หนังสื อเรี ยนสาระทักษะการดําเนิ นชี วิต

รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง
(ทช

)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
(ฉบับปรับปรุง 2560)
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช

สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ห้ ามจําหน่ าย
หนังสือเรี ยนเล่มนีจัดพิมพ์ดว้ ยเงินงบประมาณแผ่นดินเพือการศึกษาตลอดชีวติ สําหรับประชาชน
ลิขสิทธิเป็ นของ สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารทางวิชาการลําดับที 19/2555

หนังสื อเรี ยนสาระทักษะการดําเนิ นชี วิต

รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง (ทช
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ฉบับปรับปรุง 2560
ลิขสิทธิเป็ นของ สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารทางวิชาการลําดับที 9/

)

คํานํา
กระทรวงศึกษาธิก ารได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช
เมือวันที กันยายน พ.ศ.
แทนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน
ตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
ซึงเป็ นหลักสูตรทีพัฒนาขึ นตามหลักปรัชญาและ
ความเชือพืนฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนทีมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูใ้ หญ่มีการเรี ยนรู้และสังสม
ความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนือง
ในปี งบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการได้กาํ หนดแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลือนนโยบาย
ทางการศึกษาเพือเพิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประชาชนได้มีอาชีพทีสามารถสร้าง
รายได้ทีมังคังและมันคง เป็ นบุ ค ลากรที มีวินัย เปี ยมไปด้ว ยคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และมีจิ ต สํานึ ก
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ืน สํานักงาน กศน. จึงได้พิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐาน ผล
การเรี ยนรู้ทีคาดหวัง และเนือหาสาระ ทัง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
ให้มีความสอดคล้องตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการซึง
ส่ งผลให้ตอ้ งปรับปรุ งหนังสื อเรี ย น โดยการเพิมและสอดแทรกเนื อหาสาระเกียวกับอาชี พ คุณ ธรรม
จริ ยธรรมและการเตรี ยมพร้อมเพือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในรายวิชาทีมีความเกียวข้องสัมพันธ์กนั แต่
ยังคงหลัก การและวิธีก ารเดิมในการพัฒนาหนังสื อทีให้ผเู้ รี ยนศึกษาค้นคว้าความรู้ ดว้ ยตนเอง ปฏิบัติ
กิจกรรม ทําแบบฝึ กหัด เพือทดสอบความรู้ความเข้าใจ มีการอภิปรายแลกเปลียนเรี ยนรู้กบั กลุ่ม หรื อ
ศึกษาเพิมเติมจากภูมิปัญญาท้องถิน แหล่งการเรี ยนรู้และสืออืน
การปรั บปรุ งหนังสื อเรี ยนในครั งนี ได้รั บความร่ ว มมืออย่างดี ยิงจากผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ในแต่ ล ะ
สาขาวิชา และผูเ้ กียวข้องในการจัดการเรี ยนการสอนทีศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้จากสื อ
ต่าง ๆ มาเรี ยบเรี ยงเนื อหาให้ครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐาน ผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง ตัวชีวัดและกรอบ
เนือหาสาระของรายวิชา สํานักงาน กศน.ขอขอบคุณผูม้ ีส่วนเกียวข้องทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี และหวังว่า
หนังสือเรี ยนชุดนี จะเป็ นประโยชน์แก่ผเู้ รี ยน ครู ผูส้ อน และผูเ้ กียวข้องในทุกระดับ หากมีขอ้ เสนอแนะ
ประการใด สํานักงาน กศน.ขอน้อมรับด้วยความขอบคุณยิง
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คําแนะนําการใช้ หนังสื อเรียน
หนังสือเรี ยนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทช
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เป็ นแบบเรี ยนทีจัดทําขึน สําหรับผูเ้ รี ยนทีเป็ นนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสือเรี ยนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ผูเ้ รี ยนควรปฏิบตั ิดงั นี
1. ศึกษาโครงสร้ างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อและสาระสําคัญ มาตรฐานการเรี ยนรู้ ระดับผล
การเรี ยนรู้ทีคาดหวัง และขอบข่ายเนือหาของรายวิชานัน ๆ โดยละเอียด
2. ศึ ก ษารายละเอี ย ดเนื อหาของแต่ ล ะบทอย่า งละเอี ย ด และทํา กิ จ กรรมตามที กํา หนด
แล้วตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมตามทีกําหนด ถ้าผูเ้ รี ยนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเข้าใจ
ในเนือหานันใหม่ให้เข้าใจ ก่อนทีจะศึกษาเรื องต่อ ๆ ไป
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมท้ายเรื องของแต่ละเรื อง เพือเป็ นการสรุ ปความรู้ ความเข้าใจของเนื อหาในเรื อง
นันๆ อีกครัง และปฏิบตั ิ กิจกรรมของแต่ละเนื อหา แต่ละเรื อง ผูเ้ รี ยนสามารถนําไปตรวจสอบกับครู และ
เพือนๆ ทีร่ วมเรี ยนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้
4. หนังสือเรี ยนเล่มนีมี บท คือ
บทที
ความพอเพียง
บทที
การประกอบอาชีพอย่างพอเพียง
บทที
การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง
บทที
เครื อข่ายดําเนินชีวิตแบบพอเพียง

โครงสร้ าง รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ทช

)

สาระสํ าคัญ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที )
ทรงพระราชดํารัสชีแนะแนวทางการดํารงอยูแ่ ละการปฏิบตั ิตนของประชาชนในทุกระดับให้ดาํ เนินชีวิต
ไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพือให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ ความพอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็ นทีจะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวทีดี
พอสมควรต่อผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลียนแปลงทังภายนอกและภายใน ทังนี จะต้องอาศัยความ
รอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิงในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและ
ดําเนินการทุกขันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริ มสร้างพืนฐานจิตใจของคนในชาติให้มีสาํ นึกใน
คุณธรรม ความซือสัตย์สุจริ ตและให้มีความรอบรู้ทีเหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มี
สติปัญญาและความรอบคอบ เพือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วและ
กว้างขวาง ทังด้านวัตถุ สังคม สิ งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายแนวคิด หลักการ ความหมาย ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. บอกแนวทางในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
3. เห็นคุณค่าและปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. แนะนํา ส่งเสริ มให้สมาชิกในครอบครัวและชุมชนให้เห็นคุณค่าและนําไปปฏิบตั ิใน
การดําเนินชีวิต

ขอบข่ ายเนือหา
บทที ความพอเพียง
เรื องที ความเป็ นมา ความหมาย หลักการแนวคิดของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เรื องที การแสวงหาความรู้
บทที การประกอบอาชีพอย่างพอเพียง
เรื องที หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรทีมีอยูข่ องตนเอง
ครอบครัว ชุมชน
เรื องที หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพ

การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง
เรื องที การวางแผนการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื องที โครงการและแผนงานประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที เครื อข่ายดําเนินชีวิตแบบพอเพียง
เรื องที การส่งเสริ ม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบตั ิตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล ชุมชน ทีประสบผลสําเร็ จ
เรื องที การสร้างเครื อข่ายการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื องที กระบวนการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง

บทที

1

บทที
ความพอเพียง
สาระสํ าคัญ
เศรษฐกิจ พอเพียงเป็ นหลักคิ ด หลักปฏิบตั ิ ในการดําเนิ นชี วิต ตามแนวทางสายกลางของกลุ่ม
บุค คลทุก ระดับ ตังแต่ ระดับครอบครัว ชุ มชน และระดับประเทศ โดยเฉพาะการพัฒ นาเศรษฐกิจ ให้
ก้าวทันต่อความเปลียนแปลงในยุคโลกาภิวตั น์ดว้ ยความพอเพียง คือมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล
มีร ะบบภู มิ คุ ้ม กัน ในตัว ที ดี ต่ อ การมี ผลกระทบต่ างๆ อัน เกิ ด จากการเปลี ยนแปลงทังภายนอกและ
ภายในประเทศ โดยจะต้องมีความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการมีความรู้
ทีเหมาะสม มีความสํานึกในคุณธรรม เพือให้สมดุลและพร้อมรองรับการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วและ
กว้างขวางทังทางด้านวัตถุ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี

ผลการเรียนทีคาดหวัง
อธิบายแนวคิด หลักการ ความหมาย ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที
เรื องที

ความเป็ นมา ความหมาย ของหลักการแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การแสวงหาความรู้

2

เรืองที

ความเป็ นมา ความหมาย หลักการแนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงความเป็ นมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาทีชีแนวทางการดํารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตน ทีพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที ) มีพระราชดํารัสแก่พสกนิกรชาวไทยมาตังแต่ปี พ.ศ.
มีใจความว่า “...การพัฒนาประเทศจําเป็ นต้องทําตามลําดับขัน ต้องสร้างพืนฐาน คือ ความพอมี พอกิน
พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็ นเบืองต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ทีประหยัด แต่ถกู ต้องตาม
หลักวิชา เมือได้พนฐานมั
ื
นคงพร้อมพอควร และปฏิบตั ิได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริ มความเจริ ญและ
ฐานะเศรษฐกิจขันทีสูงขึนโดยลําดับต่อไป...” และนับจากนันเป็ นต้นมาพระองค์ได้ทรงเน้นยําถึงแนว
ทางการพัฒนาหลักแนวคิดพึงตนเองเพือให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้หลัก
ความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันในตัวทีดี ตลอดจนทรงเตือนสติปวงชนชาว
ไทยไม่ให้ประมาท มีความตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็ นขันเป็ นตอนทีถูกต้องตามหลักวิชา และการมี
คุณธรรมเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิและการดํารงชีวิต
ในปี พ.ศ.
ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ นับว่าเป็ นบทเรี ยนของการพัฒนาที
ไม่สมดุลและไม่มีเสถียรภาพ ซึงส่งผลกระทบต่อความเป็ นอยูข่ องประชาชนส่วนใหญ่ ส่วนหนึงเป็ นผล
มาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีไม่ได้คาํ นึงถึงระดับความเหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ หรื อ
ความพร้อมของคนและระบบและอีกส่วนหนึงนัน การหวังพึงพิงจากต่างประเทศมากเกินไปทังในด้าน
ความรู้ เงินลงทุน หรื อตลาด โดยไม่ได้เตรี ยมสร้างพืนฐานภายในประเทศให้มีความมันคงและเข้มแข็ง
หรื อสร้างภูมิคุม้ กันทีดีเพือให้สามารถพร้อมรับความเสียงจากความผกผันเปลียนแปลงของปัจจัยภายใน
และภายนอก บทเรี ยนจากการพัฒนาทีผ่านมานันทําให้ประชาชนคนไทยทุกระดับในทุกภาคส่วนของ
สังคม ทังภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ หันกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาและการดําเนิน
ชีวิตของคนในชาติ แล้วมุ่งให้ความสําคัญกับพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช (รัชกาลที ) ในเรื องการพัฒนาและการดําเนินชีวติ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาค้นคว้า
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทังในเชิงกรอบแนวคิดทางทฤษฎีและใช้เป็ น
แนวในการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันมากขึน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ต่างๆ มาร่ วมกันพิจารณา กลันกรอง พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(รัชกาลที ) ทีได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสต่างๆ ทีเกียวข้องกับเรื องเศรษฐกิจพอเพียง
แล้วสรุ ปเป็ นนิยามความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้อญั เชิญเป็ นปรัชญานําทาง
ในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที (พ.ศ.
- ) และฉบับที
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(พ.ศ.
- )เพือส่งเสริ มให้ประชาชนทุกระดับและทุกภาคส่วนของสังคมมีความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปเป็ นพืนฐานและแนวทางในการดําเนินชีวิตอันจะนําไปสู่การ
พัฒนาทีสมดุลและยังยืน ประชาชนมีความเป็ นอยูร่ ่ มเย็นเป็ นสุข สังคมมีความเข้มแข็ง และประเทศชาติมี
ความมันคง
ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาทีเป็ นแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบตั ิตนของแต่ละ
บุคคลและองค์กรทุกระดับตังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศทังในการพัฒนาและ
บริ หารประเทศให้ดาํ เนิ นไปในทางสายกลาง โดยคํานึ งถึงความพอประมาณกับศักยภาพตนเองและ
สภาวะแวดล้อม ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุม้ กันทีดีในตัวเองโดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการด้วย
ความรอบคอบและระมัดระวังควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปัน ช่วยเหลือซึงกันและกัน
และร่ ว มมือปรองดองกัน ในสังคม ซึงนําไปสู่ค วามสามัค คี การพัฒ นาทีสมดุลและยังยืน พร้อมรั บต่ อ
การเปลียนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ได้
หลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที ) ได้พฒั นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพือทีจะให้พสกนิกรชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพือคงไว้ซึงทฤษฎี
ของการพัฒนาทียังยืน ทฤษฎีนีเป็ นพืนฐานของการดํารงชีวิตซึงอยูร่ ะหว่างสังคมระดับท้องถินและตลาด
ระดับสากล จุดเด่นของแนวปรัชญานีคือแนวทางทีสมดุล โดยใช้หลักธรรมชาติทีเป็ นเหตุเป็ นผลอย่าง
เชือมโยง พัฒนาให้ทนั สมัย และก้าวสู่ความเป็ นสากลได้ โดยปราศจากการต่อต้านกระแสโลกาภิวตั น์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญในช่วงปี พ.ศ.
เมือปี ทีประเทศไทยต้องการ
รัก ษาความมันคงและเสถีย รภาพทางเศรษฐกิ จเพือที จะยืน หยัด ในการพึงตนเองและพัฒนานโยบาย
ทีสําคัญเพือการฟื นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสร้างแนวคิดเศรษฐกิจทีพึงตนเองได้ ซึงคนไทยจะ
สามารถเลียงชีพโดยอยูบ่ นพืนฐานของความพอเพียงและการนําแนวคิดดังกล่าวมาใช้ก็ได้ผา่ นการทดลอง
ในพระตําหนักสวนจิตรลดารโหฐานและโครงการในภูมิภาคต่าง ๆ หลายโครงการ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที ) มีพระราชดําริ ว่า มันไม่ได้มีความ
จําเป็ นทีเราจะกลายเป็ นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIC) พระองค์ได้ทรงอธิบายว่า ความพอเพียงและการ
พึงตนเอง คือ ทางสายกลางทีจะป้ องกันการเปลียนแปลงความไม่มนคงของประเทศได้
ั
และการดําเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเชือว่าจะสามารถปรับเปลียนโครงสร้างทางสังคมของชุมชนให้ดีขึน โดยมี
ปัจจัย อย่าง คือ
1. การผลิตจะต้องมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างปริ มาณผลผลิตและการบริ โภค
2. ชุมชนจะต้องมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเองอย่างครบวงจร
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ผลทีเกิดขึน คือ
1. เศรษฐกิจพอเพียงสามารถทีจะคงไว้ซึงขนาดของประชากรทีได้สดั ส่วน
2. ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
3. รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และปราศจากการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอก
ปัจจุบนั แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการนําไปใช้เป็ นนโยบายของรัฐบาล และปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
มาตรา ( ) ว่า “การบริ หารราชการแผ่นดินให้
เป็ นไปเพือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิ จ และความมันคงของประเทศอย่างยังยืน โดยต้องส่ งเสริ มการ
ดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็ นสําคัญ”
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาทีตังอยูบ่ นพืนฐานทางสายกลาง
และความไม่ประมาท โดยคํานึ งถึ งความพอประมาณ ความมีเ หตุ ผล การสร้ างภู มิคุ ้ม กัน ในตัว ที ดี
ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการพิจารณา ส่ วน ดังนี
. กรอบแนวคิด เป็ นปรัชญาทีชีแนะแนวทางการดํารงชีวิตและการปฏิบตั ิตนในทางทีควรจะเป็ น
โดยมีพืนฐานจากวิถีชีวิตดังเดิมของสังคมไทยทีนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็ นการมองโลก
เชิงระบบทีมีก ารเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้น จากภัยและวิก ฤติเพือความมันคงและ
ความยังยืนของการพัฒนา
. คุณลักษณะของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิตนได้
ในทุกระดับโดยเน้นการปฏิบตั ิบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็ นขันตอน
. คํานิยามความพอเพียง ประกอบด้วย คุณลักษณะ ดังนี
. ความพอประมาณ หมายถึ ง ความพอดี ทีไม่น้อยเกิ น ไปและไม่ม ากเกิ น ไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ืน การจะทําอะไรต้องมีความพอดี พอเหมาะ พอควร ต่อความจําเป็ น เหมาะสม
กับฐานะของตนเอง สภาวะสังคมแวดล้อม รวมทังวัฒ นธรรมในแต่ ละท้องถิน และไม่น้อยเกิ น ไป
จนกระทังไม่เพียงพอทีจะดําเนินการได้ ซึงการตัดสินว่าในระดับพอประมาณนันจะต้องอาศัยความรอบรู้
ความรอบคอบในการวางแผนและตัด สิ น ใจอย่างมีคุณ ธรรมด้ว ย เช่น ไม่เบีย ดเบีย นตนเองและผูอ้ ืน
ไม่ทาํ ให้สงั คมเดือดร้อน ไม่ทาํ ลายธรรมชาติและสิงแวดล้อม
. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกียวกับระดับความพอเพียงนัน จะต้องเป็ นไปอย่าง
มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยทีเกียวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการกระทํานัน
อย่างรอบคอบ ครบวงจรบนพืนฐานของความถูกต้อง ความเป็ นจริ ง ตามหลัก วิชาการ หลักกฎหมาย
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หลักศีลธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรมทีดีงาม ทังในระยะยาว ทังต่อตนเอง ผูอ้ ืน และส่ วนรวม การคิด
พิจารณาแยกแยะให้เห็นความเชือมโยงของเหตุ ปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนือง อย่างเป็ นระบบจะทําให้บรรลุ
เป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขอ้ ผิดพลาดน้อย การทีจะวางแผนดําเนิ นการสิ งใดอย่างสมเหตุสมผล
ต้องอาศัย ความรอบรู้ ขยันหมันเพีย ร อดทนทีจะจัด เก็ บข้อมูลอย่างเป็ นระบบและแสวงหาความรู้ ที
ถูกต้องอย่างสมําเสมอ มีความรอบคอบในความคิด พิจารณาตัดสิ นใจ โดยใช้สติ ปั ญญา อย่างเฉลีย ว
ฉลาดในทางทีถูกทีควร
. การมีภูมิคุ ้มกันในตัวทีดี หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้ อมรับผลกระทบและการเปลียน
ด้านต่างๆ ทีจะเกิดทังในด้านเศรษฐกิจสังคม สิ งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพือให้สามารถปรับตัวและ
รับมือได้ทนั ที หรื อกล่าวได้ว่าการทีจะทําอะไรอย่างไม่เสี ยงเกินไป ไม่ประมาท คิด ถึงแนวโน้มความ
เป็ นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนได้ แล้วเตรี ยมตนเอง เตรี ยมวิธีการทํางานรองรับกับการ
เปลียนแปลงต่างๆ เพือให้การทํางานสามารถดําเนินเป็ นไปได้อย่างราบรื นและนํามาซึงผลประโยชน์ใน
ระยะยาวและความสุขทียังยืน
. เงือนไขการตัดสินและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทังความรู้
และคุณธรรมเป็ นพืนฐาน ดังนี
. เงือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกียวกับวิชาการต่างๆ ทีเกียวข้องอย่างรอบด้าน
ความรอบคอบทีจะนําความรู้ เหล่านันมาพิจ ารณาให้เชือมโยงกันเพือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขันปฏิบตั ิ
. เงื อนไขคุ ณ ธรรม คุ ณ ธรรมที จะต้อ งเสริ มสร้ า งให้ เ ป็ นพื นฐานของคนในชาติ
ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซือสัตย์สุจริ ต มีความอดทน มีความเพียร รู้ผิดรู้ชอบ
ใช้สติ ปัญ ญาในการดําเนิ น ชี วิ ต อย่างถูก ต้องและเหมาะสม ไม่โ ลภและไม่ต ระหนี รู้ จ ัก แบ่ งปั น และ
รับผิดชอบในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคม
. แนวทางการปฏิ บัติ /ผลที คาดว่ า จะได้รั บจากการนําปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไป
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาทีสมดุลและยังยืน พร้อมกับการเปลียนแปลงในทุกด้านทังด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
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เงือนไข ความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

นําสู่

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงือนไข คุณธรรม
(ซือสั ตย์ สุ จริต ขยัน อดทน แบ่ งปัน)

แผนภาพแสดงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ห่ วง เงือนไข
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยังยืน และใช้จ่ายเงินที
ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามกําลังของเงินของบุคคลนัน โดยหลีกเลียงการกูห้ นี ยืมสิ น และถ้ามี
เงิ น เหลือก็แบ่ งเก็ บออมไว้บางส่ ว น ช่ ว ยเหลือผูอ้ ืนบางส่ ว น และอาจจะใช้จ่ ายมาเพือปั จ จัย เสริ มอีก
บางส่ วน (ปั จจัยเสริ มในทีนี เช่น ท่ องเทียว ความบันเทิง เป็ นต้น) สาเหตุทีแนวทางการดํารงชีวิตอย่าง
พอเพียง ได้ถกู กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในขณะนี เพราะสภาพการดํารงชีวิตของสังคมทุนนิ ยมในปั จจุบนั
ได้ถกู ปลูกฝัง สร้าง หรื อกระตุน้ ให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื องทีไม่เกียวข้องหรื อเกินกว่าปั จจัยใน
การดํารงชีวิต เช่น การบริ โภคเกินตัว ความบันเทิงหลากหลายรู ปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตัว
ตามแฟชัน การพนัน หรื อเสี ยงโชค เป็ นต้น จนทําให้ไม่มีเงิ น เพีย งพอเพือตอบสนองความต้องการ
เหล่านัน ส่งผลให้เกิดการกูห้ นี ยืมสิน เกิดเป็ นวัฎจักรทีบุคคลหนึงไม่สามารถหลุดออกมาได้ ถ้าไม่เปลียน
แนวทางในการดํารงชีวิต
นัก คิ ด ระดับ โลกเห็ น ด้ว ยกับ แนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และมี ก ารนํา เสนอบทความ
บทสัมภาษณ์เป็ นการยืนข้อเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โลก เช่น
ศ.ดร.วูล์ ฟ กัง ซั ค ส์ นัก วิ ชาการด้า นสิ งแวดล้อ มคนสํา คัญ ของประเทศเยอรมนี สนใจการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็ นทีรู้จกั ในเยอรมนี
ศ.ดร.อมาตยา เซน ศาสตราจารย์ชาวอินเดีย เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี
มองว่ า ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง เป็ นการใช้สิงต่ าง ๆ ที จําเป็ นต่ อการดํารงชีพ และใช้โอกาสให้
พอเพียงกับชีวิตทีดี ซึงไม่ได้หมายถึงความไม่ตอ้ งการ แต่ตอ้ งรู้จกั ใช้ชีวิตให้ดีพอ อย่าให้ความสําคัญกับ
เรื องของรายได้และความรํารวยแต่ให้มองทีคุณค่าของชีวิตมนุษย์
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นายจิก มี ทิ น เลย์ กษัต ริ ย แ์ ห่ ง ประเทศภู ฎ านให้ท รรศนะว่ า หากประเทศไทยกําหนดเรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็ นวาระระดับชาติ และดําเนินตามแนวทางนี อย่างจริ งจัง “ผมว่าประเทศไทย
สามารถสร้างโลกใบใหม่จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างชีวิตทียังยืน และสุ ดท้ายจะไม่หยุด
เพียงแค่ในประเทศ แต่จะเป็ นหลักการและแนวปฏิบตั ิของโลก ซึงหากทําได้สาํ เร็ จไทยก็คือผูน้ าํ ”
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี ได้รับการเชิดชูสูงสุดจากองค์การสหประชาชาติ (UN) โดยนาย
โคฟี อันนัน ในฐานะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล The Human
Development Lifetime Achievement Award แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(รัชกาลที ) เมือวันที พฤษภาคม
และได้มีปาฐกถาถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็ น
ปรัชญาทีมีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ และสามารถเริ มได้จากการสร้างภูมิคุม้ กันใน
ตนเอง สู่หมู่บา้ น และสู่เศรษฐกิจในวงกว้างขึนในทีสุด นาย Hakan Bjorkman รักษาการผูอ้ าํ นวยการ
UNDP ในประเทศไทยกล่าวเชิดชูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ UNDP นันตระหนักถึงวิสยั ทัศน์
และแนวคิดในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที )โดยที
องค์การสหประชาชาติได้สนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ทีเป็ นสมาชิก ประเทศยึดเป็ นแนวทางสู่การ
พัฒนา ประเทศแบบยังยืน
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที )ทรงพระราชทานแก่พสกนิกร
ชาวไทยในเรื องเศรษฐกิจพอเพียงนัน คือการมุ่งเน้นให้ยดึ วิถีชีวิตไทย โดยหันกลับมายึดเส้นทางสาย
กลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดําเนินชีวิตให้สามารถพึงตนเองได้ โดยใช้หลักการพึงตนเอง ประการ
คือ (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือประสานงานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ , : - )
. ด้ านจิตใจ ทําตนให้เป็ นทีพึงของตนเอง มีจิตใจทีเข้มแข็ง มีจิตสํานึกทีดี สร้างสรรค์ให้ตนเอง
และชาติโดยรวม มีจิตใจเอืออาทร ประนีประนอม ซือสัตย์สุจริ ต เป็ นประโยชน์ส่วนรวมเป็ นทีตัง
ดังกระแสพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที ) เกียวกับการ
พัฒนาความว่า “...บุคคลต้องมีรากฐานทางจิตใจทีดี คือ ความหนักแน่นมันคงในสุจริ ตธรรมและความ
มุ่งมันทีจะปฏิบตั ิหน้าทีให้จนสําเร็ จ ทังต้องมีกุศโลบายหรื อวิธีการอันแยบยลในการปฏิบตั ิงาน ประกอบ
พร้อมด้วยจึงจะสัมฤทธิผลทีแน่นอนและบังเกิดประโยชน์อนั ยังยืนแก่ตนเองและแผ่นดิน...”
. ด้ านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื อกูลกัน เชือมโยงกันเป็ นเครื อข่ายชุมชนทีแข็งแรง
เป็ นอิสระ ดังกระแสพระราชดํารัสความว่า “...เพือให้งานรุ ดหน้าไปพร้อมเพรี ยงกัน ไม่ลดหลัน จึงขอให้
ทุกคนพยายามทีจะทํางานในหน้าทีอย่างเต็มที และให้มีการประชาสัมพันธ์กนั ให้ดี เพือให้งานทังหมด
เป็ นงานทีเกือหนุนสนับสนุนกัน...”
. ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อมทังการเพิมมูลค่า
โดยให้ยดึ หลักการของความยังยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังกระแสพระราชดํารัสความว่า “...ถ้ารักษา
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สิ งแวดล้อมให้เหมาะสม นึกว่าอยูไ่ ด้อีกหลายร้อยปี ถึงเวลานันลูกหลานของเรามาก็อาจหาวิธีแก้ปัญหา
ต่อไปเป็ นเรื องของเขา ไม่ใช่เรื องของเรา แต่เราก็ทาํ ได้ ได้รักษาสิงแวดล้อมไว้ให้พอสมควร...”
. ด้ านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงรวดเร็ วเทคโนโลยีทีเข้ามาใหม่ทงดี
ั และไม่ดี
จึงต้องแยกแยะบนพืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน และเลือกใช้เฉพาะทีสอดคล้องกับความต้องการของ
สภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ สังคมไทย และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง ดังกระแส
พระราชดํารัสความว่า “...การส่งเสริ มทีชาวบ้านชาวชนบทขาดแคลน และความต้องการ คือ ความรู้ใน
ด้านเกษตรกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็ นสิงทีเหมาะสม...” “...การใช้เทคโนโลยีอย่างใหญ่โตเต็ม
รู ปหรื อเต็มขนาดในงานอาชีพหลักของประเทศย่อมจะมีปัญหา...”
. ด้ านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งทีจะเพิมรายได้และไม่มีการมุ่งทีการลดรายจ่าย ในเวลา
เช่นนี จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็ นสําคัญและยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้
และสามารถอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเองในระดับเบืองต้น ดังกระแสพระราชดํารัสความว่า “...การทีต้องการให้ทุกคน
พยายามทีจะหาความรู้และสร้างตนเองให้มนคงนี
ั
เพือตนเอง เพือทีจะให้ตวั เองมีความเป็ นอยู่ทีก้าวหน้า
ทีมีความสุข พอมี พอกิน เป็ นขันหนึงและขันต่อไป ก็คือให้มีเกียรติว่ายืนได้ดว้ ยตนเอง...” “...หากพวก
เราร่ วมมือร่ วมใจกันทําสักเศษหนึงส่วนสี ประเทศชาติของเราก็สามารถรอดพ้นจากวิกฤติได้...”
ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศและพัฒนาคน ดังนี
. เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาทีมีความสําคัญยิงสําหรับการขจัดความยากจน และการลดความ
เสียงทางเศรษฐกิจ
. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นพืนฐานของการสร้างพลังอํานาจของชุมชนและการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งเพือเป็ นรากฐานของการพัฒนาประเทศ
. เศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ด้วยการสร้างข้อปฏิบตั ิ
ในการทําธุรกิจทีเน้นผลกําไรระยะยาวในบริ บททีมีการแข่งขัน
. หลัก การเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี ค วามสํา คัญ เป็ นอย่ า งยิงต่ อ การปรั บ ปรุ งมาตรฐานของ
ธรรมาภิบาลในการบริ หารงานภาครัฐ
. ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งสามารถใช้เ ป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายของชาติ
เพือสร้างภูมิคุม้ กันต่อสถานการณ์ทีเข้ามากระทบโดยฉับพลัน เพือปรับปรุ งนโยบายต่างๆ ให้เหมาะสม
ยิงขึน และเพือวางแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริ มการเติบโตทีเสมอภาคและยังยืน
. ในการปลูก ฝังจิตสํานึ กพอเพียงจําเป็ นต้องมีก ารปรับเปลียน ค่ านิ ยม และความคิดของคน
เพือให้เอือต่อการพัฒนาคน
. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้มนุ ษย์มีความพออยู่ พอกิน พอใช้ พึงตนเองได้ และมี
ความสุขตามอัตภาพ
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. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้มนุษย์อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนตลอดจนเสรี ภาพในสังคมได้อย่าง
สันติสุข ไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ แบ่งปัน เอือเฟื อเผือแผ่ มีจิตเมตตาและจิตสาธารณะ
. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้มนุษย์อยูร่ ่ วมกับธรรมชาติและสิงแวดล้อมได้อย่างยังยืน
โดยไม่ทาํ ลาย เห็นคุณค่าและมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
. ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งช่ ว ยให้มนุ ษ ย์อยู่อย่างมีร ากเหง้าทางวัฒ นธรรม ประเพณี
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ค่านิยม และเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล/สังคม
เรืองที

