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คํานํา 
 

 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามหลักปรัชญาและ

ความเชื่อพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมีการเรียนรูและสั่งสมความรู

และประสบการณอยางตอเนื่อง 

 ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนนโยบาย

ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพที่สามารถสราง

รายไดที่มั่งคั่งและมั่นคง เปนบุคลากรที่มีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึก

รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น สํานักงาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐาน ผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง และเนื้อหาสาระ ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมีความสอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      

ซึ่งสงผลใหตองปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการเพิ่มและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรมและการเตรียมพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน        

แตยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการพัฒนาหนังสือที่ใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติ

กิจกรรม ทําแบบฝกหัด เพื่อทดสอบความรูความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม หรือศึกษา

เพิ่มเติมจากภูมิปญญาทองถิ่น แหลงการเรียนรูและสื่ออื่น 

 การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา 

และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากสื่อตาง ๆ มาเรียบ

เรียงเนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและกรอบเนื้อหาสาระของ

รายวิชา สํานักงาน กศน.ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และหวังวาหนังสือเรียนชุดนี้   

จะเปนประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของในทุกระดับ หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน 

กศน.ขอนอมรับดวยความขอบคุณย่ิง 

 

 
  

 

 

 



4 | ห น้ า  

 

สารบญั 

 

 หนา 

คํานํา  

คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน                                                                                                                          

โครงสรางรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                        

บทที่  1 ความพอเพียง   .............................................................................................................. 1                                                                                  

บทที่ 2 ชุมชนพอเพียง  ............................................................................................................ 10 

บทที่  3 การแกปญหาชุมชน ..................................................................................................... 24 

บทที่  4 สถานการณของประเทศไทยและสถานการณโลกกับความพอเพียง ............................. 31 

บทที่  5 การประกอบอาชีพตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสรางรายได อยางมั่นคง  

     มั่งคั่ง และยัง่ยืน………………………………………………………………………………………………….43 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 

คณะผูจัดทํา  



คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน 
 หนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระ ผูเรียนควรปฏิบัติดังนี้ 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาเศรษฐกิจ

พอเพียง สาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้นๆ โดยละเอียด 

 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด และทํา

กิจกรรมตามกําหนด แลวตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมตามที่กําหนดถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษา

และทําความเขาใจในเนื้อหานั้นใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเรื่องตอๆ ไป 

 3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง  เพื่อเปนการสรุปความรู  ความเขาใจของเนื้อหาใน

เรื่องนั้นๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหา แตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับ

ครูและเพื่อนๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได 

หนังสือเรียนเลมนี้ม ี5 บท                                                                                                                          

 บทที่ 1 ความพอเพียง                                                                                    

 บทที่ 2 ชุมชนพอเพียง 

 บทที่ 3 การแกปญหาชุมชน 

 บทที่ 4 สถานการณของประเทศไทยและสถานการณโลกกบัความพอเพียง 

  บทที่ 5    การประกอบอาชีพตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่การสรางรายได อยางมั่นคง  

  มั่งคั่ง และยั่งยืน
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           โครงสรางรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 

       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทช31001 

 
สาระสําคัญ 

 เศรษฐกจิพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9)

ทรงพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับใหดําเนินชีวิตไป

ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกจิเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง 

หมายถึง ความพอประมาณ ความมเีหตุผล  รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี

พอสมควรตอผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนีจ้ะตองอาศัยความ

รอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนาํวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและ

ดําเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติใหมสีํานึกใน

คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสมดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติป

ญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง 

ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได  พรอมทั้งสามารถนําแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปใชประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. อธิบายแนวคิด หลักการ ความหมาย ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงได 

 2. บอกแนวทางในการนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

 3. เห็นคุณคาและปฏิบัตติามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ปฏิบัตตินเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

 5. เผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหชุมชนเห็นคุณคาแลวนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

 6. มีสวนรวมในชุมชนในการปฏิบัตตินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 7. สามารถนําแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปใชประกอบอาชีพได 

 

 

 

 

 



ขอบขายเน้ือหา 

 บทที่ 1 ความพอเพียง                                                                                    

 บทที่ 2 ชุมชนพอเพียง 

 บทที่ 3 การแกปญหาชุมชน 

 บทที่ 4 สถานการณของประเทศไทยและสถานการณโลกกบัความพอเพียง 

 บทที่ 5    การประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อการสรางรายได                           

                       อยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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บทท่ี 1 ความพอเพียง 
สาระสําคัญ 

 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางดํารงอยู และปฏิบัติของ

ประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตครอบครัวไปจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดําเนินไป

ในทางสายกลางมีความพอเพียง และมีความพรอมที่จะจัดการตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก

และภายใน ซึ่งจะตองอาศัยความรู ความรอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผน และดําเนินการทุกขั้นตอน 

เศรษฐกิจพอเพียงไมใชเพื่อการประหยัด แตเปนการดําเนินชีวิตอยางสมดุลและยั่งยืน เพื่อใหสามารถอยูได

แมในยุคโลกาภิวัตนที่มีการแขงขันสูง 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

 ผูเรียนสามารถอธิบายแนวคิด หลักการ ความหมาย ความสําคัญของปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ขอบขายเน้ือหา  

 เรื่องที่  1  ความเปนมา ความหมาย หลักแนวคิด 

 เรื่องที่  2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการความรู 
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เรื่องที่  1  ความเปนมา ความหมาย หลักแนวคิด 

ความเปนมา 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9)ไดพัฒนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพื่อที่จะใหพสกนกิรชาวไทยไดเขาถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไวซึ่งทฤษฎีของการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

ทฤษฎีนี้เปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตซึ่งอยูระหวาง สังคมระดับทองถิ่นและตลาดระดบัสากล 

จุดเดนของแนวปรัชญานี้คือ แนวทางที่สมดลุ โดยชาติสามารถทันสมัย และกาวสูความเปนสากลได โดย

ปราศจากการตอตานกระแสโลกาภิวัฒน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสําคัญในชวงป พ.ศ. 2540 เมื่อปที่

ประเทศไทยตองการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพเพื่อที่จะยืนหยัดในการพึ่งตนเองและพัฒนานโยบายที่

สําคัญเพื่อการฟนฟูเศรษฐกิจ ของประเทศโดยการสรางแนวคิดเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองได ซึ่งคนไทยจะ

สามารถเลี้ยงชีพโดยอยูบนพื้นฐานของความพอเพียงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

(รัชกาลที่9)มีพระราชดํารวิา  

“มันไมไดมคีวามจําเปนที่เราจะกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NIC)”  พระองคไดทรงอธิบายวา 

ความพอเพียงและการพึ่งตนเอง คือ ทางสายกลางที่จะปองกันการเปลี่ยนแปลงความไมมั่นคงของ 

ประเทศได 

  เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน ที่พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช (รัชกาลที่9) มีพระราชดํารัสแกพสกนกิรชาวไทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2517  มี

ใจความวา   

“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดบัขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช  

ของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอนโดยใชวิธีการและใชอุปกรณทีป่ระหยัด แตถูกตองตามหลกัวิชา 

เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควร และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกจิ

ขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป...” และนับจากนั้นเปนตนมาพระองคไดทรงเนนย้ําถึงแนวทางการพฒันา 

หลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อใหเกิดความพอมี พอกิน พอใชของคนสวนใหญ โดยใชหลักความพอประมาณ  

การคํานึงถึงความมเีหตผุล การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี ตลอดจนทรงเตือนสติปวงชนชาวไทยไมใหประมาท 

มีความตระหนกัถึงการพัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอนที่ถูกตองตามหลกัวิชา และการมีคุณธรรมเปนกรอบใน

การปฏิบัติและการดํารงชีวิต 

 ในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกจิ นับวาเปนบทเรียนของการพฒันาที่

ไมสมดลุและไมมีเสถียรภาพ  ซึ่งสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนสวนใหญ สวนหนึง่เปนผลมา

จากการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมที่ไมไดคํานึงถึงระดับความเหมาะสมกบัศักยภาพของประเทศ หรอืความ

พรอมของคนและระบบและอีกสวนหนึ่งนั้น การหวังพึง่พิงจากตางประเทศมากเกินไปทัง้ในดานความรู เงิน
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ลงทุน หรือตลาด โดยไมไดเตรียมสรางพื้นฐานภายในประเทศใหมีความมั่นคงและเขมแข็ง หรือสราง

ภูมิคุมกันที่ดีเพือ่ใหสามารถพรอมรับความเสี่ยงจากความผกผันเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในและภายนอก 

บทเรียนจากการพัฒนาทีผ่านมานั้นทําใหประชาชนคนไทยทุกระดบัในทุกภาคสวนของสังคม ทั้งภาครัฐ 

เอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ หันกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาและการดําเนินชีวิตของคนในชาติ  

แลวมุงใหความสําคัญกับพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9)ใน

เรื่องการพัฒนาและการดําเนินชีวิตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาคนควาพัฒนาความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในเชิงกรอบแนวคิดทางทฤษฎีและใชเปนแนวในการนําไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันมากขึ้น 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน

ตางๆ มารวมกันพิจารณา กลั่นกรอง พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

(รัชกาลที่9)ที่ไดพระราชทานแกปวงชนชาวไทยในโอกาสตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแลว

สรุปเปนนิยามความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และไดอัญเชิญเปนปรัชญานําทางในการจัดทํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) และฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 

2554) เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกระดับและทุกภาคสวนของสังคมมีความเขาใจในหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและนําไปเปนพื้นฐานและแนวทางในการดําเนินชีวิตอันจะนําไปสูการพัฒนาที่สมดุลและ

ยั่งยืน ประชาชนมีความเปนอยูรมเย็นเปนสุข สังคมมีความเขมแข็ง และประเทศชาติมีความมั่นคง 
 

ความหมาย 

 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่เปนแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตนของ 

แตละบุคคลและองคกรทกุระดับตั้งแตระดับครอบครวั ระดับชุมชน และระดับประเทศทั้งในการพัฒนาและ

บริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยคํานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพตนเองและสภาวะ

แวดลอม ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเองโดยใชความรูอยางถูกหลักวิชาการดวยความ

รอบคอบและระมัดระวังควบคูไปกับการมีคุณธรรม ไมเบียดเบียนกัน แบงปน ชวยเหลือซึ่งกันและกันและ

รวมมือปรองดองกันในสังคม ซึ่งนําไปสูความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพรอมรับตอการ

เปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตนได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 | ห น้ า  

 

 

หลักแนวคิด 

 

 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานทางสายกลางและความไม

ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดีตลอดจนใชความรู 

ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการพิจารณา 5 สวน ดังนี ้

 1.  กรอบแนวคิด  เปนปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงชีวิตและการปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน

โดยมีพื้นฐานจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยที่นําประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่

มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของ

การพัฒนา 

 2.  คุณลักษณะ  เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับโดย

เนนการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 

 3.  คํานิยามความพอเพียง ประกอบดวย 3 คุณลักษณะ ดังนี้ 

      3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไม

เบียดเบียนตนเองและผูอื่น การจะทําอะไรตองมีความพอดี พอเหมาะ พอควร ตอความจําเปน เหมาะสม

กับฐานะของตนเอง สภาวะสังคมแวดลอม รวมทั้งวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น และไมนอยเกินไปจนกระทั่ง

ไมเพียงพอที่จะดําเนินการได ซึ่งการตัดสินวาในระดับพอประมาณนั้นจะตองอาศัยความรอบรู ความ

รอบคอบในการวางแผนและตัดสินใจอยางมีคุณธรรมดวย  เชน ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ไมทําให

สังคมเดือดรอน ไมทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมี

เหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น

อยางรอบคอบ ครบวงจรบนพื้นฐานของความถูกตอง ความเปนจริง ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลัก

ศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม ทั้งในระยะยาว ทั้งตอตนเอง ผูอื่น และสวนรวม การคิดพิจารณา

แยกแยะใหเห็นความเชื่อมโยงของเหตุ ปจจัย ตางๆ อยางตอเนื่อง อยางเปนระบบจะทําใหบรรลุเปาหมาย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีขอผิดพลาดนอย การที่จะวางแผนดําเนินการสิ่งใดอยางสมเหตุสมผล ตองอาศัย

ความรอบรู ขยันหมั่นเพียร อดทนที่จะจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและแสวงหาความรูที่ถูกตองอยาง
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สม่ําเสมอ มีความรอบคอบในความคิด พิจารณาตัดสินใจ โดยใชสติ ปญญา อยางเฉลียวฉลาดในทางที่ถูก 

ที่ควร 

 3.3 การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรบัผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง

ดานตางๆ ที่จะเกิดทั้งในดานเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม เพื่อใหสามารถปรับตัวและรับมือ

ไดทันที หรือกลาวไดวาการที่จะทําอะไรอยางไมเสี่ยงเกินไป ไมประมาท คิดถึงแนวโนมความเปนไปไดของ

สถานการณตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได แลวเตรียมตนเอง เตรียมวิธีการทํางานรองรับกับการเปลี่ยนแปลง

ตางๆ เพื่อใหการทํางานสามารถดําเนินเปนไปไดอยางราบรื่นและนํามาซึ่งผลประโยชนในระยะยาวและ

ความสุขที่ยั่งยืน 

 4.  เงื่อนไข  การตัดสินและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัยทั้งความรู

และคุณธรรมเปนพื้นฐาน ดังนี ้

 4.1  เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน 

ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความ

ระมัดระวังในข้ันปฏิบัต ิ

 4.2  เงื่อนไขคุณธรรม คุณธรรมที่จะตองเสริมสรางใหเปนพื้นฐานของคนในชาติ ประกอบดวย 

มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร รูผิดรูชอบ ใชสติปญญาใน

การดําเนินชีวิตอยางถูกตองและเหมาะสม ไมโลภและไมตระหนี่ รูจักแบงปนและรับผิดชอบในการอยู

รวมกับผูอื่นในสังคม 

 5.  แนวทางการปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรบัจากการนําปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช 

คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกดานทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

ความรูและเทคโนโลยี 
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สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
แผนภาพแสดงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข 

 

ความสําคัญ 

 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศและพัฒนาคน ดังนี้ 

 1.  เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับการขจัดความยากจน และการลดความ

เสี่ยงทางเศรษฐกิจ 

 2.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐานของการสรางพลังอํานาจของชุมชนและการพัฒนา

ศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งเพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ 

 3.  เศรษฐกิจพอเพียงชวยยกระดับความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทดวยการสรางขอปฏิบัติใน

การทําธุรกิจที่เนนผลกําไรระยะยาวในบริบทที่มีการแขงขัน 

 4.  หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ งตอการปรับปรุงมาตรฐานของ               

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 

 5.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของชาติ เพื่อสราง

ภูมิคุมกันตอสถานการณที่เขามากระทบโดยฉับพลัน เพื่อปรับปรุงนโยบายตางๆ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และ

เพื่อวางแผนยุทธศาสตรในการสงเสริมการเติบโตที่เสมอภาคและยั่งยืน 

 6.  ในการปลูกฝงจิตสํานึกพอเพียงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน คานิยม และความคิดของคน

เพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาคน 

เงื�อนไข ความรู้ 

(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 

เงื�อนไข คุณธรรม 

(ซื�อสัตย์ สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน) 

นํา
สู่ 
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 7.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยมีความพออยู พอกิน พอใช พึ่งตนเองได และมี

ความสุขตามอัตภาพ 

 8.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยอยูรวมกับผูอื่นตลอดจนมีเสรีภาพในสังคมไดอยาง

สันติสุข ไมเบียดเบียน ไมเอารัดเอาเปรียบ แบงปน เอื้อเฟอเผื่อแผ มีจิตเมตตาและจิตสาธารณะ 

 9.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน 

โดยไมทําลาย เห็นคุณคาและมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 10. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยอยูอยางมีรากเหงาทางวัฒนธรรม ประเพณี 

ประวัติศาสตร ภูมิปญญา คานิยม และเอกลักษณของแตละบุคคล/สังคม 

 

 เรื่องที่  2  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการความรู 

 “ การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช

ของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา

เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติไดแลวจึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้น

ที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นใหรวดเร็วแตประการเดียว โดย

ไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความไม

สมดุลในเรื่องตางๆ ข้ึน ซึ่งอาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดในที่สุด” 
 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517  
 “คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขาจะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งใหมแตเรา

อยูอยางพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบชวยกัน

รักษาสวนรวม ใหอยูที่พอสมควร ขอย้ําพอควร พออยูพอกิน มีความสงบไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัติไป

จากเราได” 
 พระราชกระแสรับสั่งในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแกผูเขาเฝาถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

แตพุทธศักราช 2517 

 “การจะเปนเสือนั้นมันไมสําคัญ สําคัญอยูที่เราพออยูพอกิน และมีเศรษฐกิจการเปนอยูแบบ

พอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน หมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง ” 

  พระราชดํารัส “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทาน  เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม  พ.ศ. 2540 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเปนที่มาของนิยาม“3 หวง 2 เงื่อนไข”  

ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
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แหงชาติ นํามาใชในการรณรงคเผยแพร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผานชองทางตางๆ อยูในปจจุบัน  

ซึ่งประกอบดวยความ “พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุมกัน” บนเงื่อนไข “ความรู และ คุณธรรม” 

 อภิชัย พันธเสน ผูอํานวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ไดจัดแนวคิดเศรษฐกิจพอ

เพียงวาเปน “ขอเสนอในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางของพุทธธรรมอยางแทจริง” ทั้งนี้

เนื่องจากในพระราชดํารัสหนึ่ง ไดใหคําอธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพียงวา “คือความพอประมาณ ซื่อตรง     

ไมโลภมาก และตองไมเบียดเบียนผูอื่น”  

 ระบบเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนใหบุคคลสามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน และใชจายเงินที่ได

มาอยางพอเพียงและประหยัด ตามกําลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกูหนี้ยืมสิน และถามีเงิน

เหลือก็แบงเก็บออมไวบางสวน ชวยเหลือผูอื่นบางสวน และอาจจะใชจายมาเพื่อปจจัยเสริมอีกบางสวน  

(ปจจัยเสริมในที่นี้เชน ทองเที่ยว ความบันเทิง เปนตน) สาเหตุที่แนวทางการดํารงชีวิตอยางพอเพียง ไดถูก

กลาวถึงอยางกวางขวางในขณะนี้เพราะสภาพการดํารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปจจุบนัไดถูกปลูกฝง สราง 

