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คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาท่ีตองรู 
 

หนังสือสรุปเน้ือหา สาระทักษะการดําเนินชีวิต  รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001   

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)   เปนการสรุปเน้ือหาหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้นสําหรับผูเรียน   

ที่เปนนักศึกษา กศน.   เพื่อใหผูเรียนทําความเขาใจ เรียนรูในสาระสําคัญของเน้ือหารายวิชา

สําคัญ ๆ ไดสะดวก และสามารถเขาถึงแกนของเน้ือหาไดดียิ่งข้ึน 

  ในการศึกษาหนังสือสรุปเน้ือหา สาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง   

ทช 31001 เลมนี้ ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสราง รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001 ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)  ใหเขาใจกอน 

2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของหนังสือสรุปเน้ือหา รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  

ทช31001  ใหเขาใจอยางชัดเจน ทีละบท จนครบ 5 บาท  และทํากิจกรรมทายเลมตามที่กําหนด 

ถายังไมมั่นใจวาปฏิบัติตามกิจกรรมไดอยางเหมาะสม ควรยอนกลับไปทําความเขาใจในเน้ือหานั้น

อีกครั้ง 

3. หากตองการศึกษารายละเอียดเน้ือหา รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ผูเรียน 

สามารถ ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากตํารา หนังสือเรียน ที่มีอยูตามหองสมุด หรือรานจําหนาย

หนังสือเรียน หรือครูผูสอน 
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บทที่ 1  

ความพอเพียง 
 

เนื้อหาประกอบดวย 

1. ความพอเพียง     

2. ชุมชนพอเพียง 

3. การแกปญหาชุมชน 

4. สถานการณของประเทศไทยและสถานการณโลกกับความพอเพียง 

5. การประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสรางรายไดอยางมั่นคง มั่งค่ัง  

และยั่งยืน 

    

1. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง   (Sufficiency  Economy) 

 เศรษฐกิจพอเพียง   หมายถึง  ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราช

ดํารัส ช้ีแนะแนวทางที่ควรดํารงอยูและปฏิบัติตนแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 

ป  ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 2550 ใหใชเปนแนวทางการแกไข  เพื่อใหรอดพนวิกฤต และ

สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง และยั่งยืนภายใตความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

 

2. ลักษณะของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.1 เปนวิถีการดําเนินชีวิต ที่ใชคุณธรรมกํากับความรู 

 2.2 เปนการพัฒนาตัวเอง ครอบครัว องคกร สังคม ประเทศชาติ  ใหกาวหนาไป

พรอมกับความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน 

 2.3 เปนหลักคิดและหลักปฏิบัติ 

 เพื่อใหคนสวนใหญพอมีพอกินพอใช สามารถพึ่งตนเองได 

 เพื่อใหคนกับคนในสังคม สามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 เพื่อใหคนกับธรรมชาติ อยูรวมกันอยางสมดุล ยั่งยืน และใหแตละคนดํารง

ตนอยางมีศักด์ิศรี และรากเหงาทางวัฒนธรรม 



2 
 

3. องคประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการ และเงื่อนไข 2 ประการ หรือ 

ที่เรียกวา 3 หวง  2 เงื่อนไข คือ 

  ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีตอความจําเปน และเหมาะสมกับ

ฐานะของตนเอง สังคม  สิ่งแวดลอม รวมทั้งวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น ไมมากเกินไป ไมนอย

เกินไป และตองไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น 

 

  ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจดําเนินการเรื่องตาง ๆ อยางมีเหตุผล 

ตามหลักวิชาการ  หลักกฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยพิจารณา

จากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ  ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ัน ๆ อยาง

รอบรูและรอบคอบ 

  ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี  หมายถึง  การเตรียมตัวใหพรอมรับตอผลกระทบ

และการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ  ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ

วัฒนธรรม  เพื่อใหสามารถปรับตัวและรับมือไดอยางทันทวงที 

 

 เงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหการตัดสินใจ และการกระทําเปนไปพอเพียง จะตองอาศัย 

ทั้งคุณธรรมและความรู  ดังน้ี 

  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองสรางเสริมใหเปนพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 

ประกอบดวย ดานจิตใจ คือการตระหนักในคุณธรรม  รูผิดชอบช่ัวดี ซื่อสัตยสุจริต ใชสติปญญา

อยางถูกตองและเหมาะสมในการดําเนินชีวิต และดานการกระทํา คือมีความขยันหมั่นเพียร 

อดทน ไมโลภ ไมตระหนี่ รูจักแบงปน และรับผิดชอบในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม 

  เงื่อนไขความรู  ประกอบดวยการฝกตนใหมีความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน มีความรอบคอบ และความระมัดระวังที่จะนําความรูตาง ๆ เหลาน้ัน

มาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผน และในขั้นปฏิบัติ 

 

 เศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาที่เปนทั้งแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตนของ

แตละบุคคล และองคกร  โดยคํานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเอง และสภาวะ

แวดลอม ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัวเอง  โดยใชความรูอยางถูกหลักวิชาการ

ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคูไปกับการมีคุณธรรม  ซื่อสัตยสุจริต ไมเบียดเบียนกัน 
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แบงปน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  และรวมมือปรองดองกันในสังคม  ซึ่งจะชวยเสริมสรางสายใย

เช่ือมโยงคนในภาคสวนตาง ๆ  ของสังคมเขาดวยกัน  สรางสรรคพลังในทางบวก  นําไปสูความ

สามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตนได 

 การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช ตองคํานึงถึง 4 มิติ  ดังน้ี 

 

ดานเศรษฐกิจ ลดรายจาย / เพิ่มรายได / ใชชีวิตอยางพอควร / คิดและ

วางแผนอยางรอบคอบ / มีภูมิคุมกัน / ไมเสี่ยงเกินไป / การ

เผื่อทางเลือกสํารอง 

ดานสังคม ชวยเหลือเกื้อกูล / รูรักสามัคคี / สรางความเขมแข็งให

ครอบครัวและชุมชน 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

รูจักใชและจัดการอยางฉลาดและรอบคอบ / เลือกใช

ทรัพยากรที่มีอยูอยางรูคาและเกิดประโยชนสูงสุด / ฟนฟู

ทรัพยากรเพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด 

ดานวัฒนธรรม รักและเห็นคุณคาในความเปนไทย เอกลักษณไทย / เห็น

ประโยชนและคุมคาของภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น / 

รูจักแยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรมอื่น ๆ 
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บทที่ 2  

ชุมชนพอเพียง 
 

1. ความหมาย  ความสําคัญ การบริหารจัดการชุมชน 

 ความหมายของชุมชน  หมายถึง  ถิ่นฐานที่อยูของกลุมคน  ถิ่นฐานนี้มีพื้นที่อางอิงได 

และกลุมคนนี้ มีการอยูอาศัยรวมกัน มีการทํากิจกรรมเรียนรู ติดตอสื่อสารรวมมือและพึ่งพา

อาศัยกัน   มีวัฒนธรรมและภูมิปญญาประจําถิ่น  มีจิตวิญญาณและความผูกพันอยูกับพื้นที่ 

แหงน้ันอยูภายใตการปกครองเดียวกัน 

  โครงสรางของชุมชน   ประกอบดวย 3 สวนคือ 

  1. กลุมคน 

  2. สถาบันทางสังคม  

  3. สถานภาพและบทบาทสถานภาพ 

 การบริหารจัดการชุมชน  หมายถึง แนวทางการดําเนินงาน หรือ การปฏิบัติงานที่บุคคล 

และ/หรือ  หนวยงานนํามาใชในการเปลี่ยนแปลง พัฒนาหรือ สรางความอยูเย็นเปนสุขอยาง

ยั่งยืน มั่งคงใหกับประชาชน   ชุมชน  ประเทศชาติ 

 

2. การบริหารจัดการชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 การบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนแนวทางวิถีทาง

หรือมรรควิธี ท่ีนําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด  คือ ประเทศชาติ และประชาชนอยูเย็นเปนสุข

อยางมั่งคงและยั่งยืน  โดยประกอบไดดวยขั้นตอนการคิด การลงมือปฏิบัติ  การประเมินผล 

ทั้ง น้ีตั้งอยูบนทางสายกลาง เปนหลักการสําคัญ ยึดความพอประมาณ ความมีเหตุผล   

มีภูมิคุมกัน บนพื้นฐานความรูและคุณธรรม ซึ่งอาจมีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังน้ี  

   1.  วิเคราะหชุมชน 

   2.  การเรียนรูและการตัดสินใจของชุมชน 

   3.  การวางแผนชุมชน 

   4.  การดําเนินกิจกรรมชุมชน 

   5.  การประเมินผลการดําเนินงานของชุมชน 



5 
 

 ในการบริหารจัดการชุมชน  ควรคํานึงถึงองคประกอบการขับเคลื่อนชุมชน ดังน้ี 

   1.  โครงสรางพื้นฐานทางสังคมของชุมชน 

   2.  ความคิดพื้นฐานของประชาชน 

   3.  บรรทัดฐานของชุมชน 

   4.  วิถีประชาธิปไตย 

 