การแสวงหาความรู้
การแสวงหาความรู้ของมนุ ษย์เกิดจากความต้องการของคนทีต้องการพัฒนาชีวิตความเป็ นอยู่
ของตนเองให้ดีขึน จึงเป็ นแรงกระตุน้ ให้มีความอยากรู้ อยากเห็น อยากเข้าใจในปรากฎการณ์ธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม เพือให้รู้และเข้าใจถึงความจริ งทีควรเชือและยอมรับในความเป็ นจริ งของปรากฎการณ์
ต่างๆ เหล่านัน
วิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ มีดงั นี
. การแสวงหาความรู้จ ากประสบการณ์ (Experience) เป็ นวิธีการแสวงหาความรู้ ของแต่ละ
บุคคลจากการค้นพบด้วยตนเองหรื อเกิดขึ นโดยบังเอิญ (By Chance) เช่น การค้นพบความรู้ของชาร์ ลส์
กูดเยียร์ (Charls Goodyear) เกียวกับยางพาราดิบเมือถูกความร้อนจะช่วยให้ยางนันแข็งตัว และมีความ
ทนทานเพิมขึ น ซึ งนําไปสู่ก ารประดิ ษฐ์ย างรถยนต์ทีแพร่ หลายในปั จจุ บนั นี หรื อเกิ ดจากการลองผิด
ลองถูก (By Trial and Error) เช่น ผูเ้ ดินทางไปเทียวในป่ าถูกแมลงกัดต่อยเกิดเป็ นผืนคัน ไม่มียาทาจึงนํา
ใบไม้ชนิดใดชนิดหนึงมาทาแล้วหาย จึงเกิดการเรี ยนรู้ว่าใบไม้ชนิดนันสามารถนํามาใช้แก้ผนคั
ื นได้
. การแสวงหาความรู้ จ ากผูร้ ู้ (Authority) เป็ นการแสวงหาความรู้ จ ากคํา บอกเล่า ของผูร้ ู้
ผูเ้ ชียวชาญ หรื อผูม้ ีอาํ นาจหน้าทีเป็ นทียอมรับทัวไป เช่น นักปราชญ์ ผูน้ าํ นักบวช หรื อการเรี ยนรู้จาก
ประเพณี วัฒนธรรมทีมีผรู้ ู้ หรื อผูท้ ีมีความเชียวชาญในเรื องนันๆ เป็ นผูบ้ อกหรื อถ่ายทอดความรู้โดยการ
เขียนหนังสือตํารา หรื อบอกโดยผ่านสืออืนๆ
. การแสวงหาความรู้ โ ดยอาศัย เหตุ ผ ลจากการอนุ ม าน (Deductive Reasoning) เป็ นการ
แสวงหาความรู้จากความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างข้อเท็จจริ งใหญ่และข้อเท็จจริ งย่อยแล้วนํามาสรุ ป
เป็ นความรู้
ข้อเท็จจริ งใหญ่ : เป็ นข้อตกลงทีกําหนดขึนเป็ นข้อเท็จจริ งในวงกว้าง
ข้อเท็จจริ งย่อย : เป็ นเหตุเฉพาะกรณี ใดๆ เป็ นข้อเท็จจริ งในวงแคบทีมีความสัมพันธ์กบั
ข้อเท็จจริ งใหญ่
ข้อสรุ ป
: เป็ นข้อสรุ ปจากความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริ งใหญ่และข้อเท็จจริ งย่อย
ซึงกล่าวว่าการอนุมานคือการสรุ ปส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อย
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ตัวอย่างเหตุผลจากการอนุมาน
ข้อเท็จจริ งใหญ่ : ลูกชายของลุงกํานันทุกคนเรี ยนเก่ง
ข้อเท็จจริ งย่อย : พงไพรเป็ นลูกชายคนทีสองของลุงกํานัน
ข้อสรุ ป
: พงไพรเป็ นคนทีเรี ยนเก่ง
. การแสวงหาความรู้โดยอาศัยเหตุผลจากการอุปมาน (Inductive Reasoning) เป็ นวิธีแสวงหา
ความรู้ ทีย้อ นกลับกับวิ ธีอนุ มาน เป็ นการค้น หาความรู้ จ ากข้อเท็จ จริ งย่อ ยๆ โดยพิ จ ารณาจากสิ งที
เหมือนกัน ต่างกัน สัมพันธ์กนั แล้วสรุ ปรวมเป็ นข้อเท็จจริ งใหญ่
ตัวอย่างเหตุผลจากการอุปมาน
ข้อเท็จจริ งย่อย : คนทีเป็ นโรคมะเร็ งระยะสุดท้าย แต่ละคนไม่สามารถรักษาให้หายได้ และ
จะต้องตายในทีสุด
ดังนัน
: กลุ่มคนทีเป็ นโรงมะเร็ งระยะสุดท้ายต้องตายทุกคน
5. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Approach) เป็ นวิธีแสวงหาความรู้ของมนุษย์ทีชาร์ลส์ ดาร์ วิน
(Charles Darwin) และจอห์น ดิ วอี (John Dewey)ได้พฒั นาและนําแนวคิด เชิ งย้อนกลับ (Reflective
Thinking) และแนวคิดการแก้ปัญหา (Problem Solving) มาเป็ นพืนฐานในการคิดเป็ นกระบวนการศึกษา
ข้อเท็จจริ งและความรู้ ต่างๆ โดยผ่านการสังเกต การดําเนิ น การตามแนวคิดทฤษฎี ต่างๆ การทดสอบ
การค้น พบ การทบทวน และการทําซํา ผลิต ความรู้ ใหม่จากกระบวนการที มีค วามสัมพันธ์ก ัน และ
เกียวข้องเป็ นวัฏจักร โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ การพิจารณาให้ใกล้ความจริ งมากทีสุ ด โดยอาศัย
การศึกษาข้อเท็จจริ ง ทฤษฎีและการทดสอบเครื องมือ ดังนันวิธีการวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็ นวิธีการทีมี
หลักเกณฑ์และเหตุผลทีสามารถอธิบายได้มีลกั ษณะการศึกษาทีเป็ นระบบ ตรงไปตรงมาปราศจากความ
ลําเอียงและสามารถพิสูจน์ได้ ประกอบด้วย 5 ขันตอนด้วยกัน ซึงเรี ยกว่าขันตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ดังนี
1. ขันปัญหา (Problem) เป็ นการระบุและกําหนดขอบเขตของปั ญหาของสิ งทีต้องการศึกษา
ให้ชดั เจน
2. ขันตังสมมติ ฐาน (Hypotheses) เป็ นการคาดเดาหรื อคาดคะเนคําตอบของปั ญ หาไว้
ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล
3. ขันรวบรวมข้อมูล (Collecting data) เป็ นการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จ จริ งต่ างๆ ที
เกียวกับประเด็นปัญหาทีกําหนด
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4. ขันวิเคราะห์ขอ้ มูล (Analysis) เป็ นการจัดกระทํากับข้อมูลทีรวบรวม มาได้ โดยวิธีการ
ตรรกศาสตร์หรื อวิธีการทางสถิติ เพือตรวจสอบสมติฐานทีตังไว้
5. ขันสรุ ปผล (Conclusion) เป็ นการสรุ ปจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลว่าข้อเท็จจริ งของปั ญหาที
แท้จริ งนันคืออะไร
ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
การแสวงหาความรู้ เป็ นทักษะทีต้องอาศัยการเรี ยนรู้และวิธีการฝึ กฝนจนเกิดความชํานาญทําให้เกิด
แนวความคิด ความเข้าใจทีถูกต้องและกว้างขวางยิงขึ น เนื องจากผูท้ ี แสวงหาความรู้จ ะเกิ ดทัก ษะใน
การค้นคว้าสิงทีต้องการและสนใจอยากรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ จะทําให้ทราบข้อเท็จจริ ง และสามารถ
เปรี ยบเทียบข้อเท็จจริ งทีได้มาว่าควรเชือได้หรื อไม่
ทักษะในการสร้างปัญญาเพือนําไปสู่การแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองมี ขันตอน ดังนี (พัฒนา
ทักษะการแสวงหาความรู้ให้กบั ตนเอง,
: ออนไลน์)
1. ทักษะการสังเกต คือ การสังเกตสิ งทีเห็น สิ งแวดล้อม หรื อสิงทีต้องการจะศึกษา โดยสังเกต
เกียวกับแหล่งทีมา ความเหมือน ความแตกต่าง สาเหตุของความแตกต่าง ประโยชน์ และผลกระทบ
วิธีฝึกการสังเกต คือ การฝึ กสมาธิ เพือให้มีสติ และทําให้เกิดปัญญา มีโลกทรรศน์ มีวิธีคิด
2. ทักษะการบันทึก คือ การบันทึกสิงทีต้องจําหรื อต้องศึกษา มีหลายวิธี ได้แก่ การทําสรุ ปย่อ
การเขียนเค้าโครงเรื อง การขีดเส้นใต้ การเขียนแผนภูมิ การทําเป็ นแผนภาพ หรื อ ทําเป็ นตาราง เป็ นต้น
วิธีฝึกการบันทึก คือ การบันทึกทุกครังทีมีการสังเกต มีการฟัง หรื อมีการอ่าน เป็ นการพัฒนาปัญญา
. ทักษะการนําเสนอ คือ การทําความเข้าใจในเรื องทีจะนําเสนอให้ผอู้ ืนรับรู้ได้ โดยจดจําในสิ ง
ทีจะนําเสนอออกมาอย่างเป็ นระบบ ซึงสามารถทําได้หลายรู ปแบบ เช่น การทํารายงานเป็ นรู ปเล่มการ
รายงานปากเปล่า การรายงานด้วยเทคโนโลยี เป็ นต้น วิธีฝึกการนําเสนอ คือ การฝึ กตามหลักการของ
การนําเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างสมําเสมอ จนสามารถนําเสนอได้ดี ซึงเป็ นการพัฒนาปัญญา
. ทักษะการฟัง คือ การจับประเด็นสําคัญของผูพ้ ดู สามารถตังคําถามเรื องทีฟังได้ รู้
จุดประสงค์ในการฟัง แสวงหาความรู้จะต้องค้นหาเรื องสําคัญในการฟังให้ได้ วิธีฝึกการฟัง คือ การทํา
เค้าโครงเรื องทีฟัง จดบันทึกความคิดหลัก หรื อถ้อยคําสําคัญลงในกระดาษบันทึกทีเตรี ยมไว้ อาจตัง
คําถามในใจเช่น ใคร อะไร ทีไหน เมือไร เพราะเหตุใด อย่างไร เพราะจะทําให้การฟัง มีความหมาย
และมีประสิทธิภาพมากขึน
4. ทักษะการถาม คือ การถามเรื องสําคัญ ๆ การตังคําถามสัน ๆ เพือนําคําตอบมา เชือมต่อให้
สัมพันธ์กบั สิ งทีเรารู้แล้วมาเป็ นหลักฐานสําหรับประเด็นทีกล่าวถึง สิ งทีทําให้เราฟัง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ การถามเกียวกับตัวเราเอง การฝึ กถาม-ตอบ เป็ นการฝึ กการใช้เหตุผลวิเคราะห์
สังเคราะห์ ทําให้เข้าใจในเรื องนัน ๆ อย่างชัดเจน ถ้าเราฟังโดยไม่ถาม-ตอบ ก็จะเข้าใจ ในเรื องนัน ๆ
ไม่ชดั เจน
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6. ทักษะการตังสมมติฐานและตังคําถาม คือ การตังสมมติฐาน และตังคําถาม สิ งทีเรี ยนรู้ไป
แล้วได้ว่า คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ทําอย่างไรจึงจะสําเร็ จได้ การฝึ กตังคําถาม ทีมีคุณค่าและมี
ความสําคัญ ทําให้อยากได้คาํ ตอบ
7. ทักษะการค้นหาคําตอบจากแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เช่น จากหนังสือ อินเทอร์เน็ต คุยกับ
ผูส้ ูงอายุ แล้วแต่ธรรมชาติของคําถาม การค้นหาคําตอบต่อคําถามทีสําคัญจะสนุก และทําให้ได้ความรู้
มาก บางคําถามหาคําตอบทุกวิถีทางแล้วไม่พบ ต้องหาคําตอบต่อไปด้วยการวิจยั
8. ทักษะการทําวิจยั สร้างความรู้ การวิจยั เพือหาคําตอบเป็ นส่วนหนึงของ กระบวนการเรี ยนรู้
ทุกระดับ การวิจยั จะทําให้คน้ พบความรู้ใหม่ ทําให้เกิดความภูมิใจ สนุก และมีประโยชน์มาก
9. ทักษะการเชือมโยงบูรณาการ คือ การเชือมโยงเรื องทีเรี ยนรู้มาให้เห็นภาพรวม
ทังหมด มองเห็นความงดงาม มองให้เห็นตัวเอง ไม่ควรให้ความรู้นนแยกออกเป็
ั
นส่วน ๆ
10. ทักษะการเขียนเรี ยบเรี ยง คือ การเรี ยบเรี ยงความคิดให้ประณี ตขึน โดยการค้นคว้า
หาหลักฐานอ้างอิงความรู้ให้ถีถ้วน แม่นยําขึน การเรี ยบเรี ยงทางวิชาการจึงเป็ นการพัฒนาปัญญาอย่าง
สําคัญ และเป็ นประโยชน์ในการเรี ยนรู้ของผูอ้ ืนในวงกว้างออกไป
กล่าวโดยสรุ ป การแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองจะเกิดขึนได้ ผูแ้ สวงหาความรู้จะต้องฝึ กฝนทักษะ
ในการสังเกต การบันทึก การนําเสนอ การฟัง การถาม การตังสมมติฐานและตังคําถาม การค้นหาคําตอบ
จากแหล่งการเรี ยนรู้ต่างๆ การทําวิจยั สร้างความรู้ การเชือมโยงบูรณาการ และการเขียนเรี ยบเรี ยง
กิจกรรมที
. ให้ผเู้ รี ยนแบ่งกลุ่มๆละ - คน สรุ ปความเข้าใจเรื องความพอเพียงตามหลักแนวคิดของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว นําเสนอในการพบกลุ่ม และเสนออาจารย์ทีปรึ กษา
. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ให้ผเู้ รี ยนอธิบายพอสังเขป
. ให้ผเู้ รี ยนอธิบายหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศและพัฒนาคนอย่างไร จงอธิบาย
. มนุษย์สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างไรบ้าง จงอธิบาย
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บทที
การประกอบอาชีพอย่ างพอเพียง
สาระสํ าคัญ
การประกอบอาชี พ อย่างพอเพี ย งต้อ งอาศัย หลัก ความพอประมาณ ความมีเ หตุ ผล ความมี
ภูมิคุม้ กันในตัวทีดี ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพิจารณาจัดการทรัพยากรทีมีอยู่ของตัวเอง
ครอบครัว และชุมชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับอาชีพทีตนเองตัดสินใจเลือกทําแล้วใช้เงือนไขความรู้
เงือนไขคุณธรรมเป็ นเครื องมือกําหนดแนวทางปฏิบตั ิทีมีประสิ ทธิภาพใช้ดาํ เนิ นงานการประกอบอาชีพ
อย่างพอเพียง

ผลการเรียนทีคาดหวัง
บอกแนวทาง ในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที
เรื องที

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรทีมีอยูข่ องตนเอง
ครอบครัว ชุมชน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพ

14

เรืองที หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรทีมีอยู่ของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเศรษฐกิจทีพอเพียงกับตนเองทําให้อยูไ่ ด้ไม่ตอ้ งเดือดร้อน มีสิงจําเป็ นทีทํา
ได้โดยตัวเองไม่ตอ้ งแข่งขันกับใคร และมีเหลือเพือช่วยเหลือผูท้ ีไม่มี อันนําไปสู่การแลกเปลียนในชุมชน
และขยายไปจนสามารถทีจะเป็ นสินค้าส่งออก เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเศรษฐกิจระบบเปิ ดทีเริ มจากตนเอง
และความร่ วมมือ วิธีการเช่นนี จะดึงศักยภาพของประชากรออกมาสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ซึงมี
ความผูกพันกับ “จิตวิญญาณ” คือ “คุณค่า” มากกว่า “มูลค่า”
ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงจะจัดลําดับความสําคัญของ “คุณค่า” มากกว่า “มูลค่า” มูลค่านันขาด
จิต วิ ญญาณ เพราะเป็ นเศรษฐกิ จ ภาคการเงิน ที เน้น ทีจะตอบสนองต่ อความต้องการที ไม่จาํ กัดซึ งไร้
ขอบเขต ถ้าไม่สามารถควบคุ มได้การใช้ทรั พยากรอย่างทําลายล้างจะรวดเร็ ว ขึ นและปั ญหาจะตามมา
เป็ นการบริ โภคทีก่อให้เกิดความทุกข์หรื อพาไปหาความทุกข์ และจะไม่มีโอกาสบรรลุวตั ถุประสงค์ใน
การบริ โภค ทีจะก่อให้เกิดความพอใจและความสุข (Maximization of Satisfaction) ผูบ้ ริ โภคต้องใช้หลัก
ขาดทุนคือกําไร (Our loss is our gain) อย่างนี จะควบคุมความต้องการทีไม่จาํ กัดได้ และสามารถจะลด
ความต้องการลงมาได้ ก่อให้เกิดความพอใจและความสุขเท่ากับได้ตระหนักในเรื อง “คุณค่า” จะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายลงได้ ไม่ตอ้ งไปหาวิธีทาํ ลายทรัพยากรเพือให้เกิดรายได้มาจัดสรรสิงทีเป็ น “ความอยากทีไม่มีที
สิ นสุด” และขจัดความสําคัญของ “เงิน” ในรู ปรายได้ทีเป็ นตัวกําหนดการบริ โภคลงได้ระดับหนึง แล้วยัง
เป็ นตัว แปรที ไปลดภาระของกลไกของตลาดและการพึงพิงกลไกของตลาด ซึงบุ ค คลโดยทัวไปไม่
สามารถจะควบคุมได้ รวมทังได้มีส่วนในการป้ องกันการบริ โภคเลียนแบบ (Demonstration Effects) จะ
ไม่ทาํ ให้เกิดการสูญเสีย จะทําให้ไม่เกิดการบริ โภคเกิน(Over Consumption) ซึงก่อให้เกิดสภาพเศรษฐกิจ
ดี สังคมไม่มีปัญหา การพัฒนายังยืน
ประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากรและยังมีพอสําหรับประชาชนไทยถ้ามีการจัดสรรทีดี โดยยึด
" คุณค่า " มากกว่า " มูลค่า " ยึดความสัมพันธ์ของ “บุคคล” กับ “ระบบ” และปรับความต้องการทีไม่
จํากัดลงมาให้ได้ตามหลักขาดทุนเพือกําไร และอาศัยความร่ วมมือเพือให้เกิดครอบครัวทีเข้มแข็งอันเป็ น
รากฐานทีสําคัญของระบบสังคม
ในการผลิตนันจะต้องทําด้วยความรอบคอบไม่เห็นแก่ได้ จะต้องคิดถึงปั จจัยทีมีและประโยชน์
ของผูเ้ กียวข้อง มิฉะนันจะเกิดปัญหาอย่างเช่นบางคนมีโอกาสทําโครงการแต่ไม่ได้คาํ นึ งว่าปั จจัยต่าง ๆ
ไม่ครบ ปั จจัยหนึ งคือขนาดของโรงงาน หรื อเครื องจักรทีสามารถทีจะปฏิบตั ิได้ แต่ขอ้ สําคัญทีสุ ด คือ
วัตถุดิบ ถ้าไม่สามารถทีจะให้ค่าตอบแทนวัตถุดิบแก่เกษตรกรทีเหมาะสม เกษตรกรก็จะไม่ผลิต ยิงถ้าใช้
วัตถุดิบสําหรับใช้ในโรงงานนัน เป็ นวัตถุดิบทีจะต้องนํามาจากระยะไกล หรื อนําเข้าก็จะยิงยาก เพราะว่า
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วัตถุดิบทีนําเข้านันราคายิงแพง บางปี วัตถุดิบมีบริ บูรณ์ ราคาอาจจะตําลงมา แต่เวลาจะขายสิ งของทีผลิต
จากโรงงานก็ขายยากเหมือนกัน เพราะมีมากจึงทําให้ร าคาตก หรื อกรณี ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร
เกษตรกรรู้ดีว่าเทคโนโลยีทาํ ให้ตน้ ทุนเพิมขึ น และผลผลิตทีเพิมนันจะล้นตลาด ขายได้ในราคาทีลดลง
ทําให้ขาดทุน ต้องเป็ นหนี สิน
การนําหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งไปใช้ใ นการจัด สรรทรั พ ยากรที มี อยู่ข องตนเอง
ครอบครัว และชุมชนจะช่วยให้ดาํ รงชีวิตอย่างไม่เดือดร้อน และเกิดความยังยืน โดยคํานึงถึง
. รู้จกั ใช้และจัดการทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างชาญฉลาดและรอบคอบ โดยเริ มต้นผลิตหรื อบริ โภค
ภายใต้ขอ้ จํากัดของรายได้หรื อทรัพยากรทีมีอยูไ่ ปก่อน คือใช้หลักพึงพาตนเอง โดยมุ่งเน้นการผลิตพืชผล
ให้เพียงพอกับความต้องการบริ โภคในครัวเรื อนเป็ นอันดับแรก เมือเหลือจากการบริ โภคแล้วจึงคํานึ งถึง
การผลิต เพือการค้าเป็ นอันดับรองลงมา รู้จกั ประมาณตนโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟื อย
ในการลงทุนประกอบอาชีพให้เป็ นไปตามกําลังทรัพย์และศักยภาพของตนเอง เช่น
1.1 ปลูกผักสวนครัวลดค่าใช้จ่าย
1.2 นํานําทีผ่านการใช้แล้วในครัวเรื อนมารดพืชผักสวนครัว
. นําพืชผักสวนครัวทีเพาะปลูกได้มาบริ โภค แบ่งปันเพือนบ้าน บางส่ วนนําไปขายทีตลาด
ส่วนทีเหลือนําไปเลียงหมู
. นําเงินจากการขายพืชผักสวนครัวและหมูไปซือสิ นค้าและบริ การทีสมาชิกในครัวเรื อน
ต้องการและมีความจําเป็ นในการอุปโภคบริ โภค
1.5 เก็บออมเงินส่วนทีเหลือจากการบริ โภคไว้ใช้จ่ายในอนาคต
. นําเงินส่วนหนึงมาลงทุนซือเมล็ดพืช เพือเพาะปลูกต่อไป
. เลือกใช้ทรัพยากรทีมีอยู่ให้เกิด ความยังยืนสู งสุ ด โดยการนําทรั พยากรหรื อวัสดุ ต่างๆ ที
สามารถหาได้ง่ายในชุมชนมาใช้ประโยชน์ ใช้ทรัพยากรทีมีอยูใ่ นชุมชนอย่างคุม้ ค่าด้วยการหมุนเวียนทุน
ธรรมชาติในพืนที เพือเพิมขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ดว้ ยตนเอง ช่วยลดภาระการเสี ยง
ด้านราคาจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาด ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และใช้ทรัพยากร โดยคํานึ งที
ไม่เป็ นภัยกับสิ งแวดล้อม เช่น
. การทํา ไร่ นาสวนผสมและการเกษตรผสมผสานเพื อให้ มี ก ารหมุ น เวี ย น มี สิ น ค้า
หลากหลาย ลดภาวะเสียงด้านราคา
. การจ้างแรงงานภายในชุมชน เพือส่งเสริ มให้ตนเอง ครอบครัว และชุมชนมีรายได้
. การทําปุ๋ ยหมักปุ๋ ยคอกและใช้วสั ดุเหลือใช้เป็ นปั จจัยการผลิต (ปุ๋ ย) เพือลดค่าใช้จ่ายและ
บํารุ งดิน
. การเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใช้ในไร่ นา
. การปลูกไม้ผลสวนหลังบ้าน และไม้ใช้สอยในครัวเรื อน
. การปลูกพืชสมุนไพร ช่วยส่งเสริ มสุขภาพอนามัย
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. การเลียงปลาในร่ องสวน ในนาข้าวและแหล่งนํา เพือเป็ นอาหารโปรตีนและรายได้เสริ ม
. การเลียงไก่พนเมื
ื อง และไก่ไข่ ประมาณ – ตัวต่อครัวเรื อนเพือเป็ นอาหารในครัวเรื อน
โดยใช้เศษอาหาร รํา และปลายข้าวจากผลผลิตการทํานา การเลียงสัตว์จากการปลูกพืชไร่ เป็ นต้น
. การทําก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

เรืองที หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพ
จากพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที )
: เศรษฐกิจพอเพียง มิได้จาํ กัดเฉพาะของเกษตรกรหรื อชาวไร่ ชาวนาเพียงเท่านัน แต่เป็ นเศรษฐกิจของทุก
คนทุกอาชีพ ทังทีอยู่ในเมืองและอยู่ในชนบท เช่น ผูท้ ีได้เป็ นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมและบริ ษทั ใน
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าจะต้องขยายกิจการเพราะความเจริ ญเติบโตจากเนื อของงาน โดยอาศัยการขยาย
ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป หรื อหากจะกูย้ มื ก็กระทําตามความเหมาะสม ไม่ใช่กมู้ าลงทุนจนเกินตัวจนไม่เหลือ
ที มันให้ยืนอยู่ได้ เมื อภาวะของเงิ น ผันผวน ประชาชนก็ จะต้องไม่ใช้จ่ ายฟุ่ มเฟื อยเกิ นตัว และ (จาก
การศึกษารายงานการวิจยั ศึกษาการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านโงก
นํา) นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการประกอบอาชีพของชุมชนบ้านโงกนํา
ตําบลนาขยาด อําเภอควนขนุ น จังหวัด พัทลุง ได้รั บการคัด เลือกให้เป็ นหมู่บ้านเศรษฐกิ จ ชุ มชน
พึงตนเอง ของจังหวัดพัทลุง ในปี 2544 และเป็ นหมู่บา้ นต้นแบบในการส่ งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียงทังใน
ระดับครัวเรื อน กลุ่มองค์กร และระดับหมู่บา้ น ได้ยดึ หลักทางสายกลาง อันได้แก่ ห่วงยึดเหนียว และ
ห่วงเงือนไขการปฏิบตั ิ โดยเสนอผลการวิคราะห์ในแต่ละด้านดังนี
ห่ วงยึดเหนียว
1. ด้านความพอประมาณ
ชุ มชนรู้ จ ัก ใช้ทรั พยากรธรรมชาติ ทีมี อยู่อย่า งพอเพี ย ง เหมาะสมแบบค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป
ใช้เทคโนโลยีเท่ าที จําเป็ น มีร ายได้เ สริ มจากการปลูก ผัก เลียงสุ ก ร เลียงโค เลียงปลาดุ ก ไว้จุ น เจื อ
ครอบครัวอีกทางหนึง สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวเหมาะสมตามอัตภาพของตน
2. ด้านความมีเหตุผล
ใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด เน้นการใช้วตั ถุดิบภายในท้องถิน
และตอบสนองตลาดในท้องถิน เน้นการจ้างงานเป็ นหลัก โดยไม่นาํ เทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน มีขนาด
การผลิตทีสอดคล้องกับความสามารถในการบริ หารจัดการ เช่น ใช้พนที
ื ทางการเกษตรทีว่างอยูอ่ ย่างคุม้ ค่า
โดยการปลูกพืชผักสวนครัวข้างบ้าน พืนทีสวนข้างบ้าน ตามสายรัวบ้าน บางครอบครัว ก็ปลูกพืชผักและ
ผลไม้ครบวงจรเพือลดค่าใช้จ่าย บางครอบครัวก็ เลียงโค เลียงสุ กร เลียงปลาดุก กลุ่มอาชี พทําขนม
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เพือเพิมรายได้ให้แก่ ครั วเรื อนจากอาชีพเสริ ม “ชาวบ้านโงกนําส่ ว นใหญ่ประกอบอาชีพอยู่ในชุ มชน
ไม่ค่อยไปทํางานนอกหมู่บา้ นและไม่ค่อยมีคนนอกมาค้าขายหรื อประกอบอาชีพในหมู่บา้ น
. ด้านความมีภูมิคุม้ กันในตัวทีดี
เน้นการกระจายความเสี ยงจากการมีผลผลิตหลากหลาย ไม่ก่อหนี จนเกินความสามารถใน
ความบริ หารจัดการ มีการเปิ ดศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านขึนทีกลุ่มออมทรัพย์บา้ นโงกนํา ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้กบั คนในชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ทังทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการอย่างต่อเนือง
มีการทํากลุ่มปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด ซึงทําให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื อปุ๋ ยเคมีได้ค่อนข้างมาก การรวมกลุ่มทํา
ปลาดุกร้าทําให้เพิมมูลค่าของปลาดุก และถนอมอาหารเก็บไว้รับประทานได้นานขึน นอกจากช่วยในด้าน
การประกอบอาชีพหลักแล้ว ยังมีกลุ่มทําสบู่เหลว ยาสระผม ซึงก็ให้การสนับสนุ น และมีส่วนร่ วมอยู่เสมอ
ในส่วนของข้อเสนอแนะนัน ยังบอกว่า อยากให้หน่ วยงานทางราชการเข้ามาส่ งเสริ ม และให้ความรู้กบั
กลุ่มต่างๆ อย่างสมําเสมอ และต่อเนื อง และอยากให้มีกลุ่มอาชีพเสริ มนี ให้ความรู้ดา้ นอาชีพบางอย่าง
เช่น การซ่ อมรถ มอเตอร์ ไซค์ การเย็บผ้า การเชือมโลหะ ช่างตัดผม เป็ นต้น เพราะหลายคนอยากให้
หน่วยงานทางราชการเข้ามาอบรมให้บา้ ง เพือให้สามารถซ่อมแซมของตนเองได้และประกอบอาชีพเป็ น
ธุรกิจ หรื อกลุ่มของตนเอง เพือให้มีรายได้เสริ มของครอบครัวด้วย
ห่ วงเงือนไขการปฏิบัติ
. เงือนไขความรู้
ในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนบ้านโงกนํา มีความรอบคอบ มีความรู้ และมีความ
ระมัด ระวัง มี ก ารทํา แผนแม่ บท การแบ่ งงานความรั บ ผิด ชอบในแต่ ล ะกลุ่ ม รู้ จ ัก การอนุ รั ก ษทัง
สิ งแวดล้อมและประเพณี รู้จกั การฟื นฟูสิงทีมีคุ ณค่าทีหายไปแล้ว ให้กลับมาเป็ นประโยชน์อีกครั งหนึ ง
ตลอดจนมีการประยุกต์ภูมิปัญญาของการประกอบอาชีพ แบบดังเดิม นํามาบูรณาการกับเทคนิ คและ
วิธีการของการประกอบอาชีพในสมัยปัจจุบนั แต่ทงนี
ั การส่งเสริ มการให้ความรู้ก็ตอ้ งทําอย่างเป็ นระบบ
และต่อเนือง ตลอดจนให้เกิดความทัวถึงเพือให้บรรลุเป้ าหมายส่วนบุคคลและของแต่ละกลุ่มอาชีพต่างๆ
ตลอดจนให้ส อดคล้องกับกระแสโลกที มี ก ารเปลี ยนแปลง และความต้องการของผูร้ ั บ สิ น ค้าและ
ผูร้ ับบริ การให้มากขึน ท้ายทีสุดคือ การส่งเสริ มให้เยาวชนคนรุ่ นใหม่ได้รับการศึกษาสูงสุ ดเท่าทีจะทํา
ได้ เพือให้เขาเหล่านันกลับมาพัฒนาบ้านเกิดภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าครอบครัวส่วน
ใหญได้อธิ บายให้ทราบว่า การประกอบอาชีพซึงส่ วนใหญ่เป็ นอาชี พเกษตรกรรมนัน มีการถ่ายทอด
ความรู้จากคนรุ่ นปู่ รุ่ นพ่อ รุ่ นแม่ มายังรุ่ นลูก และหลานไปตลอด ส่วนใหญ่แล้วเป็ นการให้ความรู้จากการ
ได้ลงมือปฏิบตั ิร่วมกัน เช่น เมือไปปลูกยางก็จะพาลูกหลานไปด้วย ในขณะทีไปช่วยเป็ นการให้เขาได้มี
ส่วนร่ วม โดยการสอน แนะนํา ให้ลกู หลานได้เห็น การเลียงสุกรก็เช่นกัน และอืนๆ ก็เป็ นลักษณะนี ถาม
มาให้ทางราชการนําความรู้มาให้ก็นานๆ มาครัง แต่ก็ตอ้ งเป็ นหมู่บา้ น แต่ก็ถือว่าเป็ นหมู่บา้ นทีโชคดีทีมี
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ประชากร ชาวบ้าน ทีเป็ นแหล่งให้ความรู้ได้ค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าคนรุ่ นใหม่จะไม่เรี ยนนอกบ้านมากขึน
แต่ท่านก็รวบรวมความรู้ และวัสดุอุปกรณ์ในการทํามาหากินหรื อประกอบอาชีพให้เห็น
. เงือนไขคุณธรรม
มีความซือสัตย์ในการประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคและไม่เอารัดเอาเปรี ยบลูกค้า
มีความขยันอดทน การประกอบอาชีพของชุมชนบ้านโงกนําส่ วนใหญ่แล้ว เป็ นคนทีมีความซือสัตย์ใน
การประกอบอาชีพของตนเอง มีความขยัน อดทน มีการแบ่งปันระหว่างครัวเรื อน หัวหน้าครอบครัวทีมี
อาชีพการทําสวนยางพารา มีความซือสัตย์ต่อตนเองในการขายผลผลิตจากยางพาราทีเป็ นนํายางมีคุณภาพ
ไม่มีก ารใส่ นาและสิ
ํ
งแปลกปลอม มีค วามตระหนักในการเพาะปลูก โดยพยายามหลีกเลียงในการใช้
สารเคมีในการกําจัดศัตรู พืช หันมาใช้สารกําจัดแมลงในธรรมชาติแทน ปุ๋ ยทีใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้ปุ๋ยนําชีวภาพ
ทีผลิตขึนมาเอง ใช้มลู ปุ๋ ยคอก หรื อปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด เพือความปลอดภัยของสมาชิกในครัวเรื อนเอง และ
ยังผลไปถึงผูท้ ีซือไปบริ โภค
ส่ ว นการเลียงสัต ว์ก็ ใช้อาหารสัต ว์จากธรรมชาติทีมีหรื อเพาะปลูก เอง เช่ น หญ้าที ใช้เลียง
โคเพาะ อาหารสุกรทีเหลือจากเศษอาหาร และอาหารจากพืชผัก พืชธรรมชาติทีหาได้เอง หลีกเลียงการใช้
สารเร่ งเนื อแดง เวลาส่วนใหญ่ใช้ไปในการทํามาหาเลียงครอบครัว ให้สมาชิกได้มีส่วนรวห่ างไกลยาเสพ
ติด ถึงแม้ว่าหมู่บา้ นโงกนําจะเป็ นชุมชนปลอดยาเสพติดก็ตาม ซึงในขณะนี ได้ทาํ งานร่ วมกัน และมีการ
สอนคุณธรรมกับครอบครัวด้วย
กิจกรรมที
แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนตามความสนใจ กลุ่มละ คน แล้วดําเนินการดังต่อไปนี
. ในแต่ละกลุ่มระดมความคิด ในประเด็น “การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กบั การใช้
ทรัพยากรทีมีอยูข่ องตนเอง ครอบคัว ชุมชน” แล้วเลือกนําเสนอเพียงหัวข้อเดียวว่า กลุ่มของตนสามารถนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในจัดสรรทรัพยากรอย่างไร เช่น การประหยัดค่าใช้จ่าย การพึงตนเอง
ความมีเหตุผล มีภูมิคุม้ กัน ความรู้ และคุณธรรม เป็ นต้น
. ให้ผูเ้ รี ยนแต่ ละกลุ่ ม เสนอแนวทางการเผยแพร่ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช้ใ น
ชี วิ ต ประจําวัน หน้า ชันเรี ย น กลุ่มละ – นาที โดยให้ผเู้ รี ย นและผูส้ อนร่ ว มประเมิน แนวทางการ
เผยแพร่ ฯ ว่า เหมาะสมหรื อควรแก้ไขอย่างไร เช่น การเผยแพร่ โดยใช้ป้ายโปสเตอร์ แผ่นพับ และการ
ประชาสัมพันธ์ทาง Internet เป็ นต้น
. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มนําแนวทางการเผยแพร่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนิ นชีวิต
ไปเผยแพร่ ในสถานศึกษาและชุมชนใกล้สถานศึกษา
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บทที
การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง
สาระสํ าคัญ
การวางแผนการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นการกําหนด
ทิศทาง ขอบเขต วัตถุประสงค์ เป้ าหมายและวิธีการประกอบอาชีพ โดยมีกระบวนการทีชัดเจนอย่างเป็ น
ระบบ เพือให้บรรลุเป้ าหมาย และความต้องการด้านอาชีพของตนเอง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง นอกจากนี ผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องมีความรู้ในเรื องการจัดทําโครงการและแผนงานประกอบอาชีพ
เพือพัฒ นาการประกอบอาชี พให้ประสบความสําเร็ จ และมีค วามรู้ ความเข้าใจ การประกอบอาชี พ
บนฐานความรู้ และมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