หรือกระตุน ใหเกิดการใชจายอยางเกินตัวในเรื่องที่ไมเกี่ยวของหรือเกินกวาปจจัยในการดํารงชีวิต เชน การ

บริโภคเกินตัว ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบความสวยความงาม การแตงตัวตามแฟชั่น การพนันหรือ

เสี่ยงโชค เปนตน จนทําใหไมมีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความตองการเหลานั้น สงผลใหเกิดการกูหนี้ยืมสนิ 

เกิดเปนวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไมสามารถหลุดออกมาได ถาไมเปลี่ยนแนวทางในการดํารงชีวิต 

 แมวาการอธิบาย ถึงคุณลักษณะและเงื่อนไขในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จะใชคําวาความรู

อันเปนที่ตกลงและเขาใจกันทั่วไป  แตหากพิจารณาปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงทีไ่ดทรงพระกรุณา

ปรับปรงุแกไขและพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหนําไปเผยแพรอยางละเอียดนั้น กลับพบคําวา 

“ความรอบรู” ซึ่งกินความมากกวาคําวา “ความรู” คือนอกจากจะอาศัยความรูในเชิงลึกเกี่ยวกับงานที่จะ

ทําแลว  ยังจําเปนตองมีความรูในเชิงกวาง   ไดแกความรูความเขาใจในขอเท็จเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม  และ

สถานการณที่เกี่ยวพันกับงานที่จะทําทั้งหมด  โดยเฉพาะที่พระองคทานทรงเนน คือระบบชีวิตของคนไทย

อันไดแกความเปนอยู ความตองการ วัฒนธรรม และความรูสํานึกคิดโดยเบ็ดเสรจ็  จึงจะทํางานใหบรรล ุ

เปาหมายได 

 การนําองคประกอบดานความรูไปใชในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในทางธุรกิจ  จึงมิ

ไดจํากัดอยูเพียงความรู  ที่เกี่ยวของกับมิติทางเศรษฐกิจ ที่คํานึงถึงความอยูรอด  กําไร หรือการเจริญเติบโต

ของกิจการแตเพียงอยางเดียว  แตรวมถึงความรูที่เกี่ยวของกับมิติทางสงัคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมของ

คนในทองถิ่นนั้นๆ สอดคลองตามหลัก การไมติดตํารา  เชน ไมควรนําเอาความรูจากภายนอก หรือจากตาง

ประเทศ  มาใชกับประเทศไทยโดยไมพิจารณาถึงความแตกตาง  ในดานตางๆอยางรอบคอบระมัดระวัง 

หรือไมควรผูกมัดกับวิชาการทฤษฎี  และเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกับสภาพชีวิต  และความเปนอยูที่แทจริง

ของคนไทยและสังคมไทย 
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 ยิ่งไปกวานั้น  ความรู  ที่ปรากฏในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยังประกอบไปดวยความระลึกรู 

(สติ)กับ ความรูชัด (ปญญา) ซึ่งถือเปนองคประกอบสําคัญที่วิชาการหรือทฤษฎี ในตะวันตกที่เกี่ยวกับการ 

จัดการความรู  ยังไมครอบคลุมถึง หรือยังไมพัฒนากาวหนาไปถึงขั้นดังกลาว จึงไมมีแนวคิด หรือเครื่องมือ 

ทางการบริหารจัดการความรู ใดๆ ที่มีความละเอียดลึกซึ้งเทากับที่ปรากฏอยูในปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอีกแลว 

 พิพัฒน  ยอดพฤติการ  ไดกลาวไวในบทความ เรื่องที่มักเขาใจผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

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

(การบริโภค)ใหเกิดขึ้นแกประชาชนสวนใหญของประเทศ เพราะถาประชาชนสวนใหญของประเทศยัง 

ยากไรขัดสน  ยังมีชีวิตความเปนอยูอยางแรนแคน  การพัฒนาประเทศก็ยังถือวาไมประสบความสําเร็จ 

 เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับคนทุกกลุ ม มิใชแคเกษตรกร การสรางความ“พอกิน-พอใช”  

ในเศรษฐกิจพอเพียงนี้  มุงไปที่ประชาชนในทุกกลุมสาขาอาชีพที่ยังมีชีวิตแบบ “ไมพอกิน-ไมพอใช” หรือ

ยังไมพอเพียง ซึ่งมิไดจํากัดอยูเพียงแคคนชนบท หรือเกษตรกร เปนแตเพียงวา ประชาชนสวนใหญของ

ประเทศที่ยังยากจนนั้นมีอาชีพเกษตรกรมากกวาสาขาอาชีพอื่น  ทําใหความสําคัญลําดับแรกจึงมุงเขาสู 

ภาคเกษตรหรือชนบทที่แรนแคน จนมีรูปธรรมของการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออกมาเปน

เกษตรทฤษฎีใหม อันเปนที่ประจักษในความสําเร็จของการยกระดับชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรให  

“พอมี” “พอกิน-พอใช” หรือสามารถพึ่งตนเองได ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ 

 
 

 

กิจกรรมที่ 1  

 1. ใหผูเรียนบอกถึงความเปนมาของเศรษฐกจิพอเพียงโดยสงัเขป 

 2. ใหผูเรียนเขียนอธิบายความหมายของเศรษฐกจิพอเพียง 

 3.  เศรษฐกิจพอเพียงมีหลักแนวคิดอยางไร จงอธิบาย 

 4.  ใหผูเรียนบอกถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวามีความสําคัญอยางไร 
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บทท่ี  2  ชุมชนพอเพียง 
สาระสําคัญ 

 ชุมชนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ เปนกําลังสําคัญในการขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง นักวิชาการหลายทานไดศึกษาและวิเคราะหเรื่องการพัฒนาชุมชน เพื่อมุงสู การ 

เปนชุมชนที่พอเพียง รวมทั้งตัวอยางของชุมชนพอเพียงที่ประสบความสําเร็จ  และตัวอยางของชุมชน

พอเพียงดานพลังงาน 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 ผูเรียนสามารถบอกแนวทางในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในชุมชน 

 

ขอบขายเน้ือหา 

 เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญการบริหารจัดการชุมชน 

 เรื่องที่ 2  การบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญการบริหารจัดการชุมชน 

 ความหมายของชุมชน  ชุมชน หมายถึงถิ่นฐานที่อยูของกลุมคน ถิ่นฐานนี้มีพื้นที่อางอิงได และ 

กลุมคนนี้มีการอยูอาศัยรวมกัน มีการทํากิจกรรม เรียนรู ติดตอ สื่อสาร รวมมือและพึ่งพาอาศัยกัน มี

วัฒนธรรมและภูมิปญญาประจําถิ่น มีจิตวิญญาณ และความผูกพันอยูกับพื้นที่แหงนั้น อยู ภายใตการ

ปกครองเดียวกัน 

 โครงสรางของชุมชน ประกอบดวย 3 สวนคือ 

 1. กลุมคน หมายถึง การที่คน 2 คนหรือมากกวานั้นเขามาติดตอเกี่ยวของกัน และมีปฏิสัมพันธ 

ตอกันทางสังคมในช่ัวเวลาหนึ่งดวย ความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน 

 2. สถาบันทางสังคม เมื่อคนมาอยูรวมกันเปนกลุมแลว และมีวิวัฒนาการไปถึงขั้นตั้งองคกรทาง

สังคมแลว ก็จะมีการกําหนดแบบแผนของการปฏิบัติตอกันของสมาชิกในกลุมเพื่อสามารถดําเนินการตาม

ภารกิจ 

 3. สถานภาพและบทบาทสถานภาพ หมายถึง ตําแหนงทางสังคมของคนในกลุมหรือสังคมบทบาท 

หมายถึง พฤติกรรมที่คนในสังคมตองทําตามสถานภาพในกลุมหรือสังคม 

 ชุมชนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีองคประกอบสําคัญ

หลายประการและสามารถพัฒนาหรือควบคุมองคประกอบเหลานั้นได  โดยมีนักวิชาการหลายทานที่ได

ศึกษาและวิเคราะหองคประกอบการพัฒนาชุมชนไวตามแนวคิดการพัฒนาชุมชน ดังตอไปนี้ 

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

ดังนี้ 

 1. การเขามีสวนรวมของประชาชน เพื่อที่จะปรับปรุงระดับความเปนอยูใหดีขึ้น  โดยจะตอง

พึ่งตนเองใหมากที่สุดเทาที่จะเปนได  และควรเปนความริเริ่มของชุมชนเองดวย 

 2. การจัดใหมีการบริการทางเทคนิคและบริการอื่นๆที่จะเรงเราใหเกิดความคิดริเริ่ม  การชวย

เหลือตนเอง ชวยเหลือกันและกัน  อันเปนประโยชนมากที่สุด 

  คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2539 : 1 – 2) ไดกลาวถึงลักษณะการ

พัฒนาคนและสิ่งแวดลอม  ซึ่งอาจถือวาเปนองคการพัฒนาชุมชนดวย สรุปไดดังนี้  

 1. การพัฒนาคนประกอบดวย 4 ดานดังนี้ 

  ดานจิตใจ 

  ดานรางกาย 

  ดานสติปญญา 

  ดานบุคลิกภาพ 
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 2. การพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนา ประกอบดวย 4 ดานดังนี้ 

  ดานเศรษฐกิจ 

  ดานครอบครัวและชุมชน 

  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

  ดานการบริหารจัดการและการเมือง 

 สุพัตรา สุภาพ (2536 : 124 – 126) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

ซึ่งเปนองคประกอบการพัฒนาชุมชน วามี 7 ประการดังนี้ 

 1. สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ หากมีความสมบูรณจะสงผลใหชุมชนมีการพัฒนาไดรวดเร็วและ

มั่นคง 

 2. การเปลี่ยนแปลงดานประชากร การเพิ่มประชากรที่มีคุณภาพสามารถทําใหเกิดการพัฒนา 

ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ทันสมัยขึ้น 

 3. การไดอยูโดดเดี่ยวและติดตอเกี่ยวของ ชุมชนใดที่มีการติดตอกันทําใหการพัฒนาเปนไปอยาง

รวดเร็ว 

 4. โครงสรางของสังคมและวัฒนธรรม ชุมชนที่มีการเคารพผู อาวุโสจะมีการเปลี่ยนแปลงนอย 

คานิยมตางๆ ชวยใหรูวาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดการพัฒนาข้ึนมากนอยเพียงไร 

 5. ทัศนคติและคานิยม การมีคานิยมดานอาชีพ ดานบริ โภค เปนสวนของการจัดการ 

พัฒนาในชุมชนน้ันได 

 6. ความตองการรับรู  การยอมรับสิ่งประดิษฐใหมๆ จะเปนเครื่องชี้ทิศทางและอัตราการ

เปลี่ยนแปลงของชุมชน 

 7. พื้นฐานทางวัฒนธรรม  ถามีฐานที่ดีสิ่งใหมที่จะเกิดขึ้นยอมดีตามพื้นฐานเดิมดวย 

 พลายพล คุมทรัพย (2533 : 44 – 47) ไดกลาวถึงปจจัยที่สามารถใชในการพัฒนาชุมชน  ซึ่งเปน

องคประกอบการพัฒนาชุมชน วาประกอบดวย 3 ปจจัย ดังนี้ 

 1. โครงสรางทางสังคม ครอบครัวที่มีขนาดเล็กและมีโครงสรางไมซับซอนจะสงผลใหชุมชนนั้น

พัฒนาไดดีกวาชุมชนที่มีโครงสรางทางครอบครัวที่ซับซอน 

 2. โครงสรางทางชนชั้น ในชุมชนที่มีโครงสรางแบบเปด ที่สามารถเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคม 

ไดงาย ชุมชนน้ันจะเกิดการพัฒนา 

 3. ความแตกตางทางเผาพันธุ เช้ือชาติ และศาสนา ความแตกตางหากเกิดขึ้นในชุมชนใดยอมเปน

อุปสรรคตอการพัฒนา ตามลําดับความแตกตาง 

 ยุวัฒน วุฒิเมธ ี (2531 : 58 – 63) กลาวถึงปจจัยที่เกื้อกูลใหการพัฒนาชนบทบรรลุความสําเร็จ 

จําเปนตอการพัฒนา วาดวยองคประกอบ และสวนประกอบยอยขององคประกอบ ดังนี้ 
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 1. นโยบายระดับชาติ ฝายบริหารจะสามารถดําเนินการแผนพัฒนาไดตอเนื่อง และมีเวลาพอที่จะ

เห็นความถูกตอง คุมคา มีแนวทางประสานประโยชนระหวางรัฐและเอกชน และความรวมมือระหวาง

ประเทศจะตองเกื้อกูลตอการพัฒนา 

 2. องค การบริหารการพัฒนาชนบท ที่ มี อ งค กรกลางทํ าหน าที่ ประสานนโยบาย 

แผนงานและโครงการอยางมีประสิทธิภาพและมีอํานาจเด็ดขาดในการลงทุนในหนวยปฏิบัติตองดําเนินการ

ตามนโยบาย แผนงาน และโครงการในแผนระดับชาติ และจัดงบประมาณการติดตามควบคุมที่มี

ประสิทธิภาพ 

 3. วิทยาการที่เหมาะสมและการจัดการบริการที่สมบูรณ เลือกพื้นที่และกลุมเปาหมายที่สอดคลอง

กับความเปนจริง และเลือกวิทยาการที่ประชาชนจะไดรับใหเหมาะสม 

 4. การสนับสนุนระดับทองถิ่น ความรับผิดชอบของการสนับสนุนงานในทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ

จะเกิดการพัฒนาอยางแทจริงในระยะยาว 

 5. การควบคุมดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงาน ควรเปนไปตามแผนงานและโครงการทุกระดับ

และครอบคลุมทุกพื้นที่ พรอมทั้งใหสถาบันการศึกษาทองถิ่นติดตามประเมินผล 

 อัชญา เคารพาพงศ (2541 : 82 – 83) กลาวถึงปจจัยสวนประกอบที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา สรุป

ไดดังนี้ 

 1. ผูนํา ไดแก ผูนําทองถิ่น ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการในหมูบาน และจากองคกรภาครัฐ มี

สวนใหชุมชนพัฒนาในทางที่ดีขึ้น เปนประโยชน ชุมชนมีเจตคติที่ดียอมรบัสิง่ใหมและสรางพลงัตอสูเพื่อการ

เปลี่ยนแปลง 

 2. สังคม – วัฒนธรรม  การไดรับวัฒนธรรมจากสังคมเมืองมาปฏิบัติทําใหชุมชนเกิดการ

เปลี่ยนแปลง 

 3. สิ่งแวดลอม การปรับปรุงสภาพแวดลอมภูมิศาสตรชุมชน สงผลใหที่ดินอุดมสมบูรณ 

ราคาสินคาเกษตรดี ความเปนอยูสะดวกสบายกวาเดิม 

 4. ประวัติศาสตร เหตุการณสําคัญในอดีตมีผลตอการพัฒนาความสามัคคี รักพวกพอง ชวยเหลือซึ่ง

กันและกัน 

 ปรียา พรหมจันทร (2542 : 25) ไดสรุปองคประกอบที่เปนปจจัยการพัฒนาชุมชนไดดังนี้ 

 1. ดานเศรษฐกิจ ชุมชนที่เศรษฐกิจดีการพัฒนาชุมชนสามารถพัฒนาไดดีดวย 

 2. ดานสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม เปนบริบทที่ปรับเปลี่ยนสภาพชุมชนไปตามปจจัย 

 3. ดานการเมือง หมายรวมถึงการเมืองระดับชาติและชุมชนระดับทองถิ่น 

 4. ดานประวัติศาสตร โดยอาศัยประสบการณและวิกฤตของชุมชนเปนฐานและบทเรียนการ

พัฒนาชุมนุม 
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 นอกจากนี้ปรียา พรหมจันทร ยังไดจําแนกออกเปนองคประกอบที่เปนปจจัยการพัฒนาชุมชน 

ปจจัยโดยตรง เชน คน ทุน ทรัพยากร การจัดการ เปนตน และปจจัยโดยออม เชน ภาวะเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การปกครอง เปนตน 

 ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม (2549) ได กล าวถึงการสร างและพัฒนาคนรุ นใหม เพื่ อ 

พัฒนาชุมชนทองถิ่น มีปจจัยสําคัญ 4 ประการ ซึ่งถือเปนองคประกอบการพัฒนาชุมชน ดังน ี้ 

 1. สังคมดี สิ่งแวดลอมดี มีโอกาสในอาชีพ และกิจกรรมที่หลากหลาย รวมไปถึงวิถีชีวิต  

ศิลปวัฒนธรรม ความอบอุน ความสุข ความเจริญกาวหนาที่พึงคาดหวังในอนาคตดวย 

 2. ระบบการศึกษาของชาติ มีเปาหมายในการผลิตคนเพื่อการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่น ใหเปนที่

พึงปรารถนาของทองถิ่นเพียงไร 

 3. รัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐ ที่เอื้อตอการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเปนที่พึงปรารถนานาอยู 

บทบาทของชุมชน มีสิ่งสําคัญ 3 ประการ คือ ความรักและความดี การเรียนร ูที่มากกวาความรู และการ

จัดการกับปจจัยชุมชนตางๆ 

 

กิจกรรมที่ชุมชนตองรับผิดชอบคือ 

 -  ตั้งคณะกรรมการบริหาร 

 -  ประเมินสภาพของชุมชน 

 -  เตรียมแผนการปฏิบัติ 

 -  หาทรัพยากรที่จําเปน 

 -  ทําให แน ใจวากิจกรรมของชุมชนทั้ งหมด จะต องมีการติดตามและการบริหารที่มี    

ประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการปฏิบัติงาน 
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แบบจําลองชุมชนที่มีการบริหารจัดการทีด่ ี

 

 

แผนชุมชนที่มพีลัง 
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กระบวนการชุมชน 

 1. วิเคราะหชุมชน 

 2. การเรียนรูและการตัดสินใจของชุมชน 

 3. การวางแผนชุมชน 

 4. การดําเนินกิจกรรมชุมชน 

 5. การประเมินผลการดําเนินงานของชุมชน 

 

องคประกอบการขับเคลื่อนชุมชน 

 1. โครงสรางพื้นฐานทางสังคมของชุมชน 

 2. ความคิดพื้นฐานของประชาชน 

 3. บรรทัดฐานของชุมชน 

 4. วิถีประชาธิปไตย 

 

เรื่องที่ 2  การบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวอยางชุมชนพอเพียงท่ีประสบความสําเร็จ 