3. กระบวนการ  เทคนิคการบริหารจัดการชุมชน 

 ในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการชุมชน  ควรมี

กระบวนการ  เทคนิคในการบริหารจัดการ ที่สําคัญดังน้ี 

1. กลไกการพัฒนา  (มีศักยภาพและขีดความสามารถ  ประกอบดวย  ผูนําชุมชน   

อาสาสมัคร กลุม/องคกร   และเครือขาย) 

   2.  การบริหารจัดการชุมชน  (เปนระบบและมีประสิทธิ์ภาพ  ประกอบดวย 

                      2.1 ระบบการบริหารจัดการชุมชน (มีองคกรบริหารการพัฒนา มีแผนชุชน  

และมีขอมูลเพื่อการพัฒนา) 

                      2.2 กระบวนการพัฒนา (มีการวิเคราะห  มีการวางแผน  มีการปฏิบัติ 

ตามแผนมีการแบงปนผลประโยชน และมีการติดตามผล) 

                      2.3 กระบวนทัศนการพัฒนา (มีกระบวนทัศนเศรษฐกิจพอเพียงมีกระบวน

ทัศนทุนชุมชน   มีกระบวนทัศนมุงสูอนาคตรวมกันและมีกระบวนทัศนพึ่งตนเอง) 

 

 3.  ชุมชนเขมแข็ง  (จัดการตนเองได   ปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง  และประชาชน 

อยูเย็นเปนสุข) เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง  (ทุนชุมชนเปนธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจชุมชน 

พึงตนเองได)..... 
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บทที่ 3 

การแกปญหาชุมชน 
 

เรื่องที่ 1. ปญหาของชุมชนดานสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมพื้นฐานของ         

            หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ในแตละชุมชนจะมีปญหาที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับบริบทของชุมชน แตโดยทั่วไป

เราสามารถแบงปญหาของชุมชนออกในดานตาง ๆ  ดังน้ี 

   1. ปญหาดานการศึกษา  อาทิเชน  จํานวนผู ไมรู หนังสือระดับการศึกษาของ

ประชาชนอัตราการศึกษาในระดับตาง ๆ และแหลงเรียนรูในชุมชน เปนตน 

   2. ปญหาดานสุขภาพอนามัย ไดแก ภาวะโภชนาการคนพิการ โรคติดตอ  

โรคประจําตัวอัตราการตายของทารกแรกเกิดสถานพยาบาลในชุมชน  การรับบริการดาน

สาธารณสุข เปนตน 

   3. ปญหาดานสังคมการเมืองการปกครองไดแก การเกิดอาชญากรรมแหลงอบาย

มุขความขัดแยงทางการเมือง   กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งในระดับตาง ๆ 

   4. ปญหาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ไดแก ปญหามลภาวะตาง ๆ  

การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของมูลฝอยกับธรรมชาติตาง ๆ 

   5. ปญหาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ไดแก การสืบทอดอนุรักษ และการปฏิบัติ

ศาสนกิจของประชาชน ที่สงผลถึงความรักและความสามัคคีของคนในชาติ 

 

 แนวทางการแกปญหาชุมชนมีปจจัยที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

   1. เนนเรื่องปญหาเปนการเปลี่ยนแปลงที่เอาปญหามาเปนตัวตั้งแลวหาแนวทาง

จัดการหรือแกปญหานั้นๆ ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปหรือไม อยางไร ดูที่ปญหาวามีอยูและแกไขไป

อยางไร 

   2. เนนเรื่องอํานาจเปนการเปลี่ยนแปลง  ที่มองตัวอํานาจเปนสําคัญ ชุมชน

เปลี่ยนแปลงไปหรือไมอยางไร ดูที่ใครเปนคนจัดการ อํานาจในการเปลี่ยนแปลงอยู ที่ไหน  

ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือไม และสุดทายมีการเปลี่ยนโครงสรางอํานาจหรือไม 
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   3.  เนนการพัฒนาเปนการเปลี่ยนแปลงที่เนนที่พลังจากภายในชุมชนดําเนินการ

เปลี่ยนแปลงชุมชนโดยการตัดสินใจการกระทําของคนในชุมชนเองไมไดไปเปลี่ยนที่คนอื่น  

หากเปนการเปลี่ยนที่ชุมชนและไมไดเอาตัวปญหาเปนตัวตั้ง แตเปนความพยายามที่จัดสราง

ชุมชนที่พึ่งตนเองและสามารถยืนอยูไดดวยตนเอง 

 

เรื่องที่ 2.  การพัฒนาชุมชนดานสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมตามหลัก 

    แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หัวใจสําคัญของการพัฒนาชุมชน คือ การยึดชุมชนเปนหลัก  ประชาชนตองรวมมือกัน 