ผลการเรียนทีคาดหวัง
1. ผูเ้ รี ยนสามารถนําความรู้จากการเรี ยนไปใช้ในการวางแผนการประกอบอาชีพ ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถจัด ทําโครงงานการประกอบอาชี พ ตามแผนงานทีวางไว้ได้อย่างถูก ต้อง
เหมาะสม
3. ผูเ้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจ การประกอบอาชีพบนฐานความรู้ คู่คุณธรรม

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที
เรื องที

การวางแผนการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการและแผนงานประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เรืองที

การวางแผนการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

การประกอบอาชี พ คื อการทํามาหากิ น ของมนุ ษ ย์ เป็ นการแบ่ งหน้าที การทํางานของคน
ในสังคม และทําให้ดาํ รงชีวิตในสังคมได้ บุคคลทีประกอบอาชีพจะได้ค่าตอบแทน หรื อรายได้ทีจะ
นํา ไปใช้จ่ า ยในการดํา รงชี วิ ต และสร้ า งมาตรฐานที ดี ใ ห้แ ก่ ค รอบครั ว ชุ ม ชน และประเทศชาติ
ความจําเป็ นของการประกอบอาชีพมี ดังนี
. เพือตนเอง การประกอบอาชีพทําให้มีรายได้มาจับจ่ายใช้สอยในชีวิต
. เพือครอบครัว ทําให้สมาชิกของครอบครัวได้รับการเลียงดูทาํ ให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน
. เพือชุ มชน ถ้าสมาชิกในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้ดีจะส่ งผลให้สมาชิกมีความเป็ นอยู่ดีขึน
อยูด่ ีกินดี ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาตนเองได้
. เพือประเทศชาติ เพือประชากรของประเทศมีการประกอบอาชีพทีดี มีรายได้ดี ทําให้มี
รายได้ทีเสียภาษีให้กบั รัฐบาลมีรายได้ไปใช้บริ หารประเทศต่อไป
มนุษย์ไม่สามารถผลิตสิ งต่างๆมาสนองความต้องการของตนเองได้ทุกอย่างจําต้องมีการแบ่งกันทํา
และเกิดความชํานาญ จึงทําให้เกิดการแบ่งงานและแบ่งอาชีพต่าง ๆ ขึน สาเหตุทีต้องมีการแบ่งอาชีพ
คือ การทีมนุษย์มคี วามรู้ความสามารถของแต่ละคนแตกต่างกัน มีตาํ แหน่งทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ
ทีแตกต่างกัน และได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าทีทีแตกต่างกัน การประกอบอาชีพ เป็ นเรื องสําคัญในชีวติ
เรื องหนึง เนืองจากทุกคนต้องมีอาชีพถึงจะธํารงชีวิตอยูไ่ ด้ แต่จะเป็ นอาชีพแบบใด ทําอะไร ทําอย่างไร
ให้มีชีวิตอยูไ่ ด้ หรื อทําอย่างไรถึงจะประสบความสําเร็ จในอาชีพทีทําอยู่ ก็ขึนอยูก่ บั การวางแผนการ
ประกอบอาชีพนัน ๆ การประกอบอาชีพให้ประสบความสําเร็ จตามความต้องการ จําเป็ นต้องมีการวาง
แผนการประกอบอาชีพทีชัดเจน เป็ นระบบ
การวางแผน เป็ นเรื องของการกําหนดความต้องการ วิธีการดําเนิ นการ และคาดหมาย ผลการ
ดําเนิ นการในอนาคต โดยใช้หลัก วิชาการ เหตุผล มีขอ้ มูลตัวเลขประกอบ มีการเสนอปั ญหาเพือขจัด
อุปสรรคทีจะมาถึงเป้ าหมายข้างหน้าได้ ทําให้ผปู้ ฏิบตั ิรู้ได้ว่าจะทําอะไร ทีไหนเมือใด กับใครทําอย่างไร
และทําเพืออะไรได้อย่างชัดเจน ซึงนําไปสู่แนวทางการปฏิบตั ิงานทีถูกต้องและได้ผล
ดังนัน การวางแผนการประกอบอาชี พ จึ งเป็ นการกําหนดทิ ศทาง ขอบเขต วัต ถุประสงค์
เป้ าหมายและวิธีการประกอบอาชีพ โดยมีกระบวนการทีชัดเจนอย่างเป็ นระบบ เพือให้บรรลุเป้ าหมาย
และความต้องการด้านอาชีพของตนเอง การประกอบอาชี พมีหลายรู ปแบบ หลายวิธีก าร หลากหลาย
แนวทางทีจะทําให้ประสบความสําเร็ จในอาชีพนันๆ
การวางแผนการประกอบอาชี พ ก็เหมือนกับ เสาไฟทีให้แสงสว่ างตามท้องถนนที ผ่านไปมา
เพือให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางตลอดเส้นทางนัน การวางแผนการประกอบอาชีพจึงเป็ นเรื องที
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สําคัญยิง การจะประสบความสําเร็ จในการประกอบอาชีพได้ ก็ขึนอยูก่ บั การวางแผนการประกอบอาชีพ
ทีถูกต้อง และการทีจะวางแผนการประกอบอาชีพ ควรจะต้องศึกษา ดังนี
1. การรู้ จักตนเอง การเลือกอาชีพดูเหมือนจะเป็ นการตัดสิ นใจครั งยิงใหญ่ในชีวิตของคนเรา
เพราะนันคือตัวกําหนดรายได้ทีจะเกิดขึน จากความสามารถของเราเอง และไม่น่าเชือว่าหลายคนยอมทนอยู่
กับอาชีพทีตนเองเกลียดได้ หรื อไม่ได้ใช้ความสามารถทีแท้จริ งในการทํางานเลย เพราะพวกเขาไม่เคย
เกิดความสงสัยว่า จริ งๆแล้วตนเองต้องการอะไร “การขาดความเชือมันในตนเอง คือสาเหตุหนึ งทีทําให้
คนบางคนเลือกทํางานทีห่างไกลจากความสามารถทีแท้จริ งของตนเอง และเป็ นสาเหตุให้คนย้ายตําแหน่ง
งานของตนเอง หรื อเป็ นสาเหตุทีทําให้คนเราเลือกเปลียนอาชีพทังทีก้าวไปได้เพียงครึ งทางเท่านัน”
การสร้างความเชือมันให้ตนเอง ควรเริ มต้นจากการค้นหาตนเองว่า “เราเป็ นใคร” “เราอยากทํา
อะไร” “เราทําอะไรได้ดี” “เราทําอะไรบ่อยทีสุด” และคําตอบทีได้กลับมาจะช่วยให้เราทราบว่าตนเองมี
ทัก ษะความสามารถ ความสนใจ ค่ า นิ ย ม ความชอบส่ ว นตัว และรู ป แบบการทํา งานในด้า นใด
และในช่วงทีกําลังสํารวจตัวตนของตนเองนัน อย่าลืมบอกเรื องนี ให้คนในครอบครัว เพือนสนิทของเราทราบ
เพราะพวกเขาอาจช่ว ยให้คุณ ค้น พบตัว ตนของตนเองได้เร็ ว ขึ น ซึ งคนเหล่านันต้องเป็ นคนทีรู้ จกั คุ ณ
มาเป็ นเวลาหลายปี จึ งจะสามารถบอกได้ว่าคุ ณมี จุ ดอ่อน-จุดแข็งในด้านใดบ้าง หรื อทําแบบทดสอบ
บุคลิกภาพหรื อความถนัด แล้วใช้ประโยชน์จากคําแนะนําทีได้จากการทําแบบสํารวจ “การตอบคําถามที
เกียวกับการประกอบอาชีพอาจทําให้ทราบข้อมูลของตนเอง ซึงเราไม่เคยทราบมาก่อน แต่ผเู้ ชียวชาญด้าน
การประกอบอาชีพสามารถช่วยให้มองเห็นความสามารถในส่วนนันๆได้”
2. การศึกษาการประกอบอาชีพ ปัจจุบนั นี มีอาชีพต่างๆเกิดขึนหลายพันอาชีพ หากขาดแผนการ
ทํางาน อาจก่อให้เกิดการเลือกอาชีพทีไม่เหมาะสมกับตนเองได้ หากรู้จกั ประเมินความสามารถของ
ตนเองอย่างซือสัตย์ โอกาสทีจะเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสมย่อมสูงตามไปด้วย ควรเลือกประกอบอาชีพ
โดยยึดจากความรู้สึกภายในเป็ นหลัก เลือกงานทีเหมาะสมกับตนเองเท่านัน วิธีทีจะช่วยให้เก็บข้อมูล
เกียวกับอาชีพทีเหมาะสมกับตนเองได้มี 2-3 วิธี นันก็คือ อ่านรายละเอียดอาชีพต่างๆในประกาศรับสมัคร
งาน หาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต เพราะอินเตอร์ เน็ตเป็ นแหล่งข้อมูลทีสามารถให้ขอ้ มูลทุกเรื องได้อย่างน่ า
อัศจรรย์ นอกจากนี ยังสามารถหาข้อมูลจากประสบการณ์ของผูอ้ ืนได้ดว้ ย เช่น บทสัมภาษณ์ของผูอ้ ืนที
ประกอบอาชีพทีคุณสนใจ หรื อสอบถามข้อมูลการทํางานจากผูอ้ ืน ซึงข้อมูลการสัมภาษณ์ เหล่านี อาจจะ
ช่วยให้คุณทราบสภาพความเป็ นจริ งเกียวกับการทํางานนัน ๆ อีกด้วย
3. การตัดสิ นใจ เป็ นขันตอนสําคัญหลังจากได้จบั มือกับตนเอง เพือมองหางานทีเหมาะสมกับ
ตนเองแล้ว ก็มาถึงขันตอนสําคัญ กลยุทธ์หนึ งทีจะทําให้สามารถตัดสิ นใจได้ นันก็คือ การร่ างความ
ต้องการของตนเองภายใน ระยะเวลาหนึงปี ลงในกระดาษ จากนันก็เพิมเป็ น 5 ปี หรื อ 10 ปี ต่อไป อีกวิธี
คือ เปรี ยบเทียบ ข้อดีและข้อเสียของการทํางาน สําหรับสองหรื อสามอาชีพทีตนเองสนใจมากทีสุ ด และ
เลือกอาชีพทีตนเองคิดว่าเหมาะสมทีสุด
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เมือตัด สิ น ใจเลือกแล้ว ก็ ถึงเวลาทดสอบสิ งทีเลือกเอาไว้ ต้องค้นหาโอกาสให้ต นเองอีกครั ง
ยอมรับการฝึ กงาน เพือโอกาสที จะได้งานในอนาคต หรื อเลือกเรี ยนเกียวกับการทํางานนันๆ เพิมเติ ม
รวมทังหาทางอบรมหรื อฝึ กปฏิบตั ิงานเกียวกับอาชีพทีตนเองสนใจนันด้วย
การเตรี ยมตัวอย่างดี ย่อมดีกว่าการสละสิทธิโดยไม่ได้ลองทําอะไรเลย การทํางานชัวคราว หรื อ
งานอาสาสมัครเป็ นการสังสมประสบการณ์ในงานทํางานอย่างช้าๆ เป็ นสิ งจําเป็ น สําหรับการทํางานทีมี
คุณภาพ ซึงจะกลายเป็ นทีพอใจของนายจ้างต่อไป นอกจากนี ควรเป็ น สมาชิกชุมชุมทีมีกิจกรรมเกียวกับ
การทํางาน เพราะจะช่วยให้สามารถหาคําแนะนําได้จาก สมาชิกท่านอืนๆ ในการค้นหางาน คําแนะนํา
รวมทังเป็ นบุคคลอ้างอิงให้เราได้อีกด้วย ก็เหมือนกับคุณใช้นิวจุ่มลงไปในนําเพือทดสอบ คุณจะพบว่า
ตนเองได้ประสบการณ์ต่างๆ มากมายโดยไม่มีขอ้ ผูกมัดทังด้านเวลา และความมุ่งมัน หากคุณค้นพบว่า
อาชีพทีคุณเลือก ไม่ได้เป็ นไปตามทีตนเองคาดหวังไว้ ก็สามารถหาตัวเลือกใหม่ได้ จนกว่าจะพบสิ งที
ตนเองต้องการ
แต่การวางแผนการประกอบอาชีพก็ยงั ไม่ใช่จุดสิ นสุดสําหรับเรื องนี กิจกรรมต่าง ๆ จะเปลียนไป
เรื อย ๆ ตามความเปลียนแปลงในตัวคุ ณ “คุณต้องรู้จกั การยืดหยุ่น และพร้อมทีจะพัฒนาแผนการของ
ตนเอง เพือค้น หาสิ งใหม่ๆ ให้กบั ตนเอง รวมทังมองหาโอกาสสร้างความก้าวหน้าให้ต นเองอยู่เสมอ”
ในเรื องของการทํางาน การวางแผนย่อมทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากกว่าการ การนิงเฉย
การประกอบอาชีพ สามารถแบ่งออกเป็ น ประเภท คือ
1. การประกอบอาชีพอิสระ มีลกั ษณะเป็ นเจ้าของกิจการ ดําเนินการบริ หารจัดการด้วยตนเอง
ในรู ปของกลุ่มอาชี พ ห้างหุ ้น ส่ วน บริ ษทั ฯลฯ การประกอบการหรื อเจ้าของต้องมีความตังใจ อดทน
ทุ่มเท ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค เพือให้กิจการดําเนินไปจนเกิดความมันคงประสบความสําเร็ จ การประกอบ
อาชีพอิสระยังสามารถแบ่งเป็ น
1.1 อาชีพอิสระด้านการผลิต ผูป้ ระกอบอาชีพต้องมีกระบวนการ หรื อขันตอนการผลิตหรื อ
การแปรรู ปสินค้าออกไปจําหน่ายในท้องตลาด ในลักษณะขายส่งหรื อขายปลีก เช่น การทําอาหาร การทํา
สวนผลไม้ การเลียงปลา ฯลฯ
1.2 อาชีพอิสระด้านการให้บริ การ เป็ นอาชีพทีนิ ยมกันอย่างแพร่ หลายตามสภาพแวดล้อม
และวิ ถีชีวิ ต ทําให้ค นที มีเวลาว่ างน้อยหัน มาพึงเทคโนโลยีประกอบกับการประกอบอาชี พงานการ
ให้บริ การมีความเสียงน้อย การลงทุนตํา การประกอบอาชีพด้านนี ปั จจุบนั จึงแพร่ หลาย เช่น บริ การทํา
ความสะอาด บริ การซักรี ดเสื อผ้า บริ การล้างรถยนต์ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ า การทํานายโชคชะตา เป็ นต้น
2. การประกอบอาชีพรับจ้ าง เป็ นการประกอบอาชีพโดยไม่ได้เป็ นผูป้ ระกอบการ แต่ตอ้ ง
ทํางานตามทีเจ้านายมอบหมาย ได้รับค่าตอบแทนเป็ นเงิน อาหาร ทีพักอาศัย และสิ งจําเป็ นอืน ๆ ปั จจุบนั
สังคมไทยส่วนใหญ่นิยมเป็ นลูกจ้าง เนืองจากความรับผิดชอบมีจาํ กัดไม่เสี ยงกับผลกําไรขาดทุน ซึงอาจ
ทํางานในสถานประกอบการขนาดใหญ่ หรื อขนาดเล็ก หรื อเป็ นธุ รกิ จการผลิตหรื อการบริ ก าร เช่ น
โรงงานพนักงานขาย พนักงานบริ ษทั พนักงานธนาคาร พนักงานบัญชี เป็ นต้น
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การประกอบอาชีพของบุคคลทุกคน ย่อมมุ่งหวังให้ตนเองประสบความสําเร็ จในอาชีพ หน้าที
การงานทังนัน และแนวทาง วิธีการทีจะนําไปสู่ความสําเร็ จ สามารถยึดเป็ นหลักการ แนวทางในการ
ประกอบอาชีพได้ทุกอาชีพ คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรยึดหลักในการปฏิบตั ิตน
ดังนี
. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่ มเฟื อยในการดํารงชีวิตอย่าง
จริ งจัง ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที ) ว่า “ความ
เป็ นอยูท่ ีต้องไม่ฟงเฟ้
ุ้ อ ต้องประหยัดไปในทางทีถูกต้อง” ปฏิบตั ิได้ดว้ ยวิธีจดบันทึกหรื อทําบัญชี
ครัวเรื อน
. ยึดถือการประกอบอาชีพด้ วยความถูกต้อง สุ จริต แม้จะตกอยูใ่ นภาวะขาดแคลนในการดํารงชีพ
ก็ตาม ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที ) ทีว่า “ความ
เจริ ญของคนทังหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลียงชีพของตนเป็ นหลักสําคัญ”
. ละเลิกการแก่ งแย่ งประโยชน์ และแข่งขันกันในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบต่อสู้กนั
อย่างรุ นแรงดังอดีต ซึงมีพระราชดํารัสเรื องนี ว่า “ความสุ ขความเจริ ญอันแท้จริ งนัน หมายถึง ความสุ ข
ความเจริ ญทีบุคคลแสวงหามาได้ดว้ ยความเป็ นธรรมทังในเจตนา และการกระทํา ไม่ใช่ได้มาด้วยความ
บังเอิญ หรื อด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผูอ้ ืน”
. ใฝ่ หาความรู้ ไม่ ห ยุด นิ งที จะหาทางในชี วิ ต หลุ ด พ้น จากความทุ ก ข์ย ากครั งนี โดยต้อ ง
ขวนขวายใฝ่ หาความรู้ ให้เกิ ดมีรายได้เพิมพูน ขึนจนถึงขันพอเพียงเป็ นเป้ าหมายสําคัญ พระราชดํารั ส
ตอนหนึงทีให้ความชัดเจนว่า “การทีต้องการให้ทุกคนพยายามที จะหาความรู้ และสร้างตนเองให้มนคงนี
ั
เพือตนเอง เพือทีจะให้ตวั เองมีความเป็ นอยูท่ ีก้าวหน้าทีมีความสุข พอมีพอกินเป็ นขันหนึ ง และขันต่อไป
ก็คือ ให้มีเกียรติว่ายืนได้ดว้ ยตัวเอง”
. ปฏิบัติตนในแนวทางทีดี ลดละสิ งยัวกิเลสให้หมดสิ นไป ทังนี ด้วยสังคมไทยทีล่มสลายลงใน
ครั งนี เพราะยังมีบุค คลจํานวนมิใช่น้อยทีดําเนิ น การโดยปราศจากละอายต่อแผ่นดิน พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทว่า “พยายามไม่ก่อความชัวให้เป็ นเครื องทําลายตัวทําลาย
ผูอ้ ืน พยายามลด พยายามละความชัวทีตัวเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่ตวั อยูเ่ สมอ พยายามรักษา และ
เพิมพูนความดีทีมีอยูน่ นให้
ั งอกงามสมบูรณ์ขึน” ทรงยําเน้นว่าคําสําคัญทีสุ ด คือ คําว่า “พอ” ต้องสร้าง
ความพอทีสมเหตุสมผลให้กบั ตัวเองให้ได้และเราก็จะพบกับความสุข
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาเป็ นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ทุกอาชีพ
เช่น อาชีพเกษตรกรรม อาชีพธุรกิจ ฯลฯ
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เศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพเกษตรกรรม
อาชีพเกษตรกรรม ถือว่าเป็ นอาชีพหลักและเป็ นอาชีพสําคัญของประเทศ ประชากรของไทย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ยังประกอบอาชีพนีอยู่ อาชีพเกษตรกรรมเกียวข้องกับการผลิต และการจัดจําหน่าย
สินค้าและบริ การทางด้านการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรนอกจากใช้ในการบริ โภคแล้วยังใช้เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตทางอุตสาหกรรมอีกด้วย ได้แก่ การทํานา การทําไร่ ทําสวน เลียงสัตว์ ฯลฯ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที )ได้พระราชทานพระราชดําริ ฯ ให้เกษตรกรซึงเป็ นคน
ส่วนใหญ่ของประเทศมีความแข็งแรงพอก่อนทีจะไปผลิตเพือการค้าหรื อเชิงพาณิ ชย์ โดยยึดหลักการ “ทฤษฎี
ใหม่” 3 ขัน คือ
ขันที มีความพอเพียง เลียงตัวเองได้บนพืนฐานของความประหยัดและขจัดการใช้จ่าย
ขันที รวมพลังกัน ในรู ปกลุ่ ม เพือการผลิต การตลาด การจัด การ รวมทังด้านสวัสดิ ก าร
การศึกษา การพัฒนาสังคม
ขันที สร้างเครื อข่าย กลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีหลากหลาย โดยประสาน
ความร่ วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคราชการในด้านเงินทุน การตลาด การผลิต
การจัดการและข่าวสารข้อมูล
ทฤษฎีใหม่เป็ นแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(รัชกาลที ) เกียวกับการจัดพืนทีดินเพือการอยูอ่ าศัยและมีชีวิตอย่างยังยืน โดยมีแบ่งพืนทีเป็ นส่วน ๆ
ได้แก่ พืนทีนํา พืนทีดินเพือเป็ นทีนาปลูกข้าว พืนทีดินสําหรับปลูกพืชไร่ นานาพันธุ์ และทีสําหรับอยู่
อาศัย/เลียงสัตว์ ในอัตราส่วน 3 : 3 : 3 : 1 เป็ นหลักการในการบริ หารการจัดการทีดินและนํา เพือ
การเกษตรในทีดินขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี
. มีการบริ หารและจัดแบ่งทีดินแปลงเล็ก ออกเป็ นสัดส่ วนทีชัดเจน เพือประโยชน์สูงสุ ดของ
เกษตรกร ซึงไม่เคยมีใครคิดมาก่อน
. มีการคํานวณโดยหลักวิชาการ เกียวกับปริ มาณนําทีจะกักเก็บให้พอเพียง ต่อการเพาะปลูกได้
ตลอดปี
. มีการวางแผนทีสมบูรณ์แบบ สําหรับเกษตรกรรายย่อย ขันตอน เพือให้พอเพียงสําหรับเลียง
ตนเองและเพือเป็ นรายได้
ขันที ทฤษฎีใหม่ขันต้น สถานะพืนฐานของเกษตรกร คือ มีพืนทีน้อย ค่อนข้างยากจน อยู่ในเขต
เกษตรนําฝนเป็ นหลัก โดยในขันที นี มีวตั ถุประสงค์เพือสร้างเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพด้าน
อาหารประจําวัน ความมันคงของรายได้ ความมันคงของชี วิ ต และความมันคงของชุ ม ชนชนบท
เป็ นเศรษฐกิจ พึงตนเองมากขึ น มีการจัด สรรพืนที ทํากิน และทีอยู่อาศัย ให้แบ่งพืนที ออกเป็ น ส่ ว น
ตามอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ซึงหมายถึง พืนทีส่วนทีหนึงประมาณ % ให้ขุดสระเก็บกักนํา เพือใช้เก็บ
กักนําฝนในฤดูฝนและใช้เสริ มการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลียงสัตว์นาและพื
ํ
ชนําต่าง ๆ (สามารถ
เลียงปลา ปลูกพืชนํา เช่น ผักบุง้ ผักกะเฉดฯ ได้ดว้ ย) พืนทีส่วนทีสองประมาณ % ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน
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เพือใช้เป็ นอาหารประจําวันในครัวเรื อนให้เพียงพอตลอดปี เพือตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึงตนเองได้
พืนที ส่ ว นทีสามประมาณ % ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืน ต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุน ไพร ฯลฯ เพือใช้เป็ น
อาหารประจําวัน หากเหลือบริ โภคก็นาํ ไปจําหน่ าย และพืนทีส่ วนทีสี ประมาณ % ใช้เป็ นทีอยู่อาศัย
เลียงสัตว์ และโรงเรื อนอืน ๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ ยหมัก โรงเรื อน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์
ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวหลังบ้าน เป็ นต้น)
ทฤษฎีใหม่ขันก้าวหน้ า เมือเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ลงมือปฏิบตั ิตามขันทีหนึงในทีดิน
ของตนเป็ นระยะเวลาพอสมควรจนได้ผลแล้ว เกษตรกรก็จะพัฒนาตนเองจากขัน “พออยูพ่ อกิน” ไปสู่ขนั
“พอมีอนั จะกิน” เพือให้มีผลสมบูรณ์ยงขึ
ิ น จึงควรทีจะต้องดําเนิ นการตามขันทีสองและขันทีสามต่อไป
ตามลําดับ (มูลนิธิชยั พัฒนา, )
ขันที ทฤษฎี ใหม่ ขั นกลาง เมือเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบตั ิในทีดินของตนจน
ได้ผลแล้ว ก็ตอ้ งเริ มขันทีสอง คือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรู ปกลุ่ม หรื อ สหกรณ์ ร่ วมแรง ร่ วมใจกัน
ดําเนินการในด้าน
(1) การผลิต เกษตรกรจะต้องร่ วมมือในการผลิตโดยเริ มตังแต่ ขันเตรี ยมดิน การหาพันธุพ์ ืช ปุ๋ ย
การหานํา และอืน ๆ เพือการเพาะปลูก
(2) การตลาด เมือมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรี ยมการต่าง ๆ เพือการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์
สูงสุด เช่น การเตรี ยมลานตากข้าวร่ วมกัน การจัดหายุง้ รวบรวมข้าว เตรี ยมหาเครื องสี ขา้ ว ตลอดจนการ
รวมกันขายผลผลิตให้ได้ราคาดี และลดค่าใช้จ่ายลงด้วย
(3) ความเป็ นอยู่ ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีความเป็ นอยูท่ ีดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพืนฐาน
ในการดํารงชีวิต เช่น อาหารการกินต่าง ๆ กะปิ นําปลา เสือผ้า ทีพอเพียง
(4) สวัสดิการ แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริ การทีจําเป็ น เช่น มีสถานีอนามัยเมือยามป่ วย
ไข้ หรื อมีกองทุนไว้ให้กยู้ มื เพือประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ
(5) การศึกษา มีโรงเรี ยนและชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริ มการศึกษา เช่น มีกองทุนเพือ
การศึกษาเล่าเรี ยนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง
(6) สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็ นที
ยึดเหนียว
กิจกรรมทังหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รั บความร่ วมมือจากทุ กฝ่ ายทีเกียวข้อง ไม่ว่าส่ ว น
ราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนันเป็ นสําคัญ
ขันที ทฤษฎีใหม่ขันก้าวหน้ า เมือดําเนินการผ่านพ้นขันทีสองแล้ว เกษตรกรจะมีรายได้ดีขึน
ฐานะมันคงขึ น เกษตรกรหรื อกลุ่มเกษตรกรก็ ค วรพัฒ นาก้า วหน้าไปสู่ ข ันที สามต่ อ ไป คื อ ติ ด ต่ อ
ประสานงานเพือจัดหาทุน หรื อแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรื อบริ ษทั ห้างร้านเอกชน มาช่วยในการทําธุรกิจ
การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทังนี ทังฝ่ ายเกษตรกรและฝ่ ายธนาคารกับบริ ษทั จะได้รับประโยชน์
ร่ วมกัน กล่าวคือ
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(1) เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูง (ไม่ถกู กดราคา)
(2) ธนาคารกับบริ ษทั สามารถซือข้าวบริ โภคในราคาตํา (ซือข้าวเปลือกจากเกษตรกรมาสีเอง)
(3) เกษตรกรซื อเครื องอุ ป โภคบริ โภคได้ใ นราคาตํา เพราะรวมกัน ซื อเป็ นจํา นวนมาก
(เป็ นร้านสหกรณ์ซือในราคาขายส่ง)
(4) ธนาคารกับบริ ษ ัทจะสามารถกระจายบุ ค ลากร (เพือไปดําเนิ น การในกิ จกรรมต่ าง ๆ ให้
เกิดผลดียงขึ
ิ น)
ในปัจจุบนั นี ได้มีการนําเอาเกษตรทฤษฎีใหม่ไปทําการทดลองขยายผล ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
และโครงการอัน เนื องมาจากพระราชดําริ รวมทังกรมวิชาการเกษตรได้ด าํ เนิ นการจัด ทําแปลงสาธิ ต
จํานวน แห่ ง กระจายอยู่ทวประเทศ
ั
นอกจากนี กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพภาค กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีการดําเนินงานให้มีการนําเอาทฤษฎีใหม่นีไปใช้อย่างกว้างขวางขึน

แผนภาพ จําลองการจัดสัดส่ วนพืนทีตามแนวทฤษฎีใหม่
ระบบการจัดการพืนที
1. สระนํา ขนาดประมาณ ไร่ ไว้เก็บกักนําและเลียงปลาไว้บริ โภค
2. นาข้าว ประมาณ ไร่ ปลูกข้าวไว้บริ โภค และปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล
3. ไม้ผลทีเหมาะกับสภาพดินฟ้ าอากาศ ประมาณ ไร่ ควรเป็ นแบบผสมผสาน และพึงพาอาศัย
กันเป็ นชัน ๆ เช่น
- ไม้ผลหรื อไม้ใช้สอยขนาดใหญ่ ต้นสูง เช่น สะตอ, มังคุด ฯลฯ
- ไม้ผลพุ่มขนาดกลาง เช่น มะม่วง ลําไย ขนุน ชมพู่ ส้มโอ ฯลฯ
- ไม้ผลพุ่มเตีย เช่น มะนาว ส้มเขียวหวาน ส้มจีด ฯลฯ
- ไม้ผลและพืชผักขนาดเล็ก เช่น มะเขือ พริ ก กระเพรา ผักหวาน ฯลฯ
- ผักสวนครัว เช่น ตะไคร้ และพืชผัก ฯลฯ
- ผักประเภทเถา เกาะต้นไม้ใหญ่ เช่น ตําลึง, ฟัก, บวบ, ถัวชนิดต่างๆ, พริ กไทย ฯลฯ
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- ผักเลือยกินหัว เช่น มัน ขิง ข่า
4. ทีอยูอ่ าศัยตามสภาพ คอกปศุสตั ว์ และพืชผักสวนครัวทีต้องการแสงแดด และแปลงปุ๋ ยหมัก
(หากไม่ใช่มุสลิม แนะนําให้เลียงหมูหลุม) ใช้เนื อทีประมาณ ไร่ จัดระบบภูมิศาสตร์ และ
สิ งแวดล้อมทีดี
5. แนวรัวควรเป็ นพืชสวนครัวรั วกินได้ เช่น หากมีเสารัวควรปลูกแก้วมังกร ระหว่างเสารั ว
ควรเป็ นผักหวาน, ชะอม, ต้นแค, มะละกอ ฯลฯ
6. รอบ ๆ ขอบสระนํา ปลูกพืชผักได้ตามสภาพ เช่น กล้วย, อ้อย, มะรุ ม, แค ส่ วนของสระด้านใน
ควรปลูกหญ้าแฝกกันการพังทลายของดินลงสระ
หมายเหตุ การออกแบบวางผัง ควรคํานึงถึงสภาพพืนทีของแต่ละรายตามสภาพจริ ง
เศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพธุรกิจ
ธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจประเภทการผลิต การค้า หรื อบริ การ ล้วนแต่มีความสําคัญ
อย่างยิงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม เนืองจากผลประกอบการทางธุรกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และความเจริ ญเติบโตของประเทศ การดําเนินธุรกิจในประเทศไทยทีผ่านมามีเป้ าหมายการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจด้วยระบบทุนนิยมทีกระตุน้ ให้คนบริ โภคตลอดเวลาและมากยิงขึ น เพือผลตอบแทนสูงสุ ด
โดยไม่คาํ นึงถึงวิธีการอันชอบธรรมการขยายตัวของผลผลิตมุ่งการพึงพาอุปสงค์ เทคโนโลยี และทุนจาก
ต่างประเทศ ทําให้ความสามารถในการพึงพาตนเองตําลง องค์กรธุรกิจถูกครอบงําความคิดจากกระแส
โลกาภิวตั น์ดา้ นลบ ส่งผลกระทบต่อค่านิยมและทัศนคติทีเน้นความรํารวยและความสะดวกสบายเป็ น
เป้ าหมาย เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม และขาดจิตสํานึกต่อสาธารณะ องค์กรธุรกิจต้องเผชิญ
กับความเสียงภายใต้เงือนไขในระบบเศรษฐกิจโลกทีมีความสลับซับซ้อนและมีการเปลียนแปลงรอบด้าน
ดังนัน การปรับตัวต่อกระแสโลกาภิวตั น์ จึงจําเป็ นต้องอาศัยการเรี ยนรู้และการยืนหยัดอยู่บน
พืนฐานของการพึงพาตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือสร้างศักยภาพการดําเนิ นธุรกิจ
เพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างภูมิคุม้ กันต่อผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก ในบริ บท
ของความเชื อมันต่ อการนําปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งไปใช้ในองค์ก รจากประเด็ น ต่ างๆ ได้แ ก่
เศรษฐกิ จ พอเพีย งใช้ได้ผลดี เฉพาะในภาคเกษตร เศรษฐกิ จ พอเพีย งคื อการประหยัด และไม่เป็ นหนี
การแสวงหากําไรขัดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะสมกับ
ธุรกิ จในยุคโลกาภิ ว ตั น์ เมือพิจ ารณาจากแนวคิ ด หลัก การ และองค์ประกอบต่ างๆ ของปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถอธิบายในประเด็นดังกล่าว ดังนี
เนืองจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้นาํ ไปประยุกต์ใช้กบั ภาคเกษตรในระยะแรก เพราะมี
ความขัดสนสูงกว่าภาคอืนๆ ทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ผลดีเฉพาะภาคเกษตร
เท่ านัน ซึ ง ดร.สุ เมธ ตัน ติ เวชกุล ( : ) ได้อธิ บายว่ า “เศรษฐกิ จพอเพีย งมิได้จ าํ กัด เฉพาะของ
เกษตรกรหรื อชาวไร่ ชาวนาเพียงเท่านัน แต่เป็ นเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพ ทังทีอยู่ในเมืองและอยู่ใน
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ชนบท เช่น ผูท้ ีเป็ นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมและบริ ษทั ในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าจะต้องขยาย
กิจการเพราะความเจริ ญเติบโตของเนืองาน โดยอาศัยการขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป หรื อหากจะกูย้ ืมก็
กระทําตามความเหมาะสม ไม่ใช่กมู้ าลงทุนจนเกิน ตัวจนไม่เหลือทีมันให้ยืนอยู่ได้ ต้องรู้จกั ใช้จ่าย ไม่
ฟุ่ มเฟื อยเกิ น ตัว ” อย่า งไรก็ ต าม เมือพิ จ ารณาตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งทังในด้า น
องค์ประกอบและเงือนไข จะเห็น ได้ว่ า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสามารถนําไปใช้ได้ในทุ ก
ระดับและประกอบอาชีพได้ในทุกสาขาไม่จาํ กัดเฉพาะภาคเกษตร การประยุกต์ใช้กบั ภาคธุรกิจและภาค
เศรษฐกิจอืนๆ มีความสําคัญมาก เนืองจากแนวโน้มสังคมไทยเป็ นสังคมเมืองมากขึน และการผลิตของภาค
ธุรกิ จมีสัดส่ วนสู งมาก หากภาคธุรกิจไม่ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเป็ นแนวทางแล้ว ยากทีจะเกิ ด
ความพอเพียง (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, 2550: 18)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําทางการบริ หารธุ รกิจ โดยไม่ปฏิเสธระบบการตลาด
แต่เป็ นเครื องชีนําการทํางานของกลไกตลาดให้มีเสถียรภาพดีขึน และไม่ขดั กับหลักการแสวงหากําไร จึง
ไม่จาํ เป็ นต้องลดกําไรหรื อลดกําลังการผลิตลง แต่การได้มาซึงกําไรของธุรกิจ ต้องอยูบ่ นพืนฐานของการ
ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ืน หรื อแสวงหาผลกําไรเกินควรจากการเบียดเบียนประโยชน์ของสังคม ตลอดจน
ต้องคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรในธุรกิจอย่าง ประหยัดและมีคุณภาพ ดังพระราชดํารัสเนืองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาวันที 4 ธันวาคม 2550 ความว่า (พิพฒั น์ ยอดพฤติการ, 2551ก: 2)
“ในเรืองเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ไม่ ใช่ เพียงพอ ไม่ ได้ หมายความว่ า ให้ ทํากําไรเล็กๆ น้ อยๆ
เท่ านันเอง ทํากําไรก็ทํา ถ้ าเราทํากําไรได้ ดี มันก็ดี แต่ว่าขอให้ มนั พอเพียง ถ้ าท่ านเอากําไรหน้ าเลือดมาก
เกินไป มันไม่ใช่ พอเพียง นักเศรษฐกิจเขาว่าพระเจ้าอยู่หัว นีคิดอะไรแปลกๆ ก็แปลกสิ ขายไม่ ให้ ได้ กําไร
ซืออะไรไม่ขาดทุน เป็ นเศรษฐกิจพอเพียง คือไม่ต้องหน้ าเลือด แล้วไม่ใช่ จะมีกําไรมากเกินไป หรือน้ อย
เกินไป ให้ พอเพียง ไม่ใช่ เรืองของการค้าเท่ านันเอง เป็ นเรืองของการพอเหมาะพอดี”
นอกจากนี ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ปฏิเสธการเป็ นหนี หรื อการกูย้ ืมเงินเพือการลงทุน
ในภาคธุรกิจ โดยยังคงมุ่งสร้างประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุ ดในการผลิต เพือความก้าวหน้าของ
องค์กร แต่เน้นการบริ หารความเสียงตํา กล่าวคือ การกูย้ มื เงินเพือลงทุนทางธุรกิจ จะต้องมีการวิเคราะห์
และประเมินความเสียงทีจะกระทบต่อธุรกิจ โดยคํานึ งถึงหลักความคุม้ ค่าและกําหนดมาตรการรองรับ
ความเสียงที จะเกิดขึน (พิพฒั น์ ยอดพฤติการ, 2551ข: 1)
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่ งเสริ มให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างยังยืนในระยะยาว
และสร้างความพร้อมสําหรับการเปลียนแปลงในอนาคต ธุรกิจทีใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะ
แข่ ง ขัน อย่างพอประมาณตามศัก ยภาพของตนเอง โดยทํา ธุ ร กิ จ ที มี ค วามชํา นาญหรื อ สร้ างความรู้
เพือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการแข่งขันที ดีขึน
ดังนัน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่สนับสนุ นระบบเศรษฐกิจปิ ดทีไม่เกียวข้องกับ
ใครไม่คา้ ขาย ไม่ส่งออก หรื อหันหลังให้กบั กระแสโลกาภิวตั น์ แต่เป็ นปรัชญาที เน้นการพัฒนาอย่างเป็ น
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ขันตอนบนรากฐานทีเข้มแข็ง โดยองค์กรธุรกิจต้องรู้เท่าทันความสามารถของตนเอง ใช้หลักตนเป็ นทีพึง
ของตนเองให้ได้ก่อน จากนันจึงพัฒนาตนเอง เพือให้ธุรกิจมีคุณภาพและเข้มแข็งขึน สามารถเป็ นทีพึงแก่
ผูอ้ ืนได้ และนําไปสู่สังคมทีมีการเกื อกูลซึงกันและกันได้ในทีสุ ด (สุ ทิน ลีปิ ยะชาติ, นริ สา พิชยั วรุ ตมะ
และอาทิสุดา ณ นคร, 2550: 9)
จากการรายงานของโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติประจําประเทศไทย เรื อง “เศรษฐกิ จ
พอเพียงกับการพัฒนาคน” ในปี 2550 ได้สนับสนุ น การนําหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ใน
ภาคธุรกิจว่า เศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ด้วยการสร้างข้อปฏิบตั ิ
ในการทําธุร กิจที เน้น ผลกําไรระยะยาวในบริ บทที มีการแข่ งขัน การบริ หารธุรกิ จให้เกิด กําไรในโลก
ทุกวันนี มีความซับซ้อนมากกว่าการคิดถึงต้นทุนและผลตอบแทน ธุรกิจต้องคํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
จากทุกกลุ่ม ตังแต่นายจ้างไปจนถึงลูกค้าและสังคมโดยรวม อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังต้องตระหนักถึงความ
เสียงทีมีโอกาสเกิดขึนได้ตลอดเวลาในสภาพแวดล้อมทีมีการแข่งขันสูงและมีการเปลียนแปลงอย่างผูน้ าํ
ธุรกิจกับการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรรวดเร็ ว (สุทิน ลีปิ ยะชาติ, นริ สา พิชยั วรุ ตมะ และอาทิสุดา
ณ นคร, 2550 : 8) จะเห็นได้ว่า แท้จริ งแล้วปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหลักการเกียวกับการพัฒนา
ตนเอง เพือเพิมความสามารถในการตอบสนองกิจการต่างๆ รอบด้าน โดยไม่ จํากัดเฉพาะภาคเกษตร
องค์กรทีต้องการเติบโตได้อย่างยังยืนท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์จาํ เป็ นต้องนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ ซึงไม่ขดั กับหลักการแสวงหากําไร โดยอยูบ่ นพืนฐานของการไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ืน
และคํานึงถึงความเสียงทีจะกระทบต่อธุรกิจ

เรืองที

โครงการและแผนงานประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

การประกอบอาชีพของคนเรามีมากมายหลากหลายอาชีพ เช่น เกษตรกรรม การปศุสัตว์ การป่ าไม้
การขนส่ง อุตสาหกรรม การค้าขาย การแกะสลักไม้ การเจียระไนพลอย การทอผ้า ฯลฯ อย่างไรก็ตาม
การทีจะคิดประกอบอาชีพใด ๆ นัน จะต้องผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ โดยมีขอ้ มูลต่าง ๆ
อยู่ม าก เพีย งพอที จะมาใช้ใ นการตัด สิ น ใจประกอบอาชี พนันได้ เมือคิ ด แล้ว ก็ ค วรกําหนด ให้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เพือให้เห็นเป็ นขันตอน แสดงถึงความต่อเนื อง มองเห็นข้อบกพร่ องหรื อข้อมูลทีขาด
ไปได้ เพือความสมบูรณ์ของโครงการและแผนงานการดําเนินงาน
การจัดทําโครงการและแผนงานประกอบอาชีพ หรื อโครงงานการประกอบอาชีพ มีความสําคัญ
และจําเป็ นต่อการประกอบอาชีพเพราะถือว่าได้มีการคิดไตร่ ตรองไว้ล่วงหน้าแล้ว จึงลงมือปฏิบตั ิ ความ
ผิดพลาดทังหลายย่อมน้อยลงโดยเฉพาะการวางแผนการดําเนินงานนันจะมีความชัดเจนเกียวกับแผนการ
ผลิต แผนการลงทุน และแผนการตลาด
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ประโยชน์ ของโครงงานการประกอบอาชีพ
1. ทําให้การประกอบอาชีพบรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ มีระบบการทํางานและลด
การทํางานทีซําซ้อนกัน
2. ช่วยให้การใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ช่ว ยให้เจ้าของกิ จการมีความเชือมันในการบริ หารงาน และเมือเกิด ปั ญ หาขึ นเพราะมีการ
วางแผน และคิดอย่างรอบคอบมาแล้ว
4. ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบขันตอนการดําเนินงาน และความสําเร็ จของเป้ าหมาย
องค์ประกอบของโครงการการประกอบอาชีพ
เมือตัดสินใจเลือกอาชีพ และมีการวิเคราะห์ความพร้อม และความเป็ นไปได้ของอาชีพที
ตัดสินใจเลือกแล้ว ขันตอนต่อไปคือ การเขียนโครงงานการประกอบอาชีพทีตัดสินใจเลือก การเขียน
โครงงานการประกอบอาชีพ มีองค์ประกอบหรื อหัวข้อทีต้องเขียนดังนี
1. ชือโครงงาน ควรตังชือโครงการทีสือความหมายได้ชดั เจน เช่น โครงการเลียงไก่กระทง
โครงงานขายผักปลอดสารพิษ โครงการจําหน่ายอาหารสําเร็ จรู ป เป็ นต้น
2. เหตุผล/แรงจูงใจในการทําโครงงาน ให้เขียนถึงเหตุผลทีเลือกทําโครงการนัน เช่น เป็ นอาชีพที
เป็ นความต้องการของตลาด/ชุมชน หรื อตัวผูป้ ระกอบอาชีพมีความถนัด ความสนใจ ในอาชีพนัน ๆ
อย่างไร เป็ นต้น
3. วัตถุประสงค์ ให้เขียนวัตถุประสงค์ในการทําโครงการนัน ๆ ให้ชดั เจน เช่น เพือให้มี
ประสบการณ์ในการทําอาชีพนัน ๆ หรื อเพือศึกษาความเป็ นไปได้ของตนเองในการประกอบอาชีพนัน ๆ
4. เป้าหมาย ควรกําหนดเป้ าหมายในเชิงปริ มาณและคุณภาพให้ชดั เจน เช่น การเลียงไก่กระทง
จะเลียง 5 รุ่ น รุ่ นละกีตัว
5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตังแต่เริ มต้นจนสินสุดโครงการ ใช้เวลาดําเนินการนานแค่ไหน
เริ มต้นโครงการเมือใด จะสิ นสุดโครงการหรื อขยายกิจการช่วงใด
6. สถานทีประกอบการ ต้องระบุทีตังของสถานทีทีจะประกอบอาชีพนัน
7. การดําเนินงาน ให้เขียนแสดงขันตอนการดําเนินงานอย่างละเอียดตังแต่ขนวางแผนปฏิ
ั
บตั ิการ
การปฏิบตั ิการตามแผน และประเมินปรับปรุ ง การเขียนแผนการดําเนินงานการประกอบอาชีพ ควรมี
องค์ประกอบหรื อหัวข้อ ดังนี
.1 แผนการผลิต ให้เสนอรายละเอียดว่าในการผลิต หรื อขายสินค้าหรื อบริ การ ตามโครงการ
ทีกําหนดนัน มีขนตอนการผลิ
ั
ตอย่างไร และกําหนดเวลาตามขันตอนนัน ไว้อย่างไร
7.2 แผนการลงทุน ให้ระบุว่าทีมาของเงินทุนทีใช้ในโครงการประกอบอาชีพนัน ได้มา
อย่างไร เงินทุนออกเอง หรื อกูย้ มื มาจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ
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7.3 แผนการตลาด ให้เสนอรายละเอียดว่าสินค้า หรื อบริ การในโครงการประกอบ อาชีพนัน ๆ
มีลกู ค้าทีคาดหวังจํานวนเท่าใด และจะวางแผนเพือขยายตลาดให้ กว้างขวางขึน อย่างไร ในระยะเวลาใด
8. ปัญหาและแนวทางแก้ไข ให้ระบุปัญหาทีคาดว่าจะเกิดขึนกับการประกอบอาชีพนัน ๆ
9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ แสดงให้เห็นถึงผลของการดําเนินงานในการประกอบอาชีพในด้านต่าง ๆ
เช่น ด้านความรู้และประสบการณ์ทีได้รับ ด้านกําไร และความพึงพอใจต่าง ๆ
10. ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ระบุชือผูท้ ีเป็ นเจ้าของกิจการ หรื อรับผิดชอบโครงการในกรณี ทีมีผู้
ร่ วมโครงการหลาย ๆ คน ก็ให้ชือผูร้ ่ วมโครงการทังหมดด้วย
การกําหนดโครงงานการประกอบอาชีพทีตัดสินใจเลือก ก่อนการเริ มต้นเขียนโครงงานการ
ประกอบอาชีพทีตัดสินใจเลือก มีความจําเป็ นต้องศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ในอาชีพนัน ๆ ดังนี
1. ศึกษาสํารวจความต้องการของตลาด โดยการสํารวจสภาพ และความต้องการ ของชุมชน ทีจะ
เป็ นแหล่งประกอบอาชีพเกียวกับ จํานวนประชากร ลักษณะเฉพาะของประชากรซึงประกอบด้วย เพศ
อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษาความต้องการสินค้าและบริ การในอาชีพนัน ๆ จํานวนและอุปนิสยั ใน
การซือของประชากรในพืนที สภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทีคาดว่าจะเกิดขึน เช่น มีคู่แข่งขันขาย
สินค้าหรื อบริ การประเภทเดียวกันในพืนทีนัน เป็ นต้น
2. ทําเลทีตังกิจการ จะต้องพิจารณาว่า ทําเลทีตังกิจการทีจะประกอบอาชีพทีตัดสินใจเลือกนัน
มีลกั ษณะทีจําเป็ นในสิ งต่อไปนี หรื อไม่เพียงใด การคมนาคม ขนส่งสะดวกหรื อไม่ สภาพแวดล้อม
เหมาะสมหรื อไม่ มีคู่แข่งขันทีขายสินค้าบริ การ ประเภทเดียวกันหรื อไม่ ถ้ามีจะแก้ปัญหาอย่างไร
3. สํารวจความพร้อมของตนเองในทุกด้าน เช่น ด้านความรู้ ความสามารถในอาชีพ ด้านปัจจัย
การผลิตต่าง ๆ ว่ามีความพร้อมหรื อไม่ อย่างไร ถ้าไม่พร้อมจะแก้ปัญหาอย่างไร
4. ศึกษาความเป็ นไปได้ของอาชีพ จะต้องพิจารณาว่าอาชีพทีเลือกนันจะทําให้รายได้มากน้อย
เพียงใด คุม้ กับทุนทีลงไปหรื อไม่ จะใช้เวลาเท่าใดจึงจะคุม้ ทุน รายได้หรื อกําไรเพียงพอจะเลียงชีพ
หรื อไม่ หากรายได้ไม่เพียงพอจะแก้ปัญหาอย่างไร เมือได้ศึกษารวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว และเห็นว่ามี
แนวทางจะดําเนินโครงการได้ ก็เริ มลงมือเขียนโครงการการประกอบอาชีพ ตามหัวข้อทีกําหนด
ตัวอย่าง การเขียนโครงงานการประกอบอาชีพ
. ชือโครงการ โครงการจําหน่ายอาหารสําเร็ จรู ป
. ชือ ผูด้ าํ เนินโครงการ.......................................
. ชือ อาจารย์ทีปรึ กษาโครงการ...........................
. หลักการและเหตุผล อาหารเป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับทุกคน เราต้องรับประทานอาหารทุกวัน
คนในหมู่บา้ นของกลุ่มผูด้ าํ เนินโครงการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนอกบ้าน มักไม่มีเวลาประกอบอาหารเอง
ใกล้หมู่บา้ นยังมีสาํ นักงานของเอกชนซึงมีพนักงานจํานวนมาก แต่ในบริ เวณนีมีร้านจําหน่ายอาหาร
สําเร็ จรู ปน้อยคุณภาพอาหารและการบริ การไม่ค่อยดี ไม่มีร้านจําหน่ายอาหารสําเร็ จรู ปทีมีคุณภาพดี และ

32
ราคาปานกลาง สมาชิกของกลุ่มมีความสามารถในการประกอบอาหารได้ดี และบริ เวณบ้านของสมาชิกมี
สถานทีกว้างเหมาะทีจะจัดเป็ นร้านจําหน่ายอาหาร จึงได้จดั ทําโครงการจําหน่ายอาหารสําเร็ จรู ป
. วัตถุประสงค์
. เพือให้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพจําหน่ายอาหารสําเร็ จรู ป
. เห็นช่องทางและมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพจําหน่ายอาหารสําเร็ จรู ป
. สามารถนําความรู้ทีได้จากการเรี ยนและประสบการณ์การปฏิบตั ิโครงงานอาชีพไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
. เป้ าหมาย
ด้านปริ มาณ ปรุ งและจําหน่ายอาหารสําเร็ จรู ปในวันเสาร์และวันอาทิตย์
ด้านคุณภาพ นักเรี ยนทุกคนในกลุ่มเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
. ระยะเวลาดําเนินโครงการตลอดโครงการตังแต่เปิ ดภาคเรี ยนจนถึงปิ ดภาคเรี ยน
(20 พฤษภาคม - กันยายน และ พฤศจิกายน – มีนาคม )
. สถานทีประกอบอาชีพ บ้านเลขที.....หมู่ที.....ตําบล............อําเภอ.............จังหวัด................
. งบประมาณ
. แหล่งเงินทุน เงินสะสมของสมาชิกกลุ่ม คนละ , บาท
9.2 จํานวนเงินทุนเริ มโครงการ ,000 บาท
. ทรัพย์สินถาวร โต๊ะ เก้าอี ถ้วย ชาม และเครื องครัว ส่วนหนึงยืมใช้ชวคราว
ั
/ จัดซือ
. ทรัพย์สินสินเปลือง อาหารสด ซือเป็ นรายวัน
9.5 เงินทุนขยายกิจการ หากกิจกรรมประสบความสําเร็ จก็จะนํากําไรมาขยายกิจการ
. กําไร (คาดการณ์) ในระยะเริ มแรกมีกาํ ไรประมาณวันละ - บาท
. ขันตอนการดําเนินงาน
. การเตรี ยมการ
- ศึกษาสํารวจข้อมูล
- เขียนโครงการ
- ขออนุมตั ิโครงการ
- เตรี ยมหาทุน
- กําหนดรายการอาหารทีจะปรุ งจําหน่าย
- ประชาสัมพันธ์ให้ลกู ค้าเป้ าหมายทราบ
2 การเตรี ยมสถานที
- จัดตกแต่งสถานที
- เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์

33
ขันตอนการดําเนินงานอย่างละเอียด
- ศึกษาหาความรู้เบืองต้นเกียวกับการปฏิบตั ิงานอาชีพ
- ศึกษาสํารวจข้อมูลต่าง ๆ เพือสํารวจความสนใจประกอบการเลือกอาชีพ
- วิเคราะห์ขอ้ มูล
- ตัดสินใจเลือกอาชีพ
- ศึกษาวิธีเขียนโครงงานอาชีพ
- ขออนุมตั ิโครงงานอาชีพ
- ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิมเติม
- กําหนดรายการอาหารทีจะจําหน่าย
- ประชาสัมพันธ์บอกกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
- เตรี ยมอุปกรณ์การปรุ งอาหาร ภาชนะต่าง ๆ
- ตกแต่งสถานที
- ลงมือปรุ งอาหารจําหน่าย โดยสับเปลียนหมุนเวียนการปฏิบตั ิหน้าทีดังนี
ซืออาหารสด
ตกแต่ง / ทําความสะอาดร้าน / ล้างภาชนะ บริ การลูกค้า เก็บเงิน – ทําบัญชี
- ประเมินการปฏิบตั ิงานเป็ นรายวัน / รายสัปดาห์
- ประเมินสรุ ปเมือปฏิบตั ิงานเสร็ จสิน
- เสนอแนะแนวทางการพัฒนาอาชีพ
. ปัญหาและแนวทางแก้ไข
. ปัญหา ทีคาดว่าจะเกิดขึนระหว่างปฏิบตั ิงาน
1) ลูกค้ามีไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
) ประสบการณ์ในการจําหน่ายสินค้าไม่เพียงพอ
. แนวทางแก้ไข
) นําอาหารสําเร็ จรู ปใส่ถุงไปจําหน่ายตามบ้าน / ชุมชน
) ขอคําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึ กษาเป็ นระยะ
. ผลทีคาดว่าจะได้รับ
. ด้านความรู้และประสบการณ์ นักเรี ยนทุกคนมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
. ด้านผลผลิต ทรัพย์สิน กําไร นักเรี ยนมีรายได้ระหว่างเรี ยน ทําให้เห็นคุณค่าของการ
ประกอบอาชีพ แบ่งเบาภาระผูป้ กครอง
ลงชือผูเ้ สนอโครงการ…………………………………..
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โครงการการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดทําโครงงานการประกอบอาชีพ มีความสําคัญ และจําเป็ นต่อการประกอบอาชีพเพราะถือว่า
ได้มีก ารวางแผน ก่ อนลงมือปฏิบัติ ความผิด พลาดทังหลายย่อมน้อยลงโดยเฉพาะการวางแผนการ
ดําเนิ น งานนันจะมีความชัดเจนเกี ยวกับ แผนการผลิต แผนการลงทุ น และแผนการตลาด การจัดทํา
โครงงานการประกอบอาชีพทีดี ย่อมทําให้การประกอบอาชีพบรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้
มีระบบการทํางาน และลดการทํางานทีซําซ้อนกัน ทําให้การใช้ทรั พยากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ
ช่วยให้เจ้าของกิจการมีความเชือมันในการบริ หารงาน และเมือเกิดปัญหาขึนก็สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างดี เพราะมีก ารวางแผน และคิดอย่างรอบคอบมาแล้ว ช่วยให้เจ้าของกิจ การสามารถตรวจสอบ
ขันตอนการดําเนินงาน และความสําเร็ จ ของเป้ าหมายได้อย่างต่อเนือง
การจัด ทํา โครงงานการประกอบอาชี พ สามารนํา หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุกต์ใช้ในการวางแผน การดําเนิ นงานได้ โดยจะเห็นได้ว่ า “เศรษฐกิจพอเพียงจริ งๆ คือหลักการ
ดําเนิ น ชีวิ ตที จริ งแท้ทีสุ ด กรอบแนวคิด ของหลัก ปรัชญามุ่งเน้นความมันคงและความยังยืนของการ
พัฒนา อันมีคุณลักษณะทีสําคัญ คือ สามารถประยุกต์ใช้ในทุกระดับ ตลอดจนให้ความสําคัญกับคําว่า
ความพอเพียง ทีประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุม้ กันทีดีในตัว ภายใต้เงือนไขของ
การตัดสิ นใจและการดําเนิ น กิจกรรมที ต้องอาศัยเงือนไขความรู้และเงื อนไขคุณธรรม” หรื อทีเรี ยกว่ า
3 ห่วง และ 2 เงือนไข ดังนี
ความพอประมาณ ได้แก่ เรี ยบง่าย ประหยัด การทําอะไรทีพอเหมาะพอควร สมดุลกับอัตภาพ
ศัก ยภาพของตนและสภาวะแวดล้อ ม ตามความสามารถของแต่ ละคน พอประมาณกับภู มิ สัง คม
สิ งแวดล้อม สถานการณ์ การทํางานทุกอย่างต้องเรี ยบง่าย ประหยัด อย่าทํางานให้ยุ่ง ทําให้ง่ายต่อการ
เข้าใจ มีกาํ หนดการทํางานตามลําดับขันตอน และมีการปฏิบตั ิชดั เจน เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต้องรู้ ว่ านัก ศึก ษาต้องการอะไร ผูใ้ ช้บัณ ฑิต ต้องการอะไร เพราะทุ ก กิ จกรรม ทุก งานที ทํามีต ้น ทุ น
อย่าทํางานทิงๆ ขว้าง ๆ การทํางานต้องมีประโยชน์ มีผลผลิตทีเกิดขึน
ความมีเหตุผล คือ การคิด ฟัง ปฏิบตั ิ การทํางานต้องใช้หลักความรู้ในการทํางาน วางแผนงาน
ต้องระมัดระวัง ต้องใช้หลักวิชาการช่วยสนับสนุน อย่าใช้ความรู้สึกและอารมณ์ในการทํางาน ทุกคนมี
ศักยภาพในการทํางาน การพัฒนาตัวเองต้องเกิดขึนจากภายในตัวเองของแต่ละคน จึงต้องแสดงศักยภาพ
ออกมาให้ได้
มีระบบภูมคิ ้มุ กันในตัวทีดี คือ ต้องมีแผนกลยุทธ์ เช่น เป็ นอาจารย์ตอ้ งมีแผนการสอน องค์กร
ต้องมีแผนกลยุทธ์ เป็ นต้น การทํางานต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องมองภาพรวม ทุกคนมีส่วนร่ วม คือ
การประสานงาน และการบูรณาการปรับวิธีการทํางาน หน่ วยงานองค์กรต้องมีธรรมาภิบาลเพือเป็ นการ
สร้างภูมิคุน้ กันภายในตัว
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มีความรู้ การเรี ยนรู้เป็ นอีกปัจจัยหนึงทีทุกคนมักจะมองข้ามไป เมือคิดว่าตนเองมีความรู้เพียงพอ
แล้ว แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว ทุกอาชีพย่อมต้องมีการเรี ยนรู้อย่างต่อเนือง เพือเพิมพูนทักษะ เพือแสวงหา
ความรู้ใหม่ ความรอบรู้เกียวกับวิชาการต่าง ๆ ทีเกียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบทีจะนําความรู้
เหล่านันมาพิจารณาให้เชือมโยงกัน เพือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขันปฏิบตั ิ หรื อ
แม้แต่ให้ตนเองมีความตระหนักทีจะลับความรู้ของตนให้แหลมคมอยู่เสมอ เพือความก้าวหน้าในหน้าที
การงาน
มีคุณธรรม การประกอบอาชี พต้องสัมพัน ธ์เกี ยวข้องกับบุ คคล สังคมและสิ งแวดล้อมอย่าง
หลีก เลียงไม่ได้ เพือให้ก ารประกอบอาชี พประสบผลสําเร็ จ ตามเป้ าหมาย ได้รั บการสนับสนุ น จาก
ผูเ้ กียวข้อง ผูร้ ่ วมงาน และลูกค้า ผูป้ ระกอบอาชีพต้องมีคุณธรรม ดังนี
- ความขยัน อดทน คือความตังใจเพียรพยายามทําหน้าทีการงาน การประกอบอาชีพ
อย่างต่อเนือง สมําเสมอ ความขยันต้องปฏิบตั ิควบคู่กบั การใช้สติปัญญา แก้ปัญหาจนงานเกิดผลสําเร็ จ
ผูท้ ีมีความขยัน คือผูท้ ีตังใจประกอบอาชีพอย่างจริ งจังต่อเนื อง ในเรื องทีถูกทีควร มีความพยายามเป็ น
คนสูง้ าน ไม่ทอ้ ถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานทีทํา ตังใจทําหน้าทีอย่างจริ งจัง
- ซือสัตย์ คือการประพฤติตรง ไม่เอนเอียง จริ งใจไม่มีเล่ห์เหลียมผูท้ ีมีความซือสัตย์ คือ
ผูท้ ีประกอบอาชีพตรงไปตรงมา ไม่คดโกง ไม่เอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค ไม่ใช้วตั ถุทีเป็ นอันตราย และคํานึ งถึง
ผลกระทบกับสภาพแวดล้อม
- ความอดทน คื อ การรั ก ษาสภาวะปกติ ข องตนไว้ไ ม่ว่ าจะกระทบกระทังปั ญ หา
อุปสรรคใด ผูม้ ีความอดทน ในการประกอบอาชีพ นอกจากจะอาศัยปัญญาแล้ว ล้วนต้องอาศัย ขันติ หรื อ
ความอดทนในการต่อสูแ้ ก้ไขปัญหาต่างให้งานอาชีพบรรลุความสําเร็ จด้วยกันทังสิน
- การแบ่ งปัน / การให้ คือการแบ่งปันสิ งทีเรามี หรื อสิ งทีเราสามารถให้แก่ผอู้ ืนได้และ
เป็ นประโยชน์แก่ผทู้ ีรับ การให้ผอู้ ืนทีบริ สุทธิใจไม่หวังสิ งตอบแทนจะทําให้ผใู้ ห้ได้รับความสุ ขทีเป็ น
ความทรงจําทียาวนาน การประกอบอาชีพโดยรู้จกั การแบ่งปันหรื อให้สิงต่าง ๆ ทีสามารถให้ได้แก่ลูกค้า
และชุมชนของเราย่อมได้รับการตอบสนองจากลูกค้าในด้านความเชือถือ
โครงงานการประกอบอาชีพ สามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริ หารจัดการได้จริ ง
ดังจะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ทาํ ให้เราอยู่รอดไปวันๆ เท่านัน แต่จะทําให้เรามีความสุ ขอย่าง
ยังยืน และยังพัฒนาตนเองให้รํ ารวยขึ นได้ด ้วย ซึ งเป็ นการรํารวยอย่างยังยืนแบบพอเพีย ง เศรษฐกิ จ
พอเพียง คือ การมีความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุม้ กัน ในด้านการบริ หารธุรกิจ เราก็ตอ้ งดูก่อนว่า
เป้ าหมายธุ ร กิ จ ของเราคื ออะไร มีแผนการอย่างไร ในการดําเนิ น ตามแผน โดยที ไม่ใช้จ่ ายมากเกิ น
ความจําเป็ น แต่อะไรทีจําเป็ นเราก็ค วรจะจ่ าย อะไรทีไม่จาํ เป็ นเราต้องลดรายจ่ายส่ วนนันลง นี ก็เป็ น
การใช้จ่ายเงินด้วยความพอประมาณ
นอกจากนัน เราก็ตอ้ งมีเหตุผลด้วย บริ หารธุรกิจอย่างมีเหตุผลอะไรทีจําเป็ นหรื อไม่จาํ เป็ นก็ตอ้ ง
พิจารณาให้ดี ไม่ใช่ว่าเห็นคนอืนทําอะไรก็ทาํ ตาม คนอืนโปรโมชันพิเศษอืนๆ ก็ทาํ ตามคนอืนโฆษณาก็
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ทําตาม ซึ งนี เป็ นการใช้ความรู้ สึก นึ ก คิ ดตัดสิ น ปั ญ หา ไม่ได้ใช้เหตุ ผลเลยดังนันเราต้องมีเหตุผลด้ว ย
ในการทําอะไรสักอย่างก็ตอ้ งพิจารณาให้ละเอียดถีถ้วนดูว่าเหมาะสมกับธุรกิจของเราหรื อไม่ สมควรทํา
หรื อไม่ และถ้าทําเช่นนันแล้วจะเป็ นอย่างไร
เมือเรามีค วามพอประมาณ มีเหตุ ผล แล้ว ก็ต ้องมีภูมิค้ ุมกันด้ว ย ธุ รกิ จของเราจะมีภู มิคุม้ กัน ที
แข็งแรง จึงจะอยูร่ อดได้อย่างยังยืนเพราะถ้าเราไม่มีภูมิคุม้ กันในด้านต่างๆ เวลาเกิดปั ญหาอะไรขึ นธุรกิจ
ของเราก็จะอ่อนแอลง กําไรลดลงกระแสเงินสดลดลง ถ้าถึงขันร้ายแรงอาจจะทําให้ธุรกิจจบลงไปเลยก็
เป็ นได้ ตัวอย่างเช่น เรามีแผนธุรกิจและทุกอย่างเป็ นไปตามแผน แต่เราก็ยงั เตรี ยมแผนสํารองไว้ดว้ ย เผือ
เกิ ด ความผิด พลาดหรื อบางที เราเห็ นว่ าธุ ร กิจ ของเรามีก ระแสเงิน สดที ไหลเวี ยนดี แต่เราก็ ยงั กัน เงิ น
บางส่วนไว้ เผือเกิดปัญหาด้านการเงินซึงเราไม่ได้คาดคิด ...ดังทีกล่าวมาก็เป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั
ธุรกิจของเราได้เช่นกัน
เศรษฐกิ จพอเพีย งจึ งไม่ใช่เพีย งแค่ การปลูก พืช เลียงสัตว์ หรื อการใช้ชีวิ ตตามชนบทเท่ านัน
แต่เราสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบริ หารธุรกิจ เพือให้ธุรกิจของเราอยูร่ อดและเติบโตอย่างยังยืน
ตลอดไป
การทํางาน จึงต้องยึดความพอเพียง ประกอบด้วย ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และระบบ
ภูมิคุม้ กันในตัวทีดี มีกระบวนการพัฒนาทียึดคุณธรรม ความเพียร ความรอบรู้ ความซือสัตย์สุจริ ตให้เข้า
จิตใต้สาํ นึก การทํางานกับมนุษย์ตอ้ งใช้หลักการ หลักวิชาการให้สอดคล้องกับภูมิสังคม คือภูมิประเทศ
และสิ งแวดล้อม ต้องปรับกระบวนการทํางาน การบริ หารจัดการ ต้องคํานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
การยอมรั บจากเพือนร่ วมงานในองค์ก ร เพือขับเคลือนการทํางานให้ไปสู่ ความสําเร็ จ เพือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้

กิจกรรมที
. ให้นักศึกษารวมกลุ่ม – คน หาข้อมูลบุค คลที ประสบความสําเร็ จ ในอาชีพทียึด หลัก
ความพอเพียง โดยบุค คลนี อาจอยู่ในพืนทีหรื อบริ เวณใกล้เคี ยงก็ได้ จากนันให้นาํ ข้อมูลดังกล่าวมา
รายงานแลกเปลียนกันในชันเรี ยน
. ให้ผเู้ รี ย นแต่ ละคนพิจ ารณาความพร้ อมในการเลือกอาชี พของตนตามหลัก เศรษฐกิ จ
พอเพียงพร้อมเขียนออกมาเป็ นรายงานนําเสนอหน้าชันเรี ยน จากนันให้เพือนนักศึกษาร่ วมวิจารณ์ และ
เก็บบันทึกนี ไว้ในแฟ้ มสะสมผลงานของนักศึกษาเอง
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บทที
เครือข่ ายดําเนินชีวติ แบบพอเพียง
สาระสํ าคัญ
การส่งเสริ ม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล
ชุมชนทีประสบผลสําเร็ จสามารถดําเนินการได้หลากหลายวิธี เช่น การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือต่างๆ จัดตัง
เป็ นศูนย์ศึกษาเรี ยนรู้ ศูนย์ฝึกอบรม สร้างเครื อข่าย จัดงานมหกรรมประจําปี เป็ นต้น
การสร้างเครื อข่ายการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นการสร้างความเป็ นอันหนึงอันเดียวกันและร่ วมกันทํางานขององค์กรทางสังคมทุกฝ่ าย เช่น สถาบัน
ครอบครัว สื อมวลชน องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ ฯ ในการขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตได้จริ งอย่างเป็ นรู ปธรรม

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
แนะนํา ส่งเสริ มสมาชิกในครอบครัวและชุมชนให้เห็นคุณค่าและนําไปปฏิบตั ิในการดําเนินชีวิต

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที การส่งเสริ ม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคคล ชุมชน ทีประสบผลสําเร็ จ
เรื องที การสร้างเครื อข่ายการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เรื องที กระบวนการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง
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เรืองที

การส่ งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล ชุมชน ทีประสบผลสํ าเร็จ

การส่งเสริ ม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบตั ิ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล
ชุมชน ทีประสบผลสําเร็ จนัน มีหลายองค์กร หลายหน่วยงาน ทังภาครัฐ และเอกชน ทีดําเนินการ
ส่งเสริ ม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบตั ิของบุคคล ชุมชนทีน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที ) ไปเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต
และการแก้ไขปัญหาของชุมชน อาทิ เช่น
1. สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย ์
2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพือประสานงานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
4. มูลนิธิชยั พัฒนา
5. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
6. มูลนิธิสยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิ ชย์)
7. กระทรวงศึกษาธิการ
8. สํานักนายกรัฐมนตรี (ชุมชนพอเพียง) ศูนย์เครื อข่ายศูนย์เรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนฯลฯ
นอกจากนียังมีองค์กรอิสระทีดําเนินการส่งเสริ ม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบตั ิ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล ชุมชน ทีประสบผลสําเร็ จ ได้แก่ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ทีได้
ระดมความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายในการขับเคลือน การแก้วิกฤตชาติ โดยการน้อมนําศาสตร์ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที ) มาสู่การปฏิบตั ิ จัดตังขึนจากการประชุม
หารื อกัน ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาของ 4 องค์กร ได้แก่ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี โครงการส่งเสริ มกสิกรรมไร้สารพิษ และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เมือวันที 23 ธันวาคม 2545
การดําเนินงานทีผ่านมา สถาบัน ฯ ได้เป็ นศูน ย์ก ลางในการสร้ างเครื อข่ ายขยายผลให้มีก าร
เรี ยนรู้ การฝึ กอบรม ไปสู่การปฏิบตั ิและการดํารงชีวิตของประชาชนบนพืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
ผลงานด้านต่างๆทีผ่านมาดังนี
• งานจัดตังและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม โดยสามารถจัดตังศูนย์ฝึกอบรมภายใต้เครื อข่ายเศรษฐกิจ
พอเพียงได้กว่า 120 ศูนย์ฝึกอบรมทัวประเทศ
• งานฝึ กอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมเครื อข่ายเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทีมวิทยากรเพือฝึ กอบรม
นอกสถานทีให้กบั หน่วยงานต่างๆ ทังภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทัวไป
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• งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ อืนๆของพระราชาใน
การแก้วิกฤตของประเทศ ผ่านสือต่างๆ อาทิเช่น สือโทรทัศน์ รายการคนหวงแผ่นดิน รายการจารึ กไว้ใน
แผ่นดิน รายการเวทีชาวบ้าน รายการคนละไม้คนละมือ รายการ 108 มหัศจรรย์พอเพียง รายการทําดีให้
พ่อดู รายการคนพอเพียง รายการคลินิกเถ้าแก่ ละครเรื องหัวใจแผ่นดิน และอืนๆอีกมากมายสือสิงพิมพ์
บทความหนังสือพิมพ์คมชัดลึก “พอแล้วรวย” ทุกวันเสาร์ หนังสือ/แผ่นพับ เผยแพร่ องค์ความรู้และการ
ดําเนินงานของเครื อข่ายอย่างต่อเนือง สืออืนๆ เสื อ สติกเกอร์ วีซีดี กระเป๋ า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีผลิตขึน
เองภายในเครื อข่าย
• กิ จ กรรมเพือเผยแพร่ หลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งและดึ งแนวร่ ว มการขับเคลือน
สู่รูปธรรมการปฏิบตั ิจริ งในรู ปแบบเบญจภาคี
- งานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินในเดือน มีนาคม ของทุกปี
- งานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในการอนุรักษ์ทรัพยากรทีร่ วมกับโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุกๆ 2 ปี
- งานกิจกรรมฟื นฟูลุ่มนําและทะเลไทย เพือฟื นฟูป่าต้นนํา กลางนํา ปลายนํา และท้องทะเลตาม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช (รัชกาลที ) ฟื นฟูสมั มาชีพให้
เต็มแผ่นดินตังแต่ภูผาสู่มหานที ให้ครอบคลุม 25 ลุ่มนําทัวประเทศ โดยได้ดาํ เนินงานไปแล้วในลุ่มนํา
ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง
• การสถาปนามหาวิ ชชาลัยเพือพ่อ ในการฟื นฟูปฐพีไทยด้วยศาสตร์ ของพระราชา ด้วยความ
ร่ ว มมือของเบญจภาคี โดยมีก ารจัด ตัง โพธิ วิชชาลัย ณ มหาวิ ทยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ จ. สระแก้ว
ในปี 2550 และมีเป้ าหมายในการจัดตัง โพธิวิ ชชาลัย ณ สถานที อืนๆทัวประเทศ เพือเป็ นทีรวมและ
ถ่ายทอด องค์ความรู้ศาสตร์ของพระราชา ให้เต็มแผ่นดิน
และนอกจากนี ยังมีเว็บไซต์ ทีส่ งเสริ ม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาของ
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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กรณีตวั อย่างบุคคล ชุมชน ทีประสบผลสําเร็จและได้ รับการเผยแพร่ ผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
. บุค คลที ประสบผลสําเร็ จ และได้รั บการเผยแพร่ ผลงานการปฏิบัติต ามหลัก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
คุณสมบูรณ์ ศรีสุบัติ
หากเอ่ยชือ คุณสมบูรณ์ ศรี สุบตั ิ หลายคนอาจไม่รู้จกั
แต่ถา้ พูดถึง"สวนลุงนิล" ซึงเป็ น "ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพืช
คอนโด ๙ ชัน" ชาวบ้านแห่งบ้านทอนอม หมู่ที ๖ ตําบล
ช่องไม้แก้ว อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร และเกษตรกรส่วนใหญ่ใน
จังหวัดชุมพรคงเคยได้ยนิ ชือบุคคลผูน้ ี ทีได้รับการยอมรับจากหลาย
หน่วยงานว่าเป็ นเกษตรกรตัวอย่าง ทีมีชีวิตน่าสนใจเป็ นอย่างมาก เพราะ
บุคคลผูน้ ี มีความรู้แค่ชนประถมปี
ั
ที 4 เคยมีอาชีพเป็ นช่างตัดเสื อ เป็ น
เจ้าของร้านอาหาร ๙ แห่ง และเคยเป็ นเจ้าของสวนทุเรี ยนทีประสบ
ปัญหาจนมีหนี สินกว่า ๒ ล้านบาท แต่เขาก็สามารถเปลียนชีวิตของ
ตนด้วยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที ) จนสามารถปลดหนี และกลายเป็ นผูท้ ีมี
รายได้ปีละนับล้านบาทเลยทีเดียว
จุดเปลียนทีทําให้คุณสมบูรณ์เป็ นเกษตรกรผูป้ ระสบความสําเร็ จและคืนวันนันคือ
วันที ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ได้เปิ ดทีวีดู พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที )
มีพระราชดํารัสเรื องหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ ตนฟังแล้วถึงกับนําตา
ไหลและยกมือไหว้ท่วมหัว และเหมือนกับการจุดประกายให้เกิดความคิดทีจะทําตาม โดยเขียนป้ ายเอาไว้
ว่า "จะขอตามเท้าพ่อ" พอตืนเช้าก็เริ มต้นสํารวจตัวเองแล้วพบว่า รู รัวทีใหญ่ทีสุ ดทีทําให้การทําสวนของ
ตนมีปัญหาคือเงินทีใช้ซือปุ๋ ยเคมีปีละหลายแสนบาท เมือรู้เช่นนันจึงหยุดการซือปุ๋ ยทุกชนิดทันที แล้วหัน
มาใช้ EM หรื อนําจุลินทรี ยท์ ีเป็ นประโยชน์ต่อพืชแทน ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื อปุ๋ ย พร้อมทัง
หันมาใช้วิธีปลูกพืชห่มดินตามแนวทางของในหลวง "ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ ทรงแนะ
ว่าการทําสวนอย่าเปลือยดิน ควรปลูกพืชห่มดินเอาไว้ จึงเปลียนความคิดใหม่ จากสวนทีไม่มีหญ้าแม้แต่
ต้นเดียว กลายเป็ นสวนทีปล่อยให้หญ้าขึ นรกไปหมด ตรงไหนเป็ นทีว่างก็เอาใบตองหรื อเศษใบไม้ใบ
หญ้าไปปิ ดเอาไว้พร้อมยึดหลักลดรายจ่าย เพิมรายได้ ขยายโอกาส นันคือ ปลูกพืชทีเราชอบกินแซมตามที
ว่างระหว่างต้นทุเรี ยน เช่น ปลูกต้นส้มจีด ปลูกกระชาย ปลูกกล้วยเล็บมือนาง พร้อมทังเลิกการใช้สารเคมี
ทุกชนิด พอผ่านไปประมาณ ๑ ปี ชีวิตก็เริ มเปลียน มีเงินเหลือจึงนําไปปลดหนี ใช้เวลาประมาณ ๖ ปี หนี
ทีมีอยู่ ๒ ล้าน
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ก็สามารถใช้คืนเขาได้หมดแล้ว" คุณลุงนิ ล เล่าอย่างภาคภูมิใจ หลังปลดหนี ได้แล้วคุณลุงนิ ลทราบว่า
ทีชุมพรคาบาน่ารี สอร์ท ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีศนู ย์การศึกษากสิ กรรมธรรมชาติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงสนใจและเดินทางไปขอศึกษาด้วย หลังจากจบการอบรมแล้วคิดว่า
ตนได้รั บความรู้ มากกว่ าที คาดเอาไว้ เช่ น ได้สูต รในการทํานําชี วภาพต่ างๆ รู้ จ ัก วิธีปลูก พืชห่ มดิ น ที
ถูกต้อง วิธีการรี ไซเคิลขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก การทําปุ๋ ยชีวภาพ ทังปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยนํา และแนวทาง
กสิกรรมธรรมชาติอีกมากมาย "สิ งภาคภูมิใจมากในขณะนี ก็คือ การทําพืชคอนโด ๙ ชัน นันคือ การปลูก
พืชเป็ นชัน ๙ ชัน โดยชันที ๑ คือ การขุดบ่อเลียงปลา พร้อมกับปลูกพืชนําอย่างผักกระเฉด ผักบุง้ บัว
ชันที ๒ คือ การปลูกพืชจําพวกกลอย มันหอม และพืชตระกูลหัว เช่น ขมิน กระชาย ชันที ๓ ปลูกพริ ก
หน้าดิน และผักเหลียง ชันที ๔ ปลูกส้มจีด ชันที ๕ ปลูกกล้วยเล็บมือนาง ชันที ๖ ปลูกทุเรี ยนพันธุ์
หมอนทอง ชันที ๗ ปลูกสะตอ มังคุด ลองกอง โดยทุกต้นจะปลูกพริ กไทยดําให้เลือยขึนไปบนต้นเพือ
เป็ นรายได้เสริ มด้วย ชันที ๘ เป็ นส่วนของธนาคารต้นไม้ ทีปลูกไว้กิน ไว้ใช้ ไว้จาํ หน่ายพันธุไ์ ม้ให้
สมาชิ ก ชั นที ๙ ปลู ก ไม้ ย างนา ๓๐ ต้ น สู งต้ น ละประมาณ ๔๐-๕๐ เมตร และเพาะกล้ า ไว้
อีก ๕๐๐ กล้า ทังหมดนี ล้วนแล้วแต่เป็ นการเดินตามรอยพ่อทังสิน" คุณลุงนิล กล่าว
คุณลุงนิล ยังเปิ ดเผยว่า นอกจากรายได้จากการขายทุเรี ยนทีเป็ นรายได้หลักแล้ว ยังมีรายได้จาก
พืช ต่ า งๆ ที ปลูก แซมเข้า ไปในสวน นันคื อ กลอย สามารถขายได้ปีละประมาณ ๑ แสนบาท ส่ ว น
กระชาย นํา ไปส่ ง โรงงานผลิ ต เครื องแกง ปี ละประมาณ ๔ ตัน พร้ อ มนํ าสมุ น ไพรคุ ณ ลุ ง นิ ล
อีก ประมาณ ๕ ตัน ในราคากิ โ ลกรั ม ละ ๑๒ บาท ส้ม จี ดที ใช้ใส่ อาหารแทนมะนาวมีร ายได้ว ัน ละ
ประมาณ ๒ พันบาท กล้วยเล็บมือนาง จะตัดสัปดาห์ละครัง ครังละ ๑ ตัน ราคากิโลกรัมละ ๕ บาท โดยมี
ร้านค้าแถวศาลพ่อตาหิ นช้าง อําเภอท่าแซะ ขับรถเข้ามารับซื อถึงสวน และพริ กไทยดําทีฝากไว้ตามต้น
มังคุด ต้นสะตอ ต้นลองกอง ก็ขายได้ปีละประมาณ ๓ แสน
หลังประสบผลสําเร็ จจากการทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนสามารถปลดหนี ได้หมดแล้ว โดยลุงนิลได้ดาํ เนินการเผยแพร่ แบ่งปัน องค์ความรู้ซึงได้มาจากการ
ปฏิบิติ โดยการจัดตังศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโด ๙ ชัน ณ บ้านหมู่ที ๖ ตําบลช่องไม้แก้ว อําเภอ
ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ซึงพร้อมทีจะเผยแพร่ ความรู้แก่ผสู้ นใจ พร้อมเปิ ดการท่องเทียวเชิงเกษตรใน
ลักษณะโฮมสเตย์ในพืนที โดยมีการก่อสร้าง "บ้านดิน" ให้ผทู้ ีต้องการเข้ามาเรี ยนรู้ได้เข้าพักด้วย
นีคือ เรื องราวการต่อสูข้ อง "คุณลุงนิล" หรื อ คุณสมบูรณ์ ศรี สุบตั ิ เกษตรกรตัวอย่างทีไม่ยอมแพ้ต่อ
โชคชะตาชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที ) จนสามารถปลดหนี ปลดสิน และยืนอยูไ่ ด้ดว้ ยลําแข้ง
ตนเอง และยังพร้อมแบ่งปันสิงทีตนได้รับจาก"การเดินตามรอยพ่อ" ให้หลายคนทีอาจจะยังมองหา
หนทางไม่เจออยูใ่ นขณะนีด้วย
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นายเล็ก กุดวงค์แก้ว

นายเล็ก กุดวงค์แก้ว เป็ นบุคคลทีสมควรได้รับการยกย่องในฐานะทีท่านเป็ น “ปราชญ์ชาวบ้าน”
และเป็ นผูน้ ําตามธรรมชาติของชุ มชน ผลงานที โดดเด่น ของนายเล็ก คือ การเผยแพร่ ความคิ ดในการ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ โดยประยุก ต์ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นผสานกับ แนวคิ ด ทางพุ ท ธศาสนา
แนวความคิดของนายเล็กสามารถนําไปปฏิบตั ิ และก่อให้เกิดผล อีกทังยังสัมพันธ์ก ับวิถีเศรษฐกิจของ
ชาวบ้าน บนพืนฐาน ของการใช้ชีวิตอย่างพออยู่ พอกิน
ปั จจุบนั นายเล็ก สามารถสร้างเครื อข่ ายการเรี ยนรู้เพือการ “พึงพาตนเอง พึงพาธรรมชาติดว้ ย
ความเคารพ” ในกว่า หมู่บา้ น อําเภอ ในจังหวัด จังหวัด และเป็ นคณะกรรมการและวิทยากรให้
หลายหน่วยงาน ทังภาครัฐ หน่วยงานเอกชนและองค์กรชาวบ้านหลายแห่งทัวประเทศ
นายเล็ก กุดวงศ์แก้ว นับเป็ นปราชญ์ชาวบ้านอีสานอีกท่านหนึ ง ทีได้เผยแพร่ แนวความคิดด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยังยืน เศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจวัฒนธรรม โดยมีรูปธรรมการปฏิบตั ิอย่าง
ชัดเจน แนวทางการปฏิบตั ิดงั กล่าวเกิดจากกระบวนการเรี ยนรู้ ทีไม่แยกการศึกษาจากชีวิต เป็ นการศึกษา
เพือการอยู่ร่ว มกับธรรมชาติ ศึกษา ให้รู้ จ ัก การอยู่ร่ว มกันด้ว ยความเกื อกูล ศึก ษาเพือสร้างเศรษฐกิ จ
พอเพียง ศึกษาเพือลดการเห็นแก่ตวั และเห็นแก่ผอู้ ืนมากขึน เครื อข่ายกลุ่มอินแปง ทีนายเล็กเป็ นประธาน
เป็ นหนึงในผูร้ ่ วมก่อตัง ประกอบด้วยชุมชน อําเภอรอบเทือกเขาภูพาน เป็ นตัวอย่างของชีวิตทีงดงาม
เป็ นชีวิตทีถนอมรักธรรมชาติ ถนอมรักคน ถนอมรักการอยู่ร่วมกัน ถนอมรักวัฒนธรรม และมีจิตใจที
เกือกูลกัน อยูอ่ ย่างไทย พึงพาตนเอง พึงพาธรรมชาติดว้ ยเคารพ
ชีวิตของนายเล็กในระยะต้นไม่แตกต่างจากชาวบ้านบ้านบัว หรื อหมู่บา้ นใกล้เคียงทีตังอยู่เชิ ง
เทือกเขาภูพาน ขณะนันป่ าลดความอุดมสมบูรณ์ไปมากจากการที ชาวบ้านถางป่ า เพือปลูก บ่อตังแต่
พ.ศ.
และเพือปลูกมันสําปะหลัง ตังแต่ปี พ.ศ.
นายเล็กเองก็ปลูกปอตังแต่ปี พ.ศ.
และ
เพือปลูกมันสําปะหลังตังแต่ปี พ.ศ.
นายเล็กเองก็ปลูกปอเพือขายอยู่ ปี จากนันเปลียนมาปลูก
มันสําปะหลังอีก ปี ในระหว่างนันก็เกิดตังคําถามว่า ทําไมยิงปลูกพืชเศรษฐกิจ ยิงจน ยิงเป็ นหนี สิ น
คําตอบทีนายเล็กได้รับมาจากการพูดคุยกับผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในหมู่บา้ นทีให้ความคิดเรื อง “เฮ็ดอยู่ เฮ็ดกิน” หรื อ
การใช้ชีวิตแบบพออยู่ พอกิน เหมือนในอดีต
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ในปี พ.ศ.
จึงหันมาศึกษาป่ าธรรมชาติบทเทือกเขาภูพานใกล้บา้ นบัว บ้านเกิดและบ้านทีอยู่
ในปั จจุบนั โดยมีผเู้ ฒ่าผูแ้ ก่เป็ นผูใ้ ห้ความรู้ จากนันจึงจัดระบบชีวิต ของตนเองและครอบครัวเสี ยใหม่
โดยใช้แนวคิด “ยกป่ าภูพานมาไว้ทีบ้าน” และความคิด “ปลูกทุกอย่างทีกิน กินทุกอย่างทีปลูก” นําพืช
พืนบ้านประมาณ ชนิดมาปลูกในดินของตนเองประมาณ ไร่ ไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ถือเป็ นการ
“สร้างป่ าใหม่ให้ชีวิต” และได้ขุดสระนํา บ่อ เพือเป็ น “แม่นาสายใหม่
ํ
ให้ครอบครัว” เมือทดลองได้ผล
จึงขยายพืนทีเป็ น ไร่ เพือให้พอเลียงครอบครัว ซึงมีสมาชิก คน ในพืนทีปลูกทังไม้ผล ไม้ใช้สอย ไม้
ยืนต้นหลายชนิด และเลียงทังวัว ควาย ไก่พนบ้
ื าน ในทีสุดก็สามารถปลดหนี สิ นลูกหลานไม่ตอ้ งออกไป
ทํางานนอกบ้าน “พ่อฝึ กให้ลกู ๆ ทุกคนเป็ นคนประหยัด ให้ขจัดวัตถุนิยม ให้ชืนชมความเป็ นไท ไม่ใฝ่ ใจ
ในการเป็ นทาส ให้สามารถพึงพาตนเอง พึงพาธรรมชาติดว้ ยความเคารพเพือชีวิตและสิงแวดล้อม”
ชีวติ คือการศึกษา การศึกษาเพือชีวติ
ในช่วงปี พ.ศ.
–
ศูนย์ขอ้ มูลท้องถินวิทยาลัยครู สกลนคร (ปั จจุบนั คือ สถาบันราชภัฏ
สกลนคร) ร่ วมกับสถาบันพัฒนาชนบทอีสาน ได้ร่วมกันศึกษาวิจยั กลุ่มชนชาติพนั ธุ์เผ่ากะเลิงบ้านบัว
ตําบลกุ ดบาก โดยส่ ง นายธวัชชัย กุ ณวงษ์ บัณฑิ ต อาสาสมัครเข้ามาศึกษาอยู่ในชุ มชนเป็ นเวลา ปี
นายธวัชชัย กุ ณวงษ์ ได้ตระหนัก ถึงภูมิปัญญาในหมู่ผนู้ ําชาวบ้านหลายคน เช่ น พ่อเล็ก กุด วงค์แก้ว ,
พ่อเสริ ม อุดมนา, นายประหยัด โททุมพล, นายคา กุดวงค์แก้ว จากการตังกลุ่มพูดคุยวิเคราะห์ปัญหาในวง
“โส” หรื อสนทนากันอย่างเป็ นทางการ ก่อให้เกิดแนวความคิดร่ วมกันในการแก้ปัญหาทีเกิดขึนกับตนเอง
และชุมชน จึ งได้ร วมกลุ่มกันในปี พ.ศ.
โดยตังชื อกลุ่มว่ า “กลุ่มกองทุนพันธุ์ไม้พืนบ้าน” ซึงใน
ช่วงแรกได้ร่วมกันไปศึกษาดูงานการเพาะพันธุ์หวายทีอําเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร จํานวน คน
ส่ วนใหญ่เป็ นคนบ้านบัว หลังจากกลับมาจากการศึก ษาดูงานแล้ว นายเล็กเป็ น ใน คนจากกลุ่มที
เริ มทําการเพาะขยายพันธุ์หวายพืนบ้านเอง โดยได้รับทุนสนับสนุ นจากมูลนิ ธิหมู่บ้าน จํานวน ,
บาททางกลุ่มได้นาํ ไปซือถุงดําเพือใช้เพาะกล้าไม้พนบ้
ื านมาแจกจ่ายให้กบั สมาชิกกลุ่ม โดยสมาชิกกลุ่ม
จะเพาะขยายพัน ธุ์ไม้พืนบ้านแล้ว ส่ งให้กองทุน กลางร้อยละ จากการดําเนิ นงานมา ปี ก่อให้เกิ ด
กองทุนกลางเพิมขึนเป็ น , บาท
ในปี พ.ศ.
เปลียนชือจาก “กลุ่มกองทุนพันธุ์ไม้พืนบ้าน” เป็ น “กลุ่มอินแปง” ซึงพ่อบัวศรี
ศรี สูง ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดมหาสารคามเป็ นผูต้ งให้
ั เนื องจากเห็นว่าทีบ้านบัว มีพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร
ผลหมากรากไม้และนําท่าอุดมสมบูรณ์ หากแปลตามหลักพุทธศาสนา คําว่า “อิน” แปลว่า ผูใ้ หญ่ คําว่า
“แปง” แปลว่า สร้าง “เราเป็ นผูใ้ หญ่ก็ควรสร้างสิงต่างๆ ไว้เพือลูกหลานทังเรื องการพึงตนเอง การสร้าง
แนวคิด การกระทํา เพือให้ชีวิต มีความสุ ข ถ้าแปลตามภาษาท้องถินก็ คือ พระอินทร์ หรื อ เทวดาเป็ น
ผูส้ ร้างสิงต่างๆ ไว้ให้กบั พวกเราได้อยูไ่ ด้กิน” ปี พ.ศ. กลุ่มกองทุนพันธุไ์ ม้พนบ้
ื านได้นาํ กองทุนไป
ซือทีดินเพือเป็ นสถานทีในการติดต่อประสานงาน แลกเปลียนภูมิปัญญา ศึกษาทดลองทํากิจกรรมต่างๆ
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เพือสนับสนุ น การพัฒ นาชุ มชนและหมู่บา้ นของตนจํานวน ไร่ งาน และได้ทาํ โครงการเลียงหมู
พืนบ้านเพือสร้างรายได้เสริ มให้สมาชิกของกลุ่ม
ต่อมาในปี พ.ศ. - กลุ่มอินแปงได้ดาํ เนินการตามวัตถุประสงค์หลัก ในการพัฒนาชนบท
อย่างยังยืนในพืนทีรอบป่ าเทือกภูพาน และได้มีคนรุ่ น ใหม่ทีอยู่ในชุมชนเข้ามาทําหน้าทีประสานงาน
ให้ก ับ กลุ่ ม อิ น แปง และประสานความร่ วมมื อ กับ หน่ ว ยงานของรั ฐ ในท้อ งถิ นมากขึ น โดยเริ ม
ประสานงานกับสํานักงานปฏิรูปที ดินเพือการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ศูนย์ศึก ษาและพัฒนาวนศาสตร์
ชุมชนที , สถาบันวิจยั และฝึ กอบรมการเกษตรสกลนคร และได้ประสานความร่ วมมือกันเป็ นเครื อข่าย
เกษตรกรรมนิเวศภูพาน โดยมีชุมชนเข้าร่ วมเครื อข่าย คน จํานวน คน โดยการส่งเสริ มการเกษตร
แบบยังยืน การศึกษาและวิจยั การขยายพันธุไ์ ม้พนบ้
ื านทีมีอยู่รอบเทือกเขาภูพาน และการแปรรู ปพืชผัก
ผลไม้พนบ้
ื าน
ปลายปี พ.ศ.
เครื อข่ายอินแปงได้รั บการจัดการจัดสรรกองทุ นจากกรมส่ งเสริ มคุณภาพ
สิ งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ งแวดล้อม ภายใต้ “โครงการอนุ รักษ์ป่าภูพานด้วย
เครื อข่ายเกษตรกรรมนิเวศ” จํานวน , บาท
ปี พ.ศ.
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ งแวดล้อม (UNDP) ให้ทุนส่ งเสริ มพลังงานและ
เทคโนโลยีทีเหมาะสมในระบบเกษตรกรรมนิเวศ จํานวน , บาท
ปลายปี พ.ศ.
ได้ทาํ การขยายเครื อข่าย โดยความร่ ว มมือระหว่ างกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, กรมวิเทศสหการและ UNDP ภายใต้ “โครงการเพิมขีดความสามารถในการพัฒนาการเกษตร
แบบยังยืน” ในพืนที ตําบล อําเภอ ในจังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ.
ได้รั บ การสนับ สนุ น จากกองทุ น ทางสัง คม (SIF-MENU) หรื อโครงการจัด
สวัสดิการชุมชนเร่ งด่วนเพือผูย้ ากลําบาก จํานวน ล้านบาท โดยแยกบริ หารตามเครื อข่าย
ปั จ จุ บัน เครื อข่ ายอินแปงมีก ารขยายเครื อข่ ายเพิมขึ นทุ ก ปี ในช่ ว งปี พ.ศ.
มีสมาชิ ก ใน
เครื อข่ายในพืนทีรอบป่ าเทือกเขาภูพาน จังหวัด คือ สกลนคร กาฬสิ นธุ์ และอุดรธานี ซึงอยู่ในพืนที
จังหวัดสกลนคร อําเภอ คือ อําเภอกุดบาก อําเภอภูพาน อําเภอนิคมนําอูน อําเภอพรรณนิ คมและอําเภอ
วาริ ชภู มิ ในพืนทีจังหวัด กาฬสิ นธุ์ อําเภอ คือ อําเภอคําม่ว ง และพืนทีจังหวัด อุด รธานี อําเภอ คื อ
อําเภอวังสามหมอ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ครอบครัว และยังมีการขยายเครื อข่ายต่อไปเรื อยๆ
สร้ างกระบวนการเรียนรู้ สู่ การปฏิบัติ
นายเล็ก ให้ค วามสํา คัญ ต่ อ การเรี ยนรู้ สู่ ก ารปฏิ บัติ จ ริ ง โดยใช้วิ ธี ก ารรวมกลุ่ ม เพื อจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ ปลูกจิตสํานึก พร้อมขยายเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ดังคํากล่าวของนายเล็กทีว่า “อยากได้
ช้างป่ า ก็เอาช้างไปต่อ ถ้าอยากได้คนชนิดเดียวกัน ก็ตอ้ งเอาคนไปต่อ คนแบบเดียวกับเรามีอยู่ดว้ ยกันทุก
ชุมชน เพียงแต่เราต้องไปค้นหาเขาทังนัน”
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ปัจจุบนั กลุ่มอินแปงอยูใ่ นสมาชิกเครื อข่ายภูมิปัญญาไท ซึงถือเป็ นเครื อข่ายระดับชาติ มีสมาชิก
เป็ นเครื อข่ายองค์กรชุมชน ระดับอําเภอ และจังหวัดอยูท่ ุกภาคของประเทศ มีการเดินทางไปศึกษาดูงาน
แลกเปลียนความรู้ และในปี พ.ศ.
เครื อข่ายภูมิปัญญาไทได้ร่ว มกันพัฒนา “แผนแม่แบบชุมชน”
ขึนมาจากประสบการณ์ของชุมชนเพือเป็ นกรอบและทิศทางในการพัฒนาชุมชน โดยแบ่งเป็ น ประเด็น
คือ การเกษตร สิงแวดล้อม สุ ขภาพชุมชน อุตสาหกรรม ธุรกิจชุมชน กองทุนและสวัสดิการชุมชนและ
การเรี ยนรู้
นายเล็ก กุ ด วงค์แ ก้ว นับเป็ นบุ ค คลที สมควรได้รั บการยกย่องในฐานะที ท่ านเป็ น “ปราชญ์
ชาวบ้าน” และเป็ นผูน้ าํ ตามธรรมชาติของชุมชน ผลงานทีโดดเด่นของนายเล็กคือการเผยแพร่ ความคิดใน
การอนุ รั ก ษ์ทรั พยากรธรรมชาติ โดยประยุก ต์ภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ นผสานกับแนวคิ ด ทางพุทธศาสนา
แนวความคิดของนายเล็กสามารถนําไปปฏิบตั ิ และก่อให้เกิดผล อีกทังยังสัมพันธ์ก ับวิถีเศรษฐกิจของ
ชาวบ้าน บนพืนฐานของการใช้ชีวิตอย่างพออยู่ พอกิน คําดังกล่าวของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ชาวกะเลิงทีว่า “ภูพาน
คือชีวิต วงและมิตรคือพลัง พึงตนเองคือความหวัง ธรรมชาติยงั เพือชีวิ ตและชุมชน” (ผลงานรางวัล
ลูกโลกสีเขียว ครังที ปี
http://pttinternet.pttplc.com)
ปัจจุบนั บทบาทหลักของนายเล็ก กุดวงค์แก้ว ในขณะนี คือ การขยายแนวความคิดและสร้าง
เครื อข่าย ส่วนงานภายในกลุ่มอินแปง สามารถดําเนินงานละกําหนดแนวความคิดของตนเอง รวมทังกลุ่ม
เยาวชน “เด็กกะเลิงรักป่ า” ทีมีกิจกรรมหลักเพือให้เยาวชนได้สืบทอดแนวคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรมของ
ชุมชน นับเป็ นการเผยแพร่ ถ่ายทอด ผลงานทีประสบผลสําเร็ จจากรุ่ นสู่รุ่น
. ชุ มชนที ประสบผลสําเร็ จ และได้รั บการเผยแพร่ ผลงานการปฏิบัติ ต ามหลัก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนบ้ านจํารุง ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
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บ้านจํารุ ง ตังอยูห่ มู่ ที 7 ตําบลเนินฆ้อ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ด้วยสภาพความเป็ นอยูใ่ นชุมชน เน้นการพึงพาตนเอง จนเป็ นทียอมรับและเป็ นตัวอย่างทีดี มีผมู้ าศึกษา
ดูงาน แลกเปลียนเรี ยนรู้ตลอดทังปี หมู่บา้ นจํารุ งส่ งเสริ มให้ประชาชน ได้นาํ ผักพืนบ้านมารับประทาน
อาทิ ดอกอัญ ชัน ยอดมะระ ขมินชัน ชะอม ใบชะพลู ใบบัว บก ยอดเสม็ด แดง ฯลฯ ใช้ประกอบเป็ น
อาหารหลัก รวมถึงชวนเชิ ญนักท่ องเทียวที เข้ามาเป็ นลูกค้าของร้านส้มตําจํารุ ง ได้บริ โภคผักพืนบ้าน
เหล่านี จนกระทังได้เป็ นสัญลัก ษณ์ ของชุมชน ทีนัก ท่องเที ยวรู้ จกั และคุน้ เคย กลุ่มผูส้ ู งอายุบ้านจํารุ ง
เป็ นตัวอย่างของการรวมกลุ่ม เพือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพมากมาย อาทิ ผลิตข้าวซ้อมมือบรรจุถุง
จําหน่ายในร้านค้าของชุมชน เพือส่งเสริ มให้ประชาชนมีสุขภาพทีดี โดยมีโรงสี ขา้ วชุมชนเองมีการผลิต
ข้าวซ้อมมืออย่างต่อเนือง และนําเศษแกลบรําส่งให้กบั กลุ่มเกษตรกรพืนบ้านทําปุ๋ ยชีวภาพ และนําปลายข้าว
ขายให้กบั กลุ่มผูเ้ ลียงตะพาบนํา
นอกจากนี บ้านจํารุ งยังก่อตัง กลุ่มธนาคารขยะ ผูค้ นในชุมชนได้เห็นคุณค่าของเศษของทีเหลือใช้
แม้แต่ขยะมีการรวมกลุ่มกันจัดตังกลุ่มธนาคารขยะและสิ งแวดล้อมรับซือขยะทุกประเภทมีการคัดแยก
ขยะแต่ละประเภท สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ทําให้เด็ก เยาวชนได้รับรู้ถึงขยะสิงของเหลือใช้ปลูกฝัง
ค่านิยม ทัศนคติในการรักษ์สิงแวดล้อม เมือมีคนมาศึกษาดูงาน กลุ่มผูใ้ ช้นาจะรวมตั
ํ
วกันทําอาหาร
เลียงรับรอง โดยใช้ผกั พืนบ้านเป็ นอาหารหลักให้รับประทาน รายได้นาํ ไปเป็ นกองทุนพัฒนาหมู่บา้ น
นอกจากนี บ้านจํารุ งยังมีการบริ การทีพักชุมชนโฮมสเตย์ ให้กบั นักท่องเทียว ผูส้ นใจในวิถีชีวิตทีเน้นการ
พึงพาตนเอง ได้มาสัมผัสและแลกเปลียนเรี ยนรู้ซึงกันและกัน ทังนีการบริ หารจัดการชุมชน โดยมีแกนนํา
ทีมีศกั ยภาพ สามารถพัฒนาสังคมชุมชนทีพร้อมต่อการเรี ยนรู้ นําภูมิปัญญาท้องถินมาผสมผสานกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ นํามาปรับใช้ในปี 2548 ได้นาํ ชุมชน เครื อข่ายชุมชน ผูน้ าํ ชุมชน เข้าสู่โครงการ
มาตรฐานชุมชน (มชช.) และสามารถผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ ติดตามประเมินผล ระดับอําเภอ
ระดับจังหวัด เป็ นจุดนําร่ องต้นแบบ เผยแพร่ แนะนําชุมชน อืน ๆ เพือเข้าสู่การประเมินมาตรฐานชุมชน
ในปี ต่อ ๆ ไป
จุดเริ มต้นของการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง เริ มจากการจัดตังร้านค้าชุมชน จากการระดม
หุน้ กันครังแรกเพือจัดตังร้านค้าชุมชนขึน กองทุนพัฒนาหมู่บา้ นได้เงินทังสิน , บาท และมีสมาชิก
เป็ นคนในชุมชน คน ร้านค้าหมู่บา้ นดําเนินการในลักษณะสหกรณ์ชุมชน เพือจําหน่ายสินค้าอุปโภค
บริ โภคต่าง ๆ ทังจากภายนอก และสินค้าการเกษตร ผลผลิต สินค้าแปรรู ปทีผลิตได้ในชุมชนเอง ร้านค้า
ชุมชนจึงเป็ นช่องทางในการจําหน่ายสินค้าจากผูผ้ ลิตถึงผูบ้ ริ โภคโดยตรง ผูใ้ หญ่ชาติชายบอกว่าบ้านจํารุ ง
มีวงจรการผลิต จําหน่าย และบริ โภคกันในชุมชน ถ้าชาวบ้านในชุมชนเข้าใจถึงความสําคัญของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน บ้านจํารุ งก็จะสามารถพึงตนเองได้ ไม่ตอ้ งกังวลว่าเมือผลิตมาแล้วจะขายให้ใคร หรื อเรา
ต้องไปซือสินค้าจากใคร เพราะบ้านจํารุ งสามารถสร้างผลิต ขาย และบริ โภคได้เอง ผลกําไรทีได้ก็
ไหลเวียนอยูใ่ นชุมชน เป็ นเงินทีจะใช้พฒั นาชุมชนต่อไป ร้านค้าชุมชนตังอยูบ่ นพืนทีเดียวกับศูนย์การ
เรี ยนรู้ของชุมชนและผุส้ ูงอายุบา้ นจํารุ ง สถานทีแรกทีเราได้พบกับผูใ้ หญ่บา้ นชาติชาย เป็ นทังสถานที
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ทํางานและพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านจํารุ ง และเป็ นทีทีเราได้เห็นรอยยิม ได้ยนิ เสียงหัวเราะดังอยูเ่ ป็ น
ระยะ ๆ จนเราอดอมยิมตามไปด้วยไม่ได้ ร้านค้าชุมชนเล็กแห่งนี มีกาํ ไรเพิมขึนทุกปี มียอดขายปี ละหลาย
ล้านบาท เมือถึงเวลาปันผลประจําปี ผลกําไรทีได้จะถูกแบ่งออกเป็ น ส่วน ส่วนแรกร้อยละ จะเก็บ
เป็ นกองทุนพัฒนาหมู่บา้ น ร้อยละ จ่ายคืนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามจํานวนหุน้ และอีกร้อยละ จ่ายคืน
ให้แก่ผซู้ ือสินค้า ตามสัดส่วนการซือ ซือมากได้มาก ซือน้อยได้พอประมาณ พอได้ยนิ เรื องจํานวนเงินปันผล
แล้ว เราก็ ก ระซิ บถามผูใ้ หญ่ บ้านว่ าคนนอกเข้าหุ ้น ด้ว ยได้หรื อไม่ ผูใ้ หญ่ ชาติ ชายตอบทัน ควัน ว่ าได้
แน่นอน ทีผ่านมาก็มีชาวบ้านหมู่อืนมาเข้าหุน้ ด้วย แล้วถึงแม้ว่าจะมีร้านค้าชุมชนแล้ว แต่บางครอบครัว
ก็อาจจะเปิ ดร้านค้าอย่างเดียวกันนี อีกก็ได้ ไม่ได้มีการบังคับหรื อจะเป็ นการขัดใจกันอย่างไรเพียงแต่ให้
ระบบเศรษฐกิจชุมชนนียังคงอยู่ และเติบโตขึนเรื อย ๆ อย่างน้อยก็เป็ นการแบ่งกันปั นกันในชุมชน และ
กระตุน้ ให้เกิด วงจรการพัฒ นาอืน ๆ ตามมาอีกมากมายจากผลกําไรของร้านค้าชุมชนทีอยู่ในกองทุ น
พัฒนาหมู่บา้ น เพราะชุมชน มีกองทุน มีเงินทีจะลงทุนทํากิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดเป็ นผลผลิตทีสอดคล้อง
กับเหตุและผลตามแนวทางวิถีชีวิตของตนเอง เราจะได้พบเห็นลักษณะการดําเนินงานแบบร่ วมมือร่ วมใจ
รู้เก็บ รู้แบ่งปันอย่างเดียวกับร้านค้าชุมชนนี ในกลุ่มกิจกรรมอืน ๆ อีกมากมายมากกว่า กลุ่มกิจกรรม
ในชุมชนบ้านจํารุ ง
นอกจากนันยังมีการจัดตังกลุ่มกิจกรรมการผลิต เช่น การรวมกลุ่มเกษตรกร เพือสร้างเครื อข่าย
ความเข้มแข็ง กลุ่มกิจกรรมการผลิตกลุ่มแรก และคาดว่าจะเป็ นกลุ่มทีใหญ่ทีสุดก็คือการกลุ่มต่าง ๆ ของ
เกษตรและชาวสวน ในชุมชนบ้านจํารุ งมีการรวมกลุ่มของเกษตรกร ชาวสวน กลุ่มต่างมากมายตามกลุ่ม
อาชีพของแต่ละคน อย่างทีกล่าวไปแล้วว่าบางคนอาจสังกัดมากกว่า 1 กลุ่ม เพือสร้างเครื อข่าย สร้างความ
เข้มแข็งให้กบั เกษตรกรชาวสวนในชุมชน มีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ระหว่างกัน และยังเป็ นเครื อข่ายกับ
กลุ่มกิจกรรมอืน ๆ ได้อีก อย่างทีผูใ้ หญ่บา้ นบอกเราว่าทีบ้านจํารุ งไม่มีสิงใดเหลือใช้หรื อสูญเปล่า ถ้าเก็บ
นํามาใช้ในกระบวนการใดได้ก็จะถูกส่งต่อให้กบั กลุ่มกิจกรรมทีจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเช่น เศษแกลบ เศษรําจากโรงสีขา้ วชุมชนของกลุ่มผูส้ ูงอายุก็จะถูกส่งต่อให้กลุ่มเกษตรพืนบ้านนํามา
ทําปุ๋ ยอินทรี ย ์ และนําหมักชีวภาพ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนก็จะนําปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละนําหมักชีวภาพจากกลุ่ม
เกษตรพืนบ้านทีขายในร้านค้าชุมชนมาใช้ ส่วนปลายข้าวทีเหลือจากกลุ่มผูส้ ูงอายุก็ถกู ส่งต่อให้กลุ่มผูใ้ ช้
ตะพาบนําเช่นกัน ทังเกษตรกรชาวสวนและกลุ่มผูเ้ ลียงตะพาบนําร่ วมถึงชาวบ้านจํารุ งทุกคนก็จะได้ทาน
ข้าวจากกลุ่มผูส้ ูงอายุทีขายในร้านค้าชุมชน เราตืนเต้นและทึงกับวงจรความสัมพันธ์นีไปชัวขณะ ก่อนที
จะนึกขึนได้ว่ายังไม่จบเพียงนันเพราะเมือถึงเวลาทีร้านค้าชุมชนจะปันผลทุกคนก็จะได้รับเงินปันผลจาก
ยอดการซือของตัวเองอีกด้วย ผูใ้ หญ่บอกว่า ถ้าเป็ นนักวิชาการอาจเรี ยกว่าห่วงโซ่แห่งคุณค่าก็ว่าได้
ต่อมา ก็มีการจัดตังกลุ่มเกษตรพืนบ้านเพือสุขภาพชุมชน ผูใ้ หญ่ชาติชายบอกว่าบทเรี ยนทีได้รับ
จากการปลูกพืชเชิงเดียว ประกอบกับข้อมูลทีได้จากการเก็บข้อมูลในชุมชน ทําให้ชุมชนบ้านจํารุ งเลิก
การใช้สารเคมีหนั กลับมาหาองค์ความรู้และภูมิปัญญาทีมีอยูใ่ นชุมชน เรี ยนรู้ทีจะพึงพา
ทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง มีระบบทุนนิยมของตนเอง ทุนทางสังคมนิยมกับทุนวัฒนธรรมนิยม
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บทเรี ยนจากพืชเชิงเดียวและสารเคมีเป็ นจุดเปลียนทีสําคัญครังหนึงของบ้านจํารุ ง ชุมชนเริ มทําความ
เข้าใจกับการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพือปรับสมดุลให้กบั ระบบนิเวศน์และสุขภาพชุมชน
กลุ่มเกษตรพืนบ้านจึงถือกําเนิ ดขึ นในวันที 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 จํานวนสมาชิกแรกก่อตัง
10 คนเพือดําเนินการส่งเสริ มการทําเกษตรแบบปลอดสารพิษในชุมชน ทําปุ๋ ยหมัก สกัดสารชีวภาพเพือ
ไล่แมลง รวมทังทํานําหมักชีวภาพไว้ใช้ในกลุ่มและจําหน่ ายให้ผสู้ นใจ และทีสําคัญทีสุ ดคือกลุ่มเกษตร
พืนบ้านเป็ นกลุ่มทีปลูกผักพืนบ้านปลอดสารพิษจากแปลงเกษตรสาธิตแล้วนําไปขายให้กบั ร้านส้มตํา
จํารุ ง เอาไว้บริ ก ารให้ชาวบ้านในชุ มชนและนัก ท่องเที ยวได้ทานคู่ กบั ส้มตํา บางส่ วนกระจายขายใน
ชุมชนโดยคุณ ป้ าหน่ ว ง พนักงานขายผัก พืนบ้านในชุมชน และทํานําดอกอัญชัน สี สวยใสไว้ให้แก่นัก
เดิ น ทางอย่างเราดื มให้ชืนใจ กลุ่มเกษตรพืนบ้านเป็ นเจ้าของรายการวิ ทยุชุมชนรายการหนึ ง เพือใช้
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู้และรณรงค์เกียวกับการทําเกษตรปลอดสารพิษในบ้านจํารุ ง คุณยายอุทยั
ประธานกลุ่มและนัก จัด รายการวิทยุข องกลุ่มเป็ นตัว อย่างที ทําให้เราเชื อว่าผัก ปลอดสารพิษ และผัก
พืนบ้านต้องทําให้ทงชาวบ้
ั
านในชุมชน และระบบนิเวศของบ้านจํารุ งมีสุขภาพทีทังกายและใจไม่แพ้คุณ
ยายแน่นอน กลุ่มเกษตรพืนบ้านแม้จะเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ก็มีการประชุมแลกเปลียนความคิดเห็น รายงาน
ผลการดําเนินงานร่ วมกันระหว่างสมาชิกและผูน้ าํ ชุมชนเช่นเดียวกับกลุ่มกิจกรรมอืนในบ้านจํารุ ง คุณยาย
อุทยั บอกว่าทุกวันพุธ สัปดาห์ที 2 ของเดือน สมาชิกในกลุ่มจะมาประชุมร่ วมกัน และประชุมร่ วมกับกลุ่มอืน
ในวันที 15 ของทุกเดือน คุณยายอุทยั และสมาชิกในกลุ่มเกษตรพืนบ้านเรี ยกได้ว่าเป็ นผูช้ าํ นาญการด้าน
การทําเกษตรชีวภาพ ข้อมูลเกียวกับเกษตรชีวภาพของคุณยายล้วน แต่เป็ นสิ งใหม่ทีเรายังไม่เคยรู้มาก่อน
คุณยายบอกว่าถ้าไม่รู้ก็ตอ้ งอ่าน หมันแสวงหาความรู้อยูเ่ สมอ เป็ นการฝึ กสมองไม่ให้อ่อนล้าไปตามวัย
นอกจากนี ทุนนิยมกับแปรรู ปผลผลิตในชุมชน ก็เป็ นปัจจัยหนึงทีให้ประสบความสําเร็ จ
หากถามคนเมืองอย่างพวกเราว่ามีสินค้าอุปโภคบริ โภคชนิดใดบ้างทีเราผลิตเองและใช้เองได้ในบ้าน
กว่าผูถ้ ามจะได้คาํ ตอบก็คงใช้เวลานานพอควร แล้วสุดท้ายคําตอบส่วนใหญ่คงคล้ายกันคือ ไม่มีเลย เรา
ต้องซือทุกอย่างจากห้างสรรพสินค้า จากตลาด หรื อจากแหล่งกระจายสินค้าใดก็ตาม เพราะเราเป็ นส่วน
หนึงของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กระแสทุนนิยมเข้าช่วงชิงความสามารถในการพึงตนเองของมนุษย์
มานานหลายทศวรรษ ไม่เฉพาะในเขตเมืองเท่านัน แต่ยงั รุ กรานมาถึงชุมชนในชนบททีเคยมี
ความสามารถในการพึงตนเองจากทรัพยากรภายในชุมชน เมือราคาผลผลิตในชุมชนถูกกําหนดจากพ่อค้า
และระบบเศรษฐกิจ วันใดทีราคาพืชผลตกตํา เกษตรผูผ้ ลิตก็จะประสบปัญหาขายพืชผลไม่ได้ราคาที
เหมาะสมทันที ผูใ้ หญ่ชาติชายบอกว่านันเพราะชุมชนพึงพาภายนอกมากเกินไป ระบบเศรษฐกิจ สังคม
ภายนอกจึงเป็ นตัวกําหนดความเป็ นไปในชุมชน แทนทีชาวบ้านในชุมชนทีเป็ นเจ้าของจะกําหนดวิถีชีวิต
ของตนเอง ความไม่มนคงในชี
ั
วิตจึงเกิดขึน
ในปี พ.ศ. 2526 เมือบ้านจํารุ งประสบกับภาวะราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํา ทังยังมีโรค
มีแมลงทําลายสวนผลไม้ของชาวบ้าน เป็ นประสบการณ์ทีทําให้ความไม่มนคงในชี
ั
วิตอันเกิดจากการ
พึงพาภายนอกมากกว่าตนเองปรากฏเด่นชัดขึนภายในชุมชน จึงมีการตังกลุ่มสตรี อาสา แม่บา้ นเกษตรกร
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จํารุ งขึน เพือรวมตัวกันแปรรู ปผลผลิตตามฤดูกาลให้ขายราคาดีขึนและเก็บไว้ได้นานขึน เป็ นก้าวแรก
ของการทํากิจกรรมกลุ่มในชุมชน เพือการพึงตนเอง และเข้าไปเป็ นส่วนหนึงในการกําหนดราคาสินค้า
แปรรู ปทางการเกษตรในชุมชน โดยเริ มจากการทําทุเรี ยนทอด ทุเรี ยนกวน ขนุนทอด กล้วยกรอบแก้ว
จากของหวานจนกระทังมาถึงของคาว ทังกะปิ นําปลารสชาติดี สะอาด และทีสําคัญปลอดสารปนเปื อน
นอกจากการแปรรู ปสิ นค้าบริ โภคแล้ว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจํารุ งยังช่ วยกันผลิต สิ นค้าอุปโภค เช่ น
แชมพูสระผมจากดอกอัญชัน นํายาล้างจาน นํายาซักผ้า เพือการพึงตนเองและลดรายจ่ายในครอบครัว
สินค้าอุปโภคบริ โภคทีได้จากการแปรรู ปทังหมดมีจาํ หน่ายให้แก่ชุมชนและบุคคลภายนอกผ่านร้านค้า
ชุมชน
ปัจจุบนั บ้านจํารุ งมีทุนทางสังคมทีได้จากการเรี ยนรู้เรื องของการพึงพาตนเองมากว่า 20 ปี เต็ม
มีกลุ่มกิจกรรมมากกว่า 20 กลุ่ม มีประสบการณ์ต่าง ๆ มีบุคลากรทีมีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีภูมิปัญญาท้องถิน มีประเพณี วฒั นธรรมชุมชนบ้านจํารุ ง จึงเป็ นอีก
หนึงหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงทีน่าชืนชมอย่างยิง (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 10 กุมภาพันธ์ 2552)
ชุมชนไม้เรียง

ชุมชนไม้เรี ยง เป็ นตําบลเล็ก ๆ แห่งหนึง ขนาดพืนทีประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร อยูใ่ นอําเภอ
ฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีประชากรจํานวนประมาณ 1,382 ครัวเรื อน และประกอบอาชีพทําสวน
ยางพาราเป็ นหลักมาตังแต่บรรพบุรุษ โดยเฉพาะหลังจากทีรัฐมีนโยบายส่งเสริ มการเกษตรเชิงพาณิ ชย์
ด้วยการปลูกยางพาราเป็ นพืชเดียว และทําให้วิถีชีวิตของชาวไม้เรี ยงขึน อยูก่ บั ยางพาราตังแต่นนเป็
ั นต้นมา
ความหวังและชีวิตของชาวบ้านยิงผูกติดกับยางพาราอย่างแนบแน่นมากขึน หลังจากทีชุมชนไม้เรี ยง
ประสบวาตภัยแหลมตะลุมพุก ในปี พ.ศ. 2505 วาตภัยครังนันได้ทาํ ให้พนที
ื ป่ าไม้และสวนยางเดิม
รวมทังพืนทีเพาะปลูกของชุมชนไม้เรี ยงถูกทําลายราบเรี ยบ ชาวบ้านจึงได้ขยายพืนทีการทําสวน
ยางพารามากขึน เพือทดแทนพืนทีการเกษตรและพืนทีป่ าไม้ทีถูกทําลาย โดยปลูกยางขึนมาใหม่จากการ
สนับสนุนด้านทุนและพันธุย์ าง ของกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
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ชีวิตทีขึนอยูก่ บั ยางพารา เมือถึงเวลาทีราคายางตกตํามาก ชาวชุมชนไม้เรี ยงซึงเป็ นชาวสวนยาง
ขนาดเล็กทีไม่ค่อยจะพอกินอยูแ่ ล้ว ยิงเดือนร้อนอย่างหนัก หนี สินล้นพ้นตัว บางคนถึงขนาดล้มละลาย
ต้องขายสวนยาง ชาวชุมชนไม้เรี ยงนําโดยประยงค์ รณรงค์ จึงได้พดู คุยและร่ วมกันวิเคราะห์ว่าปัญหาคือ
อะไร สาเหตุของปัญหามาจากอะไร แนวทางแก้ไขปัญหาควรเป็ นเช่นใด และใครควรเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมใน
การแก้ปัญหา จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาทางออก ร่ วมกันของชาวชุมชนไม้เรี ยง พบว่า ปัญหา
ทีเกิดขึนของเกษตรกรชาวสวนยาง คือ ทําไมชาวสวนยางจึงมีแต่ความยากจน ขณะทีพ่อค้ายางไม่ว่า
เจ้าของโรงรมยาง หรื อผูค้ า้ ยางต่างก็รํารวยจากการประกอบธุรกิจยางพารา ซึงจากการวิเคราะห์ปัญหา
โดยอาศัยประสบการณ์ทีผ่านมาของชาวบ้าน พบว่า การทีเกษตรกรขายยางในราคาถูกนัน เนืองจากถูกกด
ราคาจากพ่อค้าคนกลางหลายชัน อีกทังปัญหาหลักคือการทีชาวสวนยางขาดความรู้ทงด้
ั านการจัดการ
และด้านข้อมูลข่าวสาร ไม่รู้ภาวะตลาด โดยเกษตรกรเป็ นเพียงผูผ้ ลิตเท่านัน และอีกส่วนหนึงมาจากการ
ผลิตยางแผ่นของชาวบ้าน ยังไม่มีคุณภาพและไม่มีมาตรฐานเพียงพอ ดังนันแนวทางการแก้ปัญหา จึงต้อง
มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพือร่ วมกันปรับปรุ งคุณภาพยางแผ่นทีมีการควบคุมคุณภาพ และใช้เทคโนโลยี
ในการผลิตเพือให้ขายยางปริ มาณมากๆ ให้ได้ราคาและมีคุณภาพ เป็ นทีต้องการของตลาด
ในเวลาต่อมาประยงค์ รณรงค์ และชาวบ้านกลุ่มหนึง จึงไปศึกษาดูงานโรงงานยางแผ่นอบแห้ง
ขององค์การสวนยางนาบอน และโรงงานของเอกชนเมือปี พ.ศ.2525 และเกิดความมันใจว่าการประกอบ
กิจการโรงงาน เพือแปรรู ปยางน่าจะเป็ นคําตอบของการแก้ไขปัญหาทังด้าน การควบคุมการผลิต และการ
ตัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง หลังจากนันพวกเขาจึงได้รวมกลุ่มประชุมปรึ กษาหารื ออีกหลายครัง เพือหา
ข้อสรุ ปเรี ยนรู้จากการศึกษาดูงาน และวางแผนดําเนินการเพือจัดตังโรงงานแปรรู ปยาง โดยกําหนดขนาด
ของโรงงานและกําลัง การผลิตภายใต้ทุนและกําลังทีมีอยู่ พร้อมกับการทํางานด้านความคิดกับชาวบ้าน
ด้วยการพูดคุยทําความเข้าใจ เพือสร้างแนวร่ วมและระดมทุน จนในทีสุด “กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางไม้เรี ยง”
คุณภาพและปริ มาณนํายาง ทีขึนอยูก่ บั ดินฟ้ าอากาศ หรื อปัญหาด้านนโยบายของรัฐ เป็ นต้น จากการจึงก่อ
เกิดขึนมา เมือวันที 1 มิถุนายน 2527 และเริ มทําการผลิตเป็ นครังแรก เมือวันที 20 ตุลาคม 2527
ด้วยสมาชิกก่อตังจํานวน 37 คน มีกาํ ลังการผลิตยางอบแห้งวันละ 500 กิโลกรัม จนปัจจุบนั สามารถขยาย
สมาชิกเป็ น 179 คน และมีกาํ ลังการผลิตสูงสุดได้ถึงวันละ 5 ตัน
เรียนรู้ประสบการณ์การบริหารธุรกิจชุ มชน
โครงสร้างของ “กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางไม้เรี ยง” ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ หารทีมาจาก
การเลือกตังจากสมาชิก และสมาชิกของกลุ่ม และจ้างผูจ้ ดั การ พนักงานประจํา และแรงงานในโรงงาน
เพือทําหน้าทีดําเนินการธุรกิจของกลุ่มภายใต้การกํากับติดตามของกรรมการบริ หาร และประชุมใหญ่
สมาชิกทุกปี เพือชีแจงผลงานและแสดงบัญชี สําหรับด้านการจัดการนัน ทางกลุ่มฯ จะรับซือนํายางจาก
สมาชิก และนํามาแปรรู ปเป็ นยางแผ่นส่งขายให้กบั พ่อค้า ทังนีมีการทําบัญชีดา้ นการเงินอย่างชัดเจน
อีกทังเงินหมุนเวียนทีใช้ในการซือขาย ค่าตอบแทน และรายได้จากการขายสินค้า ได้ใช้กลไกผ่าน
ธนาคารเพือสร้างเครดิตและสร้างความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี ยังมีการติดตาม ราคา
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ยางพาราและข้อมูลข่าวสารเกียวกับความต้องการ ยางพาราของตลาดโลก และติดตามด้านนโยบายของรัฐที
เกียวข้อง ทําให้ทางกลุ่มฯ รู้เท่ากัน ต่อข้อมูลข่าวสารและการเปลียนแปลง
ตลอดเวลาทีดําเนินธุรกิจ ทางกลุ่มฯ ไม่เคยผิดพลาดหรื อมีปัญหาด้านคุณภาพสินค้าและการส่งมอบ
แม้ว่าบางครังจะมีปัญหาปริ มาณการผลิตไม่เพียงพอก็พยายามจัดการแก้ไขปัญหา เพือไม่ให้ผดิ สัญญา
และเสียเครดิต โดยก่อนหน้าทีจะมีวิกฤตเศรษฐกิจ ทางกลุม่ ฯ ได้ขายสินค้าให้กบั บริ ษทั ผูส้ ่งออกโดยตรง
มาโดยตลอด ด้วยการเสนอสินค้าตัวอย่างให้กบั ผูส้ ่งออกและคัดเลือกผูส้ ่งออกทีเสนอตัวมา ขณะนี แม้ว่า
จะไม่ได้คา้ ขายกับผูค้ า้ ส่งออก ก็ขายให้กบั บริ ษทั ผูค้ า้ รายใหญ่ของภาคใต้
จากโรงงานยางแปรรูปสู่ การผลิตเพือการพึงตนเอง
การดําเนินการต่างๆ ของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางไม้เรี ยงตังแต่ ปี 2527 ไม่ใช่สูตรสําเร็ จ แต่
เกิดขึนจากกระบวนการเรี ยนรู้ของชาวชุมชนไม้เรี ยงเอง ทีมีจิตใจมุ่งการเรี ยนรู้อย่างไม่รู้จบเพือสรุ ป
บทเรี ยนและแก้ปัญหาทีเกิดขึนพร้อมทังเตรี ยมรับมือต่อปัญหาใหม่ๆ ลองผิดลองถูกเพือหาข้อสรุ ป
ร่ วมกัน ประกอบกับการมีผนู้ าํ ซือสัตย์สุจริ ต รับผิดชอบต่อส่วนรวม ทําให้กลุ่มฯ สามารถดําเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนืองมาถึง 16 ปี (พ.ศ.2527-2543) อย่างไรก็ตามแม้ว่าทางกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางไม้เรี ยงจะ
สามารถ แก้ปัญหาด้านคุณภาพยาง การขาย และการลดต้นทุนการผลิต แต่ปัญหาอืนๆ ทีนอกเหนือจาก
ความสามารถในการจัดการภายในยังมีอยูไ่ ม่สินสุด เช่น ปัญหาความต้องการของตลาดโลก ปัญหา
พูดคุยปรึ กษาหารื อกันอย่างสมําเสมอ พวกเขาจึงได้คาํ ตอบใหม่ว่า ยางพาราไม่สามารถเป็ นคําตอบเดียว
สําหรับการดํารงชีวิต
ประกอบกับข้อจํากัดของการดําเนินการธุรกิจเฉพาะสมาชิกของกลุ่มเกษตร ทียังไม่สามารถขยาย
สมาชิกเพิมเติมได้เนืองจาก กําลังรับซือยังมีไม่เพียงพอ แต่สิงสําคัญทีสุด คือ ความสุข ความอยูด่ ีกินดี
และความสามารถในการพึงตนเองของชาวชุมชนไม้เรี ยง “ศู นย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง” จึงเกิด
ขึนมา เพือเป็ นเวทีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ของชาวชุมชนไม้เรี ยง ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา
ด้านเกษตรกรรมยังยืนและสิ งแวดล้อม ด้านสาธารณสุขชุมชน ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมชุมชน และ
ด้านกองทุนชุมชน ทังนี มี "สภาผูน้ าํ ชุมชนไม้เรี ยง" ทีมาจากตัวแทนของหมู่บา้ นต่างๆ หมู่บา้ นละ 5 คน
รวมเป็ น 40 คน ประกอบด้วย ทังหญิงและชาย และคนรุ่ นหนุ่มสาว รุ่ นผูใ้ หญ่วยั กลางคน และรุ่ นอาวุโส
ทําหน้าทีบริ หารและร่ วมกันจัดทําแผนพัฒนาชุมชนขึน
โดยกิจกรรมหนึงของแผนพัฒนาชุมชนไม้เรี ยงทีเป็ นการเปลียนทิศทาง ของเกษตรกรรมแผนใหม่
ทีมุ่งเน้นการปลูกพืชเชิงเดียว และฝากชีวิตไว้กบั ยางพารา มาเป็ นการแสวงหาความหลากหลายของ
การประกอบอาชีพการเกษตร และมุ่งเน้นการพึงตนเองได้ภายในชุมชนเป็ นหลัก คือ การพัฒนา
ความสามารถของเกษตรกรและเสริ มสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรมการเกษตร 8 กิจกรรม
ได้แก่ กลุ่มเพาะเลียงปลา กลุ่มผักปลอดสารพิษ กลุ่มแปรรูปข้าว กลุ่มเพาะเลียงไก่พนเมื
ื อง กลุ่มผลิต
อาหารสัตว์ กลุ่มเพาะเลียงสุกร กลุ่มสมุนไพร และกลุ่มเพาะเลียงเห็ด
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กลุ่มกิจกรรมต่างๆ เหล่านี มีวตั ถุประสงค์ชดั เจนในการผลิตเพือการพึงตนเองของชุมชนและ
เชือมโยงกับตลาดภายนอก โดยผ่านการจัดการของแต่ละกลุ่มทีมีองค์กรบริ หารของตน โดยแต่ละ
กิจกรรมมีการวิเคราะห์ความต้องการและความเป็ นไปได้ของการผลิตและการตลาด ตลอดจนการ
ประมาณการส่วนแบ่งของตลาดภายใน ของชุมชนไม้เรี ยงทีมีจาํ นวนหนึงพันกว่าครอบครัว รวมไปถึง
การเชือมโยงสู่เครื อข่ายต่างๆ ในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ นอกจากนี
แต่ละกลุ่มยังมีการสอดประสาน ของกิจกรรมและปัจจัยนําเข้าทีมีอยูภ่ ายในชุมชนอย่างเป็ นระบบ เช่น
กลุ่มผลิตอาหารสัตว์ทาํ หน้าทีส่งอาหารคุณภาพดี ราคาถูกว่าท้องตลาดให้กบั กลุ่มเลียงสัตว์ประเภทต่างๆ
กลุ่มเพาะเลียงเห็ด ได้ขีเลือยจากไม้ยางพารา หรื อการมุ่งผลิตไก่สามสายเลือดไม้เรี ยง ทีเป็ นพันธุผ์ สม
จากไก่พนั ธุไ์ ข่ พันธุเ์ นื อ และไก่พนบ้
ื าน เพือเป็ นการลดต้นทุนให้ได้มากทีสุด นอกจากนี ต่อไปสินค้า
ทุกประเภทต่อไปจะอยูภ่ ายใต้ ชือ "ไม้เรี ยง" อันเป็ นการเปิ ดตัวสินค้าต่อตลาดภายนอก
สําหรับด้านแหล่งเงินทุนนัน ในเบืองต้น ชาวชุมชนไม้เรี ยงได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
ชุมชน (SIF) และมีการระดมทุนจากการขายหุน้ ให้กบั สมาชิกกลุ่ม โดยต่อไปจะมีการสนับสนุนด้าน
เงินทุนจากธนาคารหมู่บา้ น และกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ ทีได้จดั ตังขึนมาแล้ว ทังนี ในอนาคตผูน้ าํ ชุมชน
คาดหวังว่า กลุ่มกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนี อาจส่งผลให้มีการตังบริ ษทั ชุมชนไม้เรี ยงทีมีชาวบ้านร่ วมเป็ น
เจ้าของ ร่ วมบริ หาร และร่ วมรับผลประโยชน์ขึนอีก 8 บริ ษทั ก็เป็ นไปได้
เครือข่ ายการเรียนรู้และมวลมิตร
ปัจจุบนั ชุมชนไม้เรี ยง มีเครื อข่ายต่างๆ มากมาย ตังแต่ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด จนถึง
ระดับประเทศ โดยเครื อข่ายดังกล่าว ได้แก่ เครื อข่ายยางพารา เครื อข่ายยมนา (ชาวสวนยางพารา-ชาวสวน
ไม้ผล-ชาวนา) เครื อข่ายภูมิปัญญาไท เครื อข่ายสาธารณสุขชุมชน นอกจากนีชุมชนไม้เรี ยงยังเป็ นแหล่ง
ศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งให้กบั ชุมชนต่างๆ ทัวประเทศ อีกทังการดํารงอยูข่ องชุมชนนันไม่ได้มีความ
โดดเดียวหรื อต่อสูแ้ ต่เพียงลําพัง แต่ได้รับการสนับสนุนทังด้านเงินทุน ด้านคําปรึ กษา ด้านการ
ประสานงาน และด้านการอํานวยความสะดวกให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ทังจากองค์กรพัฒนาเอกชน
ได้แก่ มูลนิธิหมู่บา้ น ทีได้ทาํ งานในพืนทีตังแต่ปี พ.ศ.2532 และจากองค์กรภาครัฐ อย่างเช่น องค์กร
บริ หารส่วนจังหวัด ทีจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างโรงงานยางแห่งใหม่ เกษตรจังหวัด-อําเภอ-ตําบล
กองทุนชุมชน ฯลฯ
การถ่ายทอด เผยแพร่ สิงทีเกิดขึนจากกระบวนการเรี ยนรู้อนั ยาวนาน ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี
ของชุมชนไม้เรี ยง แม้จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่สิงทีค้นพบจากการศึกษาครังนีคือ การสร้าง
กระบวนการเรี ยนรู้ และความใส่ใจ ความตืนตัวทีจะเรี ยนรู้ของชุมชนอย่างยืนหยัด และต่อสูก้ บั ปัญหา
ร่ วมกัน อันเป็ นปัจจัยสําคัญทีสุดของการดําเนินงานธุรกิจชุมชน โดยมีส่วนต่างๆ ทังภาครัฐและ
ภาคเอกชนหนุนช่วยให้กระบวนการเรี ยนรู้บงั เกิดผล ขณะทีผลกําไรจากการประกอบการซึงเป็ นเรื อง
รองลงมา แต่ก็มีความสําคัญเพราะเป็ นตัวขับเคลือนให้กลุม่ อยูร่ อด และทีสําคัญอีกประการหนึงคือ การมี
จิตสาธารณะแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของผูน้ าํ ทังนี ปัจจัยต่างๆ เหล่านี แม้ว่า
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ไม่อาจเป็ นสูตรสําเร็ จ แต่อย่างน้อยทีสุดบทเรี ยนจากไม้เรี ยงก็สามารถเป็ นแนวทาง ในการสนับสนุน
ธุรกิจชุมชนในพืนทีอืนๆ ต่อไป (สถาบันชุมชนท้องถินพัฒนา (สทพ.) http://www.ldinet.org/2008/)
เรืองที การสร้ างเครือข่ ายการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เครื อข่าย (Network) เป็ นรู ปแบบทางสังคมทีเปิ ดโอกาสให้เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างองค์การเพือ
การแลกเปลียน การสร้างความเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน และการร่ วมกันทํางานโดยมีฐานะเท่าเทียมกันการ
สร้างเครื อข่ายการทํางานเป็ นวิธีการทํางานทีได้รับความนิยมทังในภาคธุรกิจและในการทํางานเชิงพัฒนา
สังคม นอกเหนือจากคําว่า "เครื อข่าย" หรื อ "Network" ในทางด้านธุรกิจ เราจะได้ยนิ คําเรี ยกชือต่าง ๆ ทีมี
ความหมายใกล้เคียง เช่น คําว่า แนวร่ วมในเชิงกลยุทธ์ หรื อ Strategic Alliance หุน้ ส่วนในการทํางาน
หรื อ Partner เป็ นต้น ลักษณะของเครื อข่าย โดยทัวไปมีลกั ษณะ ดังนี
เครือข่ ายมีลกั ษณะเป็ นโครงสร้ างทางความคิด (Cognitive structures) ไม่ว่าจะพัฒนาไปถึง
ระดับใด บุคคลทีเกียวข้องในองค์กรเครื อข่ายจะมีกรอบความคิดเกียวกับองค์กรเครื อข่ายใกล้เคียงกัน
ในด้านความรู้ความสามารถและความต้องการ
องค์กรเครือข่ ายไม่มลี าํ ดับขัน (Hierarchy) การเชือมโยงระหว่างองค์กรเครื อข่ายเป็ นไปใน
ลักษณะแนวราบ แต่ละองค์กรเป็ นอิสระต่อกัน แต่ระดับความเป็ นอิสระของแต่ละองค์กรอาจไม่เท่ากัน
องค์กรเครือข่ ายมีการแบ่ งงานกันทํา (Division of labour) การทีองค์กรเข้ามาร่ วมเป็ นเครื อข่ายกัน
เพราะส่วนหนึงคาดหวังการพึงพิงแลกเปลียนความสามารถระหว่างกัน ดังนัน หากองค์กรใดไม่สามารถ
แสดงความสามารถให้เป็ นทีประจักษ์ ก็อาจหลุดออกจากเครื อข่ายได้ ในทางตรงกันข้ามหากได้แสดง
ความสามารถ ก็จะนําไปสู่การพึงพิงและขึนต่อกัน การแบ่งงานกันทํา ทังยังเป็ นการลดโอกาสทีองค์กรใด
องค์กรหนึงจะแสดงอํานาจเหนือเครื อข่ายด้วย
ความเข้ มแข็งขององค์กรทีร่ วมกันเป็ นเครือข่ าย จะนําไปสู่ความเข้มแข็งโดยรวมของเครื อข่าย
ดังนัน การพัฒนาของแต่ละองค์กรเครื อข่าย จึงเป็ นสิงสําคัญ
องค์กรเครือข่ ายกําหนดการบริหารจัดการกันเอง (Self-regulating) ในการทํางานร่ วมกันใน
ลักษณะแนวราบ จําเป็ นต้องมีความสมานฉันท์ โดยผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตย ซึงหมายถึงการ
ต่อรอง ตกลงระหว่างองค์กรเครื อข่ายเกียวกับการบริ หารจัดการภายใน เพือให้เครื อข่ายสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
ความสําเร็จขององค์กรเครือข่ ายมิใช่ จะได้ มาเพียงชัวข้ ามคืน แต่ตอ้ งอาศัยระยะเวลา ในการ
บ่มเพาะความสัมพันธ์ ความศรัทธา และความไว้เนื อเชือใจ ตลอดจนการสร้างกรอบทางความคิด เพือให้
เกิดการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร การแก้ไขปัญหาร่ วมกันอย่างสร้างสรรค์ รวมทังการดําเนินการร่ วมกัน
ระหว่างองค์กร
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การสร้ างเครือข่ ายการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็ นระบบ
(1) สนับสนุนการถ่ายทอดและแลกเปลียนประสบการณ์การเรี ยนรู้ระหว่างคนในชุมชน
เดียวกันและระหว่างองค์กรชุมชนด้วยกันในทุกรู ปแบบโดยเน้นการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิน
หรื อปราชญ์ชาวบ้านทีมีอยู่ และมีการรับรองวิทยฐานะของการเรี ยนรู้ ดังกล่าว
(2) ส่งเสริ มการดําเนินงานในลักษณะวิทยาลัยประชาคม ทีทําหน้าทีจัดการศึกษาและฝึ กอาชีพ
แก่ประชาชนและเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานในชุมชนในรู ปแบบทีหลากหลายตามความสนใจและความถนัด
โดยไม่จาํ กัดพืนฐานความรู้
(3) ส่งเสริ มให้องค์กรทางสังคมทุกฝ่ าย เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา สือมวลชน
สถาบันการศึกษาทังส่วนกลางและภูมิภาค ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่ วมในการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ของ
ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิงบทบาทของบ้าน วัด โรงเรี ยน
การสร้ างเครือข่ ายการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที ) ได้พระราชทานพระราชดําริ
เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง และทรงยึดมันหลักการนีมาโดยตลอด แต่นโยบายเกียวกับเกษตรทีผ่านมา
ของรัฐบาลเน้นการ ผลิตสินค้าเพือส่งออกเป็ นเชิงพาณิ ชย์ คือ เมือปลูกข้าวก็นาํ ไปขาย และก็นาํ เงินไป
ซือข้าว เมือเงินหมดก็จะไปกู้ เป็ นอย่างนี มาโดยตลอดจนชาวนาไทยตกอยูใ่ นภาวะหนี สิน พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที ) ทรงตระหนักถึงปัญหาด้านนี จึงได้พระราชทาน
พระราชดําริ ให้จดั ตังธนาคารข้าว ธนาคารโค-กระบือ เพือช่วยเหลือราษฎร นับเป็ นจุดเริ มต้นแห่งทีมา
ของ “เศรษฐกิจพอเพียง” นับตังแต่อดีตกาล แม้กระทังโครงการแรก ๆ แถวจังหวัดเพชรบุรี ก็ทรงกําชับ
หน่วยราชการมิให้นาํ เครื องกลหนักเข้าไปทํางาน รับสังว่าหากนําเข้าไปเร็วนัก ชาวบ้านจะละทิงจอบ
เสียม และในอนาคตจะช่วยตัวเองไม่ได้ ซึงก็เป็ นจริ งในปัจจุบนั
จากนันได้ทรงคิดค้นวิธีการทีจะช่วยเหลือราษฎรด้านการเกษตร จึงได้ทรงคิด“ทฤษฎีใหม่”
ขึนเมือปี 2535 ณ โครงการพัฒนาพืนทีบริ เวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนืองมาจากพระราชดําริ จงั หวัด
สระบุรี เพือเป็ นตัวอย่างสําหรับการทําการเกษตรให้แก่ราษฎร ในการจัดการด้านทีดินและแหล่งนําใน
ลักษณะ 30 : 30 : 30 : 10 คือ ขุดสระและเลียงปลา 30 ปลูกข้าว 30 ปลูกพืชไร่ พืชสวน 30 และสําหรับ
เป็ นทีอยูอ่ าศัย ปลูกพืชสวนและเลียงสัตว์ใน 10 สุดท้าย
ต่อมาได้พระราชทานพระราชดําริ เพิมเติมมาโดยตลอด เพือให้เกษตรกร ซึงเป็ นคนส่วนใหญ่
ของประเทศมีความแข็งแรงพอ ก่อนทีจะไปผลิตเพือการค้าหรื อเชิงพาณิ ชย์ โดยยึดหลักการ
“ทฤษฎีใหม่” 3 ขัน คือ ขันที 1 มีความพอเพียง เลียงตัวเองได้ ขันที 2 รวมพลังกันในรู ปกลุ่มเพือการ
ผลิต การตลาด การจัดการ รวมทังด้านสวัสดิการ การศึกษา การพัฒนาสังคม ขันที 3 สร้าง
เครื อข่าย กลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีหลากหลาย จากแนวทางหลักการ “ทฤษฎีใหม่”
สามารถนําสู่แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ทีนําไปใช้ได้กบั ทุกภาคส่วนในสังคมชุมชน ดังนี
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ขันทีหนึง มีความพอเพียง เลียงตัวเองได้บนพืนฐานของความประหยัด ขจัดการใช้จ่าย
เป็ นระบบเศรษฐกิจทียึดถือหลักการทีว่า “ตนเป็ นทีพึงแห่งตน” โดยมุ่งเน้นการผลิตพืชผลให้เพียงพอกับ
ความต้องการบริ โภคในครัวเรื อนเป็ นอันดับแรกเมือเหลือพอจากการบริ โภคแล้ว จึงคํานึงถึงการผลิตเพือ
การค้าเป็ นอันดับรองลงมา ผลผลิตส่วนเกินทีออกสู่ตลาดก็จะเป็ นกําไรของเกษตรกร ในสภาพการณ์
เช่นนี เกษตรกรจะกลายสถานะเป็ นผูก้ าํ หนดหรื อเป็ นผูก้ ระทําต่อตลาด แทนทีว่าตลาดจะเป็ นตัวกระทํา
หรื อเป็ นตัวกําหนดเกษตรกรดังเช่นทีเป็ นอยูใ่ นขณะนี และหลักใหญ่สาํ คัญยิง คือ การลดค่าใช้จ่าย
โดยการสร้างสิ งอุปโภคบริ โภคในทีดินของตนเอง เช่น ข้าว นํา ปลา ไก่ ไม้ผล พืชผัก ฯลฯ
ขันทีสอง รวมพลังกันในรู ปกลุ่ม เพือทําการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทังด้านสวัสดิการ
การศึกษา การพัฒนาสังคม ฯลฯ ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่มของ
ชาวบ้าน ทังนี กลุ่มชาวบ้านหรื อองค์กรชาวบ้านจะทําหน้าทีเป็ นผูด้ าํ เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
ให้หลากหลาย ครอบคลุมทังการเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรมการแปรรู ปอาหาร การทําธุรกิจค้าขาย
และการท่องเทียวระดับชุมชน ฯลฯ เมือองค์กรชาวบ้านเหล่านี ได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็ง และมี
เครื อข่ายทีกว้างขวางมากขึนแล้วเกษตรกรทังหมดในชุมชนก็จะได้รับการดูแลให้มีรายได้เพิมขึน รวมทัง
ได้รับการแก้ไขปัญหาในทุก ๆ ด้าน เมือเป็ นเช่นนี เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตไป
ได้อย่างมีเสถียรภาพ ซึงหมายความว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพร้อม ๆ กับสภาวการณ์ดา้ นการ
กระจายรายได้ทีดีขึน
ขันทีสาม สร้างเครื อข่ายกลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หลากหลาย โดยประสาน
ความร่ วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคราชการ ในด้านเงินทุน การตลาด การผลิต
การจัดการ และข่าวสารข้อมูล ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตังอยูบ่ นพืนฐานของการมีความเมตตา
ความเอืออาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่ วมแรงร่ วมใจเพือประกอบอาชีพต่าง ๆ
ให้บรรลุผลสําเร็ จ ประโยชน์ทีเกิดขึน จึงมิได้หมายถึงรายได้แต่เพียงมิติเดียว หากแต่ยงั รวมถึงประโยชน์
ในมิติอืน ๆ ด้วย ได้แก่ การสร้างความมันคงให้กบั สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ของชุมชนบนพืนฐานของ
ภูมิปัญญาท้องถิน รวมทังการรักษาไว้ซึงขนบธรรมเนียมประเพณี ทีดีงามของไทยให้คงอยูต่ ลอดไป
นอกจากนี การสร้างเครื อข่ายให้ประสบผลสําเร็ จ จําเป็ นต้องมีการสร้างความผูกพันและความ
รับผิดชอบต่อการสร้างเครื อข่ายร่ วมกันเองใช้เวลา ต้องเคารพและความไว้วางใจซึงกันและกันเป็ น
สิ งสําคัญ และต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าในภาพรวม องค์กรทีร่ วมเครื อข่ายจะต้องได้รับประโยชน์จาก
การสร้างเครื อข่าย ต้องหมันสรุ ปบทเรี ยนการทํางาน วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนต่างๆ และต้องจําไว้เสมอว่า
ในช่วงการร่ วมเป็ นเครื อข่ายหรื อประสานงานกัน สถานการณ์อาจมีการเปลียนแปลง เราต้องตระหนักถึง
ปัญหา และมีความยึดหยุน่ พอสมควร ทีสําคัญทีสุดคือ ต้องมีความรับผิดชอบในความสําเร็ จ หรื อความ
ล้มเหลวร่ วมกัน
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เรืองที กระบวนการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง
“...ในการพัฒนาประเทศนันจําเป็ นต้องทําตามลําดับขันเริ มด้วยการสร้างพืนฐาน คือ ความพอมี
พอกิน พอใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการทีประหยัดระมัดระวัง แต่ถกู ต้องตามหลักวิชา เมือพืนฐาน
เกิดขึนมันคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริ มความเจริ ญขันสูงขึนตามลําดับต่อไป ...การถือหลักทีจะ
ส่งเสริ มความเจริ ญให้ค่อยเป็ นไปตามลําดับด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และประหยัดนัน ก็เพือ
ป้ องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพือให้บรรลุผลสําเร็ จได้แน่นอนบริ บูรณ์”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที )
ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม จากพระบรมราโชวาท
และพระราชดํารัสของพระองค์ นับตังแต่ปี
เป็ นต้นมา จะพบว่า พระองค์ท่านได้ทรงเน้นยําแนว
ทางการพัฒนาทีอยูบ่ นพืนฐานของการพึงตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ การรู้จกั ความพอประมาณ
การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันทีดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท
ตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับขันตอนทีถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีคุณธรรมเป็ นกรอบในการ
ดํารงชีวิตซึงทังหมดนี เป็ นทีรู้กนั ภายใต้ชือว่า เศรษฐกิจพอเพียง
การขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้ าหมายหลักเพือสร้างเครื อข่ายเรี ยนรู้ ให้มีการนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็ นกรอบความคิด เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ตลอดจนเป็ นส่วนหนึงของวิถีชีวิต
ของคนไทยในทุกภาคส่วน
วัตถุประสงค์ของการขับเคลือนเพือสร้างความรู้ความเข้าใจทีถูกต้อง เกียวกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ประชาชนทุกคนสามารถนําหลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ให้ได้อย่างเหมาะสม และปลูกฝัง
ปรับเปลียนกระบวนทัศน์ในการดํารงชีวิตให้อยูบ่ นพืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนําไปสู่การปรับ
แนวทางการพัฒนาให้อยูบ่ นพืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นการเสริ มพลัง
ให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้อย่างมันคงภายใต้กระแสโลกาภิวฒั น์ โดยให้ความสําคัญกับการสร้าง
ฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งรักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่างๆ ตลอดจน
สามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลียนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเท่าทัน และนําไปสู่ความอยูเ่ ย็นเป็ นสุขของ
ประชาชนชาวไทย
การดําเนินการตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนัน นอกเหนือจากทีทรงทดลองและ
ปฏิบตั ิจริ งในสวนจิตรลดาฯ และโครงการพระราชดําริ ต่าง ๆ แล้ว ได้มีผสู้ นใจนํามาใช้เป็ นหลักในการ
ดําเนินชีวิตทังในประเทศและต่างประเทศแล้วมากมาย ซึงเราจําเป็ นทีจะต้องเข้าไปศึกษาหาว่า ในแต่ละ
พืนทีได้มีผนู้ าํ เอาปรัชญานี ไปใช้อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิงทีนําไปใช้แล้วประสบความสําเร็ จ
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การขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียงด้ านการศึกษา
ในการขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษานัน จะต้องมุ่งพัฒนาทีตัวครู ก่อน
เป็ นอันดับแรก เพราะครู ถือว่าเป็ นทรัพยากรทีสําคัญในการถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังสิ งต่างๆ ให้แก่เด็ก
ดังนันจึงควรส่งเสริ มครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ก่อน เพราะ
เมือครู เข้าใจ ครู ก็จะได้เป็ นแบบอย่างทีดีให้แก่เด็กได้ ครู จะสอนให้เด็กรู้จกั พอ ครู จะต้องรู้จกั พอก่อน
โดยอยูอ่ ย่างพอเพียงและเรี ยนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิง ต้องมีสติในการเลือกรับข้อมูลต่างๆ
ทีเข้ามา รู้จกั เลือกรับและรู้จกั ต่อยอดองค์ความรู้ทีมีอยู่ หมันศึกษา เพิมพูนความรู้ อย่างเป็ นขันเป็ นตอน
ไม่กา้ วกระโดด ในการเลือกรับข้อมูลนัน ต้องรู้จกั พิจารณารับอย่างเป็ นขันเป็ นตอน รู้จกั แก้ไขปัญหา
อย่างเป็ นขันเป็ นตอน ประเมินความรู้และสถานการณ์อยูต่ ลอดเวลา จะได้รู้จกั และเตรี ยมพร้อมทีจะ
รับมือกับสภาพ และผลจากการเปลียนแปลงในมติต่างๆได้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง
เป้ าหมายสําคัญของการขับเคลือน คือ การทําให้เด็กรู้จกั ความพอเพียง ปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะ
ให้เด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าเป็ นส่วนหนึงของหลักสูตร สาระเรี ยนรู้ต่างๆเพือสอนให้เด็กรู้จกั การใช้ชีวิตได้
อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จกั อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืน รู้จกั
เอือเฟื อเผือแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์สิงแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็ นไทย
ท่ามกลางการเปลียนแปลงต่างๆ รู้ว่าตนเองเป็ นองค์ประกอบหนึงในสิงแวดล้อมและวัฒนธรรมของโลก
การกระทําของตนย่อมมีผลและเชือมโยงกับสภาพแวดล้อมในโลกทีตนเองเป็ นสมาชิกอยูด่ ว้ ย ซึงการจะ
บรรลุเป้ าหมายดังกล่าวข้างต้น สําคัญคือครู จะต้องรู้จกั บูรณาการการเรี ยนการสอนให้เด็กและเยาวชน
เห็นถึงความเชือมโยงในมิติต่างๆ ทังด้านสิ งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ซึงความเป็ นองค์
รวมนีจะเกิดขึนได้ ครู ตอ้ งโดยใช้ความรู้และคุณธรรมเป็ นปัจจัยในการขับเคลือน
นอกจากนี ในการส่งเสริ มให้นาํ หลักปรัชญาฯไปใช้ในสถานศึกษาต่างๆ นัน อาจจะใช้วิธี
“เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามหลักการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(รัชกาลที ) ว่า สําคัญทีสุดครู ตอ้ งเข้าใจเรื องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อน โดยเข้าใจว่าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนันเป็ นแนวคิดทีสามารถเริ มต้น และปลูกฝังได้ผา่ นการทํากิจกรรมต่างๆ
ในโรงเรี ยน เช่น กิจกรรมการรักษาสิงแวดล้อมในโรงเรี ยนการกําจัดขยะในโรงเรี ยนการสํารวจทรัพยากร
ของชุมชนฯลฯ
ก่อนอืน ครู ตอ้ งเข้าใจเรื องเศรษฐกิจพอเพียง ทําตัวเป็ นแบบอย่างทีดี โดยกลับมาพิจารณาและ
วิเคราะห์ดูว่า ในตัวครู นนมี
ั ความไม่พอเพียงในด้านใดบ้าง เพราะการวิเคราะห์ปัญหาจะทําให้รู้และเข้าใจ
ปัญหา ทีเกิดจากความไม่พอเพียง รวมทังควรให้เด็กมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ปัญหาด้วย โดยการ
วิเคราะห์นีต้องดําเนินไปบนพืนฐานของความรู้และคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมนัน เป็ นสิงทีควร
ปลูกฝังให้เกิดขึนในใจเด็กให้ได้ก่อน ผ่านกิจกรรมทีครู เป็ นผูค้ ิดขึนมา โดยครู ในแต่ละโรงเรี ยนจะต้องมานัง
พิจารณาก่อนว่า จะเริ มต้นปลูกฝัง แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากจุดไหน ทุกคนควรมาร่ วมกัน
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คิดร่ วมกันทํา สามัคคีกนั ในกระบวนการหารื อ
หลังจากทีครู ได้คน้ หากิจกรรมทีจะปลูกฝังแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ครู ควร
จะต้องตัง เป้ าหมายการสอนก่อนว่าครู จะสอนเด็กให้รู้จกั พัฒนาตนเองได้อย่างไรโดยอาจเริ มต้นสอนจาก
กิจกรรมเล็กๆน้อยๆ ทีสามารถเริ มต้นจากตัวเด็กแต่ละคนให้ได้ก่อน เช่น การเก็บขยะ การประหยัด
พลังงาน ฯลฯ เพือให้เด็กได้เรี ยนรู้ถึงความเชือมโยงระหว่างปัจจัย ทีตนเองมีต่อสิ งแวดล้อมภายนอกใน
ด้านต่างๆ 4 มิติ
ในส่วนของการเข้าถึงนัน เมือครู เข้าใจแล้ว ครู ตอ้ งคิดหาวิธีทีจะเข้าถึงเด็ก พิจารณาดูก่อนว่าจะ
สอดแทรกกิจกรรมการเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เข้าไปในวิธีคิดและในวิชาการต่างๆ ได้อย่างไรทังนี
อาจจัดกิจกรรมกลุ่มให้นกั เรี ยนได้ร่วมกันคิด ร่ วมกันทํา รู้จกั แบ่งหน้าทีกันตามความสามารถของเด็กใน
แต่ละช่วงชัน เช่น ในกิจกรรมการเก็บขยะเพือรักษาความสะอาดของโรงเรี ยนนัน ครู อาจจัดกิจกรรม
สําหรับเด็กในแต่ละช่วงชัน คือ
ช่วงชันที 1 สร้างกิจกรรมทีสนับสนุนให้เด็กช่วยกันเก็บขยะ (ให้เด็กรู้หน้าทีของตน ในระดับ
บุคคล)
ช่วงชันที 2 สร้างกิจกรรมทีสนับสนุนให้เด็กช่วยกันเก็บขยะและนับขยะ (ให้รู้จกั การวิเคราะห์
และรู้ถึงความเชือมโยงของตนเองกับสมาชิกคนอืนๆ ในโรงเรี ยน)
ช่วงชันที 3 สร้างกิจกรรมทีสอนให้เด็กรู้จกั เชือมโยงกับชุมชนภายนอกรอบๆ โรงเรี ยน เช่น
สร้างกิจกรรมทีสอนให้เด็กรู้จกั แบ่งแยกขยะ ร่ วมมือกับชุมชนในการรักษาสิงแวดล้อมในพืนทีทีโรงเรี ยน
และชุมชนของเขาตังอยูด่ ว้ ย
กิจกรรมทังหมดนี สําคัญคือ ต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย โดยสถานศึกษาควร
ตังเป้ าให้เกิดการจัดการศึกษาตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกเข้าไปในกระบวนการเรี ยนรู้
สอนให้เด็กพึงตนเองให้ได้ก่อนจนสามารถเป็ นทีพึงของคนอืนๆในสังคมได้ต่อไป
การจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดําเนินการได้ใน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที
เกียวข้องกับการบริ หารสถานศึกษา ส่วนที เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน ซึงส่วนที 2 นี ประกอบด้วย
การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรและสาระการเรี ยนรู้ในห้องเรี ยนและประยุกต์หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
การขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในระยะแรก ได้เริ มจากการไปค้นหากิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนทีมีคุณลักษณะ และการจัดการทีสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือพอประมาณกับ
ศักยภาพของนักเรี ยน พอประมาณกับภูมิสงั คมของโรงเรี ยนและชุมชนทีตัง เช่น เด็กช่วงชันที 2
ทําสหกรณ์ได้ เด็กช่วงชันที 4 ดูแลสิ งแวดล้อม มีการส่งเสริ มให้ใช้ความรู้อย่างรอบคอบระมัดระวัง ฝึ กให้
เด็กคิดเป็ นทําเป็ นอย่างมีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กันส่งเสริ มให้เด็กทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน มีความซือสัตย์ สุจริ ต
รับผิดชอบ ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ืน มีวินยั มีสมั มาคารวะ ปลูกฝังจิตสํานึกรักษ์สิงแวดล้อม สืบสาน
วัฒนธรรมไทย กล่าวคือ สอนให้ผเู้ รี ยน ยึดมันในหลักศีลธรรม พัฒนาคนให้เขารู้จกั ทําประโยชน์ให้กบั
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สังคมและช่วยดูแลรักษาสิ งแวดล้อม และตัวกิจกรรมเองก็ตอ้ งยังยืน โดยมีภูมิคุม้ กันในด้านต่าง ๆ ถึงจะ
เปลียนผูอ้ าํ นวยการแต่กิจกรรมก็ยงั ดําเนินอยูอ่ ย่างนี เรี ยกว่ามีภูมิคุม้ กัน
การค้นหาตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ก็เพือให้มีตวั อย่างรู ปธรรม ในการสร้างความเข้าใจ
ภายในวงการศึกษาว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าอย่างไร และสามารถนําไปใช้ในกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างไรบ้าง หลังจากนัน ก็ส่งเสริ มให้บูรณาการการเรี ยนรู้ผา่ นกิจกรรมเหล่านี เข้าไปใน
การเรี ยนรู้สาระต่าง ๆ บูรณาการเข้ากับทุกสาระเรี ยนรู้ เช่น วิทยาศาสตร์ เพือทําให้เกิดสมดุลทาง
สิ งแวดล้อม บูรณาการเข้ากับวิชาคณิ ตศาสตร์ ในการสอนการคํานวณทีมีความหมายในการดํารงชีวิต
อย่างพอเพียง หรื อบูรณาการเข้ากับสาระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้หมด นอกเหนือจากการสอนในสาระหลัก คือ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมเท่านัน
สําหรับมาตรฐานการเรี ยนรู้ มีวตั ถุประสงค์ให้ทุกช่วงชัน เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถประยุกต์ใช้ได้ แต่ถา้ มาตรฐานเรี ยนรู้ของทุกช่วงชันเหมือนกันหมดก็จะมีปัญหาทางปฏิบตั ิ จึง
ต้องกําหนดขอบเขตทีชัดเจนในการเรี ยนการสอนของแต่ละช่วงชัน และแต่ละชันปี ดังนี
ช่วงชันที 1 เน้นให้เด็กพึงตนเองได้ หรื อใช้ชีวิตพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว เช่น ประถม1
ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ลา้ งจานชาม เก็บขยะไปทิง กวาดบ้าน จัดหนังสือไปเรี ยนเอง แบ่งปันสิ งของให้
เพือน กินอาหารให้หมดจาน ประถม 2 วิเคราะห์รายจ่ายของครอบครัว จะมีตารางกรอกค่าใช้จ่ายต่างๆ
ของครอบครัว คุณแม่ซืออะไรบ้าง คุณพ่อซืออะไรบ้าง เด็กจะได้รู้พ่อแม่หาเงินมายากแค่ไหน เช่น ยาสีฟันหลอดละ
46 บาท จะต้องไม่เอามาบีบเล่น จะต้องสอนให้เด็กเห็นคุณค่าของสิ งของ ให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าของ
เงินทอง จะได้ฝึกนิสยั ประหยัด ครอบครัวมีรายได้และรายจ่ายเท่าไร เด็กจะได้ฝึกจิตสํานึกและนิสยั
พอเพียง มีหลายโรงเรี ยนทําแล้ว ประถม 3 สอนให้รู้จกั ช่วยเหลือครอบครัวอย่างพอเพียงและรู้จกั แบ่งปัน
ช่วยเหลือผูอ้ ืน มีส่วนร่ วมสร้างครอบครัวพอเพียง
ช่วงชันที 2 ฝึ กให้เด็กรู้จกั ประยุกต์ใช้หลักความพอเพียงในโรงเรี ยน สามารถวิเคราะห์ วางแผน
และจัดทําบันทึกรายรับ - รายจ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่ วมในการสร้าง
ความพอเพียงระดับโรงเรี ยน และชุมชนใกล้ตวั โดยเริ มจากการสํารวจทรัพยากรต่าง ๆ ในโรงเรี ยนและ
ชุมชน มีส่วนร่ วมในการดูแลบํารุ งรักษาทรัพยากรต่าง ๆ ทังด้านวัตถุ สิงแวดล้อม ภูมิปัญญา วัฒนธรรม
และรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ มาเป็ นข้อมูลในการเรี ยนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง
ช่วงชันที 3 ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
สามารถสํารวจและวิเคราะห์ความพอเพียงในระดับต่าง ๆ และในมิติต่าง ๆ ทังทางวัตถุ สังคม สิ งแวดล้อม
และวัฒนธรรมในชุมชนใกล้ตวั เห็นคุณค่าของการใช้หลักพอเพียงในการจัดการชุมชน และในทีสุดแล้ว
สามารถนําหลักการพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของแต่ละคน จนนําไปสู่การปรับเปลียน
พฤติกรรมสู่ความพอเพียงได้ในทีสุด
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ช่วงชันที 4 เตรี ยมคนให้เป็ นคนทีดีต่อประเทศชาติ สามารถทําประโยชน์ให้กบั สังคมได้ ต้องเริ ม
เข้าใจความพอเพียงระดับประเทศ และการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวฒั น์ เช่น การวิเคราะห์
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ หรื อการศึกษาสถานการณ์สิงแวดล้อมสภาพปัญหาด้านสังคมเป็ น
อย่างไรแตกแยกหรื อสามัคคี เป็ นต้น
ขณะนี คณะทํางานขับเคลือนด้านการศึกษาและเยาวชน ทํางานร่ วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และ
อีกหลายหน่วยงาน วิสยั ทัศน์ของการขับเคลือน คือ สานเครื อข่าย ขยายความรู้ ควบคู่ประชาสัมพันธ์ เพือ
ส่งเสริ มความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้บุคลากรด้านการศึกษา สามารถ
นําหลักคิดหลักปฏิบตั ิเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการสู่การเรี ยนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ของ
ทุกระดับได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็ นรู ปธรรม ตลอดจนผูบ้ ริ หารสามารถนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริ หารสถานศึกษา เพือให้เกิดประโยชน์และความสุข
การขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจ
เมือองค์กรธุรกิจตระหนักถึงความจําเป็ นและมีความเชือมันต่อการดําเนินธุรกิจด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การจะขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์กร ให้มีความชัดเจนเป็ น
รู ปธรรมได้นนั ผูน้ าํ ธุรกิจต้องมีความมุ่งมันและยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ ซึงการพัฒนาองค์กรและกลไกต่าง ๆ
เริ มจากกําหนดนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับกลยุทธ์ของ
องค์กร โดยใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุม้ กันทีดี บนพืนฐานความรู้และ
คุณธรรม พร้อมทังถ่ายทอดเป็ นแผนงาน และผลักดันไปสู่การปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและต่อเนือง เพือให้การ
ดําเนินกิจการขององค์กรมีความสมดุลและเจริ ญเติบโตในระยะยาว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจ
ของพอเพียงจะมีแนวคิดในกรอบเดียวกัน แต่การนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจ สามารถปรับใช้ได้
หลายรู ปแบบ โดยไม่มีสูตรสําเร็ จตายตัว ดังนัน ผูน้ าํ ธุรกิจจึงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับเงือนไข
และสภาวะทีองค์กรกําลังเผชิญอยู่ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับ
การบริ หารธุรกิจด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี
ด้ านการผลิต
ผูน้ าํ ธุรกิจกําหนดขนาดการผลิตทีเหมาะสม ตามกําลังความสามารถในการผลิตขององค์กร
โดยไม่รับคําสังซือสินค้าหากความสามารถในการผลิตไม่เพียงพอ วางแผนการใช้ทรัพยากร โดยยึดหลัก
ความคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะ
สนับสนุนการใช้วตั ถุดิบที มีอยู่ ในประเทศ และเทคโนโลยีในการผลิตจากภูมิปัญญาไทย มุ่งเน้นคุณภาพ
การผลิตตามมาตรฐาน ไม่เอารัดเอาเปรี ยบคู่คา้ วางระบบการจัดการวัตถุดิบและสินค้าคงคลังอย่าง
มีประสิทธิภาพ กระจายความเสียงโดยมีผลผลิตที หลากหลาย มีนโยบายการจ้างงานเพือกระจาย
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รายได้ โดยไม่นาํ เครื องจักรมาทดแทนแรงงานโดยไม่จาํ เป็ น และจัดระบบบําบัดของเสียโดยไม่สร้าง
มลพิษต่อสิงแวดล้อมด้านการตลาด
ผูน้ าํ ธุรกิจต้องมีความรอบรู้ในธุรกิจทีดําเนินการอยู่ และนําความรู้ในข้อเท็จจริ งมาใช้ ในการ
กําหนดนโยบายการตลาด วางแผน และบริ หารจัดการอย่างมีเหตุผลและเป็ นธรรม เพือประโยชน์แก่
องค์กรธุรกิจอย่างแท้จริ ง ยึดหลักการรักษาความสมดุลในการแบ่งปัน ผลประโยชน์ของธุรกิจระหว่าง
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมเหตุสมผล ตังแต่ผบู้ ริ โภค พนักงาน บริ ษทั คู่คา้ สังคม และสิงแวดล้อม ได้แก่
การตังราคาสินค้าในราคายุติธรรม หลีกเลียงการโฆษณาชวนเชือเกินจริ ง เพือมุ่งหวังยอดขาย
ในระยะสัน ใช้กลยุทธ์ดา้ นการวิจยั เพือสร้างนวัตกรรมในสินค้า ทังด้านการออกแบบและพัฒนา
สินค้าใหม่ รวมถึงการแก้ไขและปรับปรุ งสินค้าเดิมให้มีคุณสมบัติ คุณประโยชน์ และคุณภาพเพิมขึน
รักษาความลับของผูบ้ ริ โภค ซึงจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มุ่งดําเนินธุรกิจ โดยไม่เอาเปรี ยบ
ผูอ้ ืน ซือสัตย์ และมีคุณธรรมต่อคู่คา้ เพือสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรธุรกิจ
ในระยะยาวส่วนการขยายธุรกิจขององค์กร ผูน้ าํ ธุรกิจต้องพิจารณาถึงความพร้อมทุกด้าน
อย่างรอบคอบ เน้นธุรกิจทีมีความถนัด และขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยตอบสนองตลาดท้องถิน
ก่อนขยายไปสู่ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ มีมาตรการกระจายความเสียง โดยเพิมช่องทางการกระจาย
สินค้าใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ มีความรอบคอบและระมัดระวังในการคิดพิจารณาตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ให้กระจ่าง
แจ้งในทุกแง่มุม เพือป้ องกันความผิดพลาดหรื อความเสียหายทีอาจจะเกิดขึน
นอกจากนี ผูน้ าํ ธุรกิจควรตรวจสอบและติดตามสภาวะทางการตลาดอย่างต่อเนือง รู้เท่าทัน
การเปลียนแปลง คาดการณ์ได้ถึงโอกาสและอุปสรรคทีจะเกิดขึนในอนาคต เพือเพิมโอกาสใน
การแข่งขัน สร้างความพร้อมและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั ได้อย่างเหมาะสม ด้วย
การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์กร ประเมินสถานการณ์ความเสียงล่วงหน้า เพือวางแผน
รับมือได้ทนั ท่วงที เน้นการกระจายความเสียงจากการมีผลิตภัณฑ์ทีหลากหลาย และแปรสภาพได้ง่าย
เพือลดผลกระทบจากวัฏจักรทางเศรษฐกิจ
ด้ านการเงิน
ผูน้ าํ ธุรกิจวางแผนการลงทุนในธุรกิจทีสุจริ ตไม่ ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม วิเคราะห์ถึงความ
คุ ้มค่ าในการลงทุ น อย่างรอบคอบด้ว ยเหตุ ผ ล และลงทุ น ในธุ ร กิ จ ที หลากหลาย เพื อลดความเสี ยง
ด้านการเงิน หลีกเลียงการลงทุนบนพืนฐานของเงินกูท้ ี เกินขีดความสามารถในการชําระหนี รักษา
อัตราส่วนหนีสินต่อทุนให้เหมาะสม และกําหนดนโยบายการลงทุน โดยไม่หวังผลกําไรในระยะสัน
ควรเน้นความมันคงในระยะยาว ทํากําไรแต่ พอประมาณ โดยไม่มากเกินไป จนธุรกิจต้องประสบภาวะเสียง
หรื อขาดภูมิคุม้ กันในธุรกิจ และทํากําไรไม่นอ้ ยเกินไป จนธุรกิจไม่ สามารถอยู่ รอดได้ จัดระบบการ
สะสมเงินออมและเงินทุนหมุนเวียนอย่างเหมาะสม
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ผูน้ าํ ธุรกิจควรสนับสนุนการกระจายอํานาจและการตัดสินใจไปยังส่วนงานต่างๆ ในองค์กร
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางและครอบคลุมทุกส่วนงาน มุ่งเน้นการใช้
งบประมาณอย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนดกรอบแนวทางในการตัดสินใจอนุมตั ิและดําเนินงานโครงการ
ต่างๆ ขององค์กรให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีดี มีระบบกลไกการตรวจสอบและติดตามผลการใช้
งบประมาณ การจัดซือจัดจ้าง และการดําเนินงานต่างๆ อย่างโปร่ งใส
ด้ านทรัพยากรบุคคล
ผูน้ าํ ธุรกิจเห็นคุณค่าและให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนือง โดยนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริ หารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ ได้แก่ การคัดเลือกพนักงานด้วย
หลักยุติธรรม โดยเน้นคนดีทีซือสัตย์และคนเก่งทีมีคุณภาพ เน้นการทํางานเป็ นทีม ฝึ กอบรมการใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กร ส่งเสริ มการศึกษาและวิจยั เพือพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรม ในด้านผูน้ าํ ธุรกิจกับการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผบู้ ริ โภคและองค์กร วางแผนการเตรี ยมความพร้อมของพนักงานในอนาคต กําหนด
ตัวชีวัดการประเมินผลงานด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม เปลียนแปลงระบบการเลือนตําแหน่ง
จากหลักความอาวุโสหรื อหลักอุปถัมภ์ เป็ นยึดหลักความสามารถของบุคคล กําหนดระดับค่าจ้าง
พอประมาณแก่ฐานะขององค์กรและสอดคล้องกับตลาดแรงงาน กําหนดนโยบายการดูแลพนักงานอย่าง
ทัวถึง โดยส่งเสริ มให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยทีดีในการทํางาน
นอกจากนี ผูน้ าํ ธุรกิจต้องปลูกจิตสํานึกความพอเพียงให้แก่พนักงาน ส่งเสริ มการมีค่านิยม
สร้างสรรค์ และสร้างจรรยาบรรณการทํางานด้วยความสุจริ ต ขยันอดทน มีความมุ่งมัน และใช้ความเพียร
ในการฟันฝ่ าอุปสรรคต่าง ๆ เพือให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนือง ตลอดจนกระตุน้ ให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรทีเชิดชูคุณธรรม ส่งเสริ มความเกือกูลกันในองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ จัดทํา
แผนการประชาสัมพันธ์หรื อรณรงค์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบตั ิตาม กฎระเบียบ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การยอมรับพนักงานในองค์กรทีประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดีตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้น
ด้ านสังคมและสิงแวดล้อม
ผูน้ าํ ธุรกิจผลักดันการยึดมันในระบบคุณธรรมกับทุกฝ่ ายทีเกียวข้อง ไม่เบียดบังผลประโยชน์
ส่วนรวม ไม่ทาํ ลายสิ งแวดล้อมหรื อส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวม นอกจากนี ผูน้ าํ ธุรกิจกระตุน้
ให้พนักงานเห็นคุณค่าในการแบ่งปันสู่สงั คม ได้แก่ การแบ่งปันองค์ความรู้ โดยสร้างเครื อข่ายแห่งการ
เรี ยนรู้เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่ ไปยังสังคมให้กว้างขวางยิงขึน ด้วยการนําเสนอตัวอย่าง
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพือให้มีโอกาสแลกเปลียนประสบการณ์และความรู้ร่วมกัน รวมถึงการแบ่งปัน ทรัพยากร
ระหว่างพันธมิตรในธุรกิจ เพือช่วยเหลือกันในเรื องวัตถุดิบ เทคโนโลยี และองค์ความรู้ดา้ นต่าง ๆ
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กรณีตวั อย่าง บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํากัด
ผูป้ ระกอบการธุรกิจเครื องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็ นองค์กรตัวอย่างทีได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ การดําเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบริ ษทั ได้นาํ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์ในกิจการสําคัญ ได้แก่ ด้านการผลิต กระบวนการผลิตจะใช้วตั ถุดิบทีมี
อยูใ่ นประเทศ เพือลดปัญหาการขาดดุลทางการค้า ปรับปรุ งเทคโนโลยีและการพัฒนาสินค้าอยูเ่ สมอ
โดยคํานึงถึงคุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยในการใช้สินค้า จัดโครงการ MIC ทีเปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้ริเริ มและประดิษฐ์สิงต่าง ๆ โดยใช้ภูมิปัญญาไทย เป็ นต้น
ด้ านการตลาด เข้าใจฐานลูกค้าของตนเอง จัดนโยบายด้านการส่งเสริ มการตลาดและการขาย
ทีสอดคล้องและเหมาะสมกับสัญญาและข้อกฎหมายของแต่ละประเทศ เพือให้ดาํ เนินธุรกิจถูกต้องและ
เป็ นธรรม ด้านการเงิน นับตังแต่บริ ษทั เริ มดําเนินกิจการ เมือปี
บริ ษทั ได้ขยายกิจการอย่างต่อเนือง
โดยขยายกิจการอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ยึดหลักการลงทุนอย่างรอบคอบและมีเหตุผล จัดทํารายงาน
การเงินบนพืนฐานของความเป็ นจริ งและส่งมอบในเวลาทีกําหนด โดยไม่มีการแต่งรายงานการเงินทีไม่
ถูกต้อง บริ หารการเงินโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
ด้ านทรัพยากรบุคคล กําหนดนโยบายสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานไทย การรักษาระดับค่าจ้าง
และสวัสดิการให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานตามทีกฎหมายกําหนด การสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับ
การฝึ กอบรมและศึกษาดูงานทังในประเทศและต่างประเทศ จัดตังสหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยงาน
เพือส่งเสริ มให้พนักงานวางแผนการใช้จ่ายเงิน ลดปัญหาหนี สิน สร้างวินยั การออม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน นอกจากนี พนักงานทุกคนจะได้รับการปลูกฝังให้ใช้ชีวิตแบบเรี ยบง่าย มีคุณธรรม
ซือสัตย์ และมีจิตสํานึกทีดีต่อตนเองและสังคม
ด้ านสังคมและสิงแวดล้อม บริ ษทั สร้างระบบบําบัดนําเสีย โดยนํานําทีได้รับการบําบัดแล้ว
กลับไปใช้เป็ นนําชักโครกในห้องสุขา การนําความร้อนทีปล่อยทิงมาใช้ประโยชน์ในการอบโฟม รณรงค์
การประหยัดพลังงาน โดยใช้โซล่าเซลล์ในการผลิตนําร้อน ใช้ก๊าซ LPG แทนนํามันเบนซิน รณรงค์การ
จัดการขยะรี ไซเคิล เพือลดจํานวนขยะ บริ ษทั จัดโครงการและกิจกรรมเพือช่วยสังคมมากมายและ
ต่อเนือง เช่น สร้างเครื อข่ายทางสังคม โดยเปิ ดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน
จัดโครงการอาสาสมัครเพือสังคม ได้แก่ การจัดแพทย์เคลือนที เพือช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย การบริ จาค
สิ งของ การมอบทุนการศึกษาแก่ บุตรพนักงานและบุคคลภายนอก การบริ จาคโลหิต และจัดกิจกรรม
ช่วยเหลือเด็กกําพร้า เป็ นต้น (สํานักงานคณะกรรมการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง, : - )
ในปัจจุบนั บริ ษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํากัด มุ่งทําธุรกิจด้วยกลยุทธ์ “Green” หรื อ
“นวัตกรรมสีเขียวเพือโลกสีขาว” ในทุกส่วนงานขององค์กร ซึงประกอบด้วย ส่วน คือ
(นงค์นาถ ห่านวิไล, : )
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. Green Product หมายถึง สินค้าทุกชนิดของบริ ษทั จะต้องประหยัดพลังงานและเป็ นมิตร
ต่อสิงแวดล้อม เพือสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน
2 Green Factory หมายถึง โรงงานของบริ ษทั ปรับเปลียนกระบวนการผลิตทีเน้นการรักษา
สิ งแวดล้อม โดยสินค้าเกือบทุกชนิดสามารถนํามารี ไซเคิลได้ และใช้วตั ถุดิบทีไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ งแวดล้อม
3. Green Office หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในองค์กร รวมถึงพนักงานทังหมด ร่ วมกัน
ปรับเปลียนให้เป็ นองค์กรสีเขียวที ทุกฝ่ ายร่ วมรักษาสิงแวดล้อม เช่น การรณรงค์ให้พนักงานช่วยกัน
ประหยัดไฟและประหยัดนํา
4. Green Purchasing หมายถึง การซือใช้วตั ถุดิบทีรักษาสิ งแวดล้อม เช่น การใช้กระดาษ
รี ไซเคิล
. Green CSR หมายถึง การทําประโยชน์สูงสุดเพือสังคม
จากการวิ จยั ของผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ขสรรค์ กันตะบุต ร ( : ) เรื อง “ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริ หารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์เพือความยังยืน” โดยศึกษาจากองค์กรธุรกิจ
ขนาดย่อมจํานวน แห่ งของประเทศไทย และองค์กรธุร กิจ ขนาดใหญ่ จากกลุ่มประเทศตะวัน ตก
จํานวน องค์ก ร ซึ งใช้ระยะเวลาในการวิ จ ัยทังสิ น ปี พบว่ า องค์กรธุ รกิ จที ทําการวิ จยั ทุก องค์ก ร
สามารถประสบความสําเร็ จอย่างยังยืนได้ โดยผูน้ าํ องค์กรดําเนิ นธุรกิจสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กระบวนการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นเพือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังปรับเปลียน
กระบวนทัศน์ในการดํารงชีวิตเกียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนทุกคน จนสามารถนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้ได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน
ตลอดจนนําไปสู่การปรับแนวทางการพัฒนาให้อยูบ่ นพืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

ให้ผเู้ รี ยนรวมกลุ่มกัน กลุ่มละ - คน
ให้ผเู้ รี ยนไปค้นหาภูมิปัญญาด้านเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน หรื อพืนทีใกล้เคียง
บันทึกการเรี ยนรู้ การดําเนินงานของภูมิปัญญา
สรุ ปมานําเสนอในการพบกลุ่ม และส่งเป็ นเอกสารรายงาน
บรรณานุกรม
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, .
คณะอนุกรรมการขับเคลีอนเศรษฐกิจพอเพียง. การสร้างขบวนการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง. (พิมพ์
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือประงานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ . เศรษฐกิจพอเพียง.
กรุ งเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือประสานงานฯ , .
ปรี ยานุช พิบูลสราวุธ. คลังหลวงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพเพียง. กรุ งเทพ ฯ : บริ ษทั พิมพ์สวย จํากัด,
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(วันทีค้นข้อมูล พฤศจิกายน )
พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ให้กบั ตนเอง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
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คณะผู้จัดทํา
ทีปรึกษา
1. นายประเสริ ฐ
2. ดร.ชัยยศ
3. นายวัชริ นทร์
4. ดร.ทองอยู่
5. นางรักขณา

บุญเรื อง
อิมสุวรรณ์
จําปี
แก้วไทรฮะ
ตัณฑวุฑโฒ

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ทีปรึ กษาด้านการพัฒนาหลักสูตร กศน.
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

ผู้เขียนและเรียบเรียง
1. นายศรายุทธ์
2. นายจํานง
3. นางพัฒน์สุดา

บูรณ์เจริ ญ
หนูนิล
สอนซือ

ผอ.กศน.อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
กศน. อําเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

ผู้บรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง
1. นางพัฒน์สุดา
สอนซือ
2. นายอุชุ
เชือบ่อคา
3. นางสาวพัชรา
ศิริพงษาโรจน์
4. นายวิทยา
บูรณะหิรัญ
5. นายจํานง
หนูนิล

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กศน. อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
สํานักงาน กศน. จังหวัดกระบี
สํานักงาน กศน. จังหวัดพังงา
กศน. อําเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช

คณะทํางาน
. นายสุรพงษ์
. นายศุภโชค
. นางสาววรรณพร
4. นางสาวศริ ญญา
. นางสาวเพชริ นทร์

มันมะโน
ศรี รัตนศิลป์
ปัทมานนท์
กุลประดิษฐ์
เหลืองจิตวัฒนา

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

ผู้พมิ พ์ต้นฉบับ
นางสาวเพชริ นทร์ เหลืองจิตวัฒนา

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

ผู้ออกแบบปก
นายศุภโชค

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

ศรี รัตนศิลป์
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คณะผู้พฒ
ั นาและปรับปรุง ครังที
ทีปรึกษา
1. นายประเสริ ฐ
2. ดร.ชัยยศ
3. นายวัชริ นทร์
4. นางวัทนี
5. นางชุลีพร
6. นางอัญชลี
. นางศุทธินี

บุญเรื อง
อิมสุวรรณ
จําปี
จันทร์โอกุล
ผาตินินนาท
ธรรมวิธีกุล
งามเขตต์

ผู้พฒ
ั นาและปรับปรุง ครังที
. นางผกาพันธ์
วัฒนปาณี
. ส.อ.อวยพร
ศิริวรรณ
. นางฤดี
ศิริภา
. นางสาวสุรัตนา
บูรณะวิทย์
. นางสาวธนสรวง ชัยชาญทิพยุทธ
. นางสาวเยาวรัตน์ คําตรง

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาสือการเรี ยนการสอน
ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ ทางการศึกษา
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

ข้าราชการบํานาญ
ผอ. กศน. อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ผอ. กศน. อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
สถาบันกศน.ภาคตะวันออก
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
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คณะผู้ปรับปรุงข้ อมูลเกียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ปี พ.ศ.
ทีปรึกษา
1. นายสุรพงษ์

จําจด

เลขาธิการ กศน.

2. นายประเสริ ฐ

หอมดี

ผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบตั ิหน้าทีรองเลขาธิการ กศน.

3. นางตรี นุช

สุขสุเดช

ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผู้ปรับปรุงข้ อมูล
นางสาวจิราภรณ์

ตันติถาวร

กศน.บางกอกใหญ่

. นายสุรพงษ์

มันมะโน

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

. นายศุภโชค

ศรี รัตนศิลป์

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะทํางาน

. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

. นางเยาวรัตน์

ปิ นมณี วงศ์

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

. นางสาวสุลาง

เพ็ชรสว่าง

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

. นางสาวทิพวรรณ

วงค์เรื อน

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

. นางสาวนภาพร

อมรเดชาวัฒน์

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

. นางสาวชมพูนท

สังข์พิชยั

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