 กุดกะเสียน วันน้ีที่ยิ้มได 

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

ของคนในชุมชนกุดกะเสียน คือ สถาบันการเงินชุมชนกุดกะเสียนรวมใจ  
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 ทามกลางภาวะเศรษฐกิจเงินเฟอพุง ดอกเบี้ยเพิ่ม ทั้งเงินกู เงินฝาก (ติดลบเมื่อเทียบกับเงินเฟอ)                   

ทุกอยางอยูในชวงขาขึ้น(ราคา) จะมีที่ลดลงคงเปนกําลังใจประชาชนโดยเฉพาะคนเมือง ยิ้มฝนๆ เผชิญ

ชะตาในยุคขาว(แก)ยาก น้ํามันแพงกันไป  

 แตกตางจากคนในชุมชนบานกุดกะเสียน  ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี หมูบานรางวัล

พระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็นเปนสุข” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมี

นายสมาน ทวีศรี กํานันตําบลเขื่องใน เปนผูนําสรางรอยยิ้มใหคนในชุมชน 

 

  จากหมูบานที่มีอาชีพทํานาปละ 2 ครั้ง แตเนื่องจากสภาพพื้นที่เปนที่ลุ ม มีน้ําทวมถึง ทําใหมี 

ปญหาน้ําทวมนา จึงตองหาปลาแลกขาว ตอมาประกอบอาชีพคาขายสียอมผา ทําใหมีปญหาหนี้สินเพราะ 

ตองไปกูนายทุนดอกเบี้ยสูง  

  แตสภาพในปจจุบันของกุดกะเสียน ผูคนยิ้มแยมแจมใจ เนื่องจากเศรษฐกิจของหมูบานดีขึ้นมาก 

สืบเนื่องจากการริเริ่มของผูนําชุมชนที่เห็นปญหาของหมูบาน จึงไดสงเสริมใหมีการตั้ง กลุมออมทรัพย 
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จนกระทั่งพัฒนามาเปนธนาคารกุดกะเสียนรวมใจ โดยการปลอยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ําใหคนในชุมชน 

ไปประกอบอาชีพ อาชีพหลักทํานา  คาขายเฟอรนิเจอร  เครื่องใชไฟฟา  ชุดเครื่องนอน  ชุดเครื่องครัวฯลฯ 

  ทั้งมีการรวมกลุมอาชีพ กลุมเลี้ยงโค กลุมทําน้ํายาลางจาน กลุมน้ํายาสระผม กลุมเพาะเห็ด  

กลุมเกษตรกรทํานา กลุมจักสาน  

  หนึ่งในชุมชนตัวอยางที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย คัดเลือกมาเปนตนแบบในการ

สงเสริมการบริหารจัดการชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน นายปรีชา บุตรศร ี อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกลาววา 

ประเด็นยุทธศาสตรหนึ่งในการสงเสรมิการบรหิารการจดัการชุมชน คือ การเพิ่มขีดความสามารถผูนําชุมชน

เพื่อใหผูนําชุมชนเปนกําลังหลักในการบริหารจัดการชุมชนใหชุมชนเขมแข็งและพึ่งตนเองไดในที่สุด  

 

 ยุทธศาสตรในการทํางานของกรมการพัฒนาชุมชน ทั้ง 5 ประเด็น ประกอบดวย การพัฒนาทุน

ชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง การเพิ่มขีดความสามารถผูนําชุมชนนําขับเคลื่อนแผนชุมชน 

และการสงเสริมการจดัการความรูชุมชน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมีเปาหมายสรางผูนําชุมชน 

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

เพื่อใหไดผูนําชุมชน ที่มีภาวะผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม องคความรู เปนกลุมแกนนําในการขับเคลื่อนและ

ผลักดันนโยบายของรัฐในระดับชุมชน ใหมีทิศทางการพัฒนาชุมชน สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ  

 “สิ่งที่ทําใหหมูบานไดรับการคัดเลือกมาจากการดําเนินการทั้ง 6 ดาน ประกอบดวย การลด                   

รายจาย เพิ่มรายได การเรียนรู อนุรักษ เอื้ออาทร และการประหยัด สิ่งที่คณะกรรมการมาดูแลวประทับใจ

ที่สุด คือ สถาบันการเงิน” นายสมานกลาว ซึ่งไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินการบริหาร

ธนาคารชุมชน กุดกะเสียนรวมใจ การประหยัด อดออม ออมเพื่อนําไปใชในการผลิต ไมนําไปใชฟุมเฟอย ใหกู

โดยถือหลักความพอประมาณ ถือหลักมีเหตุมีผล และมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ภายใตเงื่อนไขความรู คือ รอบรู 
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รอบคอบ ระมัดระวัง และเงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทนและแบงปนปจจุบันมีเงินทุน 

หมุนเวียนประมาณ 14 ลานบาท  สมาชิกสถาบันการเงินชุมชน  ประกอบดวยหมูที่ 10,11,12  

บานกุดกะเสียน ตําบลเขื่องใน ซึ่งมีสมาชิก 246 ครัวเรือน 285 คน มีจํานวนสมาชิกเงินฝาก 464 คน   

 “สรางผลดีใหชุมชน ผูกูกู ถูก คนฝากไดดอกเบี้ยสูง ตั้งแตรอยละ 2 สูงสุดหากมีเงินฝาก 5 แสน

บาทขึ้นไปดอกเบี้ยรอยละ 5 บาทไมหักภาษีดอกเบี้ยกู งายกวา แตใหกู เฉพาะคนในชุมชน เทานั้น 

สวนผูฝากนอกชุมชน ก็ฝากไดดอกเบี้ยเทาคนในชุมชน แตกูไมได ทําใหประชาชนประหยัดดอกเบี้ยเงินกูได  

ชุมชน ก็พึงพอใจ เสียดอกเบี้ยนอยกวาและยังไดสวัสดิการกลับคืนสูชุมชน “ นายสมาน ทวีศรี ประธาน

กรรมการสถาบันการเงินชุมชนกุดกะเสียนรวมใจกลาว 

 ในมุมมองของคนในชุมชน บานกุดกะเสียนตางบอกเปนเสียงเดียวกันวาที่มีวันนี้ไดเพราะ 

“ผูนําดี” เปนผูนําชุมชน ที่เขมแข็ง นอกจากการยอมรับของคนในชุมชน แลวยังมีรางวัลมากมายรับรอง 

อาทิ ผูใหญบานยอดเยี่ยมแหนบทองคําป 2523 กํานันยอดเยี่ยมแหนบทองคําป 2546 ประกาศเกียรติคุณ 

“คนดีศรีอุบล” ป 2550 และรางวัลผูนําชุมชน ดีเดนระดับเขตป 2550 ในฐานะที่เปนแกนนําสรางรอยยิ้ม

ใหชุมชน 

 

ตัวอยางของชุมชนพอเพียงดานพลังงาน 

 ตลอด 3 ป (2549-2551) ของการเดินหนาโครงการจัดทําแผนพลังงานชุมชน 80 ชุมชน  

สนองพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง

พลังงาน  ดวยมองเห็นศักยภาพชุมชนในการจัดการดานพลังงานที่ชุมชนทําเองได ภายใตการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทองถิ่นที่สามารถนํามาเปลี่ยนเปนพลังงานทดแทนใชในการดําเนินชีวิตนั้นทําไดจริง  

 “แผนพลังงานชุมชน” คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกชุมชนที่เขารวมในระยะเวลาที่ตางกันพรอมกับกลไก

การทํางานรวมกัน ระหวางภาคชุมชนและภาควิชาการ โดยเฉพาะเจาหนาที่พลังงานจังหวัด หรือสํานักงาน

พลังงานภูมิภาค ซึ่งเปนตัวแทนกระทรวงพลังงานไปเผยแพรความรูสรางความเขาใจ “พลังงานเรื่องใกล

ตัว” และนําเสนอเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทนหลากหลายประเภท ใหชาวบานเลือก

นําไปใชไดอยางเหมาะสมกับความตองการ เพื่อประโยชนสูงสุดของการใชพลังงานอยางคุมคา และไม

ทําลายสิ่งแวดลอมปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชุมชนสวนใหญที่เขารวม คือ การตอยอด หรือนําเทคโนโลยีที่

กระทรวงพลังงานนํามาใหนั้น นําไปประยุกตตอเพื่อการใชงานที่สะดวก และสอดคลองกับความตองการ 
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ของแตละคน แตละชุมชนที่แตกตางกัน การลองทํา ลองใช ใหเห็นผลกระจางชัดแลวจึงบอกตอ 

“สาธิตพรอมอธิบาย” จึงเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของวิทยากรตัวคูณพลังงาน หรือนักวางแผน 

พลังงานชุมชนที่ไมหวงแหนความรู เกิดเครือขายวิทยากรตัวคูณพลังงานข้ึนอยูในทุกกลุมคนของชุมชนไมวา 

จะเปนอันดับแรก คือ แกนนํา ตอมาคือชาวบานที่สนใจ และนําไปทําจริงจึงขยายผลตอกับเพื่อนบานใกล 

เคียงหรือในหมูญาติมิตร กับอีกกลุม คือ เยาวชนที่เปนพลังเสริมแตยั่งยืน  

 ภาพที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ทําตามแผนพลังงานชุมชนอยางแข็งขัน คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 

สรางวิถีพลังงานชุมชนที่ไปไดดีกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จุดเดนของเทคโนโลยีพลังงานที่ถูกนําไป

ปรับใช ไมไดเกิดประโยชนเฉพาะตัวผูปฏิบัติ แตยังสรางผลดีตอชุมชนคนรอบขาง และสังคมประเทศโดย

รวมเมื่อเราสามารถสรางทางเลือกการใชพลังงานทดแทนขึ้นไดเอง และมีการจัดการอยางครบวงจร การ

จัดการพลังงานอยางยั่งยืนจึงเกิดขึ้นไดภายใตสองมือของทุกคนที่ชวยกัน ไมตองหวั่นวิตกกับภาวะความไม

แนนอนของน้ํามัน ที่ตองนําเขาจากตางประเทศอีกตอไป  

 เมื่อยอมรับวาพลังงานเปนเรื่องใกลตัวการจัดการพลังงานของชุมชนที่ชวยเสริมสรางความ 

เขมแข็งชุมชนจึงเกิดข้ึนในหลายดาน อาทิ  

 1. ดานเทคโนโลยีพลังงานชุมชนเกิดผลชัดเจนในหลายตําบล ตัวอยางเชนชาว  

อบต.พลับพลาชัย จ.สุพรรณบรุ ีสิ่งที่เกิดคือความคึกคักของชุมชนกับการเลือกใชเทคโนโลยปีระหยัด

พลังงาน การทําถานอัดแทงจากขี้เถาแกลบดําของโรงไฟฟาชีวมวลในพื้นที่คลายกันกับ อบต.นาหมอบุญ  

จ.นครศรีธรรมราช ที ่อบต.และบรรดาแกนนําพรอมใจกันผลักดันเต็มที ่ทั้งคน เครื่องมอื และงบประมาณ 

ทําใหยังคงใชพลังงานเทาเดิมแตคาใชจายดานพลังงานกลับลดลงเรื่อยๆ โดยมเีทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

พลังงานในแบบเฉพาะของคนนาหมอบุญเปนเครื่องมือ  

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

จ.เพชรบุรี มีจุดเดนของการขยายผลแผนพลังงานชุมชน ผานกระบวนการจัดทําแผนพลังชุมชนทุกดาน

เกิดข้ึนจากการมีสวนรวมของชาวชุมชน ที่มีกิจกรรมพลังงานแทรกอยูในวิถีชีวิตประจําวัน และวิถีอาชีพที่

เห็นตรงกันวาตองเปนไปเพื่อการอนุรกัษพลงังานดวย เชน กิจกรรมทองเที่ยวชุมชนที่ใหใชจักรยานแทนการ

ใชรถยนต  

 3. ดานการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (กลุมอาชีพดานพลังงาน) มี 7ชุมชนที่ไดรับการนําเสนอวาเกิด

รูปธรรมจริง คือ อบต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท อบต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
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อบต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร อบต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน อบต.กอเอ อ.เขื่องใน 

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

 ในทุกชุมชนเกิดอาชีพที่มาจากการตอยอดเทคโนโลยีพลังงานชุมชนออกมาเปนผลิตภัณฑสินคา

ชุมชน ทํารายไดเปนอาชีพเสริม จากผลพวงการบริหารจัดการพลังงานทดแทนในชุมชนไมวาจะเปน 

ถานจากกิ่งไมที่เคยไรคาถานผลไมเหลือทิ้งในบรรจุภัณฑเกๆ ใชดูดกลิ่นในตูเย็น น้ําสมควันไมที่ใช 

ประโยชนไดสารพัด  

 ที่สําคัญหลายชุมชนเกิดกลุ มอาชีพชางผลิตเตาเผาถาน เตาซูเปอรอั้งโลประหยัดพลังงาน                      

เตาชีวมวล ในแบบที่ถูกประยุกตใหเหมาะกับการใชของแตละพื้นที่ จําหนายใหกับคนในตําบลและ 

นอกพื้นที่  

 4. ดานการศึกษา (กิจกรรมการเรียนการสอนดานพลังงาน) ชุมชนสวนใหญมองภาพความยั่งยืน

ดานการจัดการพลังงานชุมชน โดยมุงเปาหมายไปที่การปลูกฝงเด็กและเยาวชน ในรั้วโรงเรียนและในชุมชน

เกิดความรู ความเขาใจวาเรื่องพลังงานเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันของทุกคน และมี

พลังงานหลายชนิดสามารถบริหารจัดการให เกิดความยั่งยืนได จากทรัพยากรที่มีอยู ในชุมชน 

สรางพฤติกรรมการใชพลังงานอยางรูคุณคา  

 5. ดานการทองเที่ยว (ศูนยการเรียนรูเพื่อเปนที่ศึกษาดูงาน) มีตัวอยางชุมชนที่ทําเรื่องนี้อยาง 

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

พลังงานไปใชใหสอดคลองกบัความตองการที่หลากหลายของคนในชุมชน ซึ่งมีทั้งทํานา ทําสวน และคาขาย 

รวมทั้งเดินหนาสรางจิตสํานึกผานการทํางานกับโรงเรียน และนักเรียนในพื้นที่หวังการเรียนรูที่ซึมลึกวา

พลังงาน คือ สวนหนึ่งของชีวิตที่ตองใสใจและจัดการ จึงเกิดแหลงเรียนรูจากการ ทําจริงกระจายอยูทั่ว

ชุมชน 

 6. ดานสุขภาวะและสิ่งแวดลอม ผลอีกดานหนึ่งของการจัดการพลังงานชุมชนไปใชอยางมี 

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

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชุมชนทําอยูเดิมอยางเขมแข็งนั้นใหมั่นคงยิ่งขึ้น มีการอบรมทําปุยอินทรีย ซึ่ง 

การลดการใชสารเคมีจะชวยใหสุขภาพของคนในชุมชนและสิ่งแวดลอมดีขึ้น มีจุดเผยแพร ศูนยเรียนรู 

พลังงาน มีการอบรมการทําไบโอดีเซล อบรมเผาถาน เปนตน  
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 7. ดานบัญชีพลังงานครัวเรือน การทําบัญชีคาใชจายดานพลังงานถือเปนหัวใจ หรือจุดเริ่มตนของ

การไดมาซึ่งขอมูลในการสรางความรวมมือหาทางออกของการประหยัด ลดคาใชพลังงาน แทบทุกชุมชนใช

เปนเครื่องมือ รวมทั้ง อบต.บางโปรง อ.เมืองจ.สมุทรปราการ ที่สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1 ไดเขาไปเชื่อม

ตอแนวทางการพัฒนาชุมชนในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในแบบเฉพาะของสังคมกึ่งเมืองกึ่งอุตสาหกรรม ที่มี

ทรัพยากรที่จะแปลงมาเปนพลังงานทดแทนไดนั้นมีนอย  ชุมชนจึงเดินหนาดวยการสรางจิตสํานึกกับเครื่องมือ

“บัญชีพลังงานครัวเรือน” ที่ไมตองลงทุน เพราะทุกคนทําไดดวยตัวเองและทําไดตลอดเวลา  

 นี่คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการรูจักการบริหารจัดการและการใชพลังงานชุมชนอยางมี

ประสิทธิภาพ เปนวิถีพลังงานชุมชนของคนพอเพียง ที่กําลังขยายผลออกไปอยางกวางขวาง และเราทุกคน

สามารถมีสวนรวมได และเริ่มไดตลอดเวลา เราสามารถชวยจัดการกับปญหาพลังงานใหหมดไปได เมื่อเรารู

จักพึ่งตนองและใชชีวิตดวยความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน อันเปนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงที่จะนําไปสูการจัดการพลังงานชุมชนอยางยั่งยืน 

 



ห น้ า  | 23 

 

กิจกรรมที่  2 

 จากขอความตอไปนี ้ใหผูเรียน วิเคราะหเขียนสงอาจารยประจํากลุม และ นําเสนอเพือ่แลกเปลี่ยน

เรียนรู 

 “การโฆษณาในโทรทัศน และวิทยุปจจบุัน ถายังโฆษณากันอยางบาเลือดอยูอยางนี้ จะไปสอนใหคน

ไมซื้อไมจาย  และใหบริโภคตามความจําเปนไดอยางไร ในเมื่อปลอยใหมีการกระตุนการบริโภคแบบเอาเป

นเอาตายอยูเชนนี้ ผูคนก็คิดวา อะไรที่ตัวเองตองการตองเอาใหได ความตองการถูกทําใหกลายเปนความจําเป

นไปหมด” 
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บทที่  3  การแกปญหาชุมชน 
สาระสําคัญ 

 การแกปญหาชมุชนโดยใชปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  โดยพื้นฐานก็คือการพึ่งพาตนเอง เป

นหลักการทําอะไรเปนขั้นตอน รอบคอบ ระมัดระวงั พิจารณาถึงความพอดีพอเหมาะพอควร ความ

สมเหตุสมผล และการพรอมรับความเปลี่ยนแปลง  การสรางความสามัคคีใหเกิดบนพื้นฐานของความสมดุล 

ในแตละสัดสวนแตละระดับครอบคลุมทัง้ดานจิตใจ สังคม เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รวมถึงเศรษฐกิจ 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. สํารวจและวิเคราะหปญหาของชุมชนดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม พื้นฐาน

ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. อธิบายแนวทางพัฒนาชุมชนดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมตามหลักแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

 3. เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการแกปญหา หรือพัฒนาชุมชนดานสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. มีสวนรวมในการสงเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ของบุคคล ชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ 

 

ขอบขายเน้ือหา 

 เรื่องที่ 1 ปญหาของชุมชน 

 เรื่องที่ 2 การจัดทําแผนชุมชน 

 เรื่องที่ 3 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อแกไขปญหาชุมชน 

 