ชวยเหลือกัน  พึ่งตนเอง  และสรางความเขมแข็งของชุมชน  ซึ่งเปนเสมือนทุนทางสังคมไทย  

เริ่มจากการสงเสริมการผลิตพื้นฐาน  คือการเกษตรแบบผสมผสาน  การมีสวนรวมของ

ประชาชนในชุมชนเปนหลัก  โดยการรวมมือของประชาชน  ตองใชกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปน

เครื่องมือ  มีการรวมกลุมโดยมีเปาหมายเปนผลผลิต  สนับสนุนใหเกิดเครือขายของชาวบาน  

โดยภาครัฐสามารถเขาไปสนับสนุนใหตรงกับความตองการ  อันจะทําใหเกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนไดอยางยั่งยืนตอไป 

 

การพัฒนาประเทศภายใตแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

1.  ฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพและมีภูมิคุมกัน 

2.  วางรากฐานการพัฒนาประเทศใหเขมแข็งยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองไดอยางรู 

เทาทันโลก 

3.  ใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยทุกระดับ 

4.  แกไขปญหาความยากจนและเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนไทยในการพึ่งพาตนเอง 

 

การพัฒนายั่งยืน  ( Sustainable Development ) หมายถึง  การพัฒนาที่ตอบสนอง

ความตองการของปจจุบันโดยไมทําใหผูคนในอนาคตเกิดปญหาในการตอบสนองความตองการ

ของตนเอง (นิยามของคณะกรรมการโลกวาดวยสิ่ งแวดลอมและการพัฒนา  World 

Commission  on Environment and Development ในรายงาน Our Common Future 

1987 หรือ  Brundtland  Report ) ในการพัฒนายั่งยืนรวมความถึง 3 ดาน คือ เศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเช่ือมโยงและสัมพันธกัน โครงการพัฒนา  ใด ๆ ตองคํานึงถึง

องคประกอบทั้งสามดานน้ี 
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เรื่องที่ 3. การมีสวนรวม แกปญหา หรือพัฒนาชุมชนดานสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดลอม 

  และวัฒนธรรมตามหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน เปนกระบวนการเรียนรูและการมีสวน

รวมของประชาชนในหมูบานและชุมชน โดยเริ่มจากการกระตุนจิตสํานึก และความรับผิดชอบ

ของประชาชน/ชุมชน ใหมีจิตสาธารณะ และรวมกันคิด รวมกันจัดหา รวมกันเรียนรู/วิเคราะห 

เพื่อใหรูและเขาใจตน โดยใชกระบวนการชุมชน คือ การสํารวจขอมูลปญหาและศักยภาพของ

ชุมชน  การวิเคราะหสาเหตุ/แนวทางแกไข แลวกําหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาตนเอง/

หมูบาน และชุมชน ออกมาเปนกิจกรรม/โครงการท่ีจะแกไขปญหาและตอบสนองความตองการ

การพัฒนา ในลักษณะจากชุมชน  โดยชุมชน และเพื่อชุมชน  ซึ่งจะเปนการสรางความเขมแข็ง

และพึ่งตนเองอยางยั่งยืนของชุมชนดังน้ันแผนชุมชน จึงเปนเครื่องมือของการมีสวนรวม 

แกปญหา หรือพัฒนาชุมชนดานสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมตามหลักแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน  

การใหชาวบานในหมูบานและชุมชน จัดทําแผนชุมชนเพื่อพัฒนาหมูบานและชุมชน

ของตนเอง  มีแนวคิดหลักการและความเชื่อในหลาย ๆ ดาน เชน 

1. แนวคิดจากปรัชญาพัฒนาชุมชน ซึ่งเปนสากลที่บอกวาชาวบานมีศักยภาพ 

สามารถพัฒนาตนเองไดถาใหโอกาส และการพัฒนาตองเริ่มตนที่ชาวบาน 

2. แนวคิดจากหลักการพัฒนาชุมชน คือ การมีสวนรวม การพึ่งตนเอง การชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน และการรับผิดชอบตอชุมชนของตนเอง 

3. แนวคิดในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง คือ การใหชุมชนไดมีกระบวนการในการ

จัดการชุมชน  มีการเรียนรูรวมกันในกระบวนการชุมชน 

4. แนวคิดในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง คือ การสรางพลังชุมชน ใชพลังชุมชน  

ในการพัฒนาชุมชน 

5. แนวคิดที่วาไมมีใครรูปญหาชุมชนเทาคนในชุมชน ดังน้ัน การแกปญหาชุมชนจึง

เริ่มจากชุมชน การใหการสนับสนุนของภาครัฐจะตองเปนลักษณะ  Bottom-up  ไมใช  Top 

Down 
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ความหมายของแผนชุมชน  

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดใหความหมาย

ของแผนชุมชนวา หมายถึง การกําหนดอนาคตและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยเกิดขึ้น

จากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดทําแผนขึ้นมา เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือ