชีวิตประจําวนัหน้าชั�นเรียน กลุ่มละ � – � นาที โดยให้ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมประเมิน แนวทางการ 

เผยแพร่ฯ ว่า เหมาะสมหรือควรแกไ้ขอย่างไร เช่น การเผยแพร่โดยใชป้้ายโปสเตอร์ แผ่นพบั และการ

ประชาสมัพนัธท์าง Internet เป็นตน้ 

 �. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มนาํแนวทางการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการดาํเนินชีวิต 

ไปเผยแพร่ในสถานศึกษาและชุมชนใกลส้ถานศึกษา 
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บทที�  � 

การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพยีง 

 

สาระสําคญั 

 การวางแผนการประกอบอาชีพตามแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการกาํหนด

ทิศทาง ขอบเขต วตัถุประสงค ์เป้าหมายและวิธีการประกอบอาชีพ โดยมีกระบวนการที�ชดัเจนอย่างเป็น

ระบบ  เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมาย และความตอ้งการดา้นอาชีพของตนเอง โดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  นอกจากนี� ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งมีความรู้ในเรื�องการจดัทาํโครงการและแผนงานประกอบอาชีพ  

เพื�อพฒันาการประกอบอาชีพให้ประสบความสําเร็จ และมีความรู้ ความเข้าใจ การประกอบอาชีพ 

บนฐานความรู้ และมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

  

ผลการเรียนที�คาดหวงั 

1. ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้จากการเรียนไปใชใ้นการวางแผนการประกอบอาชีพ ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ผูเ้รียนสามารถจดัทาํโครงงานการประกอบอาชีพ ตามแผนงานที�วางไวไ้ด้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 

3. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ การประกอบอาชีพบนฐานความรู้ คู่คุณธรรม 

 

ขอบข่ายเนื�อหา 

 เรื�องที�    �   การวางแผนการประกอบอาชีพ  ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 เรื�องที�    �   โครงการและแผนงานประกอบอาชีพ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เรื�องที�  �  การวางแผนการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

               พอเพยีง 
 

 การประกอบอาชีพ  คือการทาํมาหากินของมนุษย ์ เป็นการแบ่งหน้าที�  การทาํงานของคน 

ในสังคม  และทาํให้ดาํรงชีวิตในสังคมได้  บุคคลที�ประกอบอาชีพจะไดค่้าตอบแทน หรือรายไดที้�จะ

นําไปใช้จ่ายในการดํารงชีวิต  และสร้างมาตรฐานที� ดีให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ   

ความจาํเป็นของการประกอบอาชีพมี ดงันี�  

�.  เพื�อตนเอง การประกอบอาชีพทาํใหม้ีรายไดม้าจบัจ่ายใชส้อยในชีวิต 

�.  เพื�อครอบครัว ทาํใหส้มาชิกของครอบครัวไดรั้บการเลี�ยงดูทาํใหม้ีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น 

�.  เพื�อชุมชน ถา้สมาชิกในชุมชนมีอาชีพและมีรายไดดี้จะส่งผลให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ดีขึ�น 

อยูดี่กินดี ส่งผลใหชุ้มชนเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและพฒันาตนเองได ้

�.  เพื�อประเทศชาติ  เพื�อประชากรของประเทศมีการประกอบอาชีพที�ดี  มีรายได้ดี  ทาํให้มี

รายไดที้�เสียภาษีใหก้บัรัฐบาลมีรายไดไ้ปใชบ้ริหารประเทศต่อไป 

มนุษยไ์ม่สามารถผลิตสิ�งต่างๆมาสนองความตอ้งการของตนเองไดทุ้กอยา่งจาํตอ้งมีการแบ่งกนัทาํ

และเกิดความชาํนาญ  จึงทาํใหเ้กิดการแบ่งงานและแบ่งอาชีพต่าง ๆ ขึ�น สาเหตุที�ตอ้งมีการแบ่งอาชีพ 

คือ การที�มนุษยม์คีวามรู้ความสามารถของแต่ละคนแตกต่างกนั  มีตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ

ที�แตกต่างกนั และไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ที�ที�แตกต่างกนั  การประกอบอาชีพ เป็นเรื�องสาํคญัในชีวติ

เรื�องหนึ�ง  เนื�องจากทุกคนตอ้งมีอาชีพถึงจะธาํรงชีวิตอยูไ่ด ้ แต่จะเป็นอาชีพแบบใด ทาํอะไร ทาํอยา่งไร

ใหม้ีชีวิตอยูไ่ด ้ หรือทาํอยา่งไรถึงจะประสบความสาํเร็จในอาชีพที�ทาํอยู ่ ก็ขึ�นอยูก่บัการวางแผนการ

ประกอบอาชีพนั�น ๆ  การประกอบอาชีพใหป้ระสบความสาํเร็จตามความตอ้งการ จาํเป็นตอ้งมีการวาง

แผนการประกอบอาชีพที�ชดัเจน เป็นระบบ  

 การวางแผน  เป็นเรื�องของการกาํหนดความตอ้งการ วิธีการดาํเนินการ  และคาดหมาย ผลการ

ดาํเนินการในอนาคต โดยใชห้ลกัวิชาการ เหตุผล มีขอ้มูลตวัเลขประกอบ  มีการเสนอปัญหาเพื�อขจัด

อุปสรรคที�จะมาถึงเป้าหมายขา้งหนา้ได ้ ทาํใหผู้ป้ฏิบติัรู้ไดว้่าจะทาํอะไร ที�ไหนเมื�อใด กบัใครทาํอย่างไร  

และทาํเพื�ออะไรไดอ้ยา่งชดัเจน ซึ�งนาํไปสู่แนวทางการปฏิบติังานที�ถกูตอ้งและไดผ้ล  

  ดงันั�น การวางแผนการประกอบอาชีพ  จึงเป็นการกาํหนดทิศทาง ขอบเขต วตัถุประสงค ์

เป้าหมายและวิธีการประกอบอาชีพ โดยมีกระบวนการที�ชดัเจนอย่างเป็นระบบ  เพื�อให้บรรลุเป้าหมาย 

และความตอ้งการดา้นอาชีพของตนเอง การประกอบอาชีพมีหลายรูปแบบ  หลายวิธีการ หลากหลาย

แนวทางที�จะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในอาชีพนั�นๆ   

การวางแผนการประกอบอาชีพ ก็เหมือนกบั เสาไฟที�ให้แสงสว่างตามท้องถนนที�ผ่านไปมา 

เพื�อใหเ้กิดความปลอดภยัในการเดินทางตลอดเสน้ทางนั�น การวางแผนการประกอบอาชีพจึงเป็นเรื�องที�
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สาํคญัยิ�ง  การจะประสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพได ้ ก็ขึ�นอยูก่บัการวางแผนการประกอบอาชีพ

ที�ถกูตอ้ง  และการที�จะวางแผนการประกอบอาชีพ ควรจะตอ้งศึกษา ดงันี�  

1.  การรู้จักตนเอง  การเลือกอาชีพดูเหมือนจะเป็นการตดัสินใจครั� งยิ�งใหญ่ในชีวิตของคนเรา 

เพราะนั�นคือตวักาํหนดรายไดที้�จะเกิดขึ�น จากความสามารถของเราเอง และไม่น่าเชื�อว่าหลายคนยอมทนอยู่

กบัอาชีพที�ตนเองเกลียดได ้หรือไม่ไดใ้ชค้วามสามารถที�แทจ้ริงในการทาํงานเลย เพราะพวกเขาไม่เคย

เกิดความสงสยัว่า จริงๆแลว้ตนเองตอ้งการอะไร  “การขาดความเชื�อมั�นในตนเอง คือสาเหตุหนึ� งที�ทาํให้

คนบางคนเลือกทาํงานที�ห่างไกลจากความสามารถที�แทจ้ริงของตนเอง และเป็นสาเหตุใหค้นยา้ยตาํแหน่ง

งานของตนเอง หรือเป็นสาเหตุที�ทาํใหค้นเราเลือกเปลี�ยนอาชีพทั�งที�กา้วไปไดเ้พียงครึ� งทางเท่านั�น”  

การสร้างความเชื�อมั�นใหต้นเอง ควรเริ�มตน้จากการคน้หาตนเองว่า “เราเป็นใคร” “เราอยากทาํ

อะไร” “เราทาํอะไรไดดี้” “เราทาํอะไรบ่อยที�สุด” และคาํตอบที�ไดก้ลบัมาจะช่วยให้เราทราบว่าตนเองมี

ทักษะความสามารถ ความสนใจ ค่านิยม ความชอบส่วนตัว และรูปแบบการทํางานในด้านใด 

และในช่วงที�กาํลงัสาํรวจตวัตนของตนเองนั�น อยา่ลืมบอกเรื�องนี� ใหค้นในครอบครัว เพื�อนสนิทของเราทราบ 

เพราะพวกเขาอาจช่วยให้คุณคน้พบตวัตนของตนเองไดเ้ร็วขึ�น ซึ� งคนเหล่านั�นตอ้งเป็นคนที�รู้จกัคุณ 

มาเป็นเวลาหลายปี จึงจะสามารถบอกได้ว่าคุณมีจุดอ่อน-จุดแข็งในด้านใดบ้าง  หรือทาํแบบทดสอบ

บุคลิกภาพหรือความถนดั แลว้ใชป้ระโยชน์จากคาํแนะนาํที�ไดจ้ากการทาํแบบสาํรวจ “การตอบคาํถามที�

เกี�ยวกบัการประกอบอาชีพอาจทาํใหท้ราบขอ้มลูของตนเอง ซึ�งเราไม่เคยทราบมาก่อน แต่ผูเ้ชี�ยวชาญดา้น

การประกอบอาชีพสามารถช่วยใหม้องเห็นความสามารถในส่วนนั�นๆได”้  

2. การศึกษาการประกอบอาชีพ ปัจจุบนันี�มีอาชีพต่างๆเกิดขึ�นหลายพนัอาชีพ หากขาดแผนการ

ทาํงาน อาจก่อใหเ้กิดการเลือกอาชีพที�ไม่เหมาะสมกบัตนเองได ้หากรู้จกัประเมินความสามารถของ 

ตนเองอยา่งซื�อสตัย ์โอกาสที�จะเลือกอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมยอ่มสูงตามไปดว้ย ควรเลือกประกอบอาชีพ

โดยยึดจากความรู้สึกภายในเป็นหลกั เลือกงานที�เหมาะสมกบัตนเองเท่านั�น วิธีที�จะช่วยให้เก็บขอ้มูล

เกี�ยวกบัอาชีพที�เหมาะสมกบัตนเองไดม้ี 2-3 วิธี นั�นก็คือ อ่านรายละเอียดอาชีพต่างๆในประกาศรับสมคัร

งาน หาขอ้มลูในอินเตอร์เน็ต เพราะอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งขอ้มูลที�สามารถให้ขอ้มูลทุกเรื�องไดอ้ย่างน่า

อศัจรรย ์นอกจากนี� ยงัสามารถหาขอ้มูลจากประสบการณ์ของผูอ้ื�นไดด้ว้ย เช่น บทสัมภาษณ์ของผูอ้ื�นที�

ประกอบอาชีพที�คุณสนใจ หรือสอบถามขอ้มลูการทาํงานจากผูอ้ื�น ซึ�งขอ้มลูการสัมภาษณ์ เหล่านี� อาจจะ

ช่วยใหคุ้ณทราบสภาพความเป็นจริงเกี�ยวกบัการทาํงานนั�น ๆ อีกดว้ย 

3. การตัดสินใจ เป็นขั�นตอนสาํคญัหลงัจากไดจ้บัมือกบัตนเอง เพื�อมองหางานที�เหมาะสมกบั

ตนเองแลว้ ก็มาถึงขั�นตอนสาํคัญ  กลยุทธ์หนึ� งที�จะทาํให้สามารถตดัสินใจได้ นั�นก็คือ การร่างความ

ตอ้งการของตนเองภายใน ระยะเวลาหนึ�งปีลงในกระดาษ จากนั�นก็เพิ�มเป็น 5 ปี หรือ 10 ปี ต่อไป อีกวิธี 

คือ เปรียบเทียบ ขอ้ดีและขอ้เสียของการทาํงาน สาํหรับสองหรือสามอาชีพที�ตนเองสนใจมากที�สุด และ

เลือกอาชีพที�ตนเองคิดว่าเหมาะสมที�สุด 
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เมื�อตัดสินใจเลือกแลว้ ก็ถึงเวลาทดสอบสิ�งที�เลือกเอาไว ้ต้องค้นหาโอกาสให้ตนเองอีกครั� ง 

ยอมรับการฝึกงาน เพื�อโอกาสที�จะได้งานในอนาคต หรือเลือกเรียนเกี�ยวกับการทาํงานนั�นๆ เพิ�มเติม 

รวมทั�งหาทางอบรมหรือฝึกปฏิบติังานเกี�ยวกบัอาชีพที�ตนเองสนใจนั�นดว้ย 

การเตรียมตวัอยา่งดี ยอ่มดีกว่าการสละสิทธิ� โดยไม่ไดล้องทาํอะไรเลย การทาํงานชั�วคราว หรือ

งานอาสาสมคัรเป็นการสั�งสมประสบการณ์ในงานทาํงานอยา่งชา้ๆ เป็นสิ�งจาํเป็น สาํหรับการทาํงานที�มี

คุณภาพ ซึ�งจะกลายเป็นที�พอใจของนายจา้งต่อไป นอกจากนี�ควรเป็น สมาชิกชุมชุมที�มีกิจกรรมเกี�ยวกบั

การทาํงาน เพราะจะช่วยให้สามารถหาคาํแนะนาํไดจ้าก สมาชิกท่านอื�นๆ ในการคน้หางาน คาํแนะนาํ 

รวมทั�งเป็นบุคคลอา้งอิงใหเ้ราไดอ้ีกดว้ย  ก็เหมือนกบัคุณใชนิ้�วจุ่มลงไปในนํ� าเพื�อทดสอบ คุณจะพบว่า

ตนเองไดป้ระสบการณ์ต่างๆ มากมายโดยไม่มีขอ้ผกูมดัทั�งดา้นเวลา และความมุ่งมั�น หากคุณคน้พบว่า 

อาชีพที�คุณเลือก ไม่ไดเ้ป็นไปตามที�ตนเองคาดหวงัไว ้ก็สามารถหาตวัเลือกใหม่ได ้จนกว่าจะพบสิ�งที�

ตนเองตอ้งการ 

แต่การวางแผนการประกอบอาชีพก็ยงัไม่ใช่จุดสิ�นสุดสาํหรับเรื�องนี�  กิจกรรมต่าง ๆ จะเปลี�ยนไป

เรื�อย ๆ ตามความเปลี�ยนแปลงในตวัคุณ “คุณตอ้งรู้จกัการยืดหยุ่น และพร้อมที�จะพฒันาแผนการของ

ตนเอง เพื�อคน้หาสิ�งใหม่ๆ ให้กบัตนเอง รวมทั�งมองหาโอกาสสร้างความกา้วหน้าให้ตนเองอยู่เสมอ”  

ในเรื�องของการทาํงาน การวางแผนยอ่มทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพมากกว่าการ การนิ�งเฉย 

การประกอบอาชีพ  สามารถแบ่งออกเป็น � ประเภท คือ 

1. การประกอบอาชีพอสิระ มีลกัษณะเป็นเจา้ของกิจการ  ดาํเนินการบริหารจดัการดว้ยตนเอง

ในรูปของกลุ่มอาชีพ ห้างหุ้นส่วน บริษทั ฯลฯ การประกอบการหรือเจา้ของต้องมีความตั�งใจ อดทน 

ทุ่มเท ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค เพื�อใหกิ้จการดาํเนินไปจนเกิดความมั�นคงประสบความสาํเร็จ การประกอบ

อาชีพอิสระยงัสามารถแบ่งเป็น  

1.1 อาชีพอิสระดา้นการผลิต ผูป้ระกอบอาชีพตอ้งมีกระบวนการ หรือขั�นตอนการผลิตหรือ

การแปรรูปสินคา้ออกไปจาํหน่ายในทอ้งตลาด ในลกัษณะขายส่งหรือขายปลีก เช่น การทาํอาหาร การทาํ

สวนผลไม ้การเลี�ยงปลา ฯลฯ 

1.2 อาชีพอิสระดา้นการให้บริการ เป็นอาชีพที�นิยมกนัอย่างแพร่หลายตามสภาพแวดลอ้ม

และวิถีชีวิต ทาํให้คนที�มีเวลาว่างน้อยหันมาพึ�งเทคโนโลยีประกอบกับการประกอบอาชีพงานการ

ใหบ้ริการมีความเสี�ยงน้อย การลงทุนตํ�า การประกอบอาชีพดา้นนี� ปัจจุบนัจึงแพร่หลาย เช่น บริการทาํ

ความสะอาด บริการซกัรีดเสื�อผา้ บริการลา้งรถยนต ์ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การทาํนายโชคชะตา เป็นตน้ 

2. การประกอบอาชีพรับจ้าง  เป็นการประกอบอาชีพโดยไม่ได้เป็นผูป้ระกอบการ แต่ตอ้ง

ทาํงานตามที�เจา้นายมอบหมาย ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเงิน อาหาร ที�พกัอาศยั และสิ�งจาํเป็นอื�น ๆ ปัจจุบนั

สงัคมไทยส่วนใหญ่นิยมเป็นลกูจา้ง เนื�องจากความรับผดิชอบมีจาํกดัไม่เสี�ยงกบัผลกาํไรขาดทุน ซึ�งอาจ

ทาํงานในสถานประกอบการขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็ก หรือเป็นธุรกิจการผลิตหรือการบริการ  เช่น 

โรงงานพนกังานขาย  พนกังานบริษทั  พนกังานธนาคาร  พนกังานบญัชี เป็นตน้ 
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การประกอบอาชีพของบุคคลทุกคน  ย่อมมุ่งหวงัให้ตนเองประสบความสาํเร็จในอาชีพ หน้าที�

การงานทั�งนั�น และแนวทาง วิธีการที�จะนาํไปสู่ความสาํเร็จ  สามารถยึดเป็นหลกัการ แนวทางในการ

ประกอบอาชีพไดทุ้กอาชีพ  คือหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 การประกอบอาชีพตามแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ควรยดึหลกัในการปฏิบติัตน 

ดงันี�   

 �. ยดึความประหยดั ตดัทอนค่าใชจ่้ายในทุกดา้น ลดละความฟุ่ มเฟือยในการดาํรงชีวิตอยา่ง

จริงจงั ดงัพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที��) ว่า  “ความ

เป็นอยูที่�ตอ้งไม่ฟุ้ งเฟ้อ ตอ้งประหยดัไปในทางที�ถกูตอ้ง” ปฏิบติัไดด้ว้ยวิธีจดบนัทึกหรือทาํบญัชี

ครัวเรือน 

 �.  ยดึถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แมจ้ะตกอยูใ่นภาวะขาดแคลนในการดาํรงชีพ

ก็ตาม ดงัพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที��) ที�ว่า “ความ

เจริญของคนทั�งหลายยอ่มเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี�ยงชีพของตนเป็นหลกัสาํคญั” 

 �. ละเลกิการแก่งแย่งประโยชน์  และแข่งขนักนัในทางการคา้ขายประกอบอาชีพแบบต่อสู้กนั

อยา่งรุนแรงดงัอดีต ซึ�งมีพระราชดาํรัสเรื�องนี� ว่า “ความสุขความเจริญอนัแทจ้ริงนั�น หมายถึง ความสุข 

ความเจริญที�บุคคลแสวงหามาไดด้ว้ยความเป็นธรรมทั�งในเจตนา และการกระทาํ ไม่ใช่ไดม้าดว้ยความ

บงัเอิญ หรือดว้ยการแก่งแยง่เบียดบงัมาจากผูอ้ื�น” 

 �. ใฝ่หาความรู้  ไม่หยุดนิ�งที�จะหาทางในชีวิตหลุดพน้จากความทุกข์ยากครั� งนี�  โดยต้อง

ขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เกิดมีรายไดเ้พิ�มพูนขึ�นจนถึงขั�นพอเพียงเป็นเป้าหมายสาํคัญ พระราชดาํรัส 

ตอนหนึ�งที�ใหค้วามชดัเจนว่า “การที�ตอ้งการใหทุ้กคนพยายามที� จะหาความรู้ และสร้างตนเองใหม้ั�นคงนี�

เพื�อตนเอง เพื�อที�จะใหต้วัเองมีความเป็นอยูที่�กา้วหนา้ที�มีความสุข พอมีพอกินเป็นขั�นหนึ� ง และขั�นต่อไป 

ก็คือ ใหม้ีเกียรติว่ายนืไดด้ว้ยตวัเอง” 

 �. ปฏิบัติตนในแนวทางที�ดี  ลดละสิ�งย ั�วกิเลสให้หมดสิ�นไป ทั�งนี� ดว้ยสังคมไทยที�ล่มสลายลงใน

ครั� งนี�  เพราะยงัมีบุคคลจาํนวนมิใช่น้อยที�ดาํเนินการโดยปราศจากละอายต่อแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระบรมราโชวาทว่า “พยายามไม่ก่อความชั�วใหเ้ป็นเครื�องทาํลายตวัทาํลาย

ผูอ้ื�น พยายามลด พยายามละความชั�วที�ตวัเองมีอยู ่พยายามก่อความดีใหแ้ก่ตวัอยูเ่สมอ พยายามรักษา และ

เพิ�มพนูความดีที�มีอยูน่ั�นใหง้อกงามสมบูรณ์ขึ�น”  ทรงย ํ�าเน้นว่าคาํสาํคญัที�สุด คือ คาํว่า “พอ” ตอ้งสร้าง

ความพอที�สมเหตุสมผลใหก้บัตวัเองใหไ้ดแ้ละเราก็จะพบกบัความสุข 

 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนาํมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพไดทุ้กอาชีพ  

เช่น อาชีพเกษตรกรรม  อาชีพธุรกิจ ฯลฯ   
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  เศรษฐกจิพอเพยีงกบัอาชีพเกษตรกรรม 

 อาชีพเกษตรกรรม ถือว่าเป็นอาชีพหลกัและเป็นอาชีพสาํคญัของประเทศ ประชากรของไทย 

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60  ยงัประกอบอาชีพนี�อยู ่อาชีพเกษตรกรรมเกี�ยวขอ้งกบัการผลิต และการจดัจาํหน่าย

สินคา้และบริการทางดา้นการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรนอกจากใชใ้นการบริโภคแลว้ยงัใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการผลิตทางอุตสาหกรรมอีกดว้ย ไดแ้ก่ การทาํนา การทาํไร่ ทาํสวน เลี�ยงสตัว ์ฯลฯ พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที��)ไดพ้ระราชทานพระราชดาํริฯ ให้เกษตรกรซึ�งเป็นคน

ส่วนใหญ่ของประเทศมีความแข็งแรงพอก่อนที�จะไปผลิตเพื�อการคา้หรือเชิงพาณิชย ์โดยยดึหลกัการ “ทฤษฎี

ใหม่” 3 ขั�น คือ 

 ขั�นที�  �  มีความพอเพียง เลี�ยงตวัเองไดบ้นพื�นฐานของความประหยดัและขจดัการใชจ่้าย 

 ขั�นที�   �  รวมพลงักันในรูปกลุ่ม เพื�อการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั�งด้านสวสัดิการ 

การศึกษา การพฒันาสงัคม 

 ขั�นที� �  สร้างเครือข่าย กลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที�หลากหลาย โดยประสาน

ความร่วมมือกบัภาคธุรกิจ ภาคองคก์รพฒันาเอกชน และภาคราชการในดา้นเงินทุน การตลาด การผลิต 

การจดัการและข่าวสารขอ้มลู 

 ทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

(รัชกาลที��) เกี�ยวกบัการจดัพื�นที�ดินเพื�อการอยูอ่าศยัและมีชีวิตอยา่งย ั�งยนื โดยมีแบ่งพื�นที�เป็นส่วน ๆ 

ไดแ้ก่ พื�นที�นํ� า พื�นที�ดินเพื�อเป็นที�นาปลกูขา้ว พื�นที�ดินสาํหรับปลกูพืชไร่นานาพนัธุ ์และที�สาํหรับอยู่

อาศยั/เลี�ยงสตัว ์ในอตัราส่วน 3 : 3 : 3 : 1 เป็นหลกัการในการบริหารการจดัการที�ดินและนํ� า เพื�อ

การเกษตรในที�ดินขนาดเลก็ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ดงันี�  

 �. มีการบริหารและจดัแบ่งที�ดินแปลงเล็ก ออกเป็นสัดส่วนที�ชดัเจน เพื�อประโยชน์สูงสุดของ

เกษตรกร ซึ�งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน 

 �.  มีการคาํนวณโดยหลกัวิชาการ เกี�ยวกบัปริมาณนํ� าที�จะกกัเก็บใหพ้อเพียง ต่อการเพาะปลูกได้

ตลอดปี 

 �. มีการวางแผนที�สมบูรณ์แบบ สาํหรับเกษตรกรรายยอ่ย � ขั�นตอน เพื�อใหพ้อเพียงสาํหรับเลี�ยง

ตนเองและเพื�อเป็นรายได ้

 ขั�นที� � ทฤษฎีใหม่ขั�นต้น สถานะพื�นฐานของเกษตรกร คือ มีพื�นที�น้อย ค่อนขา้งยากจน อยู่ในเขต

เกษตรนํ� าฝนเป็นหลกั โดยในขั�นที� � นี�มีวตัถุประสงค์เพื�อสร้างเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพดา้น

อาหารประจําว ัน ความมั�นคงของรายได้ ความมั�นคงของชีวิต และความมั�นคงของชุมชนชนบท  

เป็นเศรษฐกิจพึ�งตนเองมากขึ�น มีการจดัสรรพื�นที�ทาํกินและที�อยู่อาศยั ให้แบ่งพื�นที�  ออกเป็น � ส่วน  

ตามอตัราส่วน 30 : 30 : 30 : 10  ซึ�งหมายถึง พื�นที�ส่วนที�หนึ�งประมาณ ��% ให้ขุดสระเก็บกกันํ� า เพื�อใชเ้ก็บ

กกันํ� าฝนในฤดูฝนและใชเ้สริมการปลกูพืชในฤดูแลง้ ตลอดจนการเลี�ยงสตัวน์ํ� าและพืชนํ� าต่าง ๆ (สามารถ

เลี�ยงปลา ปลกูพืชนํ� า เช่น ผกับุง้ ผกักะเฉดฯ ไดด้ว้ย) พื�นที�ส่วนที�สองประมาณ ��% ใหป้ลกูขา้วในฤดูฝน 
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เพื�อใชเ้ป็นอาหารประจาํวนัในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี เพื�อตดัค่าใชจ่้ายและสามารถพึ�งตนเองได ้

พื�นที�ส่วนที�สามประมาณ ��% ให้ปลูกไมผ้ล ไมย้ืนตน้ พืชผกั พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื�อใช้เป็น

อาหารประจาํวนั หากเหลือบริโภคก็นาํไปจาํหน่าย และพื�นที�ส่วนที�สี�ประมาณ ��% ใชเ้ป็นที�อยู่อาศยั 

เลี�ยงสตัว ์และโรงเรือนอื�น ๆ (ถนน คนัดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมกั โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว ์ 

ไมด้อกไมป้ระดบั พืชผกัสวนครัวหลงับา้น เป็นตน้) 

 ทฤษฎีใหม่ขั�นก้าวหน้า  เมื�อเกษตรกรเขา้ใจในหลกัการและไดล้งมือปฏิบติัตามขั�นที�หนึ�งในที�ดิน

ของตนเป็นระยะเวลาพอสมควรจนไดผ้ลแลว้ เกษตรกรก็จะพฒันาตนเองจากขั�น “พออยูพ่อกิน” ไปสู่ขั�น 

“พอมีอนัจะกิน” เพื�อใหม้ีผลสมบูรณ์ยิ�งขึ�น จึงควรที�จะตอ้งดาํเนินการตามขั�นที�สองและขั�นที�สามต่อไป

ตามลาํดบั (มลูนิธิชยัพฒันา, ����) 

 ขั�นที� � ทฤษฎีใหม่ขั�นกลาง  เมื�อเกษตรกรเขา้ใจในหลกัการและไดป้ฏิบติัในที�ดินของตนจน

ไดผ้ลแลว้ ก็ตอ้งเริ�มขั�นที�สอง คือ ใหเ้กษตรกรรวมพลงักนัในรูปกลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรง ร่วมใจกนั

ดาํเนินการในดา้น 

(1) การผลิต เกษตรกรจะตอ้งร่วมมือในการผลิตโดยเริ�มตั�งแต่ ขั�นเตรียมดิน การหาพนัธุพ์ืช ปุ๋ย  

การหานํ� า และอื�น ๆ เพื�อการเพาะปลกู 

(2) การตลาด เมื�อมีผลผลิตแลว้ จะตอ้งเตรียมการต่าง ๆ เพื�อการขายผลผลิตใหไ้ดป้ระโยชน์ 

สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากขา้วร่วมกนั การจดัหายุง้รวบรวมขา้ว เตรียมหาเครื�องสีขา้ว ตลอดจนการ

รวมกนัขายผลผลิตใหไ้ดร้าคาดี และลดค่าใชจ่้ายลงดว้ย 

(3) ความเป็นอยู ่ในขณะเดียวกนัเกษตรกรตอ้งมีความเป็นอยูที่�ดีพอสมควร โดยมีปัจจยัพื�นฐาน 

ในการดาํรงชีวิต เช่น อาหารการกินต่าง ๆ กะปิ นํ� าปลา เสื�อผา้ ที�พอเพียง 

(4) สวสัดิการ แต่ละชุมชนควรมีสวสัดิการและบริการที�จาํเป็น เช่น มีสถานีอนามยัเมื�อยามป่วย 

ไข ้หรือมีกองทุนไวใ้หกู้ย้มืเพื�อประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ 

(5) การศึกษา มีโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพื�อ 

การศึกษาเล่าเรียนใหแ้ก่เยาวชนของชุมชนเอง 

(6) สงัคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นศนูยก์ลางในการพฒันาสงัคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที� 

ยดึเหนี�ยว 

 กิจกรรมทั�งหมดดังกล่าวขา้งตน้ จะต้องไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง ไม่ว่าส่วน

ราชการ องคก์รเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั�นเป็นสาํคญั 

 ขั�นที�  �  ทฤษฎีใหม่ขั�นก้าวหน้า  เมื�อดาํเนินการผา่นพน้ขั�นที�สองแลว้ เกษตรกรจะมีรายไดดี้ขึ�น 

ฐานะมั�นคงขึ� น เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพฒันาก้าวหน้าไปสู่ขั�นที�สามต่อไป คือ ติดต่อ

ประสานงานเพื�อจดัหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษทัหา้งร้านเอกชน มาช่วยในการทาํธุรกิจ 

การลงทุนและพฒันาคุณภาพชีวิต ทั�งนี�  ทั�งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกบับริษทั จะไดรั้บประโยชน์

ร่วมกนั กล่าวคือ 
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(1) เกษตรกรขายขา้วไดใ้นราคาสูง (ไม่ถกูกดราคา) 

(2) ธนาคารกบับริษทัสามารถซื�อขา้วบริโภคในราคาตํ�า (ซื�อขา้วเปลือกจากเกษตรกรมาสีเอง) 

(3) เกษตรกรซื� อเครื� องอุปโภคบริโภคได้ในราคาตํ� า  เพราะรวมกันซื�อเป็นจํานวนมาก                         

(เป็นร้านสหกรณ์ซื�อในราคาขายส่ง) 

(4) ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร (เพื�อไปดาํเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ให้

เกิดผลดียิ�งขึ�น) 

 ในปัจจุบนันี� ไดม้ีการนาํเอาเกษตรทฤษฎีใหม่ไปทาํการทดลองขยายผล ณ ศูนยศ์ึกษาการพฒันา

และโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ รวมทั�งกรมวิชาการเกษตรไดด้าํเนินการจดัทาํแปลงสาธิต 

จาํนวน �� แห่ง กระจายอยู่ทั�วประเทศ นอกจากนี�  กรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กองบญัชาการทหารสูงสุด กองทพัภาค กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ 

ไดม้ีการดาํเนินงานใหม้ีการนาํเอาทฤษฎีใหม่นี� ไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางขึ�น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ จาํลองการจดัสัดส่วนพื�นที�ตามแนวทฤษฎีใหม่ 

ระบบการจดัการพื�นที� 

1. สระนํ� า ขนาดประมาณ � ไร่ ไวเ้ก็บกกันํ� าและเลี�ยงปลาไวบ้ริโภค 

2. นาขา้ว ประมาณ � ไร่ ปลกูขา้วไวบ้ริโภค และปลกูพืชผกัหมุนเวียนตามฤดูกาล 

 

3. ไมผ้ลที�เหมาะกบัสภาพดินฟ้าอากาศ ประมาณ � ไร่ ควรเป็นแบบผสมผสาน และพึ�งพาอาศยั

กนัเป็นชั�น ๆ เช่น 

- ไมผ้ลหรือไมใ้ชส้อยขนาดใหญ่ ตน้สูง เช่น สะตอ, มงัคุด ฯลฯ 

- ไมผ้ลพุ่มขนาดกลาง เช่น มะม่วง ลาํไย ขนุน ชมพู่ สม้โอ ฯลฯ 

- ไมผ้ลพุ่มเตี�ย เช่น มะนาว สม้เขียวหวาน สม้จี�ด ฯลฯ 

- ไมผ้ลและพืชผกัขนาดเลก็ เช่น มะเขือ พริก กระเพรา ผกัหวาน ฯลฯ 

- ผกัสวนครัว เช่น ตะไคร้ และพืชผกั ฯลฯ 

- ผกัประเภทเถา เกาะตน้ไมใ้หญ่ เช่น ตาํลึง, ฟัก, บวบ, ถั�วชนิดต่างๆ, พริกไทย ฯลฯ 
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- ผกัเลื�อยกินหวั เช่น มนั ขิง ข่า 

4. ที�อยูอ่าศยัตามสภาพ คอกปศุสตัว ์และพืชผกัสวนครัวที�ตอ้งการแสงแดด และแปลงปุ๋ยหมกั 

(หากไม่ใช่มุสลิม แนะนาํใหเ้ลี�ยงหมหูลุม) ใชเ้นื�อที�ประมาณ � ไร่ จดัระบบภูมิศาสตร์ และ

สิ�งแวดลอ้มที�ดี 

5. แนวรั� วควรเป็นพืชสวนครัวรั� วกินได ้เช่น หากมีเสารั� วควรปลูกแกว้มงักร ระหว่างเสารั� ว 

ควรเป็นผกัหวาน, ชะอม, ตน้แค, มะละกอ ฯลฯ 

6. รอบ ๆ ขอบสระนํ� า ปลกูพืชผกัไดต้ามสภาพ เช่น กลว้ย, ออ้ย, มะรุม, แค ส่วนของสระดา้นใน

ควรปลกูหญา้แฝกกนัการพงัทลายของดินลงสระ 

หมายเหตุ  การออกแบบวางผงั ควรคาํนึงถึงสภาพพื�นที�ของแต่ละรายตามสภาพจริง 

 

 เศรษฐกจิพอเพยีงกบัอาชีพธุรกจิ 

ธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทการผลิต การคา้ หรือบริการ ลว้นแต่มีความสาํคญั

อยา่งยิ�งต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคม เนื�องจากผลประกอบการทางธุรกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ

และความเจริญเติบโตของประเทศ การดาํเนินธุรกิจในประเทศไทยที�ผ่านมามีเป้าหมายการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจดว้ยระบบทุนนิยมที�กระตุน้ใหค้นบริโภคตลอดเวลาและมากยิ�งขึ�น เพื�อผลตอบแทนสูงสุด 

โดยไม่คาํนึงถึงวิธีการอนัชอบธรรมการขยายตวัของผลผลิตมุ่งการพึ�งพาอุปสงค ์เทคโนโลยี และทุนจาก

ต่างประเทศ  ทาํใหค้วามสามารถในการพึ�งพาตนเองตํ�าลง  องค์กรธุรกิจถูกครอบงาํความคิดจากกระแส

โลกาภิวตัน์ดา้นลบ ส่งผลกระทบต่อค่านิยมและทศันคติที�เนน้ความรํ� ารวยและความสะดวกสบายเป็น 

เป้าหมาย เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม และขาดจิตสาํนึกต่อสาธารณะ องคก์รธุรกิจตอ้งเผชิญ

กบัความเสี�ยงภายใตเ้งื�อนไขในระบบเศรษฐกิจโลกที�มีความสลบัซบัซอ้นและมีการเปลี�ยนแปลงรอบดา้น  

ดงันั�น การปรับตวัต่อกระแสโลกาภิวตัน์  จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัการเรียนรู้และการยืนหยดัอยู่บน

พื�นฐานของการพึ�งพาตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพื�อสร้างศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจ  

เพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนั และสร้างภูมิคุม้กนัต่อผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ในบริบท

ของความเชื�อมั�นต่อการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในองค์กรจากประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

เศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ผลดีเฉพาะในภาคเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงคือการประหยดัและไม่เป็นหนี�   

การแสวงหากาํไรขดักบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะสมกบั

ธุรกิจในยุคโลกาภิวตัน์ เมื�อพิจารณาจากแนวคิด หลกัการ และองค์ประกอบต่างๆ ของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถอธิบายในประเด็นดงักล่าว ดงันี�  

เนื�องจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดน้าํไปประยุกต์ใชก้บัภาคเกษตรในระยะแรก เพราะมี

ความขดัสนสูงกว่าภาคอื�นๆ ทาํให้เกิดความเขา้ใจผิดว่า เศรษฐกิจพอเพียงใชไ้ดผ้ลดีเฉพาะภาคเกษตร

เท่านั�น ซึ� ง ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล (����: ���) ได้อธิบายว่า “เศรษฐกิจพอเพียงมิไดจ้าํกดัเฉพาะของ

เกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาเพียงเท่านั�น แต่เป็นเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพ ทั�งที�อยู่ในเมืองและอยู่ใน
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ชนบท เช่น ผูที้�เป็นเจา้ของโรงงานอุตสาหกรรมและบริษทัในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถา้จะตอ้งขยาย

กิจการเพราะความเจริญเติบโตของเนื�องาน โดยอาศยัการขยายตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป หรือหากจะกูย้ืมก็

กระทาํตามความเหมาะสม ไม่ใช่กูม้าลงทุนจนเกินตวัจนไม่เหลือที�ม ั�นให้ยืนอยู่ได ้ตอ้งรู้จกัใชจ่้าย ไม่

ฟุ่ มเฟือยเกินตัว” อย่างไรก็ตาม เมื�อพิจารณาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั�งในด้าน

องค์ประกอบและเงื�อนไข จะเห็นไดว้่า หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาํไปใช้ไดใ้นทุก

ระดบัและประกอบอาชีพไดใ้นทุกสาขาไม่จาํกดัเฉพาะภาคเกษตร การประยุกต์ใชก้บัภาคธุรกิจและภาค

เศรษฐกิจอื�นๆ มีความสาํคญัมาก เนื�องจากแนวโนม้สงัคมไทยเป็นสงัคมเมืองมากขึ�น และการผลิตของภาค

ธุรกิจมีสัดส่วนสูงมาก หากภาคธุรกิจไม่ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางแลว้ ยากที�จะเกิด 

ความพอเพียง (ณัฏฐพงศ ์ทองภกัดี, 2550: 18) 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาํทางการบริหารธุรกิจ โดยไม่ปฏิเสธระบบการตลาด  

แต่เป็นเครื�องชี�นาํการทาํงานของกลไกตลาดใหม้ีเสถียรภาพดีขึ�น และไม่ขดักบัหลกัการแสวงหากาํไร จึง

ไม่จาํเป็นตอ้งลดกาํไรหรือลดกาํลงัการผลิตลง แต่การไดม้าซึ�งกาํไรของธุรกิจ ตอ้งอยูบ่นพื�นฐานของการ

ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ้ื�น หรือแสวงหาผลกาํไรเกินควรจากการเบียดเบียนประโยชน์ของสงัคม ตลอดจน 

 

ตอ้งคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรในธุรกิจอยา่ง ประหยดัและมีคุณภาพ ดงัพระราชดาํรัสเนื�องในวนัเฉลิม 

พระชนมพรรษาวนัที� 4 ธนัวาคม 2550 ความว่า (พิพฒัน์ ยอดพฤติการ, 2551ก: 2)  

“ในเรื�องเศรษฐกจิพอเพียงคืออะไร ไม่ใช่เพียงพอ ไม่ได้หมายความว่า ให้ทํากําไรเล็กๆ น้อยๆ  

เท่านั�นเอง ทํากาํไรกท็ํา ถ้าเราทํากาํไรได้ดี มนักด็ี แต่ว่าขอให้มนัพอเพียง ถ้าท่านเอากําไรหน้าเลือดมาก

เกนิไป มนัไม่ใช่พอเพยีง นักเศรษฐกจิเขาว่าพระเจ้าอยู่หัว นี�คดิอะไรแปลกๆ กแ็ปลกสิ ขายไม่ให้ได้กําไร 

ซื�ออะไรไม่ขาดทุน เป็นเศรษฐกจิพอเพยีง คอืไม่ต้องหน้าเลอืด แล้วไม่ใช่จะมีกําไรมากเกินไป หรือน้อย

เกนิไป ให้พอเพยีง ไม่ใช่เรื�องของการค้าเท่านั�นเอง เป็นเรื�องของการพอเหมาะพอดี” 

นอกจากนี�  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ปฏิเสธการเป็นหนี� หรือการกูย้ืมเงินเพื�อการลงทุน 

ในภาคธุรกิจ โดยยงัคงมุ่งสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิต เพื�อความกา้วหน้าของ

องคก์ร แต่เนน้การบริหารความเสี�ยงตํ�า กล่าวคือ การกูย้มืเงินเพื�อลงทุนทางธุรกิจ จะตอ้งมีการวิเคราะห์

และประเมินความเสี�ยงที�จะกระทบต่อธุรกิจ โดยคาํนึงถึงหลกัความคุม้ค่าและกาํหนดมาตรการรองรับ

ความเสี�ยงที� จะเกิดขึ�น (พิพฒัน์ ยอดพฤติการ, 2551ข: 1) 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถแข่งขนัไดอ้ย่างย ั�งยืนในระยะยาว

และสร้างความพร้อมสาํหรับการเปลี�ยนแปลงในอนาคต ธุรกิจที�ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะ

แข่งขันอย่างพอประมาณตามศักยภาพของตนเอง โดยทาํธุรกิจที�มีความชาํนาญหรือสร้างความรู้  

เพื�อพฒันาตนเองใหม้ีความสามารถในการแข่งขนัที� ดีขึ�น 

ดงันั�น หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจปิดที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบั

ใครไม่คา้ขาย ไม่ส่งออก หรือหนัหลงัใหก้บักระแสโลกาภิวตัน์ แต่เป็นปรัชญาที� เนน้การพฒันาอยา่งเป็น
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ขั�นตอนบนรากฐานที�เขม้แข็ง โดยองคก์รธุรกิจตอ้งรู้เท่าทนัความสามารถของตนเอง ใชห้ลกัตนเป็นที�พึ�ง

ของตนเองใหไ้ดก่้อน จากนั�นจึงพฒันาตนเอง เพื�อใหธุ้รกิจมีคุณภาพและเขม้แข็งขึ�น สามารถเป็นที�พึ�งแก่

ผูอ้ื�นได ้และนาํไปสู่สังคมที�มีการเกื�อกูลซึ�งกนัและกนัไดใ้นที�สุด (สุทิน ลี� ปิยะชาติ, นริสา พิชยัวรุตมะ 

และอาทิสุดา ณ นคร, 2550: 9)  

จากการรายงานของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติประจาํประเทศไทย เรื� อง “เศรษฐกิจ

พอเพียงกบัการพฒันาคน” ในปี 2550 ไดส้นับสนุน การนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น 

ภาคธุรกิจว่า เศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดบัความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั ดว้ยการสร้างขอ้ปฏิบติั

ในการทาํธุรกิจที�เน้นผลกาํไรระยะยาวในบริบทที�มีการแข่งขนั การบริหารธุรกิจให้เกิดกาํไรในโลก 

ทุกวนันี�  มีความซบัซอ้นมากกว่าการคิดถึงตน้ทุนและผลตอบแทน ธุรกิจตอ้งคาํนึงถึงผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย

จากทุกกลุ่ม ตั�งแต่นายจา้งไปจนถึงลกูคา้และสงัคมโดยรวม อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจยงัตอ้งตระหนกัถึงความ 

เสี�ยงที�มีโอกาสเกิดขึ�นไดต้ลอดเวลาในสภาพแวดลอ้มที�มีการแข่งขนัสูงและมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งผูน้าํ 

ธุรกิจกบัการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจพอเพียงในองคก์รรวดเร็ว (สุทิน ลี�ปิยะชาติ, นริสา พิชยัวรุตมะ และอาทิสุดา 

ณ นคร, 2550 : 8) จะเห็นไดว้่า แทจ้ริงแลว้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัการเกี�ยวกบัการพฒันา 

ตนเอง เพื�อเพิ�มความสามารถในการตอบสนองกิจการต่างๆ รอบดา้น โดยไม่ จาํกดัเฉพาะภาคเกษตร 

องคก์รที�ตอ้งการเติบโตไดอ้ยา่งย ั�งยนืท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์จาํเป็นตอ้งนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปประยกุตใ์ช ้ซึ�งไม่ขดักบัหลกัการแสวงหากาํไร โดยอยูบ่นพื�นฐานของการไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ้ื�น 

 และคาํนึงถึงความเสี�ยงที�จะกระทบต่อธุรกิจ 

 

เรื�องที�    �   โครงการและแผนงานประกอบอาชีพ  ตามหลักปรัชญาของ 

                    เศรษฐกิจพอเพยีง 
 การประกอบอาชีพของคนเรามีมากมายหลากหลายอาชีพ เช่น เกษตรกรรม  การปศุสัตว ์การป่าไม ้

การขนส่ง อุตสาหกรรม การคา้ขาย การแกะสลกัไม ้การเจียระไนพลอย การทอผา้ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม 

การที�จะคิดประกอบอาชีพใด ๆ  นั�น จะตอ้งผา่นการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได ้โดยมีขอ้มลูต่าง ๆ 

อยู่มาก เพียงพอที�จะมาใช้ในการตัดสินใจประกอบอาชีพนั�นได้ เมื�อคิดแลว้ก็ควรกําหนด ให้เป็น 

ลายลกัษณ์อกัษร เพื�อให้เห็นเป็นขั�นตอน แสดงถึงความต่อเนื�อง มองเห็นขอ้บกพร่องหรือขอ้มูลที�ขาด 

ไปได ้เพื�อความสมบูรณ์ของโครงการและแผนงานการดาํเนินงาน   

 การจดัทาํโครงการและแผนงานประกอบอาชีพ  หรือโครงงานการประกอบอาชีพ มีความสาํคญั 

และจาํเป็นต่อการประกอบอาชีพเพราะถือว่าไดม้ีการคิดไตร่ตรองไวล้่วงหนา้แลว้  จึงลงมือปฏิบติั ความ

ผดิพลาดทั�งหลายยอ่มนอ้ยลงโดยเฉพาะการวางแผนการดาํเนินงานนั�นจะมีความชดัเจนเกี�ยวกบัแผนการ

ผลิต แผนการลงทุน และแผนการตลาด 
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ประโยชน์ของโครงงานการประกอบอาชีพ 

  1. ทาํใหก้ารประกอบอาชีพบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้มีระบบการทาํงานและลด

การทาํงานที�ซํ�าซอ้นกนั 

 2. ช่วยใหก้ารใชป้ระโยชน์จากการใชท้รัพยากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3. ช่วยให้เจ้าของกิจการมีความเชื�อมั�นในการบริหารงาน และเมื�อเกิดปัญหาขึ� นเพราะมีการ

วางแผน และคิดอยา่งรอบคอบมาแลว้ 

 4. ช่วยใหเ้จา้ของกิจการสามารถตรวจสอบขั�นตอนการดาํเนินงาน และความสาํเร็จของเป้าหมาย 

 

องค์ประกอบของโครงการการประกอบอาชีพ 

 เมื�อตดัสินใจเลือกอาชีพ และมีการวิเคราะห์ความพร้อม และความเป็นไปไดข้องอาชีพที� 

ตดัสินใจเลือกแลว้ ขั�นตอนต่อไปคือ การเขียนโครงงานการประกอบอาชีพที�ตดัสินใจเลือก การเขียน 

โครงงานการประกอบอาชีพ มีองคป์ระกอบหรือหวัขอ้ที�ตอ้งเขียนดงันี�  

1. ชื�อโครงงาน ควรตั�งชื�อโครงการที�สื�อความหมายไดช้ดัเจน เช่น โครงการเลี�ยงไก่กระทง 

โครงงานขายผกัปลอดสารพิษ โครงการจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูป เป็นตน้ 

 2. เหตุผล/แรงจูงใจในการทําโครงงาน ใหเ้ขียนถึงเหตุผลที�เลือกทาํโครงการนั�น เช่น เป็นอาชีพที� 

เป็นความตอ้งการของตลาด/ชุมชน หรือตวัผูป้ระกอบอาชีพมีความถนดั ความสนใจ ในอาชีพนั�น ๆ 

อยา่งไร เป็นตน้ 

 3. วตัถุประสงค์ ใหเ้ขียนวตัถุประสงคใ์นการทาํโครงการนั�น ๆ ใหช้ดัเจน เช่น เพื�อใหม้ี 

ประสบการณ์ในการทาํอาชีพนั�น ๆ หรือเพื�อศึกษาความเป็นไปไดข้องตนเองในการประกอบอาชีพนั�น ๆ 

4. เป้าหมาย ควรกาํหนดเป้าหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพใหช้ดัเจน เช่น การเลี�ยงไก่กระทง 

จะเลี�ยง 5 รุ่น รุ่นละกี�ตวั 

5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตั�งแต่เริ�มตน้จนสิ�นสุดโครงการ ใชเ้วลาดาํเนินการนานแค่ไหน 

เริ�มตน้โครงการเมื�อใด จะสิ�นสุดโครงการหรือขยายกิจการช่วงใด 

 6.  สถานที�ประกอบการ ตอ้งระบุที�ตั�งของสถานที�ที�จะประกอบอาชีพนั�น  

 7.  การดําเนินงาน ใหเ้ขียนแสดงขั�นตอนการดาํเนินงานอยา่งละเอียดตั�งแต่ขั�นวางแผนปฏิบติัการ 

การปฏิบติัการตามแผน และประเมินปรับปรุง การเขียนแผนการดาํเนินงานการประกอบอาชีพ ควรมี 

องคป์ระกอบหรือหวัขอ้ ดงันี�   

 �.1 แผนการผลิต ใหเ้สนอรายละเอียดว่าในการผลิต หรือขายสินคา้หรือบริการ ตามโครงการ

ที�กาํหนดนั�น มีขั�นตอนการผลิตอยา่งไร และกาํหนดเวลาตามขั�นตอนนั�น ไวอ้ยา่งไร  

 7.2  แผนการลงทุน ใหร้ะบุว่าที�มาของเงินทุนที�ใชใ้นโครงการประกอบอาชีพนั�น ไดม้า

อยา่งไร เงินทุนออกเอง หรือกูย้มืมาจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ  



31 

 7.3 แผนการตลาด ใหเ้สนอรายละเอียดว่าสินคา้ หรือบริการในโครงการประกอบ อาชีพนั�น ๆ 

มีลกูคา้ที�คาดหวงัจาํนวนเท่าใด และจะวางแผนเพื�อขยายตลาดให ้กวา้งขวางขึ�น อยา่งไร ในระยะเวลาใด 

 8. ปัญหาและแนวทางแก้ไข ใหร้ะบุปัญหาที�คาดว่าจะเกิดขึ�นกบัการประกอบอาชีพนั�น ๆ 

 9. ผลที�คาดว่าจะได้รับ แสดงใหเ้ห็นถึงผลของการดาํเนินงานในการประกอบอาชีพในดา้นต่าง ๆ 

เช่น ดา้นความรู้และประสบการณ์ที�ไดรั้บ ดา้นกาํไร และความพึงพอใจต่าง ๆ 

 10. ผู้รับผดิชอบดําเนินการ ระบุชื�อผูที้�เป็นเจา้ของกิจการ หรือรับผิดชอบโครงการในกรณีที�มีผู ้

ร่วมโครงการหลาย ๆ คน ก็ใหชื้�อผูร่้วมโครงการทั�งหมดดว้ย 

 การกาํหนดโครงงานการประกอบอาชีพที�ตดัสินใจเลือก  ก่อนการเริ�มตน้เขียนโครงงานการ

ประกอบอาชีพที�ตดัสินใจเลือก มีความจาํเป็นตอ้งศึกษา รวบรวมขอ้มลูดา้นต่าง ๆ ในอาชีพนั�น ๆ ดงันี�  

 1. ศึกษาสาํรวจความตอ้งการของตลาด โดยการสาํรวจสภาพ และความตอ้งการ ของชุมชน ที�จะ 

เป็นแหล่งประกอบอาชีพเกี�ยวกบั จาํนวนประชากร ลกัษณะเฉพาะของประชากรซึ�งประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุรายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษาความตอ้งการสินคา้และบริการในอาชีพนั�น ๆ จาํนวนและอุปนิสยัใน 

การซื�อของประชากรในพื�นที� สภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที�คาดว่าจะเกิดขึ�น เช่น มีคู่แข่งขนัขาย 

สินคา้หรือบริการประเภทเดียวกนัในพื�นที�นั�น เป็นตน้ 

2. ทาํเลที�ตั�งกิจการ จะตอ้งพิจารณาว่า ทาํเลที�ตั�งกิจการที�จะประกอบอาชีพที�ตดัสินใจเลือกนั�น 

มีลกัษณะที�จาํเป็นในสิ�งต่อไปนี�หรือไม่เพียงใด การคมนาคม ขนส่งสะดวกหรือไม่ สภาพแวดลอ้ม 

เหมาะสมหรือไม่ มีคู่แข่งขนัที�ขายสินคา้บริการ ประเภทเดียวกนัหรือไม่ ถา้มีจะแกปั้ญหาอยา่งไร 

3. สาํรวจความพร้อมของตนเองในทุกดา้น เช่น ดา้นความรู้ ความสามารถในอาชีพ ดา้นปัจจยั 

การผลิตต่าง ๆ ว่ามีความพร้อมหรือไม่ อยา่งไร ถา้ไม่พร้อมจะแกปั้ญหาอยา่งไร 

4. ศึกษาความเป็นไปไดข้องอาชีพ จะตอ้งพิจารณาว่าอาชีพที�เลือกนั�นจะทาํใหร้ายไดม้ากนอ้ย 

เพียงใด คุม้กบัทุนที�ลงไปหรือไม่ จะใชเ้วลาเท่าใดจึงจะคุม้ทุน รายไดห้รือกาํไรเพียงพอจะเลี�ยงชีพ 

หรือไม่ หากรายไดไ้ม่เพียงพอจะแกปั้ญหาอยา่งไร เมื�อไดศ้ึกษารวบรวมขอ้มลูดงักล่าวแลว้ และเห็นว่ามี 

แนวทางจะดาํเนินโครงการได ้ก็เริ�มลงมือเขียนโครงการการประกอบอาชีพ ตามหวัขอ้ที�กาํหนด  

 

ตวัอย่าง  การเขียนโครงงานการประกอบอาชีพ  

 �. ชื�อโครงการ โครงการจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูป  

 �. ชื�อ ผูด้าํเนินโครงการ.......................................  