 

 

 



ห น้ า  | 25 

 

เรื่องที่  1 ปญหาชุมชน 

 ในแตละชุมชนจะมีปญหาที่แตกตางกันออกไป  ขึ้นอยู กับบริบทของชุมชน  แตโดยทั่วไป   

เราสามารถแบงปญหาของชุมชน  ออกในดานตางๆ ดังนี้ 

 1. ปญหาดานการศึกษา อาทิเชน จํานวนผู ไมรู หนังสือ ระดับการศึกษาของประชาชนอัตรา

การศึกษาในระดับตางๆ และแหลงเรียนรูในชุมชน เปนตน 

 2. ปญหาดานสุขภาพอนามัย ไดแก  ภาวะทุโภชนาการ  คนพิการ  โรคติดตอ 

โรคประจําตัว อัตราการตายของทารกแรกเกิด สถานพยาบาลในชุมชน การรับบริการดานสาธารณสุข   

เปนตน 

 3. ปญหาดานสังคม การเมือง การปกครอง ไดแก การเกิดอาชญากรรม แหลง 

อบายมุข ความขัดแยงทางการเมือง  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งในระดับตางๆ 

 4. ป ญหาด านสิ่ งแวดล อม และทรัพยากรธรรมชาติได แก  ป ญหามลภาวะต างๆ 

การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของมูลฝอยกับธรรมชาติตางๆ 

 5. ปญหาดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ไดแก   การสืบทอด  อนุรักษและการปฏิบัติศาสนกิจของ

ประชาชน  ที่สงผลถึง ความรัก  และความสามัคคีของคนในชาติ  เชน  

  - ดานการศึกษา 

  - สุขภาพอนามัย 

  - ดานสังคม/การเมืองการปกครอง 

  - สิ่งแวดลอม 

  - ศาสนาวัฒนธรรม  คุณธรรม 

 ควรแยกปญหาเปนดานๆมากกวาการยกมาเปนอยางๆ ใหผูเรียนจําแนกและคนหาปญหาในชุมชน

ของตนเอง 

 แนวทางการแกปญหาชุมชน 

 เนนเรื่องปญหา เปนการเปลี่ยนแปลงที่เอาปญหามาเปนตัวตั้ง แลวหาแนวทางจัดการหรือ 

แกปญหานั้นๆ ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปหรือไมอยางไร ดูที่ปญหาวามีอยูและแกไขไปอยางไร 

 เนนเรื่องอํานาจ  เปนการเปลี่ยนแปลงที่มองตัวอํานาจเปนสําคัญชุมชนเปลี่ยนแปลงไปหรือไม 

อยางไร ดูที่ใครเปนคนจัดการ อํานาจในการเปลี่ยนแปลงอยูที่ไหน ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ

ไมและสุดทายมีการเปลี่ยนโครงสรางอํานาจหรือไม 

 เนนการพัฒนา  เปนการเปลี่ยนแปลงที่เนนที่พลังจากภายในชุมชน ดําเนินการเปลี่ยนแปลงชุมชน

โดยการตัดสินใจ การกระทําของคนในชุมชนเอง ไมไดไปเปลี่ยนที่คนอื่น หากเปนการเปลี่ยนที่ชุมชน และ

ไมไดเอาตัวปญหาเปนตัวตั้ง แตเปนความพยายามที่จัดสรางชุมชนที่พึ่งตนเอง และสามารถยืนอยูไดดวยตน

เอง 
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เรื่องที่  2  การจัดทําแผนชุมชน 

 การแกปญหาชุมชนที่เปนรูปแบบและขั้นตอน นาจะใชการแกปญหาในรูปแบบชุมชนโดยชุมชนจะ

ตองมีคณะทํางานที่มาจากหลายภาคสวน เขามามีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชนดวยตนเอง  โดยนํา

เอาปญหา  และประสบการณของชุมขน  มาวิเคราะห  จัดลําดับและแนวทางการแกไข  มารวมกัน

พิจารณา  ปญหาในบางเรื่อง  ชุมชนสามารถแกไขไดดวยตนเอง ปญหาใหญๆ และซับซอนอาจตองจัดทําเป

นโครงการ ประสานงาน หนวยงาน  องคการภาครัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่มี

การรับผิดชอบ และมีศักยภาพโดยตรง  ตลอดจนโครงการของรัฐบาล 

 การจัดทําแผนชุมชนนาจะเปนเนื้อหา  สาระหนึ่งที่  ชุมชนจะตองไดรับการฝกฝน  เพราะใน 

ปจจุบันนี้ ทางราชการไดใชแนวทางของแผนชุมชนเปนแนวทางในการพัฒนา  ไมวาจะเปนโครงการ 

กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการ SML และโครงการขององคการตางๆ แมกระทั่ง องคการปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

 เรื่องที่ 3 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกปญหาชุมชน 
 ดานจิตใจ  มีจิตใจเขมแข็ง พึ่งตนเองได / มีจิตสํานึกที่ดี / เอื้ออาทร / ประนีประนอม นึกถึงผล

ประโยชนสวนรวมเปนหลัก 

 ดานสังคม  ชวยเหลือเกื้อกูลกัน / รูรักสามัคคี / สรางความเขมแข็งใหครอบครัวและชุมชน 

 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รู จักใชและจัดการอยางฉลาดและรอบคอบ / เลือกใช

ทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด / ฟนฟูทรัพยากรเพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด 

 ดานเทคโนโลย ี รู จักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพแวดลอม

(ภูมิสังคม) / พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบานเองกอน / กอใหเกิดประโยชนกับคนหมูมาก 

 การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 -  โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งพาตนเอง เปนหลัก การทําอะไรเปนขั้นตอน รอบคอบ ระมัดระวัง 

 - พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะพอควร ความสมเหตุสมผลและการพรอมรับความ

เปลี่ยนแปลง 

 -  การสรางสามัคคีในเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความสมดุลในแตละสัดสวนแตละระดับ 

 -  ครอบคลุมทั้งดานจิตใจ สังคม เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมถึงเศรษฐกิจ 

 การจัดระเบียบชุมชน 

 1. การชวยตนเอง (Self – help) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชุมชนคนหาปญหา รับสมัครสมาชิก 

และใหบริการกันเอง โดยรับความชวยเหลือจากภายนอกใหนอยที่สุด 
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 2. การสรางพันธมิตร (Partnership) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการโดยคนในชุมชนที่

มีปญหา รวมตัวกันรับความชวยเหลือจากภายนอก โดยเฉพาะดานการเงิน 

 3. การทํางานรวมกัน (Co production) หมายถึงการจัดตั้งกลุมองคกรในชุมชนขึ้นมารับผิดชอบ

กิจกรรมรวมกับหนวยงานภาครัฐ 

 4. การกดดัน (Pressure) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่คนในชุมชนคนหาประเด็นปญหาของตนมา

จัดการ แตเปนการจัดการภายใตกฎเกณฑของบานเมือง ดวยการโนมนาวใหนักการเมืองและขาราชการ

เปลี่ยนแปลงนโยบาย 

 5. การประทวงคัดคาน (Protest) หมายถึงการรวมตัวกันของประชาชน และมีการจัดระเบียบที่ 

มุงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและการเมือง 

 ทําอยางไรจึงจะจัดชุมชนใหมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ชุมชนตองรับผิดชอบคือ 

 - ตั้งคณะกรรมการบริหาร 

 - ประเมินสภาพของชุมชน 

 - เตรียมแผนการปฏิบัติงาน 

 - หาทรัพยากรที่จําเปน 

 - ทําใหแนใจวากิจกรรมของชุมชนทั้งหมด จะตองมีการติดตามและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุดสําหรับการปฏิบัติงาน 

 การประเมินสภาพชุมชน 

 - ชุมชนการดําเนินกิจกรรมของตนเองโดยอิงขอมูลสารสนเทศ 

 - วิเคราะหชุมชนหรือเรื่องราวของชุมชน คณะกรรมการบริหารจะตองทําการประเมินดวย

คณะกรรมการเอง 

 - มองปญหาและหาทางแกไข ทรัพยากรและขอจํากัด 

 - ประเมินสิ่งที่คนพบใหผสมผสานกันเปนองครวมที่จะเสนอใหชุมชนไดรับทราบ 

 - การประเมินเปนสิ่งที่ตองกระทํากอนที่จะมีการวางแผนปฏิบัติงานของชุมชนใหแนใจวาชุมชนมี

ความเขาใจที่ถูกตองตรงกันกับสิ่งที่คณะบริหารไดสังเกตมา และเปนความเห็นรวมกันเกี่ยวกับธรรมชาติ 

และขอบเขตของปญหาและศักยภาพ 

 การเตรียมแผนปฏิบัติการชุมชน 

 - ชุมชนเปนผูกําหนดอนาคตของตนเอง 

 - การตัดสินสิ่งที่ตองการเฝาสังเกตสิ่งที่มีอยู และทําความเขาใจขั้นตอนที่ตองการ เพื่อใหไดสิ่งที่ 

ตองการทั้งหลายทั้งปวง คือพื้นฐานการวางแผน 
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 - เนื้อแทของการวางแผนการจัดการ 

   เราตองการอะไร 

   เรามีอะไรอยูในมือ 

   เราจะใชสิ่งที่อยูในมืออยางไร ใหไดสิ่งที่เราตองการ 

   อะไรจะเกิดข้ึนเมื่อเราทํา 

 

 แผนปฏิบัติการของชุมชน ควรชี้ใหเห็นถึง 

  - เดี๋ยวน้ี ชุมชนเปนอยางไร 

  - เมื่อสิ้นสุดแผนแลวตองการที่จะเปนอยางไร 

  - จะไดอะไรจากการเปลี่ยนแปลง 

  - คณะกรรมการบริหารจะเปนผูร างแผนปฏิบัติจากขอมูลสะทอนกลับของชุมชน จากการ

ประเมินปจจุบันรางแผนปฏิบัติการ ควรนําเสนอตอชุมชนทั้งหมดเพื่อการปรับแผน และการอนุมัติจาก

ชุมชน 
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กิจกรรมที่ 3 

 ใหผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 5-10 คน ศึกษาปญหาของชุมชน  จัดปญหาเปนกลุมๆ และหาแนวทาง

แกปญหา 

ทานคิดอยางไรเกี่ยวกับประเด็นตอไปนี้ 

 “มีเรื่องจริงเกี่ยวกับนาสาวกับหลานชายจากปลายทุงอยุธยาซึ่งมีทั้งปลาและพืชผักพื้นบานอุดม

สมบูรณ  นามีการศึกษาสูงจึงยายไปเปนครูอยูในเมืองใหญ  เวลากลับไปเยี่ยมบานเธอจะรับประทาน

อาหารจําพวกปลาและผักพื้นบานดวยความพอใจ สวนหลานชายมักบน วาปลาและผักพื้นบานเปน

อาหารลาสมัย หนุมนอยคนนั้นจึงชอบขับมอเตอรไซค เขาไปในตลาดเพื่อรับประทานอาหารทันสมัย  

ไดแกบะหมี่สําเร็จรูป น้ําอัดลม ขนมกรุบกรอบ” 
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กิจกรรมที่  4 

 ใหผูเรียนแบงกลุม 5-10 คน ใหวิจารณสถานการณโลกวาเหตุใดประเทศที่มีความเจรญิกาวหนา 

อยางประเทศสหรัฐอเมริกาจึงประสบปญหาเศรษฐกิจตกตํ่า 

 ใหผูเรียนบนัทึกสาเหตทุี่ทําใหภาวะเศรษฐกจิตกต่ําทั่วโลก 

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

และสถานการณโลกกับความพอเพียง 

สาระสําคัญ 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนใหเกิดการพิจารณาอยางรอบดาน มีความรอบคอบ และ

ระมัดระวังในการวางแผนและการดําเนินงานทุกขั้นตอน  เพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนา   

เปนการพฒันาที่คํานึงถึงการมรีากฐานที่มั่นคงแข็งแรง  สรางการเจริญเติบโตอยางมีลําดับขั้นตอน สามารถ

ยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งทางกายภาพและทางจิตใจควบคูกัน  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมิไดขัดกับ

กระแสโลกาภิวัฒน  ตรงกันขามกลับสงเสริมใหกระแสโลกาภิวัฒนไดรับการยอมรับมากขึ้น ดวยการเลือก

รับการเปลี่ยนแปลงที่ส งผลกระทบในแงดีตอประเทศ  ในขณะเดียวกันตองสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี

พอสมควรตอการเปลี่ยนแปลงในแงที่ไมดีและไมอาจหลีกเลี่ยงได  เพื่อจํากัดผลกระทบใหอยูในระดับไมกอ

ความเสียหายหรือไมเปนอันตรายรายแรงตอประเทศ  

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 ตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและเลือกแนวทางหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตอยางสมดุลและพรอมรับตอความเปลี่ยน

แปลงของประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัฒน 

 

ขอบขายเน้ือหา 

 เรื่องที่ 1 สถานการณโลกปจจุบัน 

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

 เมื่อสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาเศรษฐกิจของตน สูสูงสุดของทุนนิยมโลก เนื่องจากตลาดทุนจากทั่วโลก

หลั่งไหลสู ตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเซียและขยายตัวออกไปทั่วโลก 

สตอกทุนจํานวนมหาศาลในแตละประเทศ ไมสามารถนําไปลงทุนได เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวถึงขั้น

วิกฤต เม็ดเงินจากสตอกทุน ทั่วทุกมุมโลกไดไหลบาทะลักสูตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา ปญหาจากการเติบ

ใหญของทุนในสหรัฐอเมริกาก็คือการขยายพื้นที่การลงทุน เพื่อกระจายทุนออกไป ในขอบเขตปริมณฑลให

กวางที่สุด เพื่อรองรับการขยายตัวของทุน ที่นับวันจะเติบใหญ 

 ป พ.ศ.2541 ขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจกําลังเปนภัยคุกคามประเทศตางๆ จากทั่วโลก ตลาดทุนใน

สหรัฐอเมริกา กลับพุงทะยานอยางรวดเร็ว ดัชนีหุน Dow Jones พุงทะยานทะลุ 10,000 จุดเปนครั้งแรก 

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

เศรษฐกิจอเมริกา ที่สวนทางกับวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึ่งจริงๆ แลวเปนเรื่องที่สามารถทําความเขาใจไดไม

ยาก เมื่อสตอกทุนในแตละประเทศ ไมสามารถนําไปลงทุนภายในประเทศได และความเชื่อมั่นในตลาดทุน

อเมริกา ยังคงอยูในความรูสึกที่ดีของนักลุงทุน ดังนั้น ทุนจากทั่วทุกมุมโลกจึงหลั่งไหลเขาสูตลาดทุนใน

อเมริกา เมื่อตลาดทุนในอเมริกาไมไดเติบโตบนพื้นฐานของความเปนจริง การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ

ฟองสบูของสหรัฐอเมริกา จึงนาจะยืนอยูไดไมนาน 

 ป 2001 ปฐมวัยยางกาวแรก ของรอบพันปที่ 3 บริษัทยักษใหญในสหรัฐอเมริกาเริ่มทยอย 

ประกาศผลประกอบการกาํไรที่ลดลง และการประกาศปลดพนักงาน เชนเมื่อเดือนธันวาคม 2543 เจเนอรลั 

มอเตอรส(จีเอ็ม) ปลดพนักงาน 15,000 คน วันพุธที่ 24 มกราคม 2544 ลูเซนตเทคโนโลยี ผู ผลิตอุปกรณ

โทรศัพทยักษใหญประกาศปลดพนักงาน 16,000 ตําแหนง เวิรลพูลผูผลิตเครื่องใชไฟฟาปลดพนักงาน  

6,000 คน เอโอแอลไทม วอรเนอร กิจการสื่อยุคใหมจากการผนวกระหวางอเมริกาออนไลน กับ ไทม  

วอรเนอรปลดพนักงาน 2,000 คน 

 การแกวงตัวอยางไรทิศทางและไมชัดเจนของตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา เริ่มที่จะผันผวนและไมแน

นอน  นักลงทุนเริ่มไมแนใจตอความเชื่อมั่นตลาดทุนอเมริกา  และเมื่อนายคิอิชิ มิยาซาวา รัฐมนตรีคลัง 

ญี่ปุ น กลาวเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2544 ในการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการงบประมาณของวุฒิสภา ยอมรับ

ความปราชัยทางเศรษฐกิจอยางเปนทางการครั้งแรก หลังจากที่เศรษฐกิจญี่ปุนผุกรอนเปนปญหายืดยื้อ

ยาวนานมาร วม 10 ป วาฐานะการเงินของประเทศกําลังย่ําแยเต็มที หรืออาจกลาวไดว า  

ใกลจะลมละลายแลว สัปดาหรุงขึ้นหลังการแถลงของมิยาซาวา ตลาดทุนในสหรัฐอเมรกิา นําโดย NASDAQ 

รวงลงกวา 30% ตามดวย Dow Jones, S&P และตลาดทุนทั่วโลก พังทะลายลงทันที จอรจ บุช  

เรียกสถานการณนี้ วาเปน World Stock Crisis 
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 ขณะที่นักลงทุนจากทั่วโลก เกิดความไมเชื่อมั่นตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา เหตุการณความตึงเครียด

ในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก ในชวงของเดือนมีนาคม 2544 ไลตั้งแตการประกาศจะพัฒนาขีปนาวุธ 

ปองกันตนเองของสหรัฐอเมริกา การจับตัว มิโลเซวิช อดีตผูนํา ยูโกสลาเวีย การตอสูของชาวปาเลสไตนที่

พัฒนาจากการขวางกอนอิฐกอนดิน มาเปนการวางระเบิดและมีการใชปน ความตึงเครียดในเชสเนีย  

การทําลายพระพุทธรูปที่ใหญที่สุดในโลกของกลุมตาลีบัน  ในอัฟกานิสถาน  ไดสรางแผลลึกในจิตใจของ

ชาวพุทธ  ตอชาวมุสลิม  องคทะไลลามะธิเบต เยือนใตหวัน เรือดําน้ําอเมริกาโผลที่เกาะแหงหนึ่งในญี่ปุน

โดยไมมีการแจงลวงหนา สหรัฐอเมริกาประกาศขายอาวุธแกใตหวัน ปดทายดวยการยั่วยุจีน ดวยการใช

เครื่องสอดแนมบินรุกล้ําเขาไปในนานฟาจีน กระทั่งทําใหจีนตองใชเครื่องบินขับไลสองลํา ขึ้นบังคับให

เครื่องบินสอดแนมของสหรัฐลงจอดบนเกาะไหหลําเหตุการณที่เกิดความตึงเครียดดังกลาว ลวนเกิดขึ้นใน

เดือนมีนาคม ขณะที่วิกฤตตลาดทุนของสหรัฐอเมริกากําลังเกิดขึ้นพอดี โดยเบื้องลึกจะเกิดจากการสราง

สถานการณโดยสหรัฐอเมริกาหรือไมก็ตามภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือน ดัชนีตลาดหุน Dow Jones  

ก็ดีดกลับขึ้นมายืนอยูในระดับที่สูงกวาเดือนมกราคมเสียอีก ทั้งที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ยังตกอยูใน

ภาวะที่เลวราย 

 สถานการณเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา – ญี่ปุ น กําลังจะนําไปสูวิกฤตเศรษฐกิจทุนนิยม การเตรียม 

พรอมของสหรัฐอเมริกาในการตั้งรับ และเปดแนวรุกตอสถานการณดังกลาวมานานกวา 20 ป นั่นก็คือการ

เตรียมพรอมดานยุทธศาสตร “การทําสงครามเลี้ยงเศรษฐกิจ” เนื่องจากสหรัฐอเมริกา ไดพัฒนาปจจัยการ

ผลิตสูยุค IT (Information Technology) ดังนั้น ยุทธศาสตร ยุทธวิธี ทางสงคราม ไดถูกพัฒนารูปแบบ

สงครามสูยุค IT ขณะที่รูปแบบยุทธศาสตร - ยุทธปจจัย ของประเทศตางๆ ทั่วโลก ยังคงใชรูปแบบของ

สงครามในยุคอุตสาหกรรม (บางประเทศมหาอํานาจอยาง จีน –รัฐเซีย รูปแบบสงครามอาจพัฒนาสูยุค IT 

แลว แตยังไมมีการสาธิต เชนสหรัฐอเมริกาที่ไดผานการสาธิตแลวในสงครามอาว)  

 ประเทศจีนหลังจากที่  เติ้ งเซี่ยวผิง ไดประกาศนโยบายสี่ทันสมัย นําประเทศจีน 

สูการพัฒนาดานพลัง การผลิต ดวยนโยบาย หนึ่งประเทศสองระบบ ทําให GDP จีน เติบโตระหวาง 

8–12% มาโดยตลอด แมปจจุบันที่วิกฤตเศรษฐกิจโลกสงผลกระทบกับทกุประเทศ การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของจีน ก็ยังยืนอยูในระดับ7-8% จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนดังกลาว ยอมที่จะไปกระทบ 

และขัดขวางตอผลประโยชนของสหรัฐอเมริกา ในการที่จะแผอิทธิพลสูการเปนจักรวรรดินิยมจาวโลก ดัง

นั้น ความพยายามในการที่จะทําลายจีนใหออนกําลังลง ดวยการแยกสลายจีนจาก 8 เขตปกครองตน  

ใหเปน � ประเทศเชนเดียวกับรัสเซียจึงนับเปนสุดยอดของยุทธศาสตร อันจะนําไปสูความสําเร็จของการ 

เปนจักรวรรดินิยมจาวโลก 
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 เร่ืองที่  2  สถานการณพลังงานโลกกับผลกระทบเศรษฐกิจไทย 

 ปญหาเรงดวนในปจจุบันที่สงผลกระทบตอเกือบทุกประเทศในโลก คือ การที่ราคาน้ํามันไดสูงขึ้น

อยางรวดเร็วและตอเนื่องในชวงเวลา 4-5 ปที่ผานมา และ ดูเหมือนน้ํามันในปนี้ (พ.ศ.2551) จะแพงสูงสุด

เปนประวัติการณแลว ภาวะน้ํามันแพงทําใหตนทุนดานพลังงาน (โดยเฉพาะอยางยิ่งในการขนสง) สูงขึ้น 

อยางรวดเร็ว มีผลลูกโซตอไปยังราคาสินคาและบริการตางๆ นอกจากจะทําให คาครองชีพสูงขึ้นมากแลว 

ยังเปนอุปสรรคตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจอีกดวย 

 ผลกระทบเหลานี้ไดกอใหเกิดการประทวงของกลุม ผูที่ตองแบกรับภาระ เชน คนขับรถบรรทุก 

และชาวประมงในหลายประเทศ รวมทั้งการเรียกรองใหรัฐบาลยื่นมือเขามาแทรกแซงและใหความชวย

เหลือ ปญหาราคาน้ํามันแพงมากในชวงนี้ถือไดวาเปนวิกฤตการณนํ้ามันครั้งที่ 3 ของโลกก็วาได 

 

 7 ปจจัย ตนเหตุนํ้ามันแพง ! 

 ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเริ่มขยับตัวขึ้นสูงอยางเห็นไดชัดในป 2547 โดยราคาน้ํามันดิบ สูงขึ้น

บารเรลละประมาณ $10 เปนกวา $38 ตอบารเรล และหลังจากนั้นเปนตนมา ราคาก็มีแนวโนมสูงขึ้นโดย

ตลอด จะมีลดลงบางในบางครั้งเปนชวงสั้นๆ เทานั้น โดยความผันผวนของราคามีมากขึ้น แตการเปลี่ยน

แปลงเปนไปในทางเพิ่มมากกวาทางลด 

 ในชวงปลายป 2550 ราคาน้ํามันดิบพุงสูงเกิน $100 ตอบารเรล ซึ่งนอกจากจะเปนระดับที่สูงที่สุด

เปนประวัติการณในรูปของราคาปปจจบุัน ในชวงครึ่งปแรกของป 2551 ราคาน้ํามันก็ยังคง ขยับสูงขึ้นอยาง

ตอเนื่องและอยูในระดับกวา $130 ตอบารเรลในสัปดาหที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2551 มีบทความขอเขียน

จํานวนมากที่ไดวิเคราะหและอธิบายสาเหตุของภาวะน้ํามันแพงดังกลาว สวนใหญมีประเด็นที่เหมือนกัน

และสอดคลองกัน ดังนี้ 

 1  กําลังการผลิตสวนเกิน (excessproduction capacity) ในตลาดน้ํามันดิบอยู ในระดับที่ 

คอนขางต่ํามาตลอด 5 ปที่ผานมา ทั้งนี้ เปนผลจากการที่ประเทศ ผูผลิตน้ํามันหลายแหงขาดแรงจูงใจใน

การขยายกําลังการผลิตในชวงที่ราคาน้ํามันอยูในระดับคอนขางต่ําในชวงทศวรรษ 1990 หนวยงานพลังงาน

ของสหรัฐ (EIA) รายงานวา ในเดือนกันยายน 2550 OPEC มีกําลังการผลิตสวนเกินเพียง 

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

อยูในซาอุดีอาระเบียเพียงประเทศเดียว 

 2 การผลิตน้ํามันจากแหลงใหมๆ ในโลก เริ่มมีตนทุนที่สูงมากขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะแหลงน้ํามัน

ขนาดใหญๆ ถูกคนพบและใชงานเปนสวนใหญแลว ยังเหลืออยูก็จะเปนแหลงน้ํามันขนาดเล็ก หรือที่มี

คุณภาพต่ํา หรือที่อยูในถิ่นทุรกันดาร/น้ําทะเลลึกๆ ซึ่งมีตนทุนการสํารวจและการผลิตที่สูงมาก มีการ 

วิเคราะหพบวาในปจจุบันตนทุนการผลิตน้ํามันในปริมาณ 4 ลานบารเรลตอวัน (คิดเปน 5% ของปริมาณ
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การผลิตของโลกในปจจุบัน) มีตนทุนการผลิตสูงถึง $70 ตอบารเรล ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ ทรายน้ํามัน  

(tars sands) ในแคนาดา ซึ่งเริ่มผลิตออกมาแลว และมีตนทุนการผลิตไมต่ํากวา $60 ตอบารเรล 

 3 ในประเทศผูผลิตและสงออกน้ํามันรายใหญหลายราย การผลิตน้ํามันมีโอกาสหยุดชะงักได  

(supply disruption) เพราะเหตุจากความไมสงบทางการเมือง สงคราม  และภัยธรรมชาติ  เหตุการณ

สําคัญที่บงชี้ถึงปญหานี้ ไดแก การบุกอิรักของกองทัพสหรัฐในป 2546 ทําใหกําลังการผลิตน้ํามันของอิรัก

ลดลงระดับหนึ่ง และความไมสงบซึ่งยังคงเกิดขึ้นในประเทศหลังจากนั้น ยังเปนอุปสรรคสําคัญตอการผลิต

และการสงออกน้ํามันของอิรักใหกลับไปสูระดับปกติ 

 ความขัดแยงระหวางอิหรานกับประเทศตะวันตกเกี่ยวกับโครงการพัฒนานิวเคลียรของอิหราน   

(ซึ่งเปนผูผลติน้ํามันมากเปนอันดับที ่4 ของโลก) กอใหเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางระหวาง

อิหรานและสหรฐั โดยอิหรานประกาศวาจะใชน้ํามันเปนอาวุธเพื่อตอบโตมาตรการคว่ําบาตรของสหรฐั และ

ในป 2551 ไดมีการเผชิญหนากันระหวางทหารอิหรานและทหารสหรัฐในบริเวณชองแคบฮอรมุซ ซึ่งเปน

ทางผานสําคัญสําหรับการขนสงน้ํามันจากตะวันออกกลาง 

 พายุเฮอรริเคนในแถบอาวเม็กซิโกในเดือนกันยายน 2548 มีผลกระทบตอแทนผลิตน้ํามันของ

เม็กซิโก และโรงกลั่นที่ตั้งอยูตอนใตของสหรัฐ มีผลใหราคาน้ํามันเบนซินในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นเปน $3 ตอ

แกลลอน ซึ่งเปนระดับที่สูงสุดในรอบ 25 ป 

 ผูกอการรายในไนจีเรียคุกคามแหลงผลิตน้ํามันหลายครั้ง ทําใหประมาณการผลิตและสงออกน้ํามัน

จากไนจีเรียลดลงประมาณ 500,000 บารเรลตอวัน ความขัดแยงทางการเมืองระหวางรัฐบาลเวเนซุเอลา

และรัฐบาลสหรัฐ ทําใหการนําเขานํ้ามันจากเวเนซุเอลาของสหรัฐมีความเสี่ยงมากขึ้น 

 4 ในหลายประเทศที่สงออกน้ํามันได มีการผลิตน้ํามันในปริมาณที่ลดลงไป เพราะปริมาณสํารอง

เริ่มมีขอจํากัดมากขึ้น ในขณะเดียวกันความตองการใชน้ํามันในประเทศเหลานี้ก็เพิ่มขึ้นตามการขยายตัว

ของประชากรและเศรษฐกิจดวย ทําใหหลายประเทศตองลดการสงออกลง เชน อินโดนีเซีย เม็กซิโก  

นอรเวย และอังกฤษ ในระหวางป 2005 ถึง 2006 การบริโภคน้ํามันภายในประเทศผูสงออก 5 อันดับแรก 

คือ ซาอุดิอาระเบีย รัสเซีย นอรเวย อิหราน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ไดเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 5.9 และ 

มีปริมาณการสงออกลดลงกวารอยละ 3 เมื่อเทียบกับปกอนหนานี้ หรือในกรณีของอินโดนีเซียที่รัฐบาล 

มีการอุดหนุนผูบริโภคภายในประเทศ และกรณีของซาอุดิอาระเบียที่ราคาน้ํามันเบนซินในประเทศอยูที่  

5 บาทตอลิตร ขณะที่มาเลเซียอยูในระดับ 20 บาทตอลิตร จึงทําใหเกิดการคาดการณวาปรมิาณการสงออก

น้ํามันดิบของประเทศผูสงออกน้ํามันจะลดลงถึง 2.5 ลานบารเรลตอวันภายในชวง 10 ปนี้ เมื่อไมกี่เดือนมา

นี้ขาววารัฐบาลอินโดนีเซียกําลังพิจารณาจะถอนตัวจากการเปนสมาชิก OPEC เพราะอินโดนีเซียจะไม

สามารถสงออกน้ํามันไดอีกตอไปในอนาคตอันใกลนี้ 

 5 นอกจากกําลังการผลติสวนเกินของน้ํามนัดิบจะมีนอย กําลังการกลั่นน้ํามัน ของโลกก็มีปญหาคอ

ขวด โดยมีสวนเกินนอยกวา 1 ลานบารเรลตอวัน ในขณะเดียวกันตลาดน้ํามันมีแนวโนมตองการใชน้ํามัน

ชนิดเบาและสะอาดมากขึ้น จึงสรางแรงกดดันใหโรงกลั่นน้ํามันตองลงทุนปรับปรุงคุณภาพอีกดวย ขอจํากัด 
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นี้จึงทําใหราคาผลิตภัณฑน้ํามันมีราคาสูงขึ้นเพิ่มไปจากการเพิ่มของราคาน้ํามันดิบ และกําไรของโรงกลั่น

น้ํามันอยูในระดับที่คอนขางสูงมาโดยตลอด เปนที่นาสังเกตดวยวาสหรัฐซึ่งเปนผูใชน้ํามันรายใหญที่สุดของ

โลกไมไดกอสรางโรงกลั่นน้ํามัน แหงใหมมาเลยตั้งแตทศวรรษ 1970 

 6 ถึงแมวาราคานํ้ามันระหวางป 2546 ถึงป 2550 จะสูงขึ้นกวา 3 เทาตัวแลว แตความตองการใช

น้ํามันของโลกก็ไมไดลดลงเลย กลับยังคงเพิ่มขึ้นในอัตรา 3.55% ในป 2548 และในอัตราที่ยังสูงกวา 1% 

ใน ปตอๆ มา ปรากฏการณเชนน้ีแตกตางจากที่เกิดขึ้นในชวงวิกฤตนํ้ามันสองครั้งแรก (ป 2516/17 และป 

2522/23) ซึ่งเราพบวาราคาน้ํามันที่สูงขึ้นมากทําใหความตองการน้ํามันลดลงในปตอมา ในชวง 4-5 ป 

ที่ผานมา เศรษฐกิจโลกยังขยายตัวได คอนขางดี และดูเหมือนจะยังไมไดรับผลกระทบจากภาวะราคาน้ํามัน

แพงมากนัก จีนและอินเดียเปนผูใชพลังงานที่มีอิทธิพลตอตลาดนํ้ามันโลก 

 7 กองทุนประเภท hedge funds หันไปลงทุนซื้อขายเก็งกําไรในตลาดน้ํามันลวงหนามากขึ้น ทั้งนี้

เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนในรูปของเงินดอลลารสหรัฐ ซึ่งในระยะหลังมีแนวโนมออนคาลงมากเมื่อเปรียบ

เทียบกับเงินสกุลอื่นๆ เนื่องจากภาวะตลาดน้ํามันตามที่กลาวมาแลวชี้ใหเห็นวาราคาน้ํามันมีแนวโนมที่จะ

สูงขึ้น ผูจัดการกองทุนเหลานี้จึงเก็งกําไรโดยการซื้อน้ํามันไวลวงหนาเพื่อขายเอากําไรในอนาคต สงผลให

ราคาน้ํามันทั้งในตลาด spot และตลาดลวงหนาสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง 

 

ปรากฏการณโลกรอนและปรากฏการณเรือนกระจก 

 คาผิดปกติของอุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวโลกที่เพิ่มขึ้นในชวงป พ.ศ. 2403–2549 เทียบกับอุณหภูมิ 

ระหวาง พ.ศ. 2504–2533 คาเฉลี่ยอุณหภูมิผิวพื้นที่ผิดปกติที่เทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยระหวางป พ.ศ. 2538 

ถึง พ.ศ. 2547 

 ในชวง 100 ปที่ผานมา นับถึง พ.ศ. 2548 อากาศใกลผิวดินทั่วโลกโดยเฉลี่ยมีคาสูงขึ้น 0.74 ± 0.18  

องศาเซลเซียส ซึ่ งคณะกรรมการระหวางรัฐบาลว าด วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ของสหประชาชาติไดสรุปไววา “จากการ

สังเกตการณการเพิ่มอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกที่เกิดขึ้นตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 20 (ประมาณตั้งแต  

พ.ศ. 2490) คอนขางแนชัดวาเกิดจากการเพิ่มความเขมของแกสเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยกิจกรรมของ

มนุษยที่เปนผลในรูปของปรากฏการณเรือนกระจก” ปรากฏการณธรรมชาติบางอยาง เชน ความผันแปร

ของการแผรังสีจากดวงอาทิตยและการระเบิดของภูเขาไฟ อาจสงผลเพียงเล็กนอยตอการเพิ่มอุณหภูมิใน 

ชวงกอนยุคอุตสาหกรรมจนถึง พ.ศ. 2490 และมีผลเพียงเล็กนอยตอการลดอุณหภูมิหลังจากป 2490  

เปนตนมา ขอสรุปพื้นฐานดังกลาวนี้ไดรับการรับรองโดยสมาคมและสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตรไม 

นอยกวา 30 แหง รวมทั้งราชสมาคมทางวิทยาศาสตรระดับชาติที่สําคัญของประเทศอุตสาหกรรมตางๆ  

แมนักวิทยาศาสตรบางคนจะมีความเห็นโตแยงกับขอสรุปของ IPCC อยูบาง [4] แตเสียงสวนใหญของ 

นักวิทยาศาสตรที่ทํางานดานการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกโดยตรงเห็นดวยกับขอสรุปนี้ 
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แบบจําลองการคาดคะเนภูมิอากาศ บงชี้วาอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยที่ผิวโลกจะเพิ่มขึ้น 1.1 ถึง 6.4  

องศาเซลเซียส ในชวงคริสตศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544–2643) คาตัวเลขดังกลาวไดมาจากการจําลอง 

สถานการณแบบตางๆ ของการแผขยายแกสเรือนกระจกในอนาคต รวมถึงการจําลองคาความไวภูมิอากาศ

อีกหลากหลายรูปแบบ แตความรอนจะยังคงเพิ่มขึ้นและระดับน้ําทะเลก็จะสูงขึ้นตอเนื่องไปอีกหลาย

สหัสวรรษ แมวาระดับของแกสเรือนกระจกจะเขาสูภาวะเสถียรแลวก็ตาม การที่อุณหภูมิและระดับน้ําทะเล

เขาสู สภาวะดุลยภาพไดชาเปนเหตุมาจากความจุความรอนของน้ําในมหาสมุทรซึ่งมีคาสูงมาก การที่

อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้น และคาดวาทําใหเกิดภาวะลมฟาอากาศ ที่รุนแรง 

มากขึ้น ปริมาณและรูปแบบการเกิดหยาดน้ําฟาจะเปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบอื่นๆ ของปรากฏการณโลก 

รอนไดแก การเปลี่ยนแปลงของผลิตผลทางเกษตรการเคลื่อนถอยของธารน้ําแข็ง การสูญพันธุพืช-สัตว 

ตางๆ รวมทั้งการกลายพันธุและแพรขยายโรคตางๆ เพิ่มมากขึ้นรัฐบาลของประเทศตางๆ แทบทุกประเทศ

ไดลงนามและใหสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต ซึ่งมุงประเด็นไปที่การลดการปลอยแกสเรือนกระจก แตยังคงมี

การโตเถียงกันทางการเมืองและการโตวาทีสาธารณะไปทั่วทั้งโลกเกี่ยวกับมาตรการวาควรเปนอยางไร  

จึงจะลดหรือยอนกลับความรอนที่เพิ่มขึ้นของโลกในอนาคต หรือจะปรับตัวกันอยางไรตอผลกระทบของ

ปรากฏการณโลกรอนที่คาดวาจะตองเกิดข้ึน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9) มีพระราชดํารัสเก่ียวกับปรากฏ

การณเรือนกระจก ทีศ่าลาดุสิดาลัย อยางลึกซึง้ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีจึงไดรับสนองกระแส

พระราชดํารัส  นําเขาประชุมคณะรัฐมนตร ี จนกระทัง่ทําใหวันที่ 4 ธ.ค. ของทุกป เปนวันสิ่งแวดลอม 

แหงชาต ิตั้งแตป 2534 เปนตนมา 

 จากผลงานพระราชดําริและการทรงลงมือปฏิบัติพัฒนาดวยพระองคเอง เกี่ยวกับสภาพแวดลอม 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีคุณประโยชนตอคนชนชาติตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม ความมั่นคงของมนุษยและการเมือง ซึ่งเปนที่ประจักษไปทั่วโลก องคการสหประชาชาติ โดยนายโคฟ 

อันนัน อดีตเลขาธิการองคการสหประชาชาติ จึงไดเดินทางมาประเทศไทย ในวาระมหามงคลฉลองสิริราช

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

man Development Lifetime Achievement Award” (รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย)  

ซึ่งเปนรางวัลประเภท  Life - Long Achievement และพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงเปน 

พระมหากษัตริยพระองคแรกในโลกที่ไดรับรางวัลนี้ 

 องคการสหประชาชาติ ไดยกยองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปน “พระมหากษัตริยนักพัฒนา”  
และกลาวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ของพระองควา เปนปรัชญาหรือทฤษฎี 

ใหมที่นานาประเทศรูจกัและยกยอง โดยที่องคการสหประชาชาติไดสนับสนุนใหประเทศตางๆ ที่เปนสมาชิก 

ยึดเปนแนวทางสูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

 ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง มิใชเปนเพียงปรัชญานามธรรม หากเปนแนวทางปฏิบัติซึ่งสามารถ

จะชวยทั้งแกไขและปองกันปญหาที่เกิดจากกิเลสมนุษย และความเปลีย่นแปลงที่ซับซอนรุนแรงขึ้น ทีก่ําลัง
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เกิดขึ้นกับมนุษยทั้งโลก และปญหาที่ลุกลามตอถึงธรรมชาตกิอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใหญในเชิงรุนแรง 

และสรางปญหายอนกลับมาทีม่นุษย 

 โดยทั่วไป มักเขาใจกันวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะที่จะใชเฉพาะกับคนยากจน คน

ระดับรากหญา และประเทศยากจน อีกทั้งเครื่องมือ เทคโนโลยี ก็จะตองใชเฉพาะเครื่องมือราคาถูก

เทคโนโลยีต่ํา การลงทุนไมควรจะมีการลงทุนระดับใหญ แตในความเปนจริง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ก็ตองการคนและความคิดที่กาวหนา คนที่กลาคิดกลาทําในสิ่งใหมๆ  

 เนื่องจากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชประโยชนในดานตางๆ ไมมีสูตรสําเร็จหรือคูมือการ

ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสาํหรบัภารกจิ ดังเชน วิกฤตโลกรอนผูเกี่ยวของจึงตองศึกษาทําความเขาใจ 

แลวก็พัฒนาแนวทางหรือแนวปฏิบัติสําหรับแตละปญหาขึ้นมา โดยยึดหลักที่สําคัญ ดังเชน  

 -  การคิดอยางเปนระบบ อยางเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 -  หลักคิดที่ใช ตองเปนหลักการปฏิบัติที่เปนสายกลาง ที่ใหความสําคัญของความสมดุลพอดี  

ระหวางทุกสิ่งที่เกี่ยวของ ดังเชน ระหวางธรรมชาติกับมนุษย 

 -  ขอมูลที่ใช จะตองเปนขอมูลจริง ที่เกิดจากการศึกษา การวิจัย หรือการลงสนามใหไดขอมูลที่ 

เปนจริง 

 -  การสรางภูมิตานทานตอความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

 -  การยึดหลักของความถูกตอง คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในทุกขั้นตอนของการ

ดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญของการสรางภูมิตานทานตอผล

กระทบและความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดข้ึน หรือที่จะเกิดข้ึน 

 เหลานี้เปนหลักการใหญๆ ซึ่งผูที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของหรือคิดจะทํา โครงการหรือกิจกรรมใน

ระดับคอนขางใหญ จะตองคํานึงถึง และสามารถจะนําปรัชญานี้ไปใชไดทันที และมีผู ที่ไดใชลวนประสบ

ความสําเร็จสูงสุดที่มนุษยพึงจะมี คือ ความสุขที่ยั่งยืน 

 แล วเรื่องของการแข งขัน ชิงไหวชิงพริบ การวางแผนยุทธศาสตร และโลจิสติกส  

(การจัดซื้อจัดหา การจัดสง การบํารุงรักษาอุปกรณ และการรักษาพยาบาลบุคลากร ) ในการบริหารจัดการ

ระบบ หรือโครงการใหญๆ การใชจิตวิทยามวลชน การใชเทคโนโลยีกาวหนา การกําหนดแผนหรือตนเองให

เปน “ฝายรุก” มิใช “ฝายตั้งรับ” ละ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิเสธหรือไม? 

 คําตอบคือ ปฏิเสธ ถาใชอยางไมถูกตอง อยางหลีกเลี่ยงกฎหมาย อยางผิดคุณธรรม-จริยธรรม-และ

จรรยาบรรณ อยางไมซื่อตรงตอหนาที่และความรบัผดิชอบ อยางมีเจตนาเพื่อผลประโยชนที่ไมสุจริตของตน

เอง และพวกพอง แตจะตองรูจักและใชอยางรูเทาทัน ปกปอง และรักษาผลประโยชนของสวนรวม อยางมี

ความคิดกาวหนาในเชิงสรางสรรค 
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 สําหรับการแกปญหา หรือการเตรียมเผชิญกับปญหาจากวิกฤตโลกรอน มีประเด็นและเรื่องราวทั้ง 

เกาและใหม ดังเชน เรื่องของมาตรการที่ถูกกําหนดขึ้นมา เพื่อเผชิญกับภาวะโลกรอน เพื่อใหประเทศที่

พัฒนาแลว และที่กําลังพัฒนา (ดังเชนประเทศไทย) ไดดํารงอยูรวมกัน พึ่งพิง และเอื้ออาทรตอกัน อยาง

เหมาะสม ดังเชน เรื่อง คารบอนเครดิต ที่เปนเรื่องคอนขางใหมของประเทศไทย แตก็เปนทั้ง “โอกาส” 

และ “ปญหา” ที่ประเทศไทยตองเผชิญ ซึ่งก็ขึ้นอยูกับคนไทยเราเองวา จะตองเตรียมตัวกันอยางไร เพื่อให

สามารถเปน “ที่พึ่ง” ของโลกหรือประเทศอื่น แทนที่จะเปน “ปญหา” ที่เกิดจากความไมใสใจ หรือความใส

ใจ แตเพื่อจะกอบโกยผลประโยชนเทานั้น 

 เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงกับวิกฤตโลกรอน จึงมีโจทย มีเปาหมายมากมาย ที่ทาทาย เชิญ

ชวนใหผูคนและประเทศ ที่ตองการมีชีวิตสรางสรรคและมีความสุขอยางยั่งยืนไดนําไปใช โดยใชปญญาเปน

ตัวนํา กํากับดวยสติ และควบคุมดวยคุณธรรมกับจริยธรรม 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ถูกใชเปนกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมหภาค

ของไทย ซึ่งบรรจุอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554 ) เพื่อมุงสู 

การพัฒนาที่สมดุลยิ่งขึ้น และมีภูมิคุมกัน เพื่อความอยูดีมีสุข มุงสู สังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน ดวย

หลักการดังกลาวแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 นี้จะเนนเรื่องตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตยังใหความ

สําคัญตอระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณหรือระบบเศรษฐกิจ ที่มีความแตกตางกันระหวางเศรษฐกิจชุมชน

เมืองและชนบท แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญของไทย เชน รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในสวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน มาตรา 78 

(1) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสงัคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน 

โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติใน

ภาพรวมเปนสําคัญ 

 นายสุรเกียรติ เสถียรไทย ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศไดกลาวเมื่อวันที่ 24 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ในการประชุมสุดยอด The Francophonic Ouagadougou ครั้งที่ 10  

ที่ Burkina Faso วาประเทศไทยไดยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับ “การพัฒนาแบบยั่งยืน”  

ในการพิจารณาประเทศทั้งทางดานการเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการแขงขันซึ่งเปนการสอดคลองกับ

แนวทางของนานาชาติในประชาคมโลก 

 การประยุกตนําหลักปรัชญาเพื่อนํามาพัฒนาประเทศในตางประเทศนั้น ประเทศไทยไดเปน 

ศูนยกลางการแลกเปลี่ยนผานทางสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ(สพร.) โดย สพร. 

มีหนาที่คอยประสานงานรับความชวยเหลือทางวิชาการดานตางๆ จากตางประเทศมาสูภาครัฐ แลว 

ถายทอดตอไปยังภาคประชาชน และยังสงผานความรูที่มีไปยังประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ เรื่องปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น สพร. ถายทอดมาไมต่ํากวา 5 ป ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ 
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

พอเพียง ซึ่งตางชาติก็สนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพราะพิสูจนแลววาเปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน ซึ่งแตละ 
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ประเทศมีความตองการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับวิถีชีวิต สภาพ 

ภูมิศาสตร ฯลฯ เชน พมา ศรีลังกา เลโซโท ซูดาน อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฎาน จีน จิบูดี โคลัมเบีย 

อียิปต เอธิโอเปย แกมเบีย อินโดนิเซีย เคนยา เกาหลีใต มาดากัสการมัลดีฟส ปาปวนิวกินี แทนซาเนีย 

เวียดนาม ฯลฯ โดยไดใหประเทศเหลานี้ไดมาดูงาน ในหลายระดับ ทั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  

เจาหนาที่ฝายนโยบาย จนถึงระดับปลัดกระทรวง รัฐมนตรีกระทรวงตางๆ[14] 

 นอกจากนั้นอดิศักดิ์ ภาณุพงศ เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ไดกลาว 

วาตางชาติสนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง[14] เนื่องจากมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่

ทรงหวงใยราษฎรของพระองค และอยากรูวาทําไมรัฐบาลไทยถึงไดนํามาเปนนโยบาย สวนประเทศที่พัฒนา

แลวก็ตองการศึกษาพิจารณาเพื่อนําไปชวยเหลือประเทศอื่น 

 13 นักคิดระดับโลกเห็นดวยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีการนําเสนอบทความ  

บทสัมภาษณ เปนการยื่นขอเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหแกโลก เชน ศ.ดร.วูลฟกัง ซัคส นักวิชาการ

ดานสิ่งแวดลอมคนสําคัญของประเทศเยอรมนี สนใจการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อยางมาก และมองวานาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับทุกชาติในเวลานี้ ทั้งมีแนวคิดผลักดันเศรษฐกิจ

พอเพียงใหเปนที่รู จักในเยอรมนี, ศ. ดร.อมาตยา เซน ศาสตราจารยชาวอินเดีย เจาของรางวัลโนเบล 

สาขาเศรษฐศาสตรป 1998 มองวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนการใชสิ่งตางๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีพ 

และใชโอกาสใหพอเพียงกับชีวิตที่ดี ซึ่งไมไดหมายถึงความไมตองการ แตตองรูจักใชชีวิตใหดีพอ อยาให

ความสําคัญกับเรื่องของรายไดและความร่ํารวย แตใหมองที่คุณคาของชีวิตมนุษย, นายจิกมี ทินเลย  

นายกรัฐมนตรีแหงประเทศภูฎาน ใหทรรศนะวา หากประเทศไทยกําหนดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใหเปน

วาระระดับชาติ และดําเนินตามแนวทางนี้อยางจริงจัง “ผมวาประเทศไทยสามารถสรางโลกใบใหมจาก 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางชีวิตที่ยั่งยืน และสุดทายจะไมหยุดเพียงแคในประเทศแตจะเปน

หลักการและแนวปฏิบัติของโลก ซึ่งหากทําไดสําเร็จ ไทยก็คือผูนํา” [15] 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไดรับการเชิดชูสูงสุดจากองคการสหประชาชาติ(UN) โดยนายโคฟ 

อันนัน ในฐานะเลขาธิการองคการสหประชาชาติ ไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัล The Human Development 

lifetimeAchievement Award แกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 และไดมี

ปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วาเปนปรัชญาที่มีประโยชนตอประเทศไทยและนานาประเทศ[6] และ

สามารถเริ่มไดจากการสรางภูมิคุ มกันในตนเอง สู หมู บาน และสู เศรษฐกิจในวงกวางขึ้นในที่สุด  

นาย Hakan Bjorkman รักษาการผูอํานวยการ UNDP ในประเทศไทยกลาวเชิดชูปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และ UNDP นั้นตระหนักถึงวิสัยทัศนและแนวคิดในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวฯ[16] 

โดยที่องคการสหประชาชาติไดสนับสนุนใหประเทศตางๆ ที่เปนสมาชิก 166 ประเทศยึดเปนแนวทางสู 

การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน[7] 

 อยางไรก็ตาม ศ. ดร.เควิน ฮิววิสัน อาจารยประจํามหาวิทยาลัยนอรธแคโรไลนา ที่แซพเพลฮิลล 

ไดวิจารณรายงานขององคการสหประชาชาติโดยสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ที่ 
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ยกยองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[17]วา รายงานฉบับดังกลาว ไมไดมีเนื้อหาสนับสนุนวา เศรษฐกิจพอเพียง 

“ทางเลือกที่จําเปนมากสําหรับโลกที่กําลังดําเนินไปในเสนทางที่ไมยั่งยืนอยูในขณะนี้” (น. V . ในรายงาน 

UNDP) โดยเนื้อหาแทบทั้งหมดเปนการเทิดพระเกียรติ และเปนเพียงเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อ 

ภายในประเทศเทานั้น (18)  สวนHakan Bjorkman รักษาการผูอํานวยการ “ UNDP” ตองการที่จะทําให  
เกิดการอภิปรายพิจารณาเรื่องนี้ แตการอภิปรายดังกลาวนั้นเปนไปไมได เพราะอาจสุมเสี่ยงตอการหมิ่น 

พระบรมเดชานุภาพ  ซึ่งมีโทษถึงจําคุก (10) 

 เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549  นายโคฟ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติไดเขาเฝาทูลเกลา ฯ  

ถวายรางวัล Human Development Lifetime Achievement Award หมายความวาพระเจาอยูหัวสละ

ความสุขสวนพระองค และทุมเทพระวรกาย ในการพัฒนาคนไทยในชวง 60 ป จนเปนที่ประจักษในความ

สําเร็จ ของพระราชกรณียกจิ พระบรมราโชวาท และเปนแบบอยางทั่วโลกได คํากราบบงัคมทูลของนายโคฟ 

บงบอกใหเห็นเขาศึกษาเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางละเอียด และรับปากวาจะนําไปเผยแพรทั่ว

โลก รวมทั้งประมุขหรือผูแทนของประเทศตางๆ ที่ไดมาเขาเฝา และขออัญเชิญไปใชในประเทศของเขา 

เพราะเห็นวาเปนแนวทางที่ดี 

 นอกจาก United Nation Development Program ( UNDP ) เปนองคกรหนึ่งภายใต

สหประชาชาติที่ดูแลเกี่ยวกับการพัฒนา ดานหนึ่งที่เขาตองดูแล คือการพัฒนาคน มีหนาที่จัดทํารายงาน

ประจําป โดยในปหนาจะเตรียมจัดทําเรื่องการพัฒนาคนของโลก และคนในแตละประเทศ  

( Country report และ Global  report ) โดยในสวนของประเทศไทยจะนําเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเปนหลักในการรายงานและเผยแพร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อที่ประเทศอื่นจะไดรับประ

โยชนจากของพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหคนไทยมากกวา 30 ป แลว    

จะเห็นไดวาขณะนี้ปรัชญาฯ น้ี ไดเผยแพรโดยองคกรระดับโลกแลว  เราในฐานะพสกนิกรของพระองคทาน

นาจะภูมิใจหันมาศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง ก็จะบังเกิดผลดียิ่ง 
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 กิจกรรมที่ 5 

1. ใหนักศึกษาแบงกลุ ม 5-10 คน วิเคราะห/วิจารณ สถานการณของประเทศไทย วาเกิดเศรษฐกิจ 

ตกต่ําเพราะเหตุใด 

 2. ใหผูเรียนเขียนคําขวัญเกี่ยวกับเศรษฐกจิพอเพียง 

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

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

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

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

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

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

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

 3. ใหผูเรียนประเมินสถานการณของครอบครัวและวิเคราะหวาจะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชไดอยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสรางรายได 

อยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
สาระสําคัญ 

 การประกอบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสรางรายได อยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มุงเนน

ใหผูเรียนมีการพิจารณาอยางรอบดาน มีความรอบคอบ และระมัดระวังในการวางแผนและการดําเนินงาน

ทุกขั้นตอน  เพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนา  เปนการประกอบอาชีพที่คํานึงถึงการมีรากฐานที่

มั่นคงแข็งแรง  ใหเจริญเติบโตอยางมีลําดับขั้น   สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งทางกายภาพและทางจิต

ใจควบคูกัน  การประกอบอาชึพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมิไดขัดกับกระแสโลกาภิวัฒน 

ตรงกันขามกลับสงเสริมใหกระแสโลกาภิวัฒนไดรับการยอมรับมากขึ้น ดวยการเลือกรับการเปลี่ยนแปลงที่ 

สงผลกระทบในแงดีตอประเทศ  ในขณะเดียวกันตองสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดีตอการเปลี่ยนแปลงในแงที่ไมดี

และไมอาจหลีกเลี่ยงได  เพื่อจํากัดผลกระทบใหอยูในระดับไมกอความเสียหายหรือไมเปนอันตรายรายแรง

ตอประเทศ  

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 ตระหนักในความสําคัญของการการประกอบอาชีพตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสราง

รายได อยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พัฒนาประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและเลือกแนวทางหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตอยางสมดุลและพรอมรับตอความเปลี่ยนแปลง

ของประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัฒน 
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ขอบขายเน้ือหา 

 เรื่องที่ 1 แนวทางการประกอบอาชีพ 

1.1 การเขาสูอาชีพ 

1.2 การพัฒนาอาชีพ 

 เรื่องที่ 2  การสรางงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 กลุมอาชีพใหม 

    2.1 เกษตรกรรม 

    2.2 อุตสาหกรรม 

    2.3 พาณิชยกรรม 

       2.4 ความคิดสรางสรรค 

       2.5 การอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง 

 เรื่องที่  3  แนวทางการประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จ 

       3.1 มีความรู คือ ตองรอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง 

     3.2 คุณธรรมที่สงเสริมการประกอบอาชีพประสบความสําเร็จคือ ความสําเร็จ สุจริต  

               ขยัน อดทน แบงปน 

    3.3 ขอดีของการประกอบอาชีพอิสระ 

    3.4 ตัวอยางองคประกอบที่สําคัญของโครงการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของ 

          เศรษฐกิจพอเพียง 

    3.5 ตัวอยางการเลี้ยงปลาดุกในบอพาสติกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    3.6 กรอบแนวคิดในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดอยางมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  

                            ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เรื่องที่ 1  แนวทางการประกอบอาชีพ 

 อาชีพ  หมายถึงชนิดของงานหรือกิจกรรมของบุคคลประกอบอยู เปนงานที่ทําแลวไดรับ

ผลตอบแทนเปนเงินหรือผลผลิต 

       อาชีพตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คืองานที่บุคคลทําแลวไดรับผลตอบแทนเปน

เงินผลผลิต  โดยหยึดหลัก 5 ประการที่สําคัญในการดําเนินการ ไดแก ทางสายกลางในการดําเนินชีวิต  

 1.  ทางสายกลางในการดํารงชีวิต 

 2.  มีความสมดุลระหวางคน ชุมชนและสิ่งแวดลอม 

 3.  มีความพอประมาณ พอเพียงในการผลิต การบริโภคและการบริการ 

 4.  มีภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 5.  มีความเทาทันสถานการณชุมชน สังคม    

         แนวทาง กระบวนการประกอบอาชีพของผูเรียนที่ไมมีอาชีพตองเขาสูอาชีพใหม  และผูที่มีอาชีพ

อยูแลวตองการพัฒนาอาชีพเดิม ผูเรียนจะตองเปนนักริเริ่ม  รอบรู  คิดคน พัฒนา  ชอบความอิสระ                     

มีความมุงมั่น มั่นใจ พรอมที่จะเสี่ยง ทํางานหนัก  ขยัน อดทน คิดกวาง มองลึก มีความรูเขาใจในอาชีพที่

ตนเองทําอยางดี  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ มีมนุษยสัมพันธที่ดี ยิ้มแยมแจมใส มีจิตบริการ   ใช

ขอมูลหลายดาน  ศึกษาสภาพแวดลอม ปจจัยที่จะทําใหการประกอบอาชีพประสบผลสําเร็จ   

 

 แนวทางการประกอบอาชีพ  แบงออกได 2 แนวทางคือ 

 1. การเขาสูอาชีพใหม 

 2. การพัฒนาอาชีพเดิม 

 ทั้ง 2 แนวทางนี้ การที่จะประกอบอาชีพไดผลดีมีความตอเนื่อง มีโอกาสประสบความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคตองพิจารณาสิ่งตอไปนี้ 

 1. พิจารณาศักยภาพหลักชุมชน 5 ดาน ประกอบการตัดสินใจ ไดแก 

  1.1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เชน ชุมชนที่อยูอาศัยและประกอบอาชีพดาน

เกษตรกรรม มีวัตถุดิบ หรือผลผลิตทางการเกษตรตางๆที่มีราคาถูกเหมาะสมที่จะแปรรูปเปนสินคาได 

ผูเรียนยอมสามารถลดปญหาการขนสง ลดปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบดานการแปรรูปก็ควรไดรับการ

พิจารณาเลือกเปนอาชีพหลังจากผูเรียนสําเร็จการศึกษา 

  1.2. ศักยภาพของภูมิอากาศ  สภาพของภูมิอากาศเปนสําคัญอยางหนึ่งที่ตองพิจารณาให

เหมาะสมสอดคลองกับการประกอบอาชีพ เชนสภาพในชุมชนของเรามีอากาศหนาวเย็น เราตองพิจารณา 

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว  การทําของที่ระลึก การปลูกพืชผัก ผลไม ไมดอก  
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ไมประดับเมืองหนาว เปนตน 

  1.3. ศักยภาพของภูมิประเทศ ถาภูมิประเทศเปนชายทะเล น้ําตก ภูเขาซึ่งเหมาะกับอาชีพการ

ทองเที่ยว อาชีพตางๆที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวก็ควรไดรับการพิจารณาเปนอันดับแรก 

  1.4. ศักยภาพดานทําเลที่ตั้ง ที่ตั้งของบานพักอาศัยหรือประกอบอาชีพเปนทําเลที่เหมาะสมกับ

การทําการคาหรืออุตสาหกรรมในครอบครัว ตองพิจารณาใหถูกตอง 

  1.5. ศักยภาพดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ใหพิจารณาวา ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม ของชุมชนจะสามารถสงเสริมการประกอบอาชีพไดอยางไรบาง 

  ศักยภาพหลักของชุมชนทั้ง 5 ดานนี้ ถือเปนตนทุนที่สําคัญ ซึ่งผูประกอบอาชีพ ไมจําเปนตองใช

เงินซื้อหามาเปนสิ่งที่เรามีอยูแลว จึงมีความจําเปนที่ผูศึกษาจะตองนําตนทุนดังกลาวมาใชใหเกิดประโยชน

สูงสุดในการประกอบอาชีพ  อยางไรก็ดียังตองพิจารณาองคประกอบอื่นอีก 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2.  การนํากระบวนการ “คิดเปน” มาใชในการวิเคราะหขอมูลความพรอม  กอนตัดสินใจ 

ประกอบอาชีพ 3 ดานดังน้ี 

  2.1. การวิเคราะหตนเอง 

   การวิเคราะหตนเองดานความคิด ความชอบ ในดานที่จะเขาสูอาชีพ เพราะถาเรา

ประกอบอาชีพที่เราชอบ มีใจรัก จะทําใหเรามีความสุข อยากทําและทําไดดี 

  2.2. วิเคราะหสภาพแวดลอมของครอบครัว ชุมชน วิถีชีวิต ทรัพยากรในทองถิ่น ทําเลที่ตั้ง เชน 

ถาเราสนใจจะเลี้ยงปลาดุกเพื่อการจําหนาย เราตองดูสมาชิกในครอบครัวของเราเห็นดวยสนับสนุนหรือไม 

มีพื้นที่พอจะทําบอเลี้ยงปลาดุกหรือไม ใกลแหลงจัดซื้อ จัดหาพันธุปลาดุกมาเลี้ยง ถาเลี้ยงปลาดุกแลว 

สามารถนําไปจําหนายในชุมชน ชุมชนใกลเคียง ผูคนในทองถิ่นนิยมบริโภคหรือไม  ปลาดุกสามารถนําไป 

ประกอบอาหารไดหลายรูปแบบเชน นําไปยาง นําไปทําลาบ นําไปแกง นําไปทําเปนผลิตภัณฑพวกน้ําพริก 
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 พรอมทั้งพิจารณาเงินทุนในการเลี้ยงปลาดุกดวย 

 2.3. วิเคราะหความรูทางวิชาการ 

        คือความรูดานการเลี้ยง การดูแลรักษา การจําหนาย การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา  

การฝกอบรมทักษะที่จําเปนตองฝกเพิ่มเติม เชน การขยายพันธุปลาดุกเพื่อการจําหนาย  การแปรรูปเพิ่ม

มูลคาผลผลิต ชองทางการตลาด การสงเสริมการขาย การจดบันทึก การขาย การวิเคราะหรายรับ-รายจาย

  

ขอควรคํานึงในการตัดสินใจประกอบอาชีพ 

 การตัดสินใจที่จะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม  จะตองมีสิ่งที่จะตองคิดหลายดานทั้งตองดูขอมูล  

มีความรู มีทุน แรงงาน สถานที่ มีกลวิธีการขายและคุณธรรมในการประกอบอาชีพดวย ขอควรคํานึงในการ

ตัดสินใจประกอบอาชีพมี   ดังนี้  

 1.  การตัดสินใจประกอบอาชีพโดยใชขอมูลอยางเหมาะสม 

 ในการประกอบอาชีพ ผูเรียนตองใชขอมูลหลายๆ ดาน มาเพื่อการตัดสินใจ  ขอมูลที่สําคัญ คือ 

ตองรูจักตนเองวามีความชอบหรือไม รูจักสภาพแวดลอมวาเหมาะสมกับการประกอบอาชีพนั้น ๆ หรือไม

และขอมูลที่สําคัญคือความรูทางวิชาการ 

 2.  มีความรูวิชาชีพน้ันๆ 

 การประกอบอาชีพอะไรก็ตองมีความรูในวิชาชีพนั้นๆ เพราะมีความรูในวิชานั้นๆ อยางดีจะทํา

ใหสามารถปรับปรุงพัฒนาอาชีพน้ัน ๆ ไดดีย่ิงขึ้น 

 3.  มีทุน แรงงาน และสถานที่ 

 ทุน แรงงาน สถานที่ เปนองคประกอบสําคัญในการประกอบอาชีพทําใหเกิดความมั่นใจในการ

ประกอบอาชีพเปนไปอยางราบรื่น 

 4.  มีวิธีการปฏิบัติงานและจัดการอาชีพ 

 ขั้นตอน กระบวนการ การจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ทําใหงานประสบความสําเร็จ  

ลดตนทุนการผลิต มีผลผลิตไดมาตรฐานตามที่ตั้งเปาหมายไว 

 5.  มีกลวิธีการขาย การตลาด 

 กลวิธีการขาย การตลาดที่สามารถตอบสนองความตองการ ความพึงพอใจของลูกคา ยอมทําให

ยอดขายเปนไปตามเปาหมาย 

 6.  มีการจัดการการเงินใหมีเงินสดหมุนเวียนสามารถประกอบอาชีพไปไดอยางตอเนื่องไมขัดของ 
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 7.  การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายเพื่อใหทราบผลการประกอบการ 

 8.  มีมนุษยสัมพันธและมีจิตบริการ  การมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับลูกคา มีความเปนกันเอง 

โดยเฉพาะการใชคําพูดที่เหมาะสมเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  ไปพรอมกับการมีจิตบริการใหลูกคา

ดวยความจริงใจตองการเห็นลูกคามีความสุขในการบริโภคสินคา 

 9.  มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

  ผูผลิตและผูขายมีความซื่อสัตยตอลูกคาใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไมใชสารเคมีที่มีพิษในผลิตภัณฑ 

ซึ่งสงผลตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และการดําเนินช ีวิตของลูกคา 

               

เรื่องที่ 2. การสรางงานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  5 กลุมอาชีพใหม  
         

 การสรางงานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไดแบงกลุมอาชีพ  5 กลุมอาชีพใหม  คือ                    

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

5. การอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง  โดยจะวิเคราะหแบงกลุม 5 กลุมอาชีพใหมเปนดานการผลิตกับ

ดานการบริการดังนี้ 

             กลุมอาชีพ ดานการผลิต ดานการบริการ 

1. เกษตรกรรม 1. แปรรปูผลผลิต 

    - อาหารหลัก 

    - อาหารวาง    - ขนม 

    - เครื่องดื่ม (น้ําตะไคร กระเจี๊ยบ 

ใบเตย ขิง สัปปะรด เสาวรส ฯลฯ) 

2. เพาะเห็ด (แปรรูป) 

3. เพาะพันธุไม 

4.การเลี้ยงไกไข 

5. ขยายพันธุพืช 

6. ปลูกสมุนไพร 

   * พืช ตนไม ตัวอยางการ

ตกแตงตนไม การจัดดอกไม

ประดบัในงานมงคล งานศพ การ

ดูแลตนไม การจัดสวน   

   * สัตว เชน เลี้ยงสุนัข  การ

ดูแลตัดขน 

 

 

 

      

2. อุตสาหกรรม  

(ในครอบครัว) 

1. ไมนวดเทา ไมกดเทา 

2. ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว 

3. ผลิตเครื่องประดบัทํามอื 

4. ผลิตสินคาจากวัสดเุหลือใช 

*  บรรจสุินคา 

*  สงสินคาตามบาน  ราน  โดย

ใชจักรยานยนต 

*  ประกอบสินคา/ผลิตภัณฑ เชน 
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             กลุมอาชีพ ดานการผลิต ดานการบริการ 

5. รองเทาแตะ เครื่องใช ประดับตกแตง 

6. ตะกราจากกาบหมาก  

7. เกาอี้ทางมะพราว 

ประกอบชอดอกไม 

3. พาณิชยกรรม 1. น้ําเตาหูกับ ปาทองโก 

2. เครื่องดื่ม น้ําเตาหู กาแฟ 

3. ผลิตปุยชีวภาพ นํ้าหมัก 

*  การขายตรง 

*  การขายปลีก 

*  การขายสง 

4. ดานความคิดสรางสรรค 1. ออกแบบบรรจุภัณฑ (ผา กระดาษ 

พลาสตกิ ฯลฯ) 

2. ออกแบบเครื่องใชตางๆ (ดวยวัสดุ

เหลือใช) 

3. ออกแบบเฟอรนิเจอร 

4. ดนตรีพื้นบาน (โปงลาง อังกะลุง) 

5. การออกแบบเครื่องประดับ 

*  บริการผูกผาตบแตงงานพิธี

ตางๆ 

*  ลําตัด หมอลํา 

*  รองเพลงพื้นบาน 

*  เปาขลุย 

5. การอํานวยการและ

อาชีพเฉพาะทาง 

การแพทยทางเลือก (การนวดแผนไทย 

ผอนคลาย บําบัด รักษา) 

*  หัวหนางาน 

*  Organizer รับจัดงานวันเกิด  

ฉลองงานแตง 

*  รับตกแตงสถานที ่
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เรื่องที ่3  แนวทางการประกอบอาชพีใหประสบผลสําเร็จ 

 3.1 มีความรูคือ ตองรอบรู รอบคอบและระมัดระวัง 

  ความรอบรู  มีความหมายมากกวาคําวา ความรูคือนอกจากจะอาศัยความรูในเชิงลึกเกี่ยวกับ

งานที่จะทําแลว ยังจําเปนตองมีความรูในเชิงกวาง ไดแกความรู ความเขาใจในขอเท็จจริงเกี่ยวกับ 

สภาวะแวดลอมและสถานการณที่เกี่ยวพันธกับงานที่จะทําทั้งหมด 

  ความรอบคอบ  คือ การทํางานอยางมีสติ  ใชเวลาคิดวิเคราะห  ขอมูลรอบดาน กอนลงมือทํา

ซื่งจะลดความผิดพลาด ขอบกพรองตาง ๆ ทําใหงานสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชตนทุนต่ํา 

  ระมัดระวัง  คือ ความไมประมาท ใหความเอาใจใสในการทํางานอยางตอเนื่องจนงานสําเร็จ  

ไมเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน หรืออุบัติเหตุอันไมควรเกิดขึ้น 

 3.2  คุณธรรมที่สงเสริมการประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จ คือ ความซื่อสัตย สุจริต ขยัน 

อดทน แบงปนการประกอบอาชีพตองสัมพันธเกี่ยวของกบับุคคล สังคมและสิ่งแวดลอมอยางหลีกเลี่ยงไมได  

เพื่อใหการประกอบอาชีพประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ไดรับการสนับสนุนจากผูเกี่ยวของ ผูรวมงาน และ

ลูกคา ผูประกอบอาชีพตองมีคุณธรรม ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน  

  ความขยัน อดทน  คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทําหนาที่การงาน การประกอบอาชีพอยาง

ตอเนื่อง สม่ําเสมอ  ความขยันตองปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญา แกปญหาจนงานเกิดผลสําเร็จผูที่ 

มีความขยัน  คือผูที่ตั้งใจประกอบอาชีพอยางจริงจังตอเนื่อง  ในเรื่องที่ถูกที่ควร มีความพยายามเปนคน 

สูงาน ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ตั้งใจทําหนาที่อยางจริงจัง 

  ซื่อสัตย  คือการประพฤติตรง ไมเอนเอียง จริงใจไมมีเลหเหลี่ยมผูที่มีความซื่อสัตย คือผูที่

ประกอบอาชีพตรงไปตรงมา ไมคดโกง ไมเอาเปรียบผูบริโภค ไมใชวัตถุที่เปนอันตราย และคํานึงถึง

ผลกระทบกับสภาพแวดลอม 

  ความอดทน  คือ การรักษาสภาวะปกติของตนไวจะกระทบกระทั่งปญหาอุปสรรคใด ผูมีความ

อดทน ในการประกอบอาชีพ นอกจากจะอาศัยปญญาแลว ลวนตองอาศัย ขันติ  หรือความอดทนในการ

ตอสูแกไขปญหาตางๆ ใหงานอาชีพบรรลุความสําเร็จดวยกันทั้งสิ้น 

  การแบงปน / การให  คือการแบงปนสิ่งที่เรามี หรือสิ่งที่สามารถใหแกผูอื่นไดและเปน

ประโยชนแกผูที่รับ การใหผูอื่นที่บริสุทธิ์ใจไมหวังสิ่งตอบแทนจะทําใหผูใหไดรับความสุขที่เปนความทรงจํา

ที่ยาวนาน 

  การประกอบอาชีพโดยขยัน อดทน ซื่อสัตย รูจักการแบงปนหรือใหสิ่งตาง ๆ ที่สามารถใหไดแก

ลูกคาและชุมชนของเรายอมไดรับการตอบสนองจากลูกคาในดานความเชื่อถือ 
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 3.3  ขอดีของการประกอบอาชีพอิสระ 

      1.  จัดตั้งงายประกอบอาชีพไดรวดเร็ว 

      2.  มีคาใชจายและตนทุนต่ํา 

      3.  มีความใกลชิดกับลูกคา สือ่สารไดทันที โฆษณาปากตอปาก 

      4.  มีความคลองตัวสูง ปรับเปลี่ยน ปรบัปรุงไดรวดเร็ว 

      5.  สามารถขอรับการสนับสนุนดานการเงินจากองคกรทองถิ่นไดและ 

      6.  มีแหลงเงินทุนกูเพื่อขยายกจิการไดงาย เชน ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส . และสถาบัน

การเงินในหมูบาน 

 

3.4  ตัวอยางองคประกอบท่ีสําคัญของโครงการการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

องคประกอบทีส่ําคัญของการประกอบอาชีพ…………………………………………………….. 

1. ศักยภาพของผูเรียน / ผูประกอบอาชีพ 

ความพรอมเรื่อง                                              

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

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

 ที่ตั้ง…………………………..…………………………………………………………. 

  ความรูดานงานอาชีพ…………………………………………………………………... 

2. การตลาด 

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

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

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

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

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

3. ดานผลิตภัณฑ ( ตองผลิตใหสินคามีคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ไดมาตรฐาน) 

 คิดคนสูตรใหม……………………………………………………….………….……… 

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

 การสรางตราสินค า( brant) ……………………………………………………………….... 
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4. ดานสถานที ่

      การจัดตกแตงราน…………………………………………………………………..…. 

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

5. ชองทางการจัดจําหนาย 

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

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

        Delivery……………………………………………………………………………………… 

6. การกําหนดราคาขาย 

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

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

7. การสงเสรมิการขาย 

การประชาสมัพันธ      แผนพับ             แผนปลิว            ปาย     โปรโมชั่น       

8. การผลิต 

การใชแรงงาน      การใชแรงงานตนเอง       การใชแรงงานตนเองและครอบครัว  

     การใชแรงงานในชุมชน      การใชแรงตนเองสมาชิกกลุม 

การใชวัตถุดิบ       มีอยูในครอบครัวตนเอง     มีอยูในชุมชน 

            9.  การจัดการสินคา 

     การเกบ็รกัษา…………….……………………..…………       

           การจัดสง การกระจาย ………………………………… 

  

 10. โครงสรางองคกร 

         มอบหมายผูรับผิดชอบชัดเจน 

    เราทําเองทกุขั้นตอน 

 11. การลงทุน 

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

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

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน (บาท/สตางค) 
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  งบประมาณคาใชจายตอ 1 เดือน 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน (บาท/สตางค) 

   

   

   

  

 12. ระยะเวลาคืนทุน 

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

 13. เงื่อนไขและขอจํากัดที่สําคัญ 

    ปจจัยที่สงผลใหประสบความสําเร็จ 

   การไมละเลย กํากับ ดูแลธรุกิจ 

   ทําเล ที่ตั้ง การจัดตกแตงราน 

   การผลิตทกุขั้นตอนไดมาตรฐานและปลอดภัย 

   พัฒนาสินคาและบริการตอเนื่อง 

   อื่นๆ ........................................................................................................................... 

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

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

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

 3.5  กรณีตัวอยางวิธีการเลี้ยงปลาในบอพลาสตกิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  การเลี้ยงปลาในบอพลาสติกเปนการเริ่มตนการเลี้ยงปลาอีกวิธีหนึ่งที่ใชตนทุนต่ํา ใชพื้นที่ไมมาก   

สามารถใชแรงงานในครัวเรือนในการขุดบอและดูแล ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้

  1. การเตรียมบอเลี้ยงปลา 

   1.1 การเลือกสถานที่ขุดบอเลี้ยงปลา ควรเลือกพื้นที่โลงไมมีตนไมใหญคลุมเนื่องจากใบไมที่

หลนใสบอจะสงผลตอคุณภาพของน้ําที่ใชเลี้ยงปลา หรืออาจใชตาขายขึงเหนือบอปลา  เพื่อกันไมใหใบไม

หลนลงบอปลาก็ไดนการเริ่มตนการเลี้ยงปลาอีกวิธีหนึ่งที่ใทุ      

   1.2 การขุดบอ เมื่อเลือกพื้นที่ไดแลวขุดบอขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 4 เมตร ความลึกไมเกิน 

1 เมตร  

              1.3 การปูพลาสติก  เมื่อขุดบอไดขนาดที่ตองการแลว ตอไปเปนขั้นตอนของการปูพลาสติก 

กอนปูพลาสติกตองตรวจสอบกนบอกอนวามีเศษวัสดุ รากไมหรือไม ถามีตองเก็บออก และหากระสอบปุย  

ปูพื้นบอกอนปูพลาสติกเพื่อกันไมใหเศษวัสดุเหลานั้นแทงพลาสติก ชายของพลาสติก ทั้ง 4 ดาน เก็บพันไว

ที่ขอบบอตกแตงขอบบอใหสวยงาม ปลูกพืชผัก สวนครัวร ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
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    1.4 การปรับสภาพน้ํา เตรียมหัวเชื้อ EM 1 ลิตร มูลวัว 1 บุงกี๋ และดินเหนียว 1 บุงกี๋ 

ผสมกันและใสไวที่กนบอใสน้ําใหเต็มบอ ทิ้งไว 7-10 วัน ชวงนี้สามารถปลูกผักบุง ผักกระเฉด พื้นที่ 1 ใน 3 

ของบอ สังเกตดูถาผักที่ปลูกในน้ําทอดยอด หมายถึง น้ํามีระดับความพรอมที่จะปลอยลูกปลา 

  2. การปลอยลูกปลาและการใหอาหาร 

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

75  สตางค  

                    2.2 อาหารและการใหอาหาร สําหรับอาหารเปนอาหารสําหรับปลาดุกเล็กใชเลี้ยงตลอด                

2 เดือนครึ่ง ถึง 3 เดือน แลวจึงเปลี่ยนอาหารใหปลาดุกขนาดกลางและอาหารปลาดุกใหมโดยใหอาหาร 

วันละ 2 ครั้ง เชา - เย็น ปริมาณอาหารใหอาหารครั้งละ 1 กิโลกรัมตอ 1 บอ 
  3. การถายเทนํ้าขณะเลี้ยงปลา 

    การเลี้ยงปลาในบอพลาสติก ไมตองถายเทน้ําทิ้ง แตใหสังเกตน้ําในบอ ถาน้ําขุนมากให

นําน้ําในบอรดตนไม พืชผักสวนครัวขอบบอ และบริเวณใกลเคียง และเติมน้ําใหไดระดับเดิมและหากน้ํามี

กลิ่นเหม็น ใหเติมหัวเชื้อ EM 1 ลิตร เพื่อปรับสภาพน้ํา 

           4. การจับปลาและผลผลิต 

    เมื่อเลี้ยงปลาไปได ประมาณ 4 เดือนเศษ ปลาดุกมีขนาด 6 ตัวตอ 1 กิโลกรัมในการจับ

ปลา ถาทยอยจับเพื่อบริโภคจะใชการตกปลา   เพราะถาใชวิธีการตักปลาในบอ ปลาที่เหลือจะไมกินอาหาร 

ใน 1 บอจะไดปลาดุก 80 กิโลกรัม ราคาจําหนายกิโลกรัมละ 40 บาท (ราคาขึ้นลงตามราคาตลาด) 

  5.  ตลาดและผลตอบแทน 

    การเลี้ยงปลาในบอพลาสติก เปนการเลี้ยงปลาแบบครบวงจรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยขอบบอจะปลูกพืชผักสวนครัว  ใชน้ําจากบอปลารดพืชผัก พืชผักที่เหลือจากการบริโภค สามารถ

จําหนายได เชนเดียวกับปลาในบอที่ใชบริโภคในครัวเรือน เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถ

จําหนายในชุมชนได 

  6. ตนทุนการผลิต (ราคาขึ้นลงตามราคาตลาด) 

           การเลี้ยงปลา 1 บอ มีการลงทุน ดังนี ้

                     1. คาพลาสติก   500 บาท 

                     2. คาตาขายกั้นขอบบอ  100 บาท 

                     3. คาอาหารปลา 2 กระสอบ ๆ ละ                

           400 บาท เปนเงิน 800 บาท 

                     4. คาลูกปลาดกุ   200 บาท 

                         รวม 1,600 บาท 
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7.  ตัวอยางการทําอาหารปลาดุก  

          สวนผสม 

                 1. รําละเอียด     2 กระสอบปุย 

                 2. กากมะพราว    1 กระสอบปุย 

                 3. ปลาปน   6 กิโลกรมั 

                 4. กากถั่วเหลือง  6 กิโลกรมั 

                 5. จุลินทรีย EM  1 ลิตร 

                 6. กากน้ําตาล  1 กิโลกรมั 

                7. น้ํามันพืช  1 – 2 ลิตร 

 วิธีทํา 

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

   2.  นําสวนผสม ขอ 5 ,6 ผสมน้ํา 20 ลิตร เพื่อคลุกเคลาสวนผสม ขอ 1 หมักไว 12 ชั่วโมง 

                3.  นําสวนผสมที่หมักไวในขอ 1,2 ผสมกับรําละเอียด   1   กระสอบและน้ํามันพืช 1 – 2 

ลิตรคลุกเคลานําเขาเครื่องอัดเม็ดผึ่งแดด   2   วัน เก็บไวใชได   2   เดือน 

         เกร็ดความรู 

   1. การซื้อพันธุปลากอนการเคลื่อนยายใหปลาอดอาหาร 1 – 2 วัน เพื่อปองกันปลาดิ้นและ

ทําใหปลาไสขาดเวลาเลี้ยงปลาจะไมโต 
   2. การเคลื่อนยายปลาใหเตรียม น้ํามันพืช 30 ซีซี : เกลือ   1   ชอนโตะ คนใหเขากันตักใส

ในถุงหรือที่มีพันธุปลา อยูประมาณ 1 ชอนชา เพื่อปองกันปลาบาดเจ็บ  

   3. การปองกันปลาหนีจากบอเวลาฝนตก ใชวิธีหากมีฝนตกใหหวานอาหารใหปลากิน  

สัก 2 – 3 ครั้ง เพื่อหลอกวาเวลาฝนตกจะไดกินอาหารแลวปลาจะไมหนี 

   4. การเปลี่ยนถายน้ําใหดูดน้ําออก 1 สวน ใน 3 สวน และนําน้ําที่ใสใหมใหทําเปนละออง

ฝอยโดยใชสายยางเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหแกปลา 

   5. การจับปลาเพื่อบริโภค   โดยใชวิธีใชสายยางฉีดน้ําเหมือนกับฝนตกปลาจะเลนน้ําจากนั้น

ใชสวิงตักปลา ที่เลนน้ําทันที ปลาจะไมรูสึกถึงอันตรายและจะกินอาหารตอและไมหนี 

  

 ขอดีของการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก  

  1. ใชพื้นที่เลี้ยงนอย สามารถเลี้ยงไดทุกที่ 

  2.  การสรางบอเลี้ยงไดงาย  

  3.  ระยะเวลาเลี้ยงสั้น  

  4.  เลี้ยงงาย อดทนตอสภาพน้ําไดดี  

  5.  บริโภคเองในครัวเรือน และมีเหลือจําหนาย  
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 การเลือกสถานที่สรางบอ  

 1.  อยูใกลบาน  

 2.  อยูที่รมหรือมีหลังคา  

 3.  สามารถเปลี่ยนถายนํ้าไดสะดวก  
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 กรอบแนวคิดในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดอยางมั่นคง  มั่งค่ัง และยั่งยืน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัศกึษา กศน.มี

อาชีพมีรายได้

มั�นคง มั�งคั�ง ย ั�งยนื 

งานที�ชอบ 

งานที�รัก 

งานที�อยากทาํ 

งานที�ทาํแลว้มีความสุข 

คิดเป็นดว้ยขอ้มลู � ดา้น 

พิจารณาทรัพยากร � ดา้น 

ตดัสินใจประกอบอาชีพ 

ผลการประกอบการ 

P 

A 

C 

D 

   มีองคค์วามรู้ดี 

  มีทุน แรงงาน สถานที�     

เหมาะสม 

มีการปฏิบติังานและการ

จดัการเป็นขั�นตอน 

  มีการขาย การตลาด    

หลากหลาย 

  มีคุณธรรมในการประกอบ  

อาชีพ 

ใชฐ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ใชว้งจร                
PDCA                
พฒันาอาชีพ
ต่อเนื�อง 
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กิจกรรมการเรียนรู 

 ใหผูเรียนวางแผนแนวทางการประกอบอาชีพของตนเอง  ทัง้ผูที่ตองการเขาสูอาชีพใหมและพฒันา

อาชีพโดยมีขั้นตอนดังนี ้

 ขั้นตอนที่  1  ใหแบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุมละ 5 – 7 คน แตละกลุมใหเลือก หัวหนากลุม 1 คน 

และเลขากลุม 1 คน รวมระดมพลังสมองแลกเปลี่ยนเรียนรูตามหัวขอดังตอไปนี ้

 1.  การประกอบอาชีพตามแนวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  อาชีพที่เชื่อมั่นวาสามารถทําไดในชุมชนของเรา 

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

 ทั้งนี้ใหประธานเปนผูดําเนินการ  เลขากลุมจดบันทึกสรุปสาระสําคัญเพื่อนําเสนอ 

 ขั้นตอนที่  2   ใหทุกกลุมรวมกันคัดเลือกอาชีพจากกิจกรรมที่  1  ตามที่กลุมตกลงรวมทั้งอาชีพที่

สามารถทําเปนรายบุคคล และเปนกลุม นํามาเขียนเปนโครงการประกอบอาชีพที่สามารถนําไปปฏิบัติได

จริง 

 ขั้นตอนที่ 3  ใหผูเรียนแตละคน แตละกลุม นําโครงการประกอบอาชีพที่นําเสนอ (ตรวจสอบความ

สมบรูณ) ไปประกอบอาชีพ โดยมีการรวมระดมทุน จัดหาทนุ การแบงงานกันทํา  การลงมตริวมกันตัดสินใจ 

ระยะเวลาดําเนินการภายใน 1 ภาคเรียนแลวสรุปผลการประกอบอาชีพเสนอครู กศน. 
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หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหนังสือเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ครั้งที่ 1  ระหวางวันที่  10 – 13  กุมภาพันธ   2552  ณ  บานทะเลสีครีม รีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 1.  นายศรายุทธ บูรณเจรญิ ผอ. กศน. อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 

 2. นายจํานง หนูนิล สํานักงาน กศน. อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ครั้งที่ 2  ระหวางวันที่  29  มิถุนายน  2552 – วันที่  3  กรกฎาคม  2552  ณ  โรงแรมแกรนด เดอวิลล   

กทม. 

 นางพัฒนสุดา สอนซื่อ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

รายชื่อผูเขารวมประชุมบรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ครั้งที่ 1  ระหวางวันที่  7 – 10   กันยายน  2552   ณ  โรงแรมอูทองอินน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 นางพัฒนสุดา สอนซื่อ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

ครั้งที่ 2  ระหวางวันที่  12 – 15   มกราคม   2553  ณ  โรงแรมอูทองอินน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 1.  นางพัฒนสุดา สอนซื่อ ขาราชการบํานาญ 

 2. นายอุชุ เชื้อบอคา สํานักงาน กศน. อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

 3. นางสาวพัชรา ศิริพงษาโรจน สํานักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ 

 4. นายวิทยา บูรณะหิรัญ สํานักงาน กศน. จังหวัดพังงา 
 

รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงเอกสารประกอบการใชหลักสูตรและสื่อประกอบการเรียนหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระหวางวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมมิรามา กรุงเทพฯ 

 1.  นางผกาพันธ      วัฒนปราณี     ขาราชการบํานาญ    

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

 3.  นางฤดี     ศิริภาพ      ผอ. กศน. อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 

 4.  นางสาวสุรัตนา  บูรณะวิทย      สถาบันกศน.ภาคตะวันออก 

 5.  นางสาวธนสรวง ชัยชาญทิพยุทธ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 6.  นางสาวเยาวรัตน คําตรง      กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูจัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                            รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรกึษาดานการพฒันาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

1. นายศรายุทธ บูรณเจริญ  ผอ.กศน.อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 

2. นายจํานง หนูนิล  กศน. อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. นางพัฒนสุดา   สอนซื่อ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1. นางพัฒนสุดา  สอนซื่อ        ขาราชการบํานาญ 

2. นายอุชุ  เชื้อบอคา         สํานักงาน กศน. อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

3. นางสาวพัชรา  ศิริพงษาโรจน        สํานักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ 

4. นายวิทยา บูรณะหิรัญ        สํานักงาน กศน. จังหวัดพังงา 

 

ผูพิมพตนฉบับ 

1.  นางสาวปยวดี คะเนสม  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา       กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3.  นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4.  นางสาวชาลีน ี ธรรมธิษา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวอลิศรา บานชี  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา  กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูพัฒนาและปรับปรุง คร้ังท่ี 2 

 
ที่ปรึกษา 

1.  นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 

2.  ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3.  นายวัชรินทร จําป รองเลขาธิการ กศน. 

4.  นางวัทน ี จันทรโอกลุ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

5.  นางชุลีพร ผาตินินนาท ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเผยแพรทางการศึกษา 

6.  นางอัญชล ี ธรรมวิธีกุล หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 

7.  นางศุทธินี งามเขตต ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูพัฒนาและปรับปรุง ครั้งท่ี 2 

1.   นางผกาพันธ      วัฒนปาณี ขาราชการบํานาญ    

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

3.   นางฤดี ศิริภาพ ผอ. กศน. อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 

4.   นางสาวสุรัตนา   บูรณะวิทย สถาบันกศน.ภาคตะวันออก 

5.   นางสาวธนสรวง  ชัยชาญทิพยุทธ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

6.   นางสาวเยาวรัตน  คําตรง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยป พ.ศ. 2560 

 

ที่ปรึกษา 

1.  นายสุรพงษ จําจด                    เลขาธิการ กศน. 

2.  นายประเสริฐ หอมดี                   ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

                                                         ปฏิบัติหนาที่รองเลขาธิการ กศน. 

3.  นางตรีนุช สุขสุเดช                 ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

                            และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ผูปรบัปรุงขอมูล  

นางสาวจริาภรณ   ตันติถาวร             กศน.บางกอกใหญ 

 

คณะทํางาน 

1. นายสุรพงษ  มั่นมะโน               กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป            กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

3. นางสาวเบญ็จวรรณ อําไพศรี                กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ            กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

5. นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง             กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

6. นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน              กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

7. นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน        กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

8. นางสาวชมพูนท สังขพิชัย               กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 