           �. ชื�อ อาจารยที์�ปรึกษาโครงการ...........................  

           �. หลกัการและเหตุผล  อาหารเป็นสิ�งจาํเป็นสาํหรับทุกคน เราตอ้งรับประทานอาหารทุกวนั 

คนในหมู่บา้นของกลุ่มผูด้าํเนินโครงการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนอกบา้น มกัไม่มีเวลาประกอบอาหารเอง 

ใกลห้มู่บา้นยงัมีสาํนกังานของเอกชนซึ�งมีพนกังานจาํนวนมาก แต่ในบริเวณนี�มีร้านจาํหน่ายอาหาร 

สาํเร็จรูปนอ้ยคุณภาพอาหารและการบริการไม่ค่อยดี ไม่มีร้านจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูปที�มีคุณภาพดี และ 
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ราคาปานกลาง สมาชิกของกลุ่มมีความสามารถในการประกอบอาหารไดดี้ และบริเวณบา้นของสมาชิกมี 

สถานที�กวา้งเหมาะที�จะจดัเป็นร้านจาํหน่ายอาหาร จึงไดจ้ดัทาํโครงการจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูป 

 �. วตัถุประสงค ์

                   �. เพื�อใหม้ีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูป 

         �. เห็นช่องทางและมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูป 

                   �. สามารถนาํความรู้ที�ไดจ้ากการเรียนและประสบการณ์การปฏิบติัโครงงานอาชีพไปใช ้

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 �. เป้าหมาย 

                   ดา้นปริมาณ    ปรุงและจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูปในวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์

                   ดา้นคุณภาพ    นกัเรียนทุกคนในกลุ่มเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพและพฒันาการ  

                                                  ประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 �. ระยะเวลาดาํเนินโครงการตลอดโครงการตั�งแต่เปิดภาคเรียนจนถึงปิดภาคเรียน  

                (20 พฤษภาคม - �� กนัยายน และ � พฤศจิกายน – �� มีนาคม ) 

 �. สถานที�ประกอบอาชีพ  บา้นเลขที�.....หมู่ที�.....ตาํบล............อาํเภอ.............จงัหวดั................ 

 �. งบประมาณ 

            �.� แหล่งเงินทุน เงินสะสมของสมาชิกกลุ่ม คนละ �,��� บาท  

  9.2 จาํนวนเงินทุนเริ�มโครงการ ��,000 บาท 

  �.� ทรัพยสิ์นถาวร โต๊ะ เกา้อี�  ถว้ย ชาม และเครื�องครัว ส่วนหนึ�งยมืใชช้ั�วคราว / จดัซื�อ 

  �.� ทรัพยสิ์นสิ�นเปลือง  อาหารสด ซื�อเป็นรายวนั 

                  9.5 เงินทุนขยายกิจการ  หากกิจกรรมประสบความสาํเร็จก็จะนาํกาํไรมาขยายกิจการ  

                   �.� กาํไร (คาดการณ์) ในระยะเริ�มแรกมีกาํไรประมาณวนัละ ���-��� บาท 

 ��. ขั�นตอนการดาํเนินงาน 

                 �.  การเตรียมการ 

                         - ศึกษาสาํรวจขอ้มลู 

                         - เขียนโครงการ 

                         - ขออนุมติัโครงการ 

                         - เตรียมหาทุน 

                         - กาํหนดรายการอาหารที�จะปรุงจาํหน่าย 

                         - ประชาสมัพนัธใ์หล้กูคา้เป้าหมายทราบ 

                 2  การเตรียมสถานที� 

                         - จดัตกแต่งสถานที� 

                         - เตรียมวสัดุอุปกรณ์ 
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                �  ขั�นตอนการดาํเนินงานอยา่งละเอียด 

                         - ศึกษาหาความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัการปฏิบติังานอาชีพ 

                         - ศึกษาสาํรวจขอ้มลูต่าง ๆ เพื�อสาํรวจความสนใจประกอบการเลือกอาชีพ 

                         - วิเคราะห์ขอ้มลู 

                         - ตดัสินใจเลือกอาชีพ 

                         - ศึกษาวิธีเขียนโครงงานอาชีพ 

                         - ขออนุมติัโครงงานอาชีพ 

                         - ศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติม 

                         - กาํหนดรายการอาหารที�จะจาํหน่าย 

                         - ประชาสมัพนัธบ์อกกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

                         - เตรียมอุปกรณ์การปรุงอาหาร ภาชนะต่าง ๆ 

                         - ตกแต่งสถานที� 

                         - ลงมือปรุงอาหารจาํหน่าย โดยสบัเปลี�ยนหมุนเวียนการปฏิบติัหนา้ที�ดงันี�   

ซื�ออาหารสด 

                           ตกแต่ง / ทาํความสะอาดร้าน / ลา้งภาชนะ บริการลกูคา้  เก็บเงิน – ทาํบญัชี 

                         - ประเมินการปฏิบติังานเป็นรายวนั / รายสปัดาห์ 

                         - ประเมินสรุปเมื�อปฏิบติังานเสร็จสิ�น 

                         - เสนอแนะแนวทางการพฒันาอาชีพ 

 ��. ปัญหาและแนวทางแกไ้ข 

                  ��.� ปัญหา ที�คาดว่าจะเกิดขึ�นระหว่างปฏิบติังาน 

                              1) ลกูคา้มีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

                                �) ประสบการณ์ในการจาํหน่ายสินคา้ไม่เพียงพอ 

                 ��.� แนวทางแกไ้ข 

                               �) นาํอาหารสาํเร็จรูปใส่ถุงไปจาํหน่ายตามบา้น / ชุมชน 

                               �) ขอคาํแนะนาํจากอาจารยที์�ปรึกษาเป็นระยะ 

 ��. ผลที�คาดว่าจะไดรั้บ 

                 ��.� ดา้นความรู้และประสบการณ์  นักเรียนทุกคนมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 

เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 

                 ��.� ดา้นผลผลิต  ทรัพยสิ์น  กาํไร  นกัเรียนมีรายไดร้ะหว่างเรียน  ทาํใหเ้ห็นคุณค่าของการ

ประกอบอาชีพ แบ่งเบาภาระผูป้กครอง 

 

  ลงชื�อผูเ้สนอโครงการ………………………………….. 
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 โครงการการประกอบอาชีพ  ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 การจดัทาํโครงงานการประกอบอาชีพ มีความสาํคญั และจาํเป็นต่อการประกอบอาชีพเพราะถือว่า

ได้มีการวางแผน ก่อนลงมือปฏิบัติ ความผิดพลาดทั�งหลายย่อมน้อยลงโดยเฉพาะการวางแผนการ

ดาํเนินงานนั�นจะมีความชัดเจนเกี�ยวกบั แผนการผลิต แผนการลงทุน และแผนการตลาด การจัดทาํ

โครงงานการประกอบอาชีพที�ดี ย่อมทาํให้การประกอบอาชีพบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ 

มีระบบการทาํงาน  และลดการทาํงานที�ซํ� าซ้อนกัน ทาํให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ช่วยใหเ้จา้ของกิจการมีความเชื�อมั�นในการบริหารงาน และเมื�อเกิดปัญหาขึ�นก็สามารถแกไ้ขปัญหาได ้

อย่างดี  เพราะมีการวางแผน และคิดอย่างรอบคอบมาแลว้  ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบ

ขั�นตอนการดาํเนินงาน และความสาํเร็จ ของเป้าหมายไดอ้ยา่งต่อเนื�อง   

การจัดทําโครงงานการประกอบอาชีพ สามารนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ในการวางแผน การดาํเนินงานได ้โดยจะเห็นไดว้่า “เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ คือหลกัการ

ดาํเนินชีวิตที�จริงแทที้�สุด  กรอบแนวคิดของหลกัปรัชญามุ่งเน้นความมั�นคงและความย ั�งยืนของการ

พฒันา อนัมีคุณลกัษณะที�สาํคญั คือ สามารถประยุกต์ใชใ้นทุกระดบั ตลอดจนให้ความสาํคญักบัคาํว่า 

ความพอเพียง ที�ประกอบดว้ย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัที�ดีในตวั ภายใตเ้งื�อนไขของ

การตัดสินใจและการดาํเนินกิจกรรมที�ตอ้งอาศยัเงื�อนไขความรู้และเงื�อนไขคุณธรรม” หรือที�เรียกว่า   

3 ห่วง และ 2 เงื�อนไข ดงันี�  

 ความพอประมาณ ไดแ้ก่ เรียบง่าย ประหยดั  การทาํอะไรที�พอเหมาะพอควร สมดุลกบัอตัภาพ 

ศกัยภาพของตนและสภาวะแวดลอ้ม  ตามความสามารถของแต่ละคน พอประมาณกับภูมิสังคม 

สิ�งแวดลอ้ม สถานการณ์ การทาํงานทุกอย่างตอ้งเรียบง่าย ประหยดั อย่าทาํงานให้ยุ่ง ทาํให้ง่ายต่อการ

เขา้ใจ มีกาํหนดการทาํงานตามลาํดบัขั�นตอน  และมีการปฏิบติัชดัเจน เช่น การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ตอ้งรู้ว่านักศึกษาต้องการอะไร ผูใ้ช้บัณฑิตต้องการอะไร   เพราะทุกกิจกรรม ทุกงานที�ทาํมีต้นทุน  

อยา่ทาํงานทิ�งๆ ขวา้ง ๆ การทาํงานตอ้งมีประโยชน์  มีผลผลิตที�เกิดขึ�น  

ความมเีหตุผล คือ การคิด ฟัง ปฏิบติั  การทาํงานตอ้งใชห้ลกัความรู้ในการทาํงาน วางแผนงาน

ตอ้งระมดัระวงั ตอ้งใชห้ลกัวิชาการช่วยสนบัสนุน อยา่ใชค้วามรู้สึกและอารมณ์ในการทาํงาน   ทุกคนมี

ศกัยภาพในการทาํงาน การพฒันาตวัเองตอ้งเกิดขึ�นจากภายในตวัเองของแต่ละคน จึงตอ้งแสดงศกัยภาพ

ออกมาใหไ้ด ้

มรีะบบภูมคุ้ิมกันในตัวที�ดี คือ ตอ้งมีแผนกลยุทธ์ เช่น เป็นอาจารยต์อ้งมีแผนการสอน องค์กร

ตอ้งมีแผนกลยทุธ ์เป็นตน้ การทาํงานตอ้งใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตอ้งมองภาพรวม ทุกคนมีส่วนร่วม คือ

การประสานงาน และการบูรณาการปรับวิธีการทาํงาน หน่วยงานองค์กรตอ้งมีธรรมาภิบาลเพื�อเป็นการ

สร้างภูมิคุน้กนัภายในตวั  
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 มคีวามรู้ การเรียนรู้เป็นอีกปัจจยัหนึ�งที�ทุกคนมกัจะมองขา้มไป เมื�อคิดว่าตนเองมีความรู้เพียงพอ

แลว้ แต่ในความเป็นจริงแลว้ ทุกอาชีพยอ่มตอ้งมีการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง เพื�อเพิ�มพูนทกัษะ เพื�อแสวงหา

ความรู้ใหม่ ความรอบรู้เกี�ยวกบัวิชาการต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งอย่างรอบดา้น  ความรอบคอบที�จะนาํความรู้

เหล่านั�นมาพิจารณาใหเ้ชื�อมโยงกนั  เพื�อประกอบการวางแผน  และความระมดัระวงัในขั�นปฏิบติั  หรือ

แมแ้ต่ใหต้นเองมีความตระหนกัที�จะลบัความรู้ของตนให้แหลมคมอยู่เสมอ เพื�อความกา้วหน้าในหน้าที�

การงาน   

มีคุณธรรม การประกอบอาชีพตอ้งสัมพนัธ์เกี�ยวข้องกับบุคคล สังคมและสิ�งแวดลอ้มอย่าง

หลีกเลี�ยงไม่ได้  เพื�อให้การประกอบอาชีพประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย ได้รับการสนับสนุนจาก

ผูเ้กี�ยวขอ้ง ผูร่้วมงาน และลกูคา้ ผูป้ระกอบอาชีพตอ้งมีคุณธรรม ดงันี�  

  - ความขยัน อดทน  คือความตั�งใจเพียรพยายามทาํหน้าที�การงาน การประกอบอาชีพ

อยา่งต่อเนื�อง สม ํ�าเสมอ  ความขยนัตอ้งปฏิบติัควบคู่กบัการใชส้ติปัญญา แกปั้ญหาจนงานเกิดผลสาํเร็จ 

ผูที้�มีความขยนั  คือผูที้�ตั�งใจประกอบอาชีพอย่างจริงจงัต่อเนื�อง  ในเรื�องที�ถูกที�ควร มีความพยายามเป็น

คนสูง้าน ไม่ทอ้ถอย กลา้เผชิญอุปสรรค รักงานที�ทาํ ตั�งใจทาํหนา้ที�อยา่งจริงจงั 

 -  ซื�อสัตย์  คือการประพฤติตรง ไม่เอนเอียง จริงใจไม่มีเล่ห์เหลี�ยมผูที้�มีความซื�อสตัย ์คือ

ผูที้�ประกอบอาชีพตรงไปตรงมา ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบผูบ้ริโภค ไม่ใชว้ตัถุที�เป็นอนัตราย และคาํนึงถึง

ผลกระทบกบัสภาพแวดลอ้ม 

 - ความอดทน  คือ การรักษาสภาวะปกติของตนไวไ้ม่ว่าจะกระทบกระทั�งปัญหา

อุปสรรคใด ผูม้ีความอดทน ในการประกอบอาชีพ นอกจากจะอาศยัปัญญาแลว้ ลว้นตอ้งอาศยั ขนัติ  หรือ

ความอดทนในการต่อสูแ้กไ้ขปัญหาต่างใหง้านอาชีพบรรลุความสาํเร็จดว้ยกนัทั�งสิ�น 

 - การแบ่งปัน / การให้  คือการแบ่งปันสิ�งที�เรามี หรือสิ�งที�เราสามารถให้แก่ผูอ้ื�นไดแ้ละ

เป็นประโยชน์แก่ผูที้�รับ การให้ผูอ้ื�นที�บริสุทธิ� ใจไม่หวงัสิ�งตอบแทนจะทาํให้ผูใ้ห้ไดรั้บความสุขที�เป็น

ความทรงจาํที�ยาวนาน การประกอบอาชีพโดยรู้จกัการแบ่งปันหรือใหสิ้�งต่าง ๆ ที�สามารถให้ไดแ้ก่ลูกคา้

และชุมชนของเรายอ่มไดรั้บการตอบสนองจากลกูคา้ในดา้นความเชื�อถือ 

โครงงานการประกอบอาชีพ สามารถนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการบริหารจดัการไดจ้ริง  

ดงัจะเห็นไดว้่า  เศรษฐกิจพอเพียงไม่ไดท้าํให้เราอยู่รอดไปวนัๆ เท่านั�น แต่จะทาํให้เรามีความสุขอย่าง

ย ั�งยืน  และยงัพฒันาตนเองให้รํ� ารวยขึ�นไดด้้วย ซึ� งเป็นการรํ� ารวยอย่างย ั�งยืนแบบพอเพียง เศรษฐกิจ

พอเพียง คือ การมีความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุม้กนั ในดา้นการบริหารธุรกิจ เราก็ตอ้งดูก่อนว่า 

เป้าหมายธุรกิจของเราคืออะไร มีแผนการอย่างไร ในการดาํเนินตามแผน โดยที�ไม่ใช้จ่ายมากเกิน 

ความจาํเป็น แต่อะไรที�จาํเป็นเราก็ควรจะจ่าย  อะไรที�ไม่จาํเป็นเราตอ้งลดรายจ่ายส่วนนั�นลง นี�ก็เป็น 

การใชจ่้ายเงินดว้ยความพอประมาณ  

นอกจากนั�น เราก็ตอ้งมเีหตุผลดว้ย บริหารธุรกิจอยา่งมีเหตุผลอะไรที�จาํเป็นหรือไม่จาํเป็นก็ตอ้ง

พิจารณาใหดี้ ไม่ใช่ว่าเห็นคนอื�นทาํอะไรก็ทาํตาม คนอื�นโปรโมชั�นพิเศษอื�นๆ ก็ทาํตามคนอื�นโฆษณาก็
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ทาํตาม ซึ� งนี� เป็นการใช้ความรู้สึกนึกคิดตัดสินปัญหา ไม่ได้ใช้เหตุผลเลยดงันั�นเราต้องมีเหตุผลด้วย  

ในการทาํอะไรสกัอยา่งก็ตอ้งพิจารณาใหล้ะเอียดถี�ถว้นดูว่าเหมาะสมกบัธุรกิจของเราหรือไม่ สมควรทาํ

หรือไม่ และถา้ทาํเช่นนั�นแลว้จะเป็นอยา่งไร 

เมื�อเรามีความพอประมาณ มีเหตุผล แลว้ก็ต้องมีภูมิคุ้มกันดว้ย ธุรกิจของเราจะมีภูมิคุม้กนัที�

แข็งแรง จึงจะอยูร่อดไดอ้ยา่งย ั�งยนืเพราะถา้เราไม่มีภูมิคุม้กนัในดา้นต่างๆ เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ�นธุรกิจ

ของเราก็จะอ่อนแอลง กาํไรลดลงกระแสเงินสดลดลง ถา้ถึงขั�นร้ายแรงอาจจะทาํให้ธุรกิจจบลงไปเลยก็

เป็นได ้ ตวัอยา่งเช่น เรามีแผนธุรกิจและทุกอยา่งเป็นไปตามแผน แต่เราก็ยงัเตรียมแผนสาํรองไวด้ว้ย เผื�อ

เกิดความผิดพลาดหรือบางทีเราเห็นว่าธุรกิจของเรามีกระแสเงินสดที�ไหลเวียนดี แต่เราก็ยงักันเงิน

บางส่วนไว ้เผื�อเกิดปัญหาดา้นการเงินซึ�งเราไม่ไดค้าดคิด ...ดงัที�กล่าวมาก็เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบั

ธุรกิจของเราไดเ้ช่นกนั 

เศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เพียงแค่การปลูกพืช เลี�ยงสัตว์ หรือการใช้ชีวิตตามชนบทเท่านั�น  

แต่เราสามารถนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารธุรกิจ เพื�อใหธุ้รกิจของเราอยูร่อดและเติบโตอยา่งย ั�งยืน

ตลอดไป  

การทาํงาน  จึงตอ้งยดึความพอเพียง ประกอบดว้ย ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และระบบ

ภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี  มีกระบวนการพฒันาที�ยดึคุณธรรม ความเพียร ความรอบรู้ ความซื�อสตัยสุ์จริตให้เขา้

จิตใตส้าํนึก  การทาํงานกบัมนุษยต์อ้งใชห้ลกัการ หลกัวิชาการใหส้อดคลอ้งกบัภูมิสังคม คือภูมิประเทศ

และสิ�งแวดลอ้ม  ตอ้งปรับกระบวนการทาํงาน  การบริหารจดัการ  ตอ้งคาํนึงถึงผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย  

การยอมรับจากเพื�อนร่วมงานในองค์กร  เพื�อขบัเคลื�อนการทาํงานให้ไปสู่ความสาํเร็จ  เพื�อให้บรรลุ

วตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที� � 

 �.  ให้นักศึกษารวมกลุ่ม � – � คน หาขอ้มูลบุคคลที�ประสบความสาํเร็จในอาชีพที�ยึดหลกั

ความพอเพียง โดยบุคคลนี� อาจอยู่ในพื�นที�หรือบริเวณใกลเ้คียงก็ได ้จากนั�นให้นาํขอ้มูลดงักล่าวมา

รายงานแลกเปลี�ยนกนัในชั�นเรียน 

 �.  ให้ผูเ้รียนแต่ละคนพิจารณาความพร้อมในการเลือกอาชีพของตนตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงพร้อมเขียนออกมาเป็นรายงานนาํเสนอหนา้ชั�นเรียน จากนั�นใหเ้พื�อนนกัศึกษาร่วมวิจารณ์ และ

เก็บบนัทึกนี� ไวใ้นแฟ้มสะสมผลงานของนกัศึกษาเอง 
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บทที�  � 

เครือข่ายดาํเนินชีวติแบบพอเพยีง 
สาระสําคญั 

 การส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล 

ชุมชนที�ประสบผลสาํเร็จสามารถดาํเนินการไดห้ลากหลายวิธี เช่น การประชาสมัพนัธผ์า่นสื�อต่างๆ จดัตั�ง

เป็นศนูยศ์ึกษาเรียนรู้  ศนูยฝึ์กอบรม สร้างเครือข่าย จดังานมหกรรมประจาํปี เป็นตน้ 

 การสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพและการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นการสร้างความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัและร่วมกนัทาํงานขององค์กรทางสังคมทุกฝ่าย เช่น สถาบนั

ครอบครัว สื�อมวลชน องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ ฯ ในการขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปสู่การประกอบอาชีพและการดาํเนินชีวิตไดจ้ริงอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

 แนะนาํ ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวและชุมชนใหเ้ห็นคุณค่าและนาํไปปฏิบติัในการดาํเนินชีวิต 

 

ขอบข่ายเนื�อหา 

 เรื�องที�  � การส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                ของบุคคล ชุมชน ที�ประสบผลสาํเร็จ  

 เรื�องที� �  การสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพและการดาํเนินชีวิต ตามหลกัปรัชญาของ                   

                               เศรษฐกิจพอเพียง  

 เรื�องที� � กระบวนการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจพอเพียง  
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เรื�องที�  �  การส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ 

               เศรษฐกิจพอเพยีงของบุคคล ชุมชน ที�ประสบผลสําเร็จ  

 
 การส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบติั  ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล 

ชุมชน ที�ประสบผลสาํเร็จนั�น มีหลายองคก์ร  หลายหน่วยงาน  ทั�งภาครัฐ และเอกชน ที�ดาํเนินการ

ส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบติัของบุคคล ชุมชนที�นอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที��) ไปเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต 

และการแกไ้ขปัญหาของชุมชน  อาทิ เช่น  

1. สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์  

2. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

3. สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษ เพื�อประสานงานโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ   

4. มลูนิธิชยัพฒันา   

5. มลูนิธิประเทศไทยใสสะอาด   

6. มลูนิธิสยามกมัมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย)์   

7. กระทรวงศึกษาธิการ  

8. สาํนกันายกรัฐมนตรี (ชุมชนพอเพียง) ศนูยเ์ครือข่ายศนูยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนฯลฯ 

 นอกจากนี� ยงัมีองคก์รอิสระที�ดาํเนินการส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบติั  ตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล ชุมชน ที�ประสบผลสาํเร็จ ไดแ้ก่ สถาบนัเศรษฐกิจพอเพียง ที�ได้

ระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการขบัเคลื�อน การแกว้ิกฤตชาติ โดยการนอ้มนาํศาสตร์ของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที��) มาสู่การปฏิบติั จดัตั�งขึ�นจากการประชุม

หารือกนั ณ โครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดาของ 4 องคก์ร ไดแ้ก่ โครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดา 

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช

กุมารี โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพษิ และมลูนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เมื�อวนัที� 23 ธนัวาคม 2545 

 การดาํเนินงานที�ผา่นมา  สถาบันฯ ได้เป็นศูนยก์ลางในการสร้างเครือข่ายขยายผลให้มีการ

เรียนรู้ การฝึกอบรม ไปสู่การปฏิบติัและการดาํรงชีวิตของประชาชนบนพื�นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี

ผลงานดา้นต่างๆที�ผา่นมาดงันี�  

 • งานจดัตั�งและพฒันาศนูยฝึ์กอบรม โดยสามารถจดัตั�งศนูยฝึ์กอบรมภายใตเ้ครือข่ายเศรษฐกิจ

พอเพียงไดก้ว่า 120 ศนูยฝึ์กอบรมทั�วประเทศ 

 • งานฝึกอบรม ณ ศนูยฝึ์กอบรมเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง และการจดัทีมวิทยากรเพื�อฝึกอบรม

นอกสถานที�ใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ทั�งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั�วไป 
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 • งานเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื�นๆของพระราชาใน

การแกว้ิกฤตของประเทศ ผา่นสื�อต่างๆ อาทิเช่น สื�อโทรทศัน์ รายการคนหวงแผน่ดิน รายการจารึกไวใ้น

แผน่ดิน รายการเวทีชาวบา้น รายการคนละไมค้นละมือ รายการ 108 มหศัจรรยพ์อเพียง รายการทาํดีให ้

พ่อดู รายการคนพอเพียง รายการคลินิกเถา้แก่ ละครเรื�องหวัใจแผน่ดิน และอื�นๆอีกมากมายสื�อสิ�งพิมพ ์

บทความหนงัสือพิมพค์มชดัลึก “พอแลว้รวย” ทุกวนัเสาร์ หนงัสือ/แผน่พบั เผยแพร่องคค์วามรู้และการ 

ดาํเนินงานของเครือข่ายอยา่งต่อเนื�อง สื�ออื�นๆ เสื�อ สติกเกอร์ วีซีดี กระเป๋า และผลิตภณัฑต่์างๆ ที�ผลิตขึ�น 

เองภายในเครือข่าย 

 • กิจกรรมเพื�อเผยแพร่หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดึงแนวร่วมการขับเคลื�อน 

สู่รูปธรรมการปฏิบติัจริงในรูปแบบเบญจภาคี 

  - งานมหกรรมคืนชีวิตใหแ้ผน่ดินในเดือน มีนาคม ของทุกปี 

 - งานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในการอนุรักษท์รัพยากรที�ร่วมกบัโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช

อนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทุกๆ 2 ปี 

 - งานกิจกรรมฟื� นฟลูุ่มนํ� าและทะเลไทย เพื�อฟื� นฟปู่าตน้นํ� า กลางนํ� า ปลายนํ� า และทอ้งทะเลตาม

หลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช (รัชกาลที��) ฟื� นฟสูมัมาชีพให้

เต็มแผน่ดินตั�งแต่ภูผาสู่มหานที ใหค้รอบคลุม 25 ลุ่มนํ� าทั�วประเทศ โดยไดด้าํเนินงานไปแลว้ในลุ่มนํ� า

ภาคใต ้ภาคตะวนัออก และภาคกลาง 

 • การสถาปนามหาวิชชาลยัเพื�อพ่อ ในการฟื� นฟูปฐพีไทยดว้ยศาสตร์ของพระราชา ดว้ยความ

ร่วมมือของเบญจภาคี โดยมีการจัดตั�ง โพธิวิชชาลยั ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ. สระแก้ว  

ในปี 2550 และมีเป้าหมายในการจัดตั�ง โพธิวิชชาลยั ณ สถานที�อื�นๆทั�วประเทศ เพื�อเป็นที�รวมและ

ถ่ายทอด องคค์วามรู้ศาสตร์ของพระราชา ใหเ้ต็มแผน่ดิน 

 และนอกจากนี� ยงัมีเว็บไซต์ ที�ส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เช่น  

 �. 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/ 
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กรณตีวัอย่างบุคคล ชุมชน ที�ประสบผลสําเร็จและได้รับการเผยแพร่ ผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 �. บุคคลที�ประสบผลสําเร็จและไดรั้บการเผยแพร่ ผลงานการปฏิบัติตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

คุณสมบูรณ์ ศรีสุบัต ิ 

 หากเอ่ยชื�อ คุณสมบูรณ์ ศรีสุบติั หลายคนอาจไม่รู้จกั  

แต่ถา้พดูถึง"สวนลุงนิล" ซึ�งเป็น "ศนูยก์สิกรรมธรรมชาติพืช

คอนโด  ๙ ชั�น" ชาวบา้นแห่งบา้นทอนอม หมู่ที� ๖ ตาํบล 

ช่องไมแ้กว้ อาํเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชุมพร และเกษตรกรส่วนใหญ่ใน

จงัหวดัชุมพรคงเคยไดย้นิชื�อบุคคลผูนี้� ที�ไดรั้บการยอมรับจากหลาย

หน่วยงานว่าเป็นเกษตรกรตวัอยา่ง ที�มีชีวิตน่าสนใจเป็นอยา่งมาก เพราะ

บุคคลผูนี้�มีความรู้แค่ชั�นประถมปีที� 4 เคยมีอาชีพเป็นช่างตดัเสื�อ เป็น

เจา้ของร้านอาหาร ๙ แห่ง และเคยเป็นเจา้ของสวนทุเรียนที�ประสบ

ปัญหาจนมีหนี� สินกว่า ๒ ลา้นบาท แต่เขาก็สามารถเปลี�ยนชีวิตของ

ตนดว้ยการยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง และการทาํเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดาํริของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที��) จนสามารถปลดหนี�  และกลายเป็นผูที้�มี

รายไดปี้ละนบัลา้นบาทเลยทีเดียว 

 จุดเปลี�ยนที�ทาํใหคุ้ณสมบูรณ์เป็นเกษตรกรผูป้ระสบความสาํเร็จและคืนวนันั�นคือ

วนัที� ๔ ธนัวาคม ๒๕๔๐ ไดเ้ปิดทีวีด ูพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที��) 

มีพระราชดาํรัสเรื�องหลกัเศรษฐกิจพอเพียง และการทาํเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ ตนฟังแลว้ถึงกบันํ� าตา

ไหลและยกมือไหวท่้วมหวั และเหมือนกบัการจุดประกายใหเ้กิดความคิดที�จะทาํตาม โดยเขียนป้ายเอาไว้

ว่า "จะขอตามเทา้พ่อ" พอตื�นเชา้ก็เริ�มตน้สาํรวจตวัเองแลว้พบว่า รูรั�วที�ใหญ่ที�สุดที�ทาํให้การทาํสวนของ

ตนมีปัญหาคือเงินที�ใชซื้�อปุ๋ยเคมีปีละหลายแสนบาท เมื�อรู้เช่นนั�นจึงหยดุการซื�อปุ๋ยทุกชนิดทนัที แลว้หัน

มาใช ้EM หรือนํ� าจุลินทรียที์�เป็นประโยชน์ต่อพืชแทน ทาํให้ประหยดัค่าใชจ่้ายในการซื�อปุ๋ย พร้อมทั�ง

หนัมาใชว้ิธีปลกูพืชห่มดินตามแนวทางของในหลวง "ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ ทรงแนะ

ว่าการทาํสวนอยา่เปลือยดิน ควรปลกูพืชห่มดินเอาไว ้จึงเปลี�ยนความคิดใหม่ จากสวนที�ไม่มีหญา้แมแ้ต่

ตน้เดียว กลายเป็นสวนที�ปล่อยให้หญา้ขึ�นรกไปหมด ตรงไหนเป็นที�ว่างก็เอาใบตองหรือเศษใบไมใ้บ

หญา้ไปปิดเอาไวพ้ร้อมยดึหลกัลดรายจ่าย เพิ�มรายได ้ขยายโอกาส นั�นคือ ปลกูพืชที�เราชอบกินแซมตามที�

ว่างระหว่างตน้ทุเรียน เช่น ปลกูตน้สม้จี�ด ปลกูกระชาย ปลกูกลว้ยเลบ็มือนาง พร้อมทั�งเลิกการใชส้ารเคมี

ทุกชนิด พอผา่นไปประมาณ ๑ ปี ชีวิตก็เริ�มเปลี�ยน มีเงินเหลือจึงนาํไปปลดหนี�  ใชเ้วลาประมาณ ๖ ปี หนี�

ที�มีอยู ่๒ ลา้น 
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ก็สามารถใชคื้นเขาไดห้มดแลว้" คุณลุงนิล เล่าอย่างภาคภูมิใจ  หลงัปลดหนี� ไดแ้ลว้คุณลุงนิลทราบว่า 

ที�ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท ตาํบลสะพลี อาํเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร มีศนูยก์ารศึกษากสิกรรมธรรมชาติตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงสนใจและเดินทางไปขอศึกษาดว้ย  หลงัจากจบการอบรมแลว้คิดว่า

ตนไดรั้บความรู้มากกว่าที�คาดเอาไว ้เช่น ได้สูตรในการทาํนํ� าชีวภาพต่างๆ รู้จักวิธีปลูกพืชห่มดินที�

ถกูตอ้ง วิธีการรีไซเคิลขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ีก การทาํปุ๋ยชีวภาพ ทั�งปุ๋ยหมกั ปุ๋ยนํ� า และแนวทาง

กสิกรรมธรรมชาติอีกมากมาย  "สิ�งภาคภูมิใจมากในขณะนี�ก็คือ การทาํพืชคอนโด ๙ ชั�น นั�นคือ การปลกู

พืชเป็นชั�น ๙ ชั�น โดยชั�นที� ๑ คือ การขุดบ่อเลี�ยงปลา พร้อมกบัปลกูพืชนํ� าอยา่งผกักระเฉด ผกับุง้ บวั 

ชั�นที� ๒ คือ การปลกูพืชจาํพวกกลอย มนัหอม และพืชตระกลูหวั เช่น ขมิ�น กระชาย ชั�นที� ๓ ปลกูพริก 

หนา้ดิน และผกัเหลียง ชั�นที� ๔ ปลกูสม้จี�ด ชั�นที� ๕ ปลกูกลว้ยเลบ็มือนาง ชั�นที� ๖ ปลกูทุเรียนพนัธุ ์

หมอนทอง ชั�นที� ๗ ปลกูสะตอ มงัคุด ลองกอง โดยทุกตน้จะปลกูพริกไทยดาํใหเ้ลื�อยขึ�นไปบนตน้เพื�อ 

เป็นรายไดเ้สริมดว้ย ชั�นที� ๘ เป็นส่วนของธนาคารตน้ไม ้ที�ปลกูไวกิ้น ไวใ้ช ้ไวจ้าํหน่ายพนัธุไ์มใ้ห ้

สม าชิ ก  ชั� น ที�  ๙  ป ลูก ไม้ยา งน า ๓ ๐ ต้น  สู งต้น ละ ปร ะม าณ  ๔๐ -๕๐  เม ตร  แล ะเ พา ะก ล้า ไ ว ้

อีก ๕๐๐ กลา้ ทั�งหมดนี�ลว้นแลว้แต่เป็นการเดินตามรอยพ่อทั�งสิ�น" คุณลุงนิล กล่าว 

 คุณลุงนิล ยงัเปิดเผยว่า นอกจากรายไดจ้ากการขายทุเรียนที�เป็นรายไดห้ลกัแลว้ ยงัมีรายไดจ้าก

พืชต่างๆ ที�ปลูกแซมเข้าไปในสวน นั�นคือ กลอย สามารถขายได้ปีละประมาณ ๑ แสนบาท ส่วน

กระชาย นําไปส่งโรงงานผลิตเค รื� องแกง ปีละประมาณ ๔ ตัน  พร้อมนํ� าสมุนไพรคุณลุงนิล

อีก ประมาณ ๕ ตัน ในราคากิโลกรัมละ ๑๒ บาท ส้มจี�ดที�ใช้ใส่อาหารแทนมะนาวมีรายได้ว ันละ

ประมาณ ๒ พนับาท กลว้ยเลบ็มือนาง จะตดัสปัดาห์ละครั� ง ครั� งละ ๑ ตนั ราคากิโลกรัมละ ๕ บาท โดยมี

ร้านคา้แถวศาลพ่อตาหินชา้ง อาํเภอท่าแซะ ขบัรถเขา้มารับซื�อถึงสวน และพริกไทยดาํที�ฝากไวต้ามตน้

มงัคุด ตน้สะตอ ตน้ลองกอง ก็ขายไดปี้ละประมาณ ๓ แสน 

 หลงัประสบผลสาํเร็จจากการทาํการเกษตรทฤษฎีใหม่  ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จนสามารถปลดหนี�ไดห้มดแลว้  โดยลุงนิลไดด้าํเนินการเผยแพร่ แบ่งปัน องคค์วามรู้ซึ�งไดม้าจากการ

ปฏิบิติ โดยการจดัตั�งศนูยก์สิกรรมธรรมชาติพืชคอนโด ๙ ชั�น ณ บา้นหมู่ที� ๖ ตาํบลช่องไมแ้กว้ อาํเภอ 

ทุ่งตะโก จงัหวดัชุมพร  ซึ�งพร้อมที�จะเผยแพร่ความรู้แก่ผูส้นใจ พร้อมเปิดการท่องเที�ยวเชิงเกษตรใน

ลกัษณะโฮมสเตยใ์นพื�นที� โดยมีการก่อสร้าง "บา้นดิน" ให้ผูที้�ตอ้งการเขา้มาเรียนรู้ไดเ้ขา้พกัดว้ย 

นี�คือ เรื�องราวการต่อสูข้อง "คุณลุงนิล" หรือ คุณสมบูรณ์ ศรีสุบติั เกษตรกรตวัอยา่งที�ไม่ยอมแพต่้อ 

โชคชะตาชีวิต โดยยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที��) จนสามารถปลดหนี�ปลดสิน และยนือยูไ่ดด้ว้ยลาํแขง้

ตนเอง และยงัพร้อมแบ่งปันสิ�งที�ตนไดรั้บจาก"การเดินตามรอยพ่อ" ใหห้ลายคนที�อาจจะยงัมองหา

หนทางไม่เจออยูใ่นขณะนี�ดว้ย  
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นายเลก็  กุดวงค์แก้ว 

       

 

 

 

 

 

 

นายเลก็ กุดวงคแ์กว้ เป็นบุคคลที�สมควรไดรั้บการยกยอ่งในฐานะที�ท่านเป็น “ปราชญ์ชาวบา้น” 

และเป็นผูน้ ําตามธรรมชาติของชุมชน ผลงานที�โดดเด่นของนายเล็ก คือ การเผยแพร่ความคิดในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยประยุกต์ภูมิ ปัญญาท้องถิ�นผสานกับแนวคิดทางพุทธศาสนา 

แนวความคิดของนายเล็กสามารถนาํไปปฏิบติัและก่อให้เกิดผล อีกทั�งยงัสัมพนัธ์กับวิถีเศรษฐกิจของ

ชาวบา้น บนพื�นฐาน ของการใชชี้วิตอยา่งพออยู ่พอกิน 

 ปัจจุบนันายเล็ก สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื�อการ “พึ�งพาตนเอง พึ�งพาธรรมชาติดว้ย

ความเคารพ” ในกว่า ��� หมู่บา้น �� อาํเภอ ในจงัหวดั � จงัหวดั และเป็นคณะกรรมการและวิทยากรให้

หลายหน่วยงาน ทั�งภาครัฐ หน่วยงานเอกชนและองคก์รชาวบา้นหลายแห่งทั�วประเทศ 

 นายเลก็ กุดวงศแ์กว้ นบัเป็นปราชญ์ชาวบา้นอีสานอีกท่านหนึ� ง ที�ไดเ้ผยแพร่แนวความคิดดา้น

เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรย ั�งยนื เศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจวฒันธรรม โดยมีรูปธรรมการปฏิบติัอย่าง

ชดัเจน แนวทางการปฏิบติัดงักล่าวเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ ที�ไม่แยกการศึกษาจากชีวิต เป็นการศึกษา

เพื�อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติศึกษา ให้รู้จักการอยู่ร่วมกันด้วยความเกื�อกูล ศึกษาเพื�อสร้างเศรษฐกิจ

พอเพียง ศึกษาเพื�อลดการเห็นแก่ตวั และเห็นแก่ผูอ้ื�นมากขึ�น เครือข่ายกลุ่มอินแปง ที�นายเลก็เป็นประธาน

เป็นหนึ�งในผูร่้วมก่อตั�ง ประกอบดว้ยชุมชน � อาํเภอรอบเทือกเขาภูพาน เป็นตวัอย่างของชีวิตที�งดงาม 

เป็นชีวิตที�ถนอมรักธรรมชาติ ถนอมรักคน ถนอมรักการอยู่ร่วมกนั ถนอมรักวฒันธรรม และมีจิตใจที�

เกื�อกลูกนั อยูอ่ยา่งไทย พึ�งพาตนเอง พึ�งพาธรรมชาติดว้ยเคารพ 

 ชีวิตของนายเล็กในระยะตน้ไม่แตกต่างจากชาวบา้นบา้นบวั หรือหมู่บา้นใกลเ้คียงที�ตั�งอยู่เชิง

เทือกเขาภูพาน ขณะนั�นป่าลดความอุดมสมบูรณ์ไปมากจากการที�ชาวบา้นถางป่า  เพื�อปลูกบ่อตั�งแต่  

พ.ศ. ���� และเพื�อปลกูมนัสาํปะหลงั  ตั�งแต่ปี พ.ศ. ���� นายเล็กเองก็ปลูกปอตั�งแต่ปี พ.ศ. ���� และ

เพื�อปลูกมนัสาํปะหลงัตั�งแต่ปี พ.ศ. ���� นายเล็กเองก็ปลูกปอเพื�อขายอยู่ � ปี จากนั�นเปลี�ยนมาปลูก 

มนัสาํปะหลงัอีก � ปี ในระหว่างนั�นก็เกิดตั�งคาํถามว่า ทาํไมยิ�งปลูกพืชเศรษฐกิจ ยิ�งจน ยิ�งเป็นหนี� สิน 

คาํตอบที�นายเลก็ไดรั้บมาจากการพดูคุยกบัผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมู่บา้นที�ใหค้วามคิดเรื�อง “เฮ็ดอยู่ เฮ็ดกิน” หรือ

การใชชี้วิตแบบพออยู ่พอกิน เหมือนในอดีต 
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 ในปี พ.ศ. ���� จึงหนัมาศึกษาป่าธรรมชาติบทเทือกเขาภูพานใกลบ้า้นบวั บา้นเกิดและบา้นที�อยู่

ในปัจจุบนั โดยมีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เป็นผูใ้ห้ความรู้ จากนั�นจึงจัดระบบชีวิตของตนเองและครอบครัวเสียใหม่  

โดยใชแ้นวคิด “ยกป่าภูพานมาไวที้�บา้น” และความคิด “ปลูกทุกอย่างที�กิน กินทุกอย่างที�ปลูก” นาํพืช

พื�นบา้นประมาณ ��� ชนิดมาปลกูในดินของตนเองประมาณ � ไร่ ไม่ใชส้ารเคมี ยาฆ่าแมลง ถือเป็นการ 

“สร้างป่าใหม่ใหชี้วิต” และไดขุ้ดสระนํ� า � บ่อ เพื�อเป็น “แม่นํ� าสายใหม่ให้ครอบครัว” เมื�อทดลองไดผ้ล

จึงขยายพื�นที�เป็น �� ไร่เพื�อใหพ้อเลี�ยงครอบครัว ซึ�งมีสมาชิก �� คน ในพื�นที�ปลกูทั�งไมผ้ล ไมใ้ชส้อย ไม้

ยนืตน้หลายชนิด และเลี�ยงทั�งววั ควาย ไก่พื�นบา้น ในที�สุดก็สามารถปลดหนี� สินลูกหลานไม่ตอ้งออกไป

ทาํงานนอกบา้น  “พ่อฝึกใหล้กูๆ ทุกคนเป็นคนประหยดั ใหข้จดัวตัถุนิยม ใหชื้�นชมความเป็นไท ไม่ใฝ่ใจ

ในการเป็นทาส ใหส้ามารถพึ�งพาตนเอง พึ�งพาธรรมชาติดว้ยความเคารพเพื�อชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม” 

 

ชีวติคอืการศึกษา การศึกษาเพื�อชีวติ 

 ในช่วงปีพ.ศ. ���� – ���� ศนูยข์อ้มลูทอ้งถิ�นวิทยาลยัครูสกลนคร (ปัจจุบนั คือ สถาบนัราชภฏั

สกลนคร) ร่วมกบัสถาบนัพฒันาชนบทอีสาน ไดร่้วมกนัศึกษาวิจยักลุ่มชนชาติพนัธุ์เผ่ากะเลิงบา้นบัว 

ตาํบลกุดบาก โดยส่ง นายธวชัชัย กุณวงษ์ บัณฑิต อาสาสมคัรเข้ามาศึกษาอยู่ในชุมชนเป็นเวลา  �  ปี  

นายธวชัชัย กุณวงษ์ ได้ตระหนักถึงภูมิปัญญาในหมู่ผูน้ ําชาวบ้านหลายคน เช่น พ่อเล็ก กุดวงค์แก้ว,  

พ่อเสริม อุดมนา, นายประหยดั โททุมพล, นายคา กุดวงคแ์กว้ จากการตั�งกลุ่มพดูคุยวิเคราะห์ปัญหาในวง 

“โส” หรือสนทนากนัอยา่งเป็นทางการ ก่อใหเ้กิดแนวความคิดร่วมกนัในการแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นกบัตนเอง

และชุมชน จึงไดร้วมกลุ่มกนัในปี พ.ศ.���� โดยตั�งชื�อกลุ่มว่า “กลุ่มกองทุนพนัธุ์ไมพ้ื�นบา้น” ซึ�งใน

ช่วงแรกไดร่้วมกนัไปศึกษาดูงานการเพาะพนัธุ์หวายที�อาํเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร จาํนวน �� คน 

ส่วนใหญ่เป็นคนบา้นบวั หลงัจากกลบัมาจากการศึกษาดูงานแลว้ นายเล็กเป็น � ใน �� คนจากกลุ่มที�

เริ� มทาํการเพาะขยายพนัธุ์หวายพื�นบา้นเอง โดยไดรั้บทุนสนับสนุนจากมูลนิธิหมู่บ้าน  จาํนวน �,��� 

บาททางกลุ่มไดน้าํไปซื�อถุงดาํเพื�อใชเ้พาะกลา้ไมพ้ื�นบา้นมาแจกจ่ายให้กบัสมาชิกกลุ่ม โดยสมาชิกกลุ่ม

จะเพาะขยายพนัธุ์ไมพ้ื�นบ้านแลว้ส่งให้กองทุนกลางร้อยละ �� จากการดาํเนินงานมา � ปี ก่อให้เกิด

กองทุนกลางเพิ�มขึ�นเป็น ��,��� บาท   

 ในปี พ.ศ. ���� เปลี�ยนชื�อจาก “กลุ่มกองทุนพนัธุ์ไมพ้ื�นบา้น” เป็น “กลุ่มอินแปง” ซึ�งพ่อบวัศรี 

ศรีสูง ปราชญ์ชาวบา้นจงัหวดัมหาสารคามเป็นผูต้ ั�งให้ เนื�องจากเห็นว่าที�บา้นบวัมีพืชพนัธุ์ธญัญาหาร  

ผลหมากรากไมแ้ละนํ� าท่าอุดมสมบูรณ์ หากแปลตามหลกัพุทธศาสนา คาํว่า “อิน” แปลว่า ผูใ้หญ่ คาํว่า 

“แปง” แปลว่า สร้าง  “เราเป็นผูใ้หญ่ก็ควรสร้างสิ�งต่างๆ ไวเ้พื�อลูกหลานทั�งเรื� องการพึ�งตนเอง การสร้าง

แนวคิด การกระทาํ เพื�อให้ชีวิตมีความสุข ถา้แปลตามภาษาท้องถิ�นก็คือ พระอินทร์ หรือ เทวดาเป็น

ผูส้ร้างสิ�งต่างๆ ไวใ้หก้บัพวกเราไดอ้ยูไ่ดกิ้น”  ปี พ.ศ.���� กลุ่มกองทุนพนัธุไ์มพ้ื�นบา้นไดน้าํกองทุนไป

ซื�อที�ดินเพื�อเป็นสถานที�ในการติดต่อประสานงาน แลกเปลี�ยนภูมิปัญญา ศึกษาทดลองทาํกิจกรรมต่างๆ 
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เพื�อสนับสนุนการพฒันาชุมชนและหมู่บา้นของตนจาํนวน � ไร่ � งาน และได้ทาํโครงการเลี�ยงหมู

พื�นบา้นเพื�อสร้างรายไดเ้สริมใหส้มาชิกของกลุ่ม 

 ต่อมาในปี พ.ศ.����-���� กลุ่มอินแปงไดด้าํเนินการตามวตัถุประสงคห์ลกั ในการพฒันาชนบท

อย่างย ั�งยืนในพื�นที�รอบป่าเทือกภูพาน และได้มีคนรุ่นใหม่ที�อยู่ในชุมชนเขา้มาทาํหน้าที�ประสานงาน

ให้กับกลุ่มอินแปง และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในท้องถิ�นมากขึ� น โดยเริ� ม

ประสานงานกับสาํนักงานปฏิรูปที�ดินเพื�อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ศูนยศ์ึกษาและพฒันาวนศาสตร์

ชุมชนที� �, สถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร และไดป้ระสานความร่วมมือกนัเป็นเครือข่าย

เกษตรกรรมนิเวศภูพาน โดยมีชุมชนเขา้ร่วมเครือข่าย �� คน จาํนวน ��� คน โดยการส่งเสริมการเกษตร

แบบย ั�งยนื การศึกษาและวิจยัการขยายพนัธุไ์มพ้ื�นบา้นที�มีอยู่รอบเทือกเขาภูพาน และการแปรรูปพืชผกั

ผลไมพ้ื�นบา้น 

 ปลายปี พ.ศ. ���� เครือข่ายอินแปงไดรั้บการจัดการจดัสรรกองทุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ�งแวดลอ้ม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดลอ้ม ภายใต ้“โครงการอนุรักษ์ป่าภูพานดว้ย

เครือข่ายเกษตรกรรมนิเวศ” จาํนวน ���,��� บาท 

 ปี พ.ศ. ���� ไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนสิ�งแวดลอ้ม (UNDP) ให้ทุนส่งเสริมพลงังานและ

เทคโนโลยทีี�เหมาะสมในระบบเกษตรกรรมนิเวศ จาํนวน ���,��� บาท 

 ปลายปี พ.ศ. ���� ไดท้าํการขยายเครือข่าย โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์, กรมวิเทศสหการและ UNDP ภายใต ้“โครงการเพิ�มขีดความสามารถในการพฒันาการเกษตร

แบบย ั�งยนื” ในพื�นที� �� ตาํบล �� อาํเภอ ในจงัหวดัสกลนคร 

 ปี พ.ศ. ���� ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนทางสังคม (SIF-MENU) หรือโครงการจัด

สวสัดิการชุมชนเร่งด่วนเพื�อผูย้ากลาํบาก จาํนวน �� ลา้นบาท โดยแยกบริหารตามเครือข่าย 

 ปัจจุบันเครือข่ายอินแปงมีการขยายเครือข่ายเพิ�มขึ� นทุกปี ในช่วงปี พ.ศ. ���� มีสมาชิกใน

เครือข่ายในพื�นที�รอบป่าเทือกเขาภูพาน � จงัหวดั คือ สกลนคร กาฬสินธุ์ และอุดรธานี ซึ�งอยู่ในพื�นที�

จงัหวดัสกลนคร � อาํเภอ คือ อาํเภอกุดบาก อาํเภอภูพาน อาํเภอนิคมนํ� าอูน อาํเภอพรรณนิคมและอาํเภอ

วาริชภูมิ ในพื�นที�จังหวดักาฬสินธุ์ � อาํเภอ คือ อาํเภอคาํม่วง และพื�นที�จังหวดัอุดรธานี � อาํเภอ คือ 

อาํเภอวงัสามหมอ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ��� ครอบครัว และยงัมีการขยายเครือข่ายต่อไปเรื�อยๆ 

 

สร้างกระบวนการเรียนรู้ สู่การปฏิบัต ิ

 นายเล็ก  ให้ความสําคัญต่อการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง โดยใช้วิ ธีการรวมกลุ่ม เพื�อจัด

กระบวนการเรียนรู้ ปลกูจิตสาํนึก พร้อมขยายเครือข่ายการเรียนรู้ ดงัคาํกล่าวของนายเล็กที�ว่า “อยากได้

ชา้งป่า ก็เอาชา้งไปต่อ ถา้อยากไดค้นชนิดเดียวกนั ก็ตอ้งเอาคนไปต่อ คนแบบเดียวกบัเรามีอยู่ดว้ยกนัทุก

ชุมชน เพียงแต่เราตอ้งไปคน้หาเขาทั�งนั�น” 
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 ปัจจุบนักลุ่มอินแปงอยูใ่นสมาชิกเครือข่ายภูมิปัญญาไท ซึ�งถือเป็นเครือข่ายระดบัชาติ มีสมาชิก

เป็นเครือข่ายองคก์รชุมชน ระดบัอาํเภอ และจงัหวดัอยูทุ่กภาคของประเทศ มีการเดินทางไปศึกษาดูงาน 

แลกเปลี�ยนความรู้ และในปี พ.ศ. ���� เครือข่ายภูมิปัญญาไทไดร่้วมกนัพฒันา “แผนแม่แบบชุมชน” 

ขึ�นมาจากประสบการณ์ของชุมชนเพื�อเป็นกรอบและทิศทางในการพฒันาชุมชน โดยแบ่งเป็น � ประเด็น 

คือ การเกษตร สิ�งแวดลอ้ม สุขภาพชุมชน อุตสาหกรรม ธุรกิจชุมชน กองทุนและสวสัดิการชุมชนและ

การเรียนรู้   

 นายเล็ก กุดวงค์แก้ว นับเป็นบุคคลที�สมควรได้รับการยกย่องในฐานะที�ท่านเป็น “ปราชญ์

ชาวบา้น” และเป็นผูน้าํตามธรรมชาติของชุมชน ผลงานที�โดดเด่นของนายเลก็คือการเผยแพร่ความคิดใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ�นผสานกับแนวคิดทางพุทธศาสนา 

แนวความคิดของนายเล็กสามารถนาํไปปฏิบติัและก่อให้เกิดผล อีกทั�งยงัสัมพนัธ์กับวิถีเศรษฐกิจของ

ชาวบา้น บนพื�นฐานของการใชชี้วิตอยา่งพออยู ่พอกิน คาํดงักล่าวของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ชาวกะเลิงที�ว่า  “ภูพาน

คือชีวิต วงและมิตรคือพลงั พึ�งตนเองคือความหวงั ธรรมชาติยงัเพื�อชีวิตและชุมชน”  (ผลงานรางวลั

ลกูโลกสีเขียว ครั� งที� � ปี ���� http://pttinternet.pttplc.com) 

ปัจจุบนั  บทบาทหลกัของนายเล็ก กุดวงค์แกว้ ในขณะนี�  คือ การขยายแนวความคิดและสร้าง

เครือข่าย  ส่วนงานภายในกลุ่มอินแปง สามารถดาํเนินงานละกาํหนดแนวความคิดของตนเอง รวมทั�งกลุ่ม

เยาวชน “เด็กกะเลิงรักป่า” ที�มีกิจกรรมหลกัเพื�อให้เยาวชนไดสื้บทอดแนวคิด วิถีชีวิต วฒันธรรมของ

ชุมชน  นบัเป็นการเผยแพร่ ถ่ายทอด ผลงานที�ประสบผลสาํเร็จจากรุ่นสู่รุ่น  

 �. ชุมชนที�ประสบผลสําเร็จและได้รับการเผยแพร่ ผลงานการปฏิบัติตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนบ้านจาํรุง  ต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 
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 บา้นจาํรุง ตั�งอยูห่มู่  ที� 7 ตาํบลเนินฆอ้ อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง ภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

ดว้ยสภาพความเป็นอยูใ่นชุมชน เนน้การพึ�งพาตนเอง จนเป็นที�ยอมรับและเป็นตวัอย่างที�ดี มีผูม้าศึกษา 

ดูงาน แลกเปลี�ยนเรียนรู้ตลอดทั�งปี หมู่บา้นจาํรุงส่งเสริมให้ประชาชน ไดน้าํผกัพื�นบา้นมารับประทาน 

อาทิ ดอกอญัชัน ยอดมะระ ขมิ�นชัน ชะอม ใบชะพลู ใบบวับก ยอดเสม็ดแดง ฯลฯ ใช้ประกอบเป็น

อาหารหลกั รวมถึงชวนเชิญนักท่องเที�ยวที� เขา้มาเป็นลูกค้าของร้านส้มตาํจาํรุง ได้บริโภคผกัพื�นบา้น

เหล่านี�  จนกระทั�งไดเ้ป็นสัญลกัษณ์ของชุมชน ที�นักท่องเที�ยวรู้จกัและคุน้เคย กลุ่มผูสู้งอายุบ้านจาํรุง 

เป็นตวัอยา่งของการรวมกลุ่ม  เพื�อสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์คุณภาพมากมาย อาทิ ผลิตขา้วซอ้มมือบรรจุถุง

จาํหน่ายในร้านคา้ของชุมชน เพื�อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพที�ดี โดยมีโรงสีขา้วชุมชนเองมีการผลิต

ขา้วซอ้มมืออยา่งต่อเนื�อง และนาํเศษแกลบรําส่งใหก้บักลุ่มเกษตรกรพื�นบา้นทาํปุ๋ยชีวภาพ และนาํปลายขา้ว

ขายใหก้บักลุ่มผูเ้ลี�ยงตะพาบนํ� า  

  นอกจากนี�  บา้นจาํรุงยงัก่อตั�ง กลุ่มธนาคารขยะ ผูค้นในชุมชนไดเ้ห็นคุณค่าของเศษของที�เหลือใช ้

 แมแ้ต่ขยะมีการรวมกลุ่มกนัจดัตั�งกลุ่มธนาคารขยะและสิ�งแวดลอ้มรับซื�อขยะทุกประเภทมีการคดัแยก 

ขยะแต่ละประเภท สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ ทาํใหเ้ด็ก เยาวชนไดรั้บรู้ถึงขยะสิ�งของเหลือใชป้ลกูฝัง 

ค่านิยม ทศันคติในการรักษสิ์�งแวดลอ้ม เมื�อมีคนมาศึกษาดูงาน กลุ่มผูใ้ชน้ํ� าจะรวมตวักนัทาํอาหาร 

เลี�ยงรับรอง โดยใชผ้กัพื�นบา้นเป็นอาหารหลกัใหรั้บประทาน รายไดน้าํไปเป็นกองทุนพฒันาหมู่บา้น 

นอกจากนี�บา้นจาํรุงยงัมีการบริการที�พกัชุมชนโฮมสเตย ์ใหก้บันกัท่องเที�ยว ผูส้นใจในวิถีชีวิตที�เนน้การ 

พึ�งพาตนเอง ไดม้าสมัผสัและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ�งกนัและกนั ทั�งนี�การบริหารจดัการชุมชน โดยมีแกนนาํ 

ที�มีศกัยภาพ สามารถพฒันาสงัคมชุมชนที�พร้อมต่อการเรียนรู้ นาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาผสมผสานกบั 

เทคโนโลยใีหม่ ๆ นาํมาปรับใชใ้นปี 2548 ไดน้าํชุมชน เครือข่ายชุมชน ผูน้าํชุมชน เขา้สู่โครงการ 

มาตรฐานชุมชน (มชช.) และสามารถผา่นการประเมินจากคณะกรรมการ ติดตามประเมินผล ระดบัอาํเภอ 

ระดบัจงัหวดั เป็นจุดนาํร่องตน้แบบ เผยแพร่ แนะนาํชุมชน อื�น ๆ เพื�อเขา้สู่การประเมินมาตรฐานชุมชน 

ในปีต่อ ๆ ไป  

  จุดเริ�มตน้ของการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง เริ�มจากการจดัตั�งร้านคา้ชุมชน จากการระดม 

หุน้กนัครั� งแรกเพื�อจดัตั�งร้านคา้ชุมชนขึ�น กองทุนพฒันาหมู่บา้นไดเ้งินทั�งสิ�น ��,��� บาท และมีสมาชิก 

เป็นคนในชุมชน ��� คน ร้านคา้หมู่บา้นดาํเนินการในลกัษณะสหกรณ์ชุมชน เพื�อจาํหน่ายสินคา้อุปโภค 

บริโภคต่าง ๆ ทั�งจากภายนอก และสินคา้การเกษตร ผลผลิต สินคา้แปรรูปที�ผลิตไดใ้นชุมชนเอง ร้านคา้ 

ชุมชนจึงเป็นช่องทางในการจาํหน่ายสินคา้จากผูผ้ลิตถึงผูบ้ริโภคโดยตรง ผูใ้หญ่ชาติชายบอกว่าบา้นจาํรุง 

มีวงจรการผลิต จาํหน่าย และบริโภคกนัในชุมชน ถา้ชาวบา้นในชุมชนเขา้ใจถึงความสาํคญัของระบบ 

เศรษฐกิจชุมชน บา้นจาํรุงก็จะสามารถพึ�งตนเองได ้ไม่ตอ้งกงัวลว่าเมื�อผลิตมาแลว้จะขายใหใ้คร หรือเรา 

ตอ้งไปซื�อสินคา้จากใคร เพราะบา้นจาํรุงสามารถสร้างผลิต ขาย และบริโภคไดเ้อง ผลกาํไรที�ไดก้็ 

ไหลเวียนอยูใ่นชุมชน เป็นเงินที�จะใชพ้ฒันาชุมชนต่อไป ร้านคา้ชุมชนตั�งอยูบ่นพื�นที�เดียวกบัศนูยก์าร 

เรียนรู้ของชุมชนและผุสู้งอายบุา้นจาํรุง สถานที�แรกที�เราไดพ้บกบัผูใ้หญ่บา้นชาติชาย เป็นทั�งสถานที� 
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ทาํงานและพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวบา้นจาํรุง และเป็นที�ที�เราไดเ้ห็นรอยยิ�ม ไดย้นิเสียงหวัเราะดงัอยูเ่ป็น 

ระยะ ๆ จนเราอดอมยิ�มตามไปดว้ยไม่ได ้ร้านคา้ชุมชนเลก็แห่งนี�มีกาํไรเพิ�มขึ�นทุกปี มียอดขายปีละหลาย 

ลา้นบาท เมื�อถึงเวลาปันผลประจาํปี ผลกาํไรที�ไดจ้ะถกูแบ่งออกเป็น � ส่วน ส่วนแรกร้อยละ �� จะเก็บ 

เป็นกองทุนพฒันาหมู่บา้น ร้อยละ �� จ่ายคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ตามจาํนวนหุน้ และอีกร้อยละ �� จ่ายคืน 

ใหแ้ก่ผูซื้�อสินคา้ ตามสดัส่วนการซื�อ ซื�อมากไดม้าก ซื�อนอ้ยไดพ้อประมาณ พอไดย้นิเรื�องจาํนวนเงินปันผล 

แลว้เราก็กระซิบถามผูใ้หญ่บ้านว่าคนนอกเข้าหุ้นด้วยได้หรือไม่ ผูใ้หญ่ชาติชายตอบทันควนัว่าได้

แน่นอน ที�ผา่นมาก็มีชาวบา้นหมู่อื�นมาเขา้หุน้ดว้ย แลว้ถึงแมว้่าจะมีร้านคา้ชุมชนแลว้ แต่บางครอบครัว 

ก็อาจจะเปิดร้านคา้อยา่งเดียวกนันี�อีกก็ได ้ไม่ไดม้ีการบงัคบัหรือจะเป็นการขดัใจกนัอย่างไรเพียงแต่ให้

ระบบเศรษฐกิจชุมชนนี�ยงัคงอยู ่และเติบโตขึ�นเรื�อย ๆ อย่างน้อยก็เป็นการแบ่งกนัปันกนัในชุมชน และ

กระตุน้ให้เกิดวงจรการพฒันาอื�น ๆ  ตามมาอีกมากมายจากผลกาํไรของร้านค้าชุมชนที�อยู่ในกองทุน

พฒันาหมู่บา้น เพราะชุมชน มีกองทุน มีเงินที�จะลงทุนทาํกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดเป็นผลผลิตที�สอดคลอ้ง

กบัเหตุและผลตามแนวทางวิถีชีวิตของตนเอง เราจะไดพ้บเห็นลกัษณะการดาํเนินงานแบบร่วมมือร่วมใจ 

รู้เก็บ รู้แบ่งปันอยา่งเดียวกบัร้านคา้ชุมชนนี� ในกลุ่มกิจกรรมอื�น ๆ อีกมากมายมากกว่า �� กลุ่มกิจกรรม 

ในชุมชนบา้นจาํรุง 

 นอกจากนั�นยงัมีการจดัตั�งกลุ่มกิจกรรมการผลิต เช่น  การรวมกลุ่มเกษตรกร เพื�อสร้างเครือข่าย 

ความเขม้แข็ง  กลุ่มกิจกรรมการผลิตกลุ่มแรก และคาดว่าจะเป็นกลุ่มที�ใหญ่ที�สุดก็คือการกลุ่มต่าง ๆ ของ 

เกษตรและชาวสวน ในชุมชนบา้นจาํรุงมีการรวมกลุ่มของเกษตรกร ชาวสวน กลุ่มต่างมากมายตามกลุ่ม 

อาชีพของแต่ละคน อยา่งที�กล่าวไปแลว้ว่าบางคนอาจสงักดัมากกว่า 1 กลุ่ม เพื�อสร้างเครือข่าย สร้างความ 

เขม้แข็งใหก้บัเกษตรกรชาวสวนในชุมชน มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างกนั และยงัเป็นเครือข่ายกบั 

กลุ่มกิจกรรมอื�น ๆ ไดอ้ีก อยา่งที�ผูใ้หญ่บา้นบอกเราว่าที�บา้นจาํรุงไม่มีสิ�งใดเหลือใชห้รือสูญเปล่า ถา้เก็บ 

นาํมาใชใ้นกระบวนการใดไดก้็จะถกูส่งต่อใหก้บักลุ่มกิจกรรมที�จะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

อยา่งเช่น เศษแกลบ เศษรําจากโรงสีขา้วชุมชนของกลุ่มผูสู้งอายกุ็จะถกูส่งต่อใหก้ลุ่มเกษตรพื�นบา้นนาํมา 

ทาํปุ๋ยอินทรีย ์และนํ� าหมกัชีวภาพ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนก็จะนาํปุ๋ยอินทรียแ์ละนํ� าหมกัชีวภาพจากกลุ่ม 

เกษตรพื�นบา้นที�ขายในร้านคา้ชุมชนมาใช ้ส่วนปลายขา้วที�เหลือจากกลุ่มผูสู้งอายกุ็ถกูส่งต่อใหก้ลุ่มผูใ้ช ้

ตะพาบนํ� าเช่นกนั ทั�งเกษตรกรชาวสวนและกลุ่มผูเ้ลี�ยงตะพาบนํ� าร่วมถึงชาวบา้นจาํรุงทุกคนก็จะไดท้าน 

ขา้วจากกลุ่มผูสู้งอายทีุ�ขายในร้านคา้ชุมชน เราตื�นเตน้และทึ�งกบัวงจรความสมัพนัธนี์� ไปชั�วขณะ ก่อนที� 

จะนึกขึ�นไดว้่ายงัไม่จบเพียงนั�นเพราะเมื�อถึงเวลาที�ร้านคา้ชุมชนจะปันผลทุกคนก็จะไดรั้บเงินปันผลจาก 

ยอดการซื�อของตวัเองอีกดว้ย ผูใ้หญ่บอกว่า ถา้เป็นนกัวิชาการอาจเรียกว่าห่วงโซ่แห่งคุณค่าก็ว่าได ้

 ต่อมา ก็มีการจดัตั�งกลุ่มเกษตรพื�นบา้นเพื�อสุขภาพชุมชน  ผูใ้หญ่ชาติชายบอกว่าบทเรียนที�ไดรั้บ 

จากการปลกูพืชเชิงเดี�ยว ประกอบกบัขอ้มลูที�ไดจ้ากการเก็บขอ้มลูในชุมชน ทาํใหชุ้มชนบา้นจาํรุงเลิก 

การใชส้ารเคมีหนักลบัมาหาองคค์วามรู้และภูมิปัญญาที�มีอยูใ่นชุมชน เรียนรู้ที�จะพึ�งพา

ทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง มีระบบทุนนิยมของตนเอง ทุนทางสงัคมนิยมกบัทุนวฒันธรรมนิยม 
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บทเรียนจากพืชเชิงเดี�ยวและสารเคมีเป็นจุดเปลี�ยนที�สาํคญัครั� งหนึ�งของบา้นจาํรุง ชุมชนเริ�มทาํความ 

เขา้ใจกบัการทาํการเกษตรแบบผสมผสาน เพื�อปรับสมดุลใหก้บัระบบนิเวศน์และสุขภาพชุมชน 

  กลุ่มเกษตรพื�นบา้นจึงถือกาํเนิดขึ�นในวนัที� 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2543 จาํนวนสมาชิกแรกก่อตั�ง 

10 คนเพื�อดาํเนินการส่งเสริมการทาํเกษตรแบบปลอดสารพิษในชุมชน ทาํปุ๋ยหมกั สกดัสารชีวภาพเพื�อ

ไล่แมลง รวมทั�งทาํนํ� าหมกัชีวภาพไวใ้ชใ้นกลุ่มและจาํหน่ายให้ผูส้นใจ และที�สาํคญัที�สุดคือกลุ่มเกษตร

พื�นบา้นเป็นกลุ่มที�ปลกูผกัพื�นบา้นปลอดสารพิษจากแปลงเกษตรสาธิตแลว้นาํไปขายใหก้บัร้านสม้ตาํ 

จาํรุง เอาไวบ้ริการให้ชาวบา้นในชุมชนและนักท่องเที�ยวได้ทานคู่กบัส้มตาํ บางส่วนกระจายขายใน

ชุมชนโดยคุณป้าหน่วง พนักงานขายผกัพื�นบา้นในชุมชน และทาํนํ� าดอกอญัชนัสีสวยใสไวใ้ห้แก่นัก

เดินทางอย่างเราดื�มให้ชื�นใจ กลุ่มเกษตรพื�นบ้านเป็นเจ้าของรายการวิทยุชุมชนรายการหนึ� ง เพื�อใช้

ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ความรู้และรณรงค์เกี�ยวกบัการทาํเกษตรปลอดสารพิษในบา้นจาํรุง คุณยายอุทยั 

ประธานกลุ่มและนักจัดรายการวิทยุของกลุ่มเป็นตวัอย่างที�ทาํให้เราเชื�อว่าผกัปลอดสารพิษและผกั

พื�นบา้นตอ้งทาํใหท้ั�งชาวบา้นในชุมชน  และระบบนิเวศของบา้นจาํรุงมีสุขภาพที�ทั�งกายและใจไม่แพคุ้ณ

ยายแน่นอน กลุ่มเกษตรพื�นบา้นแมจ้ะเป็นกลุ่มเลก็ ๆ แต่ก็มีการประชุมแลกเปลี�ยนความคิดเห็น รายงาน

ผลการดาํเนินงานร่วมกนัระหว่างสมาชิกและผูน้าํชุมชนเช่นเดียวกบักลุ่มกิจกรรมอื�นในบา้นจาํรุง คุณยาย

อุทยับอกว่าทุกวนัพุธ สปัดาห์ที� 2 ของเดือน สมาชิกในกลุ่มจะมาประชุมร่วมกนั และประชุมร่วมกบักลุ่มอื�น

ในวนัที� 15 ของทุกเดือน คุณยายอุทยัและสมาชิกในกลุ่มเกษตรพื�นบา้นเรียกไดว้่าเป็นผูช้าํนาญการดา้น

การทาํเกษตรชีวภาพ ขอ้มลูเกี�ยวกบัเกษตรชีวภาพของคุณยายลว้น แต่เป็นสิ�งใหม่ที�เรายงัไม่เคยรู้มาก่อน 

คุณยายบอกว่าถา้ไม่รู้ก็ตอ้งอ่าน หมั�นแสวงหาความรู้อยูเ่สมอ เป็นการฝึกสมองไม่ใหอ้่อนลา้ไปตามวยั 

 นอกจากนี�  ทุนนิยมกบัแปรรูปผลผลิตในชุมชน ก็เป็นปัจจยัหนึ�งที�ใหป้ระสบความสาํเร็จ 

หากถามคนเมืองอยา่งพวกเราว่ามีสินคา้อุปโภคบริโภคชนิดใดบา้งที�เราผลิตเองและใชเ้องไดใ้นบา้น 

กว่าผูถ้ามจะไดค้าํตอบก็คงใชเ้วลานานพอควร แลว้สุดทา้ยคาํตอบส่วนใหญ่คงคลา้ยกนัคือ ไม่มีเลย เรา 

ตอ้งซื�อทุกอยา่งจากหา้งสรรพสินคา้ จากตลาด หรือจากแหล่งกระจายสินคา้ใดก็ตาม เพราะเราเป็นส่วน 

หนึ�งของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กระแสทุนนิยมเขา้ช่วงชิงความสามารถในการพึ�งตนเองของมนุษย ์

มานานหลายทศวรรษ ไม่เฉพาะในเขตเมืองเท่านั�น แต่ยงัรุกรานมาถึงชุมชนในชนบทที�เคยมี 

ความสามารถในการพึ�งตนเองจากทรัพยากรภายในชุมชน เมื�อราคาผลผลิตในชุมชนถกูกาํหนดจากพ่อคา้ 

และระบบเศรษฐกิจ วนัใดที�ราคาพืชผลตกตํ�า เกษตรผูผ้ลิตก็จะประสบปัญหาขายพืชผลไม่ไดร้าคาที� 

เหมาะสมทนัที ผูใ้หญ่ชาติชายบอกว่านั�นเพราะชุมชนพึ�งพาภายนอกมากเกินไป ระบบเศรษฐกิจ สงัคม 

ภายนอกจึงเป็นตวักาํหนดความเป็นไปในชุมชน แทนที�ชาวบา้นในชุมชนที�เป็นเจา้ของจะกาํหนดวิถีชีวิต 

ของตนเอง ความไม่มั�นคงในชีวิตจึงเกิดขึ�น  

              ในปี พ.ศ. 2526 เมื�อบา้นจาํรุงประสบกบัภาวะราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ�า ทั�งยงัมีโรค 

มีแมลงทาํลายสวนผลไมข้องชาวบา้น เป็นประสบการณ์ที�ทาํใหค้วามไม่มั�นคงในชีวิตอนัเกิดจากการ 

พึ�งพาภายนอกมากกว่าตนเองปรากฏเด่นชดัขึ�นภายในชุมชน จึงมีการตั�งกลุ่มสตรีอาสา แม่บา้นเกษตรกร 
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จาํรุงขึ�น เพื�อรวมตวักนัแปรรูปผลผลิตตามฤดูกาลใหข้ายราคาดีขึ�นและเก็บไวไ้ดน้านขึ�น เป็นกา้วแรก 

ของการทาํกิจกรรมกลุ่มในชุมชน เพื�อการพึ�งตนเอง และเขา้ไปเป็นส่วนหนึ�งในการกาํหนดราคาสินคา้ 

แปรรูปทางการเกษตรในชุมชน โดยเริ�มจากการทาํทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ขนุนทอด กลว้ยกรอบแกว้ 

จากของหวานจนกระทั�งมาถึงของคาว ทั�งกะปิ นํ� าปลารสชาติดี สะอาด และที�สาํคญัปลอดสารปนเปื� อน 

นอกจากการแปรรูปสินค้าบริโภคแลว้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจาํรุงยงัช่วยกันผลิตสินค้าอุปโภค เช่น 

แชมพสูระผมจากดอกอญัชนั นํ� ายาลา้งจาน นํ� ายาซกัผา้ เพื�อการพึ�งตนเองและลดรายจ่ายในครอบครัว 

สินคา้อุปโภคบริโภคที�ไดจ้ากการแปรรูปทั�งหมดมีจาํหน่ายใหแ้ก่ชุมชนและบุคคลภายนอกผา่นร้านคา้ 

ชุมชน 

 ปัจจุบนั  บา้นจาํรุงมีทุนทางสงัคมที�ไดจ้ากการเรียนรู้เรื�องของการพึ�งพาตนเองมากว่า 20 ปีเต็ม 

 มีกลุ่มกิจกรรมมากกว่า 20 กลุ่ม มีประสบการณ์ต่าง ๆ มีบุคลากรที�มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ 

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีภูมิปัญญาทอ้งถิ�น มีประเพณีวฒันธรรมชุมชนบา้นจาํรุง จึงเป็นอีก 

หนึ�งหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงที�น่าชื�นชมอยา่งยิ�ง (หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ 10 กุมภาพนัธ ์2552)  

  

ชุมชนไม้เรียง 

   
 

 ชุมชนไมเ้รียง เป็นตาํบลเลก็ ๆ แห่งหนึ�ง ขนาดพื�นที�ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร อยูใ่นอาํเภอ 

ฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช มีประชากรจาํนวนประมาณ 1,382 ครัวเรือน และประกอบอาชีพทาํสวน 

ยางพาราเป็นหลกัมาตั�งแต่บรรพบุรุษ โดยเฉพาะหลงัจากที�รัฐมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรเชิงพาณิชย ์

 ดว้ยการปลกูยางพาราเป็นพืชเดี�ยว และทาํใหว้ิถีชีวิตของชาวไมเ้รียงขึ�น อยูก่บัยางพาราตั�งแต่นั�นเป็นตน้มา 

 ความหวงัและชีวิตของชาวบา้นยิ�งผกูติดกบัยางพาราอยา่งแนบแน่นมากขึ�น หลงัจากที�ชุมชนไมเ้รียง 

ประสบวาตภยัแหลมตะลุมพุก ในปี พ.ศ. 2505 วาตภยัครั� งนั�นไดท้าํใหพ้ื�นที�ป่าไมแ้ละสวนยางเดิม 

 รวมทั�งพื�นที�เพาะปลกูของชุมชนไมเ้รียงถกูทาํลายราบเรียบ ชาวบา้นจึงไดข้ยายพื�นที�การทาํสวน 

ยางพารามากขึ�น เพื�อทดแทนพื�นที�การเกษตรและพื�นที�ป่าไมที้�ถกูทาํลาย โดยปลกูยางขึ�นมาใหม่จากการ 

สนบัสนุนดา้นทุนและพนัธุย์าง ของกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง 
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 ชีวิตที�ขึ�นอยูก่บัยางพารา เมื�อถึงเวลาที�ราคายางตกตํ�ามาก ชาวชุมชนไมเ้รียงซึ�งเป็นชาวสวนยาง 

ขนาดเลก็ที�ไม่ค่อยจะพอกินอยูแ่ลว้ ยิ�งเดือนร้อนอยา่งหนกั หนี� สินลน้พน้ตวั บางคนถึงขนาดลม้ละลาย 

ตอ้งขายสวนยาง ชาวชุมชนไมเ้รียงนาํโดยประยงค ์รณรงค ์จึงไดพ้ดูคุยและร่วมกนัวิเคราะห์ว่าปัญหาคือ 

อะไร สาเหตุของปัญหามาจากอะไร แนวทางแกไ้ขปัญหาควรเป็นเช่นใด และใครควรเป็นผูม้ีส่วนร่วมใน 

การแกปั้ญหา  จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาทางออก ร่วมกนัของชาวชุมชนไมเ้รียง พบว่า ปัญหา 

ที�เกิดขึ�นของเกษตรกรชาวสวนยาง คือ ทาํไมชาวสวนยางจึงมีแต่ความยากจน ขณะที�พ่อคา้ยางไม่ว่า 

เจา้ของโรงรมยาง หรือผูค้า้ยางต่างก็รํ� ารวยจากการประกอบธุรกิจยางพารา ซึ�งจากการวิเคราะห์ปัญหา 

โดยอาศยัประสบการณ์ที�ผา่นมาของชาวบา้น พบว่า การที�เกษตรกรขายยางในราคาถกูนั�น เนื�องจากถกูกด 

ราคาจากพ่อคา้คนกลางหลายชั�น อีกทั�งปัญหาหลกัคือการที�ชาวสวนยางขาดความรู้ทั�งดา้นการจดัการ 

 และดา้นขอ้มลูข่าวสาร ไม่รู้ภาวะตลาด โดยเกษตรกรเป็นเพียงผูผ้ลิตเท่านั�น และอีกส่วนหนึ�งมาจากการ 

ผลิตยางแผน่ของชาวบา้น ยงัไม่มีคุณภาพและไม่มีมาตรฐานเพียงพอ ดงันั�นแนวทางการแกปั้ญหา จึงตอ้ง 

มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื�อร่วมกนัปรับปรุงคุณภาพยางแผน่ที�มีการควบคุมคุณภาพ และใชเ้ทคโนโลย ี

ในการผลิตเพื�อใหข้ายยางปริมาณมากๆ ใหไ้ดร้าคาและมีคุณภาพ เป็นที�ตอ้งการของตลาด 

 ในเวลาต่อมาประยงค ์รณรงค ์และชาวบา้นกลุ่มหนึ�ง  จึงไปศึกษาดูงานโรงงานยางแผน่อบแหง้ 

ขององคก์ารสวนยางนาบอน และโรงงานของเอกชนเมื�อปี พ.ศ.2525 และเกิดความมั�นใจว่าการประกอบ 

กิจการโรงงาน เพื�อแปรรูปยางน่าจะเป็นคาํตอบของการแกไ้ขปัญหาทั�งดา้น การควบคุมการผลิต และการ 

ตดัปัญหาพ่อคา้คนกลาง หลงัจากนั�นพวกเขาจึงไดร้วมกลุ่มประชุมปรึกษาหารืออีกหลายครั� ง เพื�อหา 

ขอ้สรุปเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน และวางแผนดาํเนินการเพื�อจดัตั�งโรงงานแปรรูปยาง โดยกาํหนดขนาด 

ของโรงงานและกาํลงั การผลิตภายใตทุ้นและกาํลงัที�มีอยู ่พร้อมกบัการทาํงานดา้นความคิดกบัชาวบา้น 

ดว้ยการพดูคุยทาํความเขา้ใจ เพื�อสร้างแนวร่วมและระดมทุน จนในที�สุด “กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางไมเ้รียง” 

คุณภาพและปริมาณนํ� ายาง ที�ขึ�นอยูก่บัดินฟ้าอากาศ หรือปัญหาดา้นนโยบายของรัฐ เป็นตน้ จากการจึงก่อ

เกิดขึ�นมา เมื�อวนัที� 1 มิถุนายน 2527 และเริ�มทาํการผลิตเป็นครั� งแรก เมื�อวนัที� 20 ตุลาคม 2527 

ดว้ยสมาชิกก่อตั�งจาํนวน 37 คน มกีาํลงัการผลิตยางอบแหง้วนัละ 500 กิโลกรัม จนปัจจุบนัสามารถขยาย 

สมาชิกเป็น 179 คน และมกีาํลงัการผลิตสูงสุดไดถ้ึงวนัละ 5 ตนั 

 เรียนรู้ประสบการณ์การบริหารธุรกจิชุมชน 

 โครงสร้างของ “กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางไมเ้รียง” ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารที�มาจาก 

การเลือกตั�งจากสมาชิก และสมาชิกของกลุ่ม และจา้งผูจ้ดัการ พนกังานประจาํ และแรงงานในโรงงาน 

เพื�อทาํหนา้ที�ดาํเนินการธุรกิจของกลุ่มภายใตก้ารกาํกบัติดตามของกรรมการบริหาร และประชุมใหญ่ 

สมาชิกทุกปีเพื�อชี�แจงผลงานและแสดงบญัชี  สาํหรับดา้นการจดัการนั�น ทางกลุ่มฯ จะรับซื�อนํ� ายางจาก 

สมาชิก และนาํมาแปรรูปเป็นยางแผน่ส่งขายใหก้บัพ่อคา้ ทั�งนี�มีการทาํบญัชีดา้นการเงินอยา่งชดัเจน 

อีกทั�งเงินหมุนเวียนที�ใชใ้นการซื�อขาย ค่าตอบแทน และรายไดจ้ากการขายสินคา้ ไดใ้ชก้ลไกผา่น 

ธนาคารเพื�อสร้างเครดิตและสร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี� ยงัมกีารติดตาม ราคา 
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ยางพาราและขอ้มลูข่าวสารเกี�ยวกบัความตอ้งการ ยางพาราของตลาดโลก และติดตามดา้นนโยบายของรัฐที� 

เกี�ยวขอ้ง ทาํใหท้างกลุ่มฯ รู้เท่ากนั ต่อขอ้มลูข่าวสารและการเปลี�ยนแปลง 

 ตลอดเวลาที�ดาํเนินธุรกิจ ทางกลุ่มฯ ไม่เคยผดิพลาดหรือมีปัญหาดา้นคุณภาพสินคา้และการส่งมอบ 

 แมว้่าบางครั� งจะมีปัญหาปริมาณการผลิตไม่เพียงพอก็พยายามจดัการแกไ้ขปัญหา เพื�อไม่ใหผ้ดิสญัญา 

 และเสียเครดิต โดยก่อนหนา้ที�จะมวีิกฤตเศรษฐกิจ ทางกลุม่ฯ ไดข้ายสินคา้ใหก้บับริษทัผูส่้งออกโดยตรง 

มาโดยตลอด ดว้ยการเสนอสินคา้ตวัอยา่งใหก้บัผูส่้งออกและคดัเลือกผูส่้งออกที�เสนอตวัมา ขณะนี�แมว้่า 

จะไม่ไดค้า้ขายกบัผูค้า้ส่งออก กข็ายใหก้บับริษทัผูค้า้รายใหญ่ของภาคใต ้

 จากโรงงานยางแปรรูปสู่การผลติเพื�อการพึ�งตนเอง   

 การดาํเนินการต่างๆ ของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางไมเ้รียงตั�งแต่ ปี 2527 ไม่ใช่สูตรสาํเร็จ แต่ 

เกิดขึ�นจากกระบวนการเรียนรู้ของชาวชุมชนไมเ้รียงเอง ที�มีจิตใจมุ่งการเรียนรู้อยา่งไม่รู้จบเพื�อสรุป 

บทเรียนและแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นพร้อมทั�งเตรียมรับมือต่อปัญหาใหม่ๆ ลองผดิลองถกูเพื�อหาขอ้สรุป 

ร่วมกนั ประกอบกบัการมีผูน้าํซื�อสตัยสุ์จริต รับผดิชอบต่อส่วนรวม ทาํใหก้ลุ่มฯ สามารถดาํเนินธุรกิจ 

อยา่งต่อเนื�องมาถึง 16 ปี (พ.ศ.2527-2543)  อยา่งไรก็ตามแมว้่าทางกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางไมเ้รียงจะ 

สามารถ แกปั้ญหาดา้นคุณภาพยาง การขาย และการลดตน้ทุนการผลิต แต่ปัญหาอื�นๆ ที�นอกเหนือจาก 

ความสามารถในการจดัการภายในยงัมีอยูไ่ม่สิ�นสุด เช่น ปัญหาความตอ้งการของตลาดโลก ปัญหา 

 

พดูคุยปรึกษาหารือกนัอยา่งสมํ�าเสมอ พวกเขาจึงไดค้าํตอบใหม่ว่า ยางพาราไม่สามารถเป็นคาํตอบเดียว 

สาํหรับการดาํรงชีวิต 

 ประกอบกบัขอ้จาํกดัของการดาํเนินการธุรกิจเฉพาะสมาชิกของกลุ่มเกษตร ที�ยงัไม่สามารถขยาย 

สมาชิกเพิ�มเติมไดเ้นื�องจาก กาํลงัรับซื�อยงัมีไม่เพียงพอ แต่สิ�งสาํคญัที�สุด คือ ความสุข ความอยูดี่กินดี 

 และความสามารถในการพึ�งตนเองของชาวชุมชนไมเ้รียง  “ศูนย์ศึกษาและพฒันาชุมชนไม้เรียง”  จึงเกิด 

ขึ�นมา เพื�อเป็นเวทีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของชาวชุมชนไมเ้รียง ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นการศกึษา 

ดา้นเกษตรกรรมย ั�งยนืและสิ�งแวดลอ้ม ดา้นสาธารณสุขชุมชน ดา้นธุรกิจและอุตสาหกรรมชุมชน และ 

ดา้นกองทุนชุมชน ทั�งนี�  มี "สภาผูน้าํชุมชนไมเ้รียง" ที�มาจากตวัแทนของหมู่บา้นต่างๆ หมู่บา้นละ 5 คน 

 รวมเป็น 40 คน ประกอบดว้ย ทั�งหญิงและชาย และคนรุ่นหนุ่มสาว รุ่นผูใ้หญ่วยักลางคน และรุ่นอาวโุส 

 ทาํหนา้ที�บริหารและร่วมกนัจดัทาํแผนพฒันาชุมชนขึ�น 

 โดยกิจกรรมหนึ�งของแผนพฒันาชุมชนไมเ้รียงที�เป็นการเปลี�ยนทิศทาง ของเกษตรกรรมแผนใหม่ 

ที�มุ่งเนน้การปลกูพืชเชิงเดี�ยว และฝากชีวิตไวก้บัยางพารา มาเป็นการแสวงหาความหลากหลายของ 

การประกอบอาชีพการเกษตร และมุ่งเนน้การพึ�งตนเองไดภ้ายในชุมชนเป็นหลกั คือ การพฒันา 

ความสามารถของเกษตรกรและเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประกอบดว้ย กิจกรรมการเกษตร 8 กิจกรรม 

 ไดแ้ก่ กลุ่มเพาะเลี�ยงปลา กลุ่มผกัปลอดสารพษิ กลุ่มแปรรูปขา้ว กลุ่มเพาะเลี�ยงไก่พื�นเมือง กลุ่มผลิต 

อาหารสตัว ์กลุ่มเพาะเลี�ยงสุกร กลุ่มสมุนไพร และกลุ่มเพาะเลี�ยงเห็ด 
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 กลุ่มกิจกรรมต่างๆ เหล่านี�  มีวตัถุประสงคช์ดัเจนในการผลติเพื�อการพึ�งตนเองของชุมชนและ 

เชื�อมโยงกบัตลาดภายนอก โดยผา่นการจดัการของแต่ละกลุ่มที�มีองคก์รบริหารของตน โดยแต่ละ 

กิจกรรมมกีารวิเคราะห์ความตอ้งการและความเป็นไปไดข้องการผลิตและการตลาด ตลอดจนการ 

ประมาณการส่วนแบ่งของตลาดภายใน ของชุมชนไมเ้รียงที�มีจาํนวนหนึ�งพนักว่าครอบครัว รวมไปถึง 

การเชื�อมโยงสู่เครือข่ายต่างๆ ในระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และระดบัประเทศ นอกจากนี�  

แต่ละกลุ่มยงัมีการสอดประสาน ของกิจกรรมและปัจจยันาํเขา้ที�มีอยูภ่ายในชุมชนอยา่งเป็นระบบ เช่น 

 กลุ่มผลิตอาหารสตัวท์าํหนา้ที�ส่งอาหารคุณภาพดี ราคาถกูว่าทอ้งตลาดใหก้บักลุ่มเลี�ยงสตัวป์ระเภทต่างๆ 

 กลุ่มเพาะเลี�ยงเห็ด ไดขี้� เลื�อยจากไมย้างพารา หรือการมุ่งผลิตไก่สามสายเลือดไมเ้รียง ที�เป็นพนัธุผ์สม 

จากไก่พนัธุไ์ข่ พนัธุเ์นื�อ และไก่พื�นบา้น เพื�อเป็นการลดตน้ทุนใหไ้ดม้ากที�สุด นอกจากนี�  ต่อไปสินคา้ 

ทุกประเภทต่อไปจะอยูภ่ายใต ้ชื�อ "ไมเ้รียง" อนัเป็นการเปิดตวัสินคา้ต่อตลาดภายนอก 

 สาํหรับดา้นแหล่งเงินทุนนั�น ในเบื�องตน้ ชาวชุมชนไมเ้รียงไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุน 

ชุมชน (SIF) และมีการระดมทุนจากการขายหุน้ใหก้บัสมาชิกกลุ่ม โดยต่อไปจะมกีารสนบัสนุนดา้น 

เงินทุนจากธนาคารหมู่บา้น และกลุ่มออมทรัพยต่์างๆ ที�ไดจ้ดัตั�งขึ�นมาแลว้ ทั�งนี�  ในอนาคตผูน้าํชุมชน 

คาดหวงัว่า กลุ่มกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนี�อาจส่งผลใหม้ีการตั�งบริษทัชุมชนไมเ้รียงที�มีชาวบา้นร่วมเป็น 

เจา้ของ ร่วมบริหาร และร่วมรับผลประโยชนขึ์�นอกี 8 บริษทั ก็เป็นไปได ้

 เครือข่ายการเรียนรู้และมวลมติร 

 ปัจจุบนัชุมชนไมเ้รียง มีเครือข่ายต่างๆ มากมาย ตั�งแต่ระดบัตาํบล อาํเภอ จงัหวดั จนถึง 

ระดบัประเทศ โดยเครือข่ายดงักล่าว ไดแ้ก่ เครือข่ายยางพารา เครือข่ายยมนา (ชาวสวนยางพารา-ชาวสวน 

ไมผ้ล-ชาวนา) เครือข่ายภูมิปัญญาไท เครือข่ายสาธารณสุขชุมชน นอกจากนี� ชุมชนไมเ้รียงยงัเป็นแหล่ง 

ศึกษาดูงานชุมชนเขม้แข็งใหก้บัชุมชนต่างๆ ทั�วประเทศ  อีกทั�งการดาํรงอยูข่องชุมชนนั�นไม่ไดม้ีความ 

โดดเดี�ยวหรือต่อสูแ้ต่เพียงลาํพงั แต่ไดรั้บการสนบัสนุนทั�งดา้นเงินทุน ดา้นคาํปรึกษา ดา้นการ 

ประสานงาน และดา้นการอาํนวยความสะดวกใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ ทั�งจากองคก์รพฒันาเอกชน 

ไดแ้ก่ มลูนิธิหมู่บา้น ที�ไดท้าํงานในพื�นที�ตั�งแต่ปี พ.ศ.2532 และจากองคก์รภาครัฐ อยา่งเช่น องคก์ร 

บริหารส่วนจงัหวดั ที�จดัสรรงบประมาณในการก่อสร้างโรงงานยางแห่งใหม่ เกษตรจงัหวดั-อาํเภอ-ตาํบล 

 กองทุนชุมชน ฯลฯ 

 การถ่ายทอด เผยแพร่ สิ�งที�เกิดขึ�นจากกระบวนการเรียนรู้อนัยาวนาน ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี 

ของชุมชนไมเ้รียง  แมจ้ะไมค่รบถว้นสมบูรณ์ แต่สิ�งที�คน้พบจากการศึกษาครั� งนี� คือ การสร้าง 

กระบวนการเรียนรู้  และความใส่ใจ ความตื�นตวัที�จะเรียนรู้ของชุมชนอยา่งยนืหยดั และต่อสูก้บัปัญหา 

ร่วมกนั อนัเป็นปัจจยัสาํคญัที�สุดของการดาํเนินงานธุรกิจชุมชน โดยมีส่วนต่างๆ ทั�งภาครัฐและ 

ภาคเอกชนหนุนช่วยใหก้ระบวนการเรียนรู้บงัเกิดผล ขณะที�ผลกาํไรจากการประกอบการซึ�งเป็นเรื�อง 

รองลงมา แต่ก็มีความสาํคญัเพราะเป็นตวัขบัเคลื�อนใหก้ลุม่อยูร่อด และที�สาํคญัอีกประการหนึ�งคือ การม ี

จิตสาธารณะแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของผูน้าํ ทั�งนี�   ปัจจยัต่างๆ เหล่านี� แมว้่า 
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ไม่อาจเป็นสูตรสาํเร็จ แต่อยา่งนอ้ยที�สุดบทเรียนจากไมเ้รียงก็สามารถเป็นแนวทาง ในการสนบัสนุน 

ธุรกิจชุมชนในพื�นที�อื�นๆ ต่อไป (สถาบนัชุมชนทอ้งถิ�นพฒันา (สทพ.)  http://www.ldinet.org/2008/) 

 

เรื�องที� �  การสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวติ  ตามหลกัปรัชญาของ 

               เศรษฐกจิพอเพยีง 

 เครือข่าย (Network) เป็นรูปแบบทางสงัคมที�เปิดโอกาสใหเ้กิดปฏิสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารเพื�อ 

การแลกเปลี�ยน การสร้างความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั และการร่วมกนัทาํงานโดยมีฐานะเท่าเทียมกนัการ 

สร้างเครือข่ายการทาํงานเป็นวิธีการทาํงานที�ไดรั้บความนิยมทั�งในภาคธุรกิจและในการทาํงานเชิงพฒันา 

สงัคม นอกเหนือจากคาํว่า "เครือข่าย" หรือ "Network" ในทางดา้นธุรกิจ เราจะไดย้นิคาํเรียกชื�อต่าง ๆ ที�มี 

ความหมายใกลเ้คียง เช่น คาํว่า แนวร่วมในเชิงกลยทุธ ์หรือ Strategic Alliance หุน้ส่วนในการทาํงาน 

 หรือ Partner เป็นตน้  ลกัษณะของเครือข่าย  โดยทั�วไปมีลกัษณะ ดงันี�  

 เครือข่ายมลีกัษณะเป็นโครงสร้างทางความคดิ (Cognitive structures) ไม่ว่าจะพฒันาไปถึง 

ระดบัใด บุคคลที�เกี�ยวขอ้งในองคก์รเครือข่ายจะมีกรอบความคิดเกี�ยวกบัองคก์รเครือข่ายใกลเ้คียงกนั 

ในดา้นความรู้ความสามารถและความตอ้งการ 

 องค์กรเครือข่ายไม่มลีาํดับขั�น (Hierarchy) การเชื�อมโยงระหว่างองคก์รเครือข่ายเป็นไปใน 

ลกัษณะแนวราบ แต่ละองคก์รเป็นอิสระต่อกนั แต่ระดบัความเป็นอิสระของแต่ละองคก์รอาจไม่เท่ากนั 

 องค์กรเครือข่ายมกีารแบ่งงานกนัทํา (Division of labour) การที�องคก์รเขา้มาร่วมเป็นเครือข่ายกนั 

 เพราะส่วนหนึ�งคาดหวงัการพึ�งพิงแลกเปลี�ยนความสามารถระหว่างกนั ดงันั�น หากองคก์รใดไม่สามารถ 

แสดงความสามารถใหเ้ป็นที�ประจกัษ ์ก็อาจหลุดออกจากเครือข่ายได ้ในทางตรงกนัขา้มหากไดแ้สดง 

ความสามารถ ก็จะนาํไปสู่การพึ�งพิงและขึ�นต่อกนั การแบ่งงานกนัทาํ ทั�งยงัเป็นการลดโอกาสที�องคก์รใด 

องคก์รหนึ�งจะแสดงอาํนาจเหนือเครือข่ายดว้ย 

 ความเข้มแข็งขององค์กรที�ร่วมกนัเป็นเครือข่าย จะนาํไปสู่ความเขม้แข็งโดยรวมของเครือข่าย 

 ดงันั�น การพฒันาของแต่ละองคก์รเครือข่าย จึงเป็นสิ�งสาํคญั 

 องค์กรเครือข่ายกาํหนดการบริหารจดัการกนัเอง (Self-regulating) ในการทาํงานร่วมกนัใน 

ลกัษณะแนวราบ จาํเป็นตอ้งมีความสมานฉนัท ์โดยผา่นกระบวนการทางประชาธิปไตย ซึ�งหมายถึงการ 

ต่อรอง ตกลงระหว่างองคก์รเครือข่ายเกี�ยวกบัการบริหารจดัการภายใน เพื�อใหเ้ครือข่ายสามารถบรรลุ 

วตัถุประสงคไ์ด ้

 ความสําเร็จขององค์กรเครือข่ายมใิช่จะได้มาเพยีงชั�วข้ามคนื แต่ตอ้งอาศยัระยะเวลา ในการ 

บ่มเพาะความสมัพนัธ ์ความศรัทธา และความไวเ้นื�อเชื�อใจ ตลอดจนการสร้างกรอบทางความคิด เพื�อให ้

เกิดการแลกเปลี�ยนขอ้มลูข่าวสาร การแกไ้ขปัญหาร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทั�งการดาํเนินการร่วมกนั 

ระหว่างองคก์ร 
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การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นระบบ 

 (1) สนบัสนุนการถ่ายทอดและแลกเปลี�ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชน 

เดียวกนัและระหว่างองคก์รชุมชนดว้ยกนัในทุกรูปแบบโดยเนน้การใชป้ระโยชน์จากภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

หรือปราชญช์าวบา้นที�มีอยู ่และมีการรับรองวิทยฐานะของการเรียนรู้ ดงักล่าว 

 (2)  ส่งเสริมการดาํเนินงานในลกัษณะวิทยาลยัประชาคม ที�ทาํหนา้ที�จดัการศึกษาและฝึกอาชีพ 

แก่ประชาชนและเจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานในชุมชนในรูปแบบที�หลากหลายตามความสนใจและความถนดั 

โดยไม่จาํกดัพื�นฐานความรู้ 

 (3)  ส่งเสริมใหอ้งคก์รทางสงัคมทุกฝ่าย เช่น สถาบนัครอบครัว สถาบนัทางศาสนา สื�อมวลชน 

 สถาบนัการศึกษาทั�งส่วนกลางและภูมิภาค ฯลฯ เขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของ 

ชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งบทบาทของบา้น วดั โรงเรียน 

 

การสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวติ  ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที��) ไดพ้ระราชทานพระราชดาํริ

เกี�ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียง  และทรงยดึมั�นหลกัการนี�มาโดยตลอด  แต่นโยบายเกี�ยวกบัเกษตรที�ผา่นมา

ของรัฐบาลเนน้การ ผลิตสินคา้เพื�อส่งออกเป็นเชิงพาณิชย ์ คือ  เมื�อปลกูขา้วก็นาํไปขาย  และก็นาํเงินไป

ซื�อขา้ว  เมื�อเงินหมดก็จะไปกู ้เป็นอยา่งนี�มาโดยตลอดจนชาวนาไทยตกอยูใ่นภาวะหนี� สิน พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที��) ทรงตระหนกัถึงปัญหาดา้นนี�   จึงไดพ้ระราชทาน

พระราชดาํริใหจ้ดัตั�งธนาคารขา้ว ธนาคารโค-กระบือ เพื�อช่วยเหลือราษฎร  นบัเป็นจุดเริ�มตน้แห่งที�มา

ของ “เศรษฐกิจพอเพียง”  นบัตั�งแต่อดีตกาล แมก้ระทั�งโครงการแรก ๆ แถวจงัหวดัเพชรบุรี  ก็ทรงกาํชบั

หน่วยราชการมิใหน้าํเครื�องกลหนกัเขา้ไปทาํงาน รับสั�งว่าหากนาํเขา้ไปเร็วนกั ชาวบา้นจะละทิ�งจอบ 

เสียม และในอนาคตจะช่วยตวัเองไม่ได ้ ซึ�งก็เป็นจริงในปัจจุบนั 

 จากนั�นไดท้รงคิดคน้วิธีการที�จะช่วยเหลือราษฎรดา้นการเกษตร  จึงไดท้รงคิด“ทฤษฎีใหม่” 

ขึ�นเมื�อปี 2535  ณ  โครงการพฒันาพื�นที�บริเวณวดัมงคลชยัพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริจงัหวดั 

สระบุรี  เพื�อเป็นตวัอยา่งสาํหรับการทาํการเกษตรใหแ้ก่ราษฎร  ในการจดัการดา้นที�ดินและแหล่งนํ� าใน 

ลกัษณะ 30 : 30 : 30 : 10   คือ ขุดสระและเลี�ยงปลา 30  ปลกูขา้ว  30  ปลกูพืชไร่พืชสวน  30  และสาํหรับ 

เป็นที�อยูอ่าศยั ปลกูพืชสวนและเลี�ยงสตัวใ์น  10  สุดทา้ย   

 ต่อมาไดพ้ระราชทานพระราชดาํริเพิ�มเติมมาโดยตลอด เพื�อใหเ้กษตรกร ซึ�งเป็นคนส่วนใหญ่ 

ของประเทศมีความแข็งแรงพอ ก่อนที�จะไปผลิตเพื�อการคา้หรือเชิงพาณิชย ์ โดยยดึหลกัการ 

“ทฤษฎีใหม่”  3  ขั�น คือ ขั�นที� 1 มีความพอเพียง เลี�ยงตวัเองได ้ขั�นที� 2   รวมพลงักนัในรูปกลุ่มเพื�อการ 

ผลิต การตลาด การจดัการ รวมทั�งดา้นสวสัดิการ  การศึกษา  การพฒันาสงัคม ขั�นที� 3  สร้าง 

เครือข่าย   กลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที�หลากหลาย   จากแนวทางหลกัการ “ทฤษฎีใหม่” 

 สามารถนาํสู่แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ที�นาํไปใชไ้ดก้บัทุกภาคส่วนในสงัคมชุมชน ดงันี�  
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 ขั�นที�หนึ�ง มีความพอเพียง เลี�ยงตวัเองไดบ้นพื�นฐานของความประหยดั ขจดัการใชจ่้าย 

เป็นระบบเศรษฐกิจที�ยดึถือหลกัการที�ว่า “ตนเป็นที�พึ�งแห่งตน” โดยมุ่งเนน้การผลิตพืชผลใหเ้พียงพอกบั 

ความตอ้งการบริโภคในครัวเรือนเป็นอนัดบัแรกเมื�อเหลือพอจากการบริโภคแลว้ จึงคาํนึงถึงการผลิตเพื�อ 

การคา้เป็นอนัดบัรองลงมา ผลผลิตส่วนเกินที�ออกสู่ตลาดก็จะเป็นกาํไรของเกษตรกร ในสภาพการณ์ 

เช่นนี� เกษตรกรจะกลายสถานะเป็นผูก้าํหนดหรือเป็นผูก้ระทาํต่อตลาด แทนที�ว่าตลาดจะเป็นตวักระทาํ 

หรือเป็นตวักาํหนดเกษตรกรดงัเช่นที�เป็นอยูใ่นขณะนี�  และหลกัใหญ่สาํคญัยิ�ง คือ การลดค่าใชจ่้าย 

โดยการสร้างสิ�งอุปโภคบริโภคในที�ดินของตนเอง เช่น ขา้ว นํ� า ปลา ไก่ ไมผ้ล พืชผกั ฯลฯ 

 ขั�นที�สอง รวมพลงักนัในรูปกลุ่ม เพื�อทาํการผลิต การตลาด การจดัการ รวมทั�งดา้นสวสัดิการ 

 การศึกษา การพฒันาสงัคม ฯลฯ ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงใหค้วามสาํคญักบัการรวมกลุ่มของ 

ชาวบา้น ทั�งนี�  กลุ่มชาวบา้นหรือองคก์รชาวบา้นจะทาํหนา้ที�เป็นผูด้าํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ 

ใหห้ลากหลาย ครอบคลุมทั�งการเกษตรแบบผสมผสาน หตัถกรรมการแปรรูปอาหาร การทาํธุรกิจคา้ขาย 

 และการท่องเที�ยวระดบัชุมชน ฯลฯ เมื�อองคก์รชาวบา้นเหล่านี� ไดรั้บการพฒันาใหเ้ขม้แข็ง และมี 

เครือข่ายที�กวา้งขวางมากขึ�นแลว้เกษตรกรทั�งหมดในชุมชนก็จะไดรั้บการดูแลใหม้ีรายไดเ้พิ�มขึ�น รวมทั�ง 

ไดรั้บการแกไ้ขปัญหาในทุก ๆ ดา้น เมื�อเป็นเช่นนี�  เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตไป 

ไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ ซึ�งหมายความว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตวัไปพร้อม ๆ กบัสภาวการณ์ดา้นการ 

กระจายรายไดที้�ดีขึ�น 

 ขั�นที�สาม สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหห้ลากหลาย โดยประสาน 

ความร่วมมือกบัภาคธุรกิจ ภาคองคก์รพฒันาเอกชน และภาคราชการ ในดา้นเงินทุน การตลาด การผลิต 

 การจดัการ และข่าวสารขอ้มลู  ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตั�งอยูบ่นพื�นฐานของการมีความเมตตา 

 ความเอื�ออาทร และความสามคัคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจเพื�อประกอบอาชีพต่าง ๆ  

ใหบ้รรลุผลสาํเร็จ ประโยชน์ที�เกิดขึ�น  จึงมิไดห้มายถึงรายไดแ้ต่เพียงมิติเดียว หากแต่ยงัรวมถึงประโยชน์ 

ในมิติอื�น ๆ ดว้ย ไดแ้ก่ การสร้างความมั�นคงใหก้บัสถาบนัครอบครัว สถาบนัชุมชน ความสามารถในการ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพื�นฐานของ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น รวมทั�งการรักษาไวซึ้�งขนบธรรมเนียมประเพณีที�ดีงามของไทยใหค้งอยูต่ลอดไป 

 นอกจากนี�  การสร้างเครือข่ายใหป้ระสบผลสาํเร็จ จาํเป็นตอ้งมีการสร้างความผกูพนัและความ 

รับผดิชอบต่อการสร้างเครือข่ายร่วมกนัเองใชเ้วลา  ตอ้งเคารพและความไวว้างใจซึ�งกนัและกนัเป็น 

สิ�งสาํคญั และตอ้งพึงระลึกไวเ้สมอว่าในภาพรวม องคก์รที�ร่วมเครือข่ายจะตอ้งไดรั้บประโยชน์จาก 

การสร้างเครือข่าย ตอ้งหมั�นสรุปบทเรียนการทาํงาน วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนต่างๆ  และตอ้งจาํไวเ้สมอว่า 

ในช่วงการร่วมเป็นเครือข่ายหรือประสานงานกนั สถานการณ์อาจมีการเปลี�ยนแปลง เราตอ้งตระหนกัถึง 

ปัญหา และมีความยดึหยุน่พอสมควร ที�สาํคญัที�สุดคือ  ตอ้งมีความรับผดิชอบในความสาํเร็จ หรือความ 

ลม้เหลวร่วมกนั 
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เรื�องที� � กระบวนการขับเคลื�อนเศรษฐกิจพอเพยีง  
 

  “...ในการพฒันาประเทศนั�นจาํเป็นตอ้งทาํตามลาํดบัขั�นเริ�มดว้ยการสร้างพื�นฐาน คือ ความพอมี 

พอกิน พอใชข้องประชาชนก่อนดว้ยวิธีการที�ประหยดัระมดัระวงั แต่ถกูตอ้งตามหลกัวิชา  เมื�อพื�นฐาน 

เกิดขึ�นมั�นคงพอควรแลว้  จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั�นสูงขึ�นตามลาํดบัต่อไป  ...การถือหลกัที�จะ 

ส่งเสริมความเจริญใหค่้อยเป็นไปตามลาํดบัดว้ยความรอบคอบ  ระมดัระวงั  และประหยดันั�น  ก็เพื�อ 

ป้องกนัความผดิพลาดลม้เหลว  และเพื�อใหบ้รรลุผลสาํเร็จไดแ้น่นอนบริบูรณ์” 

 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช (รัชกาลที��) 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ �� กรกฎาคม ����จากพระบรมราโชวาท

และพระราชดาํรัสของพระองค์ นับตั�งแต่ปี ���� เป็นตน้มา จะพบว่า พระองค์ท่านไดท้รงเน้นย ํ�าแนว

ทางการพฒันาที�อยูบ่นพื�นฐานของการพึ�งตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช ้การรู้จกัความพอประมาณ 

การคาํนึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัที�ดีในตวั และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท 

ตระหนกัถึงการพฒันาตามลาํดบัขั�นตอนที�ถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการ

ดาํรงชีวิตซึ�งทั�งหมดนี� เป็นที�รู้กนัภายใตชื้�อว่า เศรษฐกิจพอเพียง 

 การขบัเคลื�อนเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายหลกัเพื�อสร้างเครือข่ายเรียนรู้ ใหม้ีการนาํหลกั 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชเ้ป็นกรอบความคิด เป็นแนวทางในการปฏิบติั ตลอดจนเป็นส่วนหนึ�งของวิถีชีวิต 

ของคนไทยในทุกภาคส่วน 

 วตัถุประสงคข์องการขบัเคลื�อนเพื�อสร้างความรู้ความเขา้ใจที�ถกูตอ้ง เกี�ยวกบัหลกัเศรษฐกิจ 

พอเพียงใหป้ระชาชนทุกคนสามารถนาํหลกัปรัชญาฯ ไปประยกุตใ์หไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม และปลกูฝัง 

ปรับเปลี�ยนกระบวนทศัน์ในการดาํรงชีวิตใหอ้ยูบ่นพื�นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนาํไปสู่การปรับ 

แนวทางการพฒันาใหอ้ยูบ่นพื�นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง การขบัเคลื�อนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเสริมพลงั 

ใหป้ระเทศไทยสามารถพฒันาไปไดอ้ยา่งมั�นคงภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์ โดยใหค้วามสาํคญักบัการสร้าง 

ฐานรากทางเศรษฐกิจและสงัคมใหเ้ขม้แข็งรักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่างๆ ตลอดจน 

สามารถปรับตวัพร้อมรับต่อการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเท่าทนั และนาํไปสู่ความอยูเ่ยน็เป็นสุขของ 

ประชาชนชาวไทย 

 การดาํเนินการตามแนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั�น นอกเหนือจากที�ทรงทดลองและ 

ปฏิบติัจริงในสวนจิตรลดาฯ และโครงการพระราชดาํริต่าง ๆ แลว้ ไดม้ีผูส้นใจนาํมาใชเ้ป็นหลกัในการ 

ดาํเนินชีวิตทั�งในประเทศและต่างประเทศแลว้มากมาย ซึ�งเราจาํเป็นที�จะตอ้งเขา้ไปศึกษาหาว่า ในแต่ละ 

พื�นที�ไดม้ีผูน้าํเอาปรัชญานี� ไปใชอ้ยา่งไรบา้ง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งที�นาํไปใชแ้ลว้ประสบความสาํเร็จ 
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การขับเคลื�อนเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการศึกษา 

ในการขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษานั�น จะตอ้งมุ่งพฒันาที�ตวัครูก่อน 

เป็นอนัดบัแรก เพราะครูถือว่าเป็นทรัพยากรที�สาํคญัในการถ่ายทอดความรู้ และปลกูฝังสิ�งต่างๆ ใหแ้ก่เด็ก 

 ดงันั�นจึงควรส่งเสริมครูใหม้ีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งถ่องแทก่้อน เพราะ 

เมื�อครูเขา้ใจ ครูก็จะไดเ้ป็นแบบอยา่งที�ดีใหแ้ก่เด็กได ้ครูจะสอนใหเ้ด็กรู้จกัพอ ครูจะตอ้งรู้จกัพอก่อน 

โดยอยูอ่ยา่งพอเพียงและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กบัเด็ก โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ตอ้งมีสติในการเลือกรับขอ้มลูต่างๆ 

ที�เขา้มา รู้จกัเลือกรับและรู้จกัต่อยอดองคค์วามรู้ที�มีอยู ่หมั�นศึกษา เพิ�มพนูความรู้ อยา่งเป็นขั�นเป็นตอน 

ไม่กา้วกระโดด ในการเลือกรับขอ้มลูนั�น ตอ้งรู้จกัพิจารณารับอยา่งเป็นขั�นเป็นตอน รู้จกัแกไ้ขปัญหา 

อยา่งเป็นขั�นเป็นตอน ประเมินความรู้และสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา   จะไดรู้้จกัและเตรียมพร้อมที�จะ 

รับมือกบัสภาพ และผลจากการเปลี�ยนแปลงในมติต่างๆไดอ้ยา่งรอบคอบและระมดัระวงั 

 เป้าหมายสาํคญัของการขบัเคลื�อน คือ การทาํใหเ้ด็กรู้จกัความพอเพียง ปลกูฝัง อบรม บ่มเพาะ 

ใหเ้ด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สงัคม สิ�งแวดลอ้มและวฒันธรรม โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงใหเ้ขา้เป็นส่วนหนึ�งของหลกัสูตร สาระเรียนรู้ต่างๆเพื�อสอนใหเ้ด็กรู้จกัการใชชี้วิตได ้

อยา่งสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จกัอยูร่่วมกบัผูอ้ื�น รู้จกั 

เอื�อเฟื� อเผื�อแผแ่ละแบ่งปัน มีจิตสาํนึกรักษสิ์�งแวดลอ้ม และเห็นคุณค่าของวฒันธรรมค่านิยม ความเป็นไทย 

 ท่ามกลางการเปลี�ยนแปลงต่างๆ รู้ว่าตนเองเป็นองคป์ระกอบหนึ�งในสิ�งแวดลอ้มและวฒันธรรมของโลก 

 การกระทาํของตนยอ่มมีผลและเชื�อมโยงกบัสภาพแวดลอ้มในโลกที�ตนเองเป็นสมาชิกอยูด่ว้ย ซึ�งการจะ 

บรรลุเป้าหมายดงักล่าวขา้งตน้ สาํคญัคือครูจะตอ้งรู้จกับูรณาการการเรียนการสอนใหเ้ด็กและเยาวชน 

เห็นถึงความเชื�อมโยงในมิติต่างๆ ทั�งดา้นสิ�งแวดลอ้ม วฒันธรรม สงัคม และเศรษฐกิจ ซึ�งความเป็นองค ์

รวมนี�จะเกิดขึ�นได ้ครูตอ้งโดยใชค้วามรู้และคุณธรรมเป็นปัจจยัในการขบัเคลื�อน 

 นอกจากนี�  ในการส่งเสริมใหน้าํหลกัปรัชญาฯไปใชใ้นสถานศึกษาต่างๆ นั�น อาจจะใชว้ิธี 

“เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา” ตามหลกัการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

(รัชกาลที��) ว่า สาํคญัที�สุดครูตอ้งเขา้ใจเรื�องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อน โดยเขา้ใจว่าแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั�นเป็นแนวคิดที�สามารถเริ�มตน้ และปลกูฝังไดผ้า่นการทาํกิจกรรมต่างๆ 

ในโรงเรียน เช่น กิจกรรมการรักษาสิ�งแวดลอ้มในโรงเรียนการกาํจดัขยะในโรงเรียนการสาํรวจทรัพยากร

ของชุมชนฯลฯ 

 ก่อนอื�น ครูตอ้งเขา้ใจเรื�องเศรษฐกิจพอเพียง ทาํตวัเป็นแบบอยา่งที�ดี โดยกลบัมาพิจารณาและ 

วิเคราะห์ดูว่า ในตวัครูนั�นมีความไม่พอเพียงในดา้นใดบา้ง เพราะการวิเคราะห์ปัญหาจะทาํใหรู้้และเขา้ใจ 

ปัญหา ที�เกิดจากความไม่พอเพียง รวมทั�งควรใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาดว้ย โดยการ 

วิเคราะห์นี�ตอ้งดาํเนินไปบนพื�นฐานของความรู้และคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมนั�น เป็นสิ�งที�ควร 

ปลกูฝังใหเ้กิดขึ�นในใจเด็กใหไ้ดก่้อน ผา่นกิจกรรมที�ครูเป็นผูคิ้ดขึ�นมา โดยครูในแต่ละโรงเรียนจะตอ้งมานั�ง 

พิจารณาก่อนว่า จะเริ�มตน้ปลกูฝัง แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากจุดไหน ทุกคนควรมาร่วมกนั 
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คิดร่วมกนัทาํ สามคัคีกนัในกระบวนการหารือ 

    หลงัจากที�ครูไดค้น้หากิจกรรมที�จะปลกูฝังแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว้ ครูควร 

จะตอ้งตั�ง เป้าหมายการสอนก่อนว่าครูจะสอนเด็กใหรู้้จกัพฒันาตนเองไดอ้ยา่งไรโดยอาจเริ�มตน้สอนจาก 

กิจกรรมเลก็ๆนอ้ยๆ ที�สามารถเริ�มตน้จากตวัเด็กแต่ละคนใหไ้ดก่้อน เช่น การเก็บขยะ  การประหยดั 

พลงังาน ฯลฯ เพื�อใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ถึงความเชื�อมโยงระหว่างปัจจยั ที�ตนเองมีต่อสิ�งแวดลอ้มภายนอกใน 

ดา้นต่างๆ 4 มิติ 

ในส่วนของการเขา้ถึงนั�น เมื�อครูเขา้ใจแลว้ ครูตอ้งคิดหาวิธีที�จะเขา้ถึงเด็ก พิจารณาดูก่อนว่าจะ 

สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เขา้ไปในวิธีคิดและในวิชาการต่างๆ ไดอ้ยา่งไรทั�งนี�  

อาจจดักิจกรรมกลุ่มใหน้กัเรียนไดร่้วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ รู้จกัแบ่งหนา้ที�กนัตามความสามารถของเด็กใน 

แต่ละช่วงชั�น เช่น ในกิจกรรมการเก็บขยะเพื�อรักษาความสะอาดของโรงเรียนนั�น ครูอาจจดักิจกรรม 

สาํหรับเด็กในแต่ละช่วงชั�น คือ  

ช่วงชั�นที� 1 สร้างกิจกรรมที�สนบัสนุนใหเ้ด็กช่วยกนัเก็บขยะ (ใหเ้ด็กรู้หนา้ที�ของตน ในระดบั 

บุคคล) 

ช่วงชั�นที� 2 สร้างกิจกรรมที�สนบัสนุนใหเ้ด็กช่วยกนัเก็บขยะและนบัขยะ (ใหรู้้จกัการวิเคราะห์ 

และรู้ถึงความเชื�อมโยงของตนเองกบัสมาชิกคนอื�นๆ ในโรงเรียน)  

ช่วงชั�นที� 3 สร้างกิจกรรมที�สอนใหเ้ด็กรู้จกัเชื�อมโยงกบัชุมชนภายนอกรอบๆ โรงเรียน เช่น 

สร้างกิจกรรมที�สอนใหเ้ด็กรู้จกัแบ่งแยกขยะ ร่วมมือกบัชุมชนในการรักษาสิ�งแวดลอ้มในพื�นที�ที�โรงเรียน 

และชุมชนของเขาตั�งอยูด่ว้ย 

 กิจกรรมทั�งหมดนี�สาํคญัคือ ตอ้งเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยสถานศึกษาควร 

ตั�งเป้าใหเ้กิดการจดัการศึกษาตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกเขา้ไปในกระบวนการเรียนรู้ 

สอนใหเ้ด็กพึ�งตนเองใหไ้ดก่้อนจนสามารถเป็นที�พึ�งของคนอื�นๆในสงัคมไดต่้อไป   

การจดัการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถดาํเนินการไดใ้น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที� � 

เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารสถานศึกษา ส่วนที� � เป็นการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซึ�งส่วนที� 2 นี�ประกอบดว้ย 

การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียง ในหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ในหอ้งเรียนและประยกุตห์ลกั 

เศรษฐกิจพอเพียงในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

การขบัเคลื�อนเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษาในระยะแรก ไดเ้ริ�มจากการไปคน้หากิจกรรม 

พฒันาผูเ้รียนที�มีคุณลกัษณะ และการจดัการที�สอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือพอประมาณกบั 

ศกัยภาพของนกัเรียน พอประมาณกบัภูมิสงัคมของโรงเรียนและชุมชนที�ตั�ง เช่น เด็กช่วงชั�นที� 2 

ทาํสหกรณ์ได ้เด็กช่วงชั�นที� 4 ดูแลสิ�งแวดลอ้ม มีการส่งเสริมใหใ้ชค้วามรู้อยา่งรอบคอบระมดัระวงั ฝึกให ้

เด็กคิดเป็นทาํเป็นอยา่งมีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัส่งเสริมใหเ้ด็กทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น มีความซื�อสตัย ์สุจริต 

รับผดิชอบ ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ้ื�น มีวินยั มีสมัมาคารวะ ปลกูฝังจิตสาํนึกรักษสิ์�งแวดลอ้ม สืบสาน 

วฒันธรรมไทย กล่าวคือ สอนใหผู้เ้รียน ยดึมั�นในหลกัศีลธรรม พฒันาคนใหเ้ขารู้จกัทาํประโยชน์ใหก้บั 



59 

สงัคมและช่วยดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้ม และตวักิจกรรมเองก็ตอ้งย ั�งยนื โดยมีภูมิคุม้กนัในดา้นต่าง ๆ ถึงจะ 

เปลี�ยนผูอ้าํนวยการแต่กิจกรรมก็ยงัดาํเนินอยูอ่ยา่งนี� เรียกว่ามีภูมิคุม้กนั 

 การคน้หาตวัอยา่งกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ก็เพื�อใหม้ีตวัอยา่งรูปธรรม ในการสร้างความเขา้ใจ 

ภายในวงการศึกษาว่าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าอยา่งไร และสามารถนาํไปใชใ้นกิจกรรม 

พฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งไรบา้ง หลงัจากนั�น ก็ส่งเสริมใหบู้รณาการการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมเหล่านี�  เขา้ไปใน 

การเรียนรู้สาระต่าง ๆ บูรณาการเขา้กบัทุกสาระเรียนรู้ เช่น วิทยาศาสตร์ เพื�อทาํใหเ้กิดสมดุลทาง 

สิ�งแวดลอ้ม บูรณาการเขา้กบัวิชาคณิตศาสตร์ ในการสอนการคาํนวณที�มีความหมายในการดาํรงชีวิต 

อยา่งพอเพียง หรือบูรณาการเขา้กบัสาระภาษาไทย ภาษาองักฤษ สุขศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพ 

 เทคโนโลยต่ีาง ๆ ไดห้มด นอกเหนือจากการสอนในสาระหลกั คือ ในกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรมเท่านั�น 

    สาํหรับมาตรฐานการเรียนรู้ มีวตัถุประสงคใ์หทุ้กช่วงชั�น เขา้ใจหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและ 

สามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้แต่ถา้มาตรฐานเรียนรู้ของทุกช่วงชั�นเหมือนกนัหมดก็จะมีปัญหาทางปฏิบติั จึง 

ตอ้งกาํหนดขอบเขตที�ชดัเจนในการเรียนการสอนของแต่ละช่วงชั�น และแต่ละชั�นปี ดงันี�  

  ช่วงชั�นที� 1 เนน้ใหเ้ด็กพึ�งตนเองได ้หรือใชชี้วิตพอเพียงระดบับุคคลและครอบครัว เช่น ประถม1 

ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ลา้งจานชาม เก็บขยะไปทิ�ง กวาดบา้น จดัหนงัสือไปเรียนเอง แบ่งปันสิ�งของให ้

เพื�อน กินอาหารใหห้มดจาน  ประถม 2 วิเคราะห์รายจ่ายของครอบครัว จะมีตารางกรอกค่าใชจ่้ายต่างๆ 

ของครอบครัว คุณแม่ซื�ออะไรบา้ง  คุณพ่อซื�ออะไรบา้ง เด็กจะไดรู้้พ่อแม่หาเงินมายากแค่ไหน เช่น ยาสีฟันหลอดละ 

46 บาท จะตอ้งไม่เอามาบีบเล่น จะตอ้งสอนใหเ้ด็กเห็นคุณค่าของสิ�งของ ใหเ้ด็กตระหนกัถึงคุณค่าของ 

เงินทอง จะไดฝึ้กนิสยัประหยดั ครอบครัวมีรายไดแ้ละรายจ่ายเท่าไร เด็กจะไดฝึ้กจิตสาํนึกและนิสยั 

พอเพียง มีหลายโรงเรียนทาํแลว้ ประถม 3 สอนใหรู้้จกัช่วยเหลือครอบครัวอยา่งพอเพียงและรู้จกัแบ่งปัน 

ช่วยเหลือผูอ้ื�น มีส่วนร่วมสร้างครอบครัวพอเพียง 

ช่วงชั�นที� 2 ฝึกใหเ้ด็กรู้จกัประยกุตใ์ชห้ลกัความพอเพียงในโรงเรียน สามารถวิเคราะห์ วางแผน 

และจดัทาํบนัทึกรายรับ - รายจ่ายของตนเองและครอบครัวอยา่งมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการสร้าง 

ความพอเพียงระดบัโรงเรียน และชุมชนใกลต้วั โดยเริ�มจากการสาํรวจทรัพยากรต่าง ๆ ในโรงเรียนและ 

ชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลบาํรุงรักษาทรัพยากรต่าง ๆ ทั�งดา้นวตัถุ สิ�งแวดลอ้ม ภูมิปัญญา วฒันธรรม 

และรวบรวมองคค์วามรู้ต่าง ๆ  มาเป็นขอ้มลูในการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและเห็นคุณค่าของการใชชี้วิต 

อยา่งพอเพียง 

ช่วงชั�นที� 3 ประยกุตใ์ชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบัชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 

สามารถสาํรวจและวิเคราะห์ความพอเพียงในระดบัต่าง ๆ และในมิติต่าง ๆ ทั�งทางวตัถุ สงัคม สิ�งแวดลอ้ม 

และวฒันธรรมในชุมชนใกลต้วั เห็นคุณค่าของการใชห้ลกัพอเพียงในการจดัการชุมชน และในที�สุดแลว้ 

สามารถนาํหลกัการพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัของแต่ละคน จนนาํไปสู่การปรับเปลี�ยน 

พฤติกรรมสู่ความพอเพียงไดใ้นที�สุด 
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ช่วงชั�นที� 4 เตรียมคนใหเ้ป็นคนที�ดีต่อประเทศชาติ สามารถทาํประโยชน์ใหก้บัสงัคมได ้ตอ้งเริ�ม 

เขา้ใจความพอเพียงระดบัประเทศ และการพฒันาประเทศภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์ เช่น  การวิเคราะห์ 

สถานการณ์การคา้ระหว่างประเทศ หรือการศึกษาสถานการณ์สิ�งแวดลอ้มสภาพปัญหาดา้นสงัคมเป็น 

อยา่งไรแตกแยกหรือสามคัคี เป็นตน้ 

ขณะนี�คณะทาํงานขบัเคลื�อนดา้นการศึกษาและเยาวชน ทาํงานร่วมกบั กระทรวงศึกษาธิการ และ 

อีกหลายหน่วยงาน วิสยัทศัน์ของการขบัเคลื�อน คือ สานเครือข่าย ขยายความรู้ ควบคู่ประชาสมัพนัธ ์เพื�อ 

ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใหบุ้คลากรดา้นการศึกษา สามารถ 

นาํหลกัคิดหลกัปฏิบติัเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการสู่การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ 

ทุกระดบัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน และเป็นรูปธรรม ตลอดจนผูบ้ริหารสามารถนาํหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหารสถานศึกษา เพื�อใหเ้กิดประโยชน์และความสุข 

 

การขับเคลื�อนเศรษฐกจิพอเพยีงในองค์กรธุรกจิ 

เมื�อองคก์รธุรกิจตระหนกัถึงความจาํเป็นและมีความเชื�อมั�นต่อการดาํเนินธุรกิจดว้ยหลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง การจะขบัเคลื�อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในองคก์ร ใหม้ีความชดัเจนเป็น 

รูปธรรมไดน้ั�น ผูน้าํธุรกิจตอ้งมีความมุ่งมั�นและยดึถือเป็นแนวปฏิบติั ซึ�งการพฒันาองคก์รและกลไกต่าง ๆ 

  เริ�มจากกาํหนดนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง นาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกบักลยทุธข์อง 

องคก์ร โดยใชห้ลกัความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุม้กนัที�ดี บนพื�นฐานความรู้และ 

คุณธรรม พร้อมทั�งถ่ายทอดเป็นแผนงาน และผลกัดนัไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงัและต่อเนื�อง เพื�อใหก้าร 

ดาํเนินกิจการขององคก์รมีความสมดุลและเจริญเติบโตในระยะยาว อยา่งไรก็ตาม แมว้่าปรัชญาเศรษฐกิจ 

ของพอเพียงจะมีแนวคิดในกรอบเดียวกนั แต่การนาํไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รธุรกิจ สามารถปรับใชไ้ด ้

หลายรูปแบบ โดยไม่มีสูตรสาํเร็จตายตวั  ดงันั�น ผูน้าํธุรกิจจึงตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัเงื�อนไข 

และสภาวะที�องคก์รกาํลงัเผชิญอยู ่โดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้กบั 

การบริหารธุรกิจดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี�  

 

ด้านการผลติ 

ผูน้าํธุรกิจกาํหนดขนาดการผลิตที�เหมาะสม ตามกาํลงัความสามารถในการผลิตขององคก์ร 

โดยไม่รับคาํสั�งซื�อสินคา้หากความสามารถในการผลิตไม่เพียงพอ วางแผนการใชท้รัพยากร โดยยดึหลกั 

ความคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ใชเ้ทคโนโลยทีี�เหมาะสมและถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ โดยเฉพาะ 

สนบัสนุนการใชว้ตัถุดิบที� มีอยู ่ในประเทศ และเทคโนโลยใีนการผลิตจากภูมิปัญญาไทย มุ่งเนน้คุณภาพ 

การผลิตตามมาตรฐาน ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่คา้ วางระบบการจดัการวตัถุดิบและสินคา้คงคลงัอยา่ง 

มีประสิทธิภาพ กระจายความเสี�ยงโดยมีผลผลิตที� หลากหลาย มีนโยบายการจา้งงานเพื�อกระจาย 
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รายได ้โดยไม่นาํเครื�องจกัรมาทดแทนแรงงานโดยไม่จาํเป็น และจดัระบบบาํบดัของเสียโดยไม่สร้าง 

มลพิษต่อสิ�งแวดลอ้มดา้นการตลาด 

ผูน้าํธุรกิจตอ้งมีความรอบรู้ในธุรกิจที�ดาํเนินการอยู ่และนาํความรู้ในขอ้เท็จจริงมาใช ้ในการ 

กาํหนดนโยบายการตลาด วางแผน และบริหารจดัการอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม เพื�อประโยชน์แก่ 

องคก์รธุรกิจอยา่งแทจ้ริง ยดึหลกัการรักษาความสมดุลในการแบ่งปัน ผลประโยชน์ของธุรกิจระหว่าง 

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอยา่งสมเหตุสมผล ตั�งแต่ผูบ้ริโภค พนกังาน บริษทัคู่คา้ สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

การตั�งราคาสินคา้ในราคายติุธรรม หลีกเลี�ยงการโฆษณาชวนเชื�อเกินจริง เพื�อมุ่งหวงัยอดขาย 

ในระยะสั�น ใชก้ลยทุธด์า้นการวิจยัเพื�อสร้างนวตักรรมในสินคา้ ทั�งดา้นการออกแบบและพฒันา 

สินคา้ใหม่ รวมถึงการแกไ้ขและปรับปรุงสินคา้เดิมใหม้ีคุณสมบติั คุณประโยชน์ และคุณภาพเพิ�มขึ�น 

 รักษาความลบัของผูบ้ริโภค ซึ�งจะช่วยใหเ้กิดความสมัพนัธท์างธุรกิจ มุ่งดาํเนินธุรกิจ โดยไม่เอาเปรียบ 

ผูอ้ื�น ซื�อสตัย ์และมีคุณธรรมต่อคู่คา้ เพื�อสร้างคุณค่าใหแ้ก่องคก์รธุรกิจ 

ในระยะยาวส่วนการขยายธุรกิจขององคก์ร ผูน้าํธุรกิจตอ้งพิจารณาถึงความพร้อมทุกดา้น 

อยา่งรอบคอบ เนน้ธุรกิจที�มีความถนดั และขยายธุรกิจอยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดยตอบสนองตลาดทอ้งถิ�น 

ก่อนขยายไปสู่ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ มีมาตรการกระจายความเสี�ยง โดยเพิ�มช่องทางการกระจาย 

สินคา้ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ มีความรอบคอบและระมดัระวงัในการคิดพิจารณาตดัสินใจเรื�องต่าง ๆ ใหก้ระจ่าง 

แจง้ในทุกแง่มุม เพื�อป้องกนัความผดิพลาดหรือความเสียหายที�อาจจะเกิดขึ�น 

นอกจากนี�  ผูน้าํธุรกิจควรตรวจสอบและติดตามสภาวะทางการตลาดอยา่งต่อเนื�อง รู้เท่าทนั 

การเปลี�ยนแปลง คาดการณ์ไดถ้ึงโอกาสและอุปสรรคที�จะเกิดขึ�นในอนาคต เพื�อเพิ�มโอกาสใน 

การแข่งขนั สร้างความพร้อมและปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนัไดอ้ยา่งเหมาะสม ดว้ย 

การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนภายในองคก์ร ประเมินสถานการณ์ความเสี�ยงล่วงหนา้ เพื�อวางแผน 

รับมือไดท้นัท่วงที เนน้การกระจายความเสี�ยงจากการมีผลิตภณัฑที์�หลากหลาย และแปรสภาพไดง่้าย 

 เพื�อลดผลกระทบจากวฏัจกัรทางเศรษฐกิจ 

 

ด้านการเงิน 

ผูน้าํธุรกิจวางแผนการลงทุนในธุรกิจที�สุจริตไม่ ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสงัคม วิเคราะห์ถึงความ 

คุ ้มค่าในการลงทุนอย่างรอบคอบด้วยเหตุผล และลงทุนในธุรกิจที�หลากหลาย เพื�อลดความเสี�ยง 

ดา้นการเงิน หลีกเลี�ยงการลงทุนบนพื�นฐานของเงินกูที้� เกินขีดความสามารถในการชาํระหนี�  รักษา 

อตัราส่วนหนี� สินต่อทุนใหเ้หมาะสม และกาํหนดนโยบายการลงทุน โดยไม่หวงัผลกาํไรในระยะสั�น 

ควรเนน้ความมั�นคงในระยะยาว ทาํกาํไรแต่ พอประมาณ โดยไม่มากเกินไป จนธุรกิจตอ้งประสบภาวะเสี�ยง 

หรือขาดภูมิคุม้กนัในธุรกิจ และทาํกาํไรไม่นอ้ยเกินไป จนธุรกิจไม่ สามารถอยู ่รอดได ้จดัระบบการ 

สะสมเงินออมและเงินทุนหมุนเวียนอยา่งเหมาะสม 
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ผูน้าํธุรกิจควรสนบัสนุนการกระจายอาํนาจและการตดัสินใจไปยงัส่วนงานต่างๆ ในองคก์ร 

โดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหก้วา้งขวางและครอบคลุมทุกส่วนงาน มุ่งเนน้การใช ้

งบประมาณอยา่งสร้างสรรค ์โดยกาํหนดกรอบแนวทางในการตดัสินใจอนุมติัและดาํเนินงานโครงการ 

ต่างๆ ขององคก์รใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที�ดี มีระบบกลไกการตรวจสอบและติดตามผลการใช ้

งบประมาณ การจดัซื�อจดัจา้ง และการดาํเนินงานต่างๆ อยา่งโปร่งใส 

 

ด้านทรัพยากรบุคคล 

ผูน้าํธุรกิจเห็นคุณค่าและใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาพนกังานอยา่งต่อเนื�อง โดยนาํหลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การคดัเลือกพนกังานดว้ย 

หลกัยติุธรรม โดยเนน้คนดีที�ซื�อสตัยแ์ละคนเก่งที�มีคุณภาพ เนน้การทาํงานเป็นทีม ฝึกอบรมการใชห้ลกั 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัในองคก์ร ส่งเสริมการศึกษาและวิจยั เพื�อพฒันา 

องคค์วามรู้และนวตักรรม ในดา้นผูน้าํธุรกิจกบัการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจพอเพียงในองคก์รต่าง ๆ ใหเ้กิด 

ประโยชน์สูงสุดแก่ผูบ้ริโภคและองคก์ร วางแผนการเตรียมความพร้อมของพนกังานในอนาคต กาํหนด 

ตวัชี�วดัการประเมินผลงานดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปลี�ยนแปลงระบบการเลื�อนตาํแหน่ง 

จากหลกัความอาวุโสหรือหลกัอุปถมัภ ์เป็นยดึหลกัความสามารถของบุคคล กาํหนดระดบัค่าจา้ง 

พอประมาณแก่ฐานะขององคก์รและสอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน กาํหนดนโยบายการดูแลพนกังานอยา่ง 

ทั�วถึง โดยส่งเสริมใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามยัที�ดีในการทาํงาน 

นอกจากนี�  ผูน้าํธุรกิจตอ้งปลกูจิตสาํนึกความพอเพียงใหแ้ก่พนกังาน ส่งเสริมการมีค่านิยม 

สร้างสรรค ์และสร้างจรรยาบรรณการทาํงานดว้ยความสุจริต ขยนัอดทน มีความมุ่งมั�น และใชค้วามเพียร 

ในการฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เพื�อใหเ้กิดความกา้วหนา้อยา่งต่อเนื�อง ตลอดจนกระตุน้ใหเ้กิดวฒันธรรม 

องคก์รที�เชิดชูคุณธรรม ส่งเสริมความเกื�อกลูกนัในองคก์ร และความรับผดิชอบต่อสงัคม ไดแ้ก่ จดัทาํ 

แผนการประชาสมัพนัธห์รือรณรงคก์ารใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบติัตาม กฎระเบียบ 

ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา การยอมรับพนกังานในองคก์รที�ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที�ดีตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 

 

ด้านสังคมและสิ�งแวดล้อม 

ผูน้าํธุรกิจผลกัดนัการยดึมั�นในระบบคุณธรรมกบัทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง ไม่เบียดบงัผลประโยชน์ 

ส่วนรวม ไม่ทาํลายสิ�งแวดลอ้มหรือส่งผลกระทบเชิงลบต่อสงัคมโดยรวม นอกจากนี�  ผูน้าํธุรกิจกระตุน้ 

ใหพ้นกังานเห็นคุณค่าในการแบ่งปันสู่สงัคม ไดแ้ก่ การแบ่งปันองคค์วามรู้ โดยสร้างเครือข่ายแห่งการ 

เรียนรู้เกี�ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่ไปยงัสงัคมใหก้วา้งขวางยิ�งขึ�น ดว้ยการนาํเสนอตวัอยา่ง 

ผา่นช่องทางต่าง  ๆเพื�อใหม้ีโอกาสแลกเปลี�ยนประสบการณ์และความรู้ร่วมกนั รวมถึงการแบ่งปัน ทรัพยากร 

ระหว่างพนัธมิตรในธุรกิจ เพื�อช่วยเหลือกนัในเรื�องวตัถุดิบ เทคโนโลย ีและองคค์วามรู้ดา้นต่าง ๆ  
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กรณตีวัอย่าง บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จาํกดั  

ผูป้ระกอบการธุรกิจเครื�องใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ถือเป็นองคก์รตวัอยา่งที�ไดรั้บรางวลั 

รองชนะเลิศ การดาํเนินธุรกิจตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบริษทัไดน้าํหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชป้ระโยชน์ในกิจการสาํคญั ไดแ้ก่  ดา้นการผลิต กระบวนการผลิตจะใชว้ตัถุดิบที�มี 

อยูใ่นประเทศ เพื�อลดปัญหาการขาดดุลทางการคา้ ปรับปรุงเทคโนโลยแีละการพฒันาสินคา้อยูเ่สมอ 

โดยคาํนึงถึงคุณภาพของสินคา้และความปลอดภยัในการใชสิ้นคา้ จดัโครงการ MIC ที�เปิดโอกาสให ้

พนกังานไดริ้เริ�มและประดิษฐสิ์�งต่าง ๆ โดยใชภู้มิปัญญาไทย เป็นตน้  

ด้านการตลาด เขา้ใจฐานลกูคา้ของตนเอง จดันโยบายดา้นการส่งเสริมการตลาดและการขาย 

ที�สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสญัญาและขอ้กฎหมายของแต่ละประเทศ เพื�อใหด้าํเนินธุรกิจถกูตอ้งและ 

เป็นธรรม ดา้นการเงิน นบัตั�งแต่บริษทัเริ�มดาํเนินกิจการ เมื�อปี ���� บริษทัไดข้ยายกิจการอยา่งต่อเนื�อง 

 โดยขยายกิจการอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ยดึหลกัการลงทุนอยา่งรอบคอบและมีเหตุผล จดัทาํรายงาน 

การเงินบนพื�นฐานของความเป็นจริงและส่งมอบในเวลาที�กาํหนด โดยไม่มีการแต่งรายงานการเงินที�ไม่ 

ถกูตอ้ง บริหารการเงินโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล เนน้ความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ 

ด้านทรัพยากรบุคคล กาํหนดนโยบายสนบัสนุนใหม้ีการจา้งแรงงานไทย การรักษาระดบัค่าจา้ง 

และสวสัดิการใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตามที�กฎหมายกาํหนด การสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้รับ 

การฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั�งในประเทศและต่างประเทศ จดัตั�งสหกรณ์ออมทรัพยใ์นหน่วยงาน 

เพื�อส่งเสริมใหพ้นกังานวางแผนการใชจ่้ายเงิน ลดปัญหาหนี� สิน สร้างวินยัการออม และพฒันาคุณภาพ 

ชีวิตของพนกังาน นอกจากนี�  พนกังานทุกคนจะไดรั้บการปลกูฝังใหใ้ชชี้วิตแบบเรียบง่าย มีคุณธรรม 

ซื�อสตัย ์และมีจิตสาํนึกที�ดีต่อตนเองและสงัคม   

ด้านสังคมและสิ�งแวดล้อม บริษทัสร้างระบบบาํบดันํ� าเสีย โดยนาํนํ� าที�ไดรั้บการบาํบดัแลว้ 

กลบัไปใชเ้ป็นนํ� าชกัโครกในหอ้งสุขา การนาํความร้อนที�ปล่อยทิ�งมาใชป้ระโยชน์ในการอบโฟม รณรงค ์

การประหยดัพลงังาน โดยใชโ้ซล่าเซลลใ์นการผลิตนํ� าร้อน ใชก้๊าซ LPG แทนนํ� ามนัเบนซิน รณรงคก์าร 

จดัการขยะรีไซเคิล เพื�อลดจาํนวนขยะ บริษทัจดัโครงการและกิจกรรมเพื�อช่วยสงัคมมากมายและ 

ต่อเนื�อง เช่น สร้างเครือข่ายทางสงัคม โดยเปิดโอกาสใหห้น่วยงานภายนอกเขา้มาศึกษาดูงาน 

จดัโครงการอาสาสมคัรเพื�อสงัคม ไดแ้ก่ การจดัแพทยเ์คลื�อนที� เพื�อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั การบริจาค 

สิ�งของ การมอบทุนการศึกษาแก่ บุตรพนกังานและบุคคลภายนอก การบริจาคโลหิต และจดักิจกรรม 

ช่วยเหลือเด็กกาํพร้า เป็นตน้ (สาํนกังานคณะกรรมการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจพอเพียง, ����: �-��) 

ในปัจจุบนับริษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จาํกดั มุ่งทาํธุรกิจดว้ยกลยทุธ ์“Green” หรือ 

 “นวตักรรมสีเขียวเพื�อโลกสีขาว” ในทุกส่วนงานขององคก์ร ซึ�งประกอบดว้ย � ส่วน คือ 

(นงคน์าถ ห่านวิไล, ����: �)     

 



64 

�. Green Product หมายถึง สินคา้ทุกชนิดของบริษทัจะตอ้งประหยดัพลงังานและเป็นมิตร 

ต่อสิ�งแวดลอ้ม เพื�อสนบัสนุนการลดภาวะโลกร้อน  

2 Green Factory หมายถึง โรงงานของบริษทัปรับเปลี�ยนกระบวนการผลิตที�เนน้การรักษา 

สิ�งแวดลอ้ม โดยสินคา้เกือบทุกชนิดสามารถนาํมารีไซเคิลได ้และใชว้ตัถุดิบทีไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อ 

สิ�งแวดลอ้ม  

3. Green Office หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร รวมถึงพนกังานทั�งหมด ร่วมกนั 

ปรับเปลี�ยนใหเ้ป็นองคก์รสีเขียวที� ทุกฝ่ายร่วมรักษาสิ�งแวดลอ้ม เช่น การรณรงคใ์หพ้นกังานช่วยกนั 

ประหยดัไฟและประหยดันํ� า  

4. Green Purchasing หมายถึง การซื�อใชว้ตัถุดิบที�รักษาสิ�งแวดลอ้ม เช่น การใชก้ระดาษ 

รีไซเคิล  

�. Green CSR หมายถึง การทาํประโยชน์สูงสุดเพื�อสงัคม  

จากการวิจยัของผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร (����: ��) เรื� อง “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกบัการบริหารองคก์รและทรัพยากรมนุษยเ์พื�อความย ั�งยนื” โดยศึกษาจากองค์กรธุรกิจ

ขนาดย่อมจาํนวน ��� แห่งของประเทศไทย และองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่จากกลุ่มประเทศตะวนัตก 

จาํนวน ��องค์กร ซึ� งใช้ระยะเวลาในการวิจัยทั�งสิ�น � ปี พบว่า องค์กรธุรกิจที�ทาํการวิจยัทุกองค์กร

สามารถประสบความสาํเร็จอย่างย ั�งยืนได ้โดยผูน้าํ องค์กรดาํเนินธุรกิจสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

กระบวนการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งเนน้เพื�อสร้างความรู้  ความเขา้ใจ ปลกูฝังปรับเปลี�ยน 

กระบวนทศัน์ในการดาํรงชีวิตเกี�ยวกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงใหป้ระชาชนทุกคน  จนสามารถนาํหลกั 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้หไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตนเอง ครอบครัว องคก์ร ชุมชน 

  ตลอดจนนาํไปสู่การปรับแนวทางการพฒันาใหอ้ยูบ่นพื�นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

                                                   บรรณานุกรม 

 

 

กิจกรรม 

1. ใหผู้เ้รียนรวมกลุ่มกนั กลุ่มละ � - � คน 

2. ใหผู้เ้รียนไปคน้หาภูมิปัญญาดา้นเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน หรือพื�นที�ใกลเ้คียง 

3. บนัทึกการเรียนรู้ การดาํเนินงานของภูมิปัญญา 

4. สรุปมานาํเสนอในการพบกลุ่ม และส่งเป็นเอกสารรายงาน 
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คณะอนุกรรมการขบัเคลี�อนเศรษฐกิจพอเพียง.  เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. กรุงเทพฯ : สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ����. 

คณะอนุกรรมการขบัเคลี�อนเศรษฐกิจพอเพียง.  การสร้างขบวนการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจพอเพียง. (พิมพ์

ครั� งที� �). กรุงเทพฯ : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ����. 

โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาชาติประจาํประเทศไทย.  รายงานการพฒันาคนของประเทศไทยปี  

���� : เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาคน. กรุงเทพฯ : โดยการพฒันาแห่งสหประชาชนาคิ

ประจาํประเทศไทย , ����. 

สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพื�อประงานโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ.  เศรษฐกิจพอเพียง. 

กรุงเทพฯ : สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพื�อประสานงานฯ , ����. 

ปรียานุช  พิบูลสราวุธ. คลงัหลวงกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพเพียง. กรุงเทพ ฯ : บริษทัพิมพส์วย จาํกดั, 

����. 

ปิญานุช หวงัจิและคณะ.รายงานการวิจยัศกึษาการประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ชุมชนบา้นโงกนํ� า. มหาวิทยาลยัทกัษิณ,���� 

การแสวงหาความรู้. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=6ba266b15de3d75f 

 (วนัที�คน้ขอ้มลู � พฤศจิกายน ����) 

พฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ใหก้บัตนเอง. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.bangkapi.ac.th/MediaOnLine/weerawanWMD/unit7_part17.htm (วนัที�คน้ขอ้มลู 

� พฤศจิกายน ����) 

เศรษฐกิจแบบพอเพียง. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.prdnorth.in.th/The_King/justeconomic.php (วนัที�คน้ขอ้มลู � พฤศจิกายน ����) 
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คณะผู้จัดทํา 
ที�ปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชยัยศ  อิ�มสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวชัรินทร์  จาํปี                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ ที�ปรึกษาดา้นการพฒันาหลกัสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตณัฑวุฑโฒ ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 

 

ผู้เขียนและเรียบเรียง 

1. นายศรายทุธ ์ บูรณ์เจริญ ผอ.กศน.อาํเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ 

2. นายจาํนง หนูนิล กศน. อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

3. นางพฒัน์สุดา   สอนซื�อ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผู้บรรณาธิการ และพฒันาปรับปรุง 

1. นางพฒัน์สุดา   สอนซื�อ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นายอุชุ เชื�อบ่อคา กศน. อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 

3. นางสาวพชัรา ศิริพงษาโรจน์ สาํนกังาน กศน. จงัหวดักระบี� 

4. นายวิทยา บูรณะหิรัญ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัพงังา 

5. นายจาํนง หนูนิล กศน. อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

คณะทํางาน 

�.  นายสุรพงษ ์ มั�นมะโน กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

�.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

�. นางสาววรรณพร ปัทมานนท ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

�.  นางสาวเพชรินทร์ เหลืองจิตวฒันา  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผู้พมิพ์ต้นฉบบั 

 นางสาวเพชรินทร์ เหลืองจิตวฒันา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผู้ออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป์    กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผู้พฒันาและปรับปรุง ครั�งที� � 

ที�ปรึกษา 

1.  นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 

2.  ดร.ชยัยศ อิ�มสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3.  นายวชัรินทร์ จาํปี รองเลขาธิการ กศน. 

4.  นางวทันี จนัทร์โอกุล ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นการพฒันาสื�อการเรียนการสอน 

5.  นางชุลีพร ผาตินินนาท ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นเผยแพร่ทางการศึกษา 

6.  นางอญัชลี ธรรมวิธีกุล หวัหนา้หน่วยศกึษานิเทศก ์

�.  นางศุทธินี งามเขตต ์ ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 

 

ผู้พฒันาและปรับปรุง ครั�งที� � 

�.   นางผกาพนัธ ์     วฒันปาณี ขา้ราชการบาํนาญ    

�.   ส.อ.อวยพร         ศิริวรรณ ผอ. กศน. อาํเภอบางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์            

�.   นางฤดี ศิริภา ผอ. กศน. อาํเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี 

�.   นางสาวสุรัตนา   บูรณะวิทย ์ สถาบนักศน.ภาคตะวนัออก 

�.   นางสาวธนสรวง  ชยัชาญทิพยทุธ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

�.   นางสาวเยาวรัตน์  คาํตรง กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผู้ปรับปรุงข้อมูลเกี�ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ปี พ.ศ. ���� 

 

ที�ปรึกษา 

1.  นายสุรพงษ ์ จาํจด                     เลขาธิการ กศน. 

2.  นายประเสริฐ หอมดี                   ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

                                                                     ปฏิบติัหนา้ที�รองเลขาธิการ กศน. 

3.  นางตรีนุช  สุขสุเดช                ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศกึษานอกระบบ 

                               และการศึกษาตามอธัยาศยั 

ผู้ปรับปรุงข้อมลู  

นางสาวจิราภรณ์   ตนัติถาวร             กศน.บางกอกใหญ่ 

 

คณะทํางาน 

�. นายสุรพงษ ์  มั�นมะโน               กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

�. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์           กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

�. นางสาวเบ็ญจวรรณ อาํไพศรี                 กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

�. นางเยาวรัตน ์ ปิ� นมณีวงศ ์            กลุ่มพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

�. นางสาวสุลาง เพช็รสว่าง              กลุ่มพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

�. นางสาวทิพวรรณ วงคเ์รือน                กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

�. นางสาวนภาพร อมรเดชาวฒัน์        กลุ่มพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
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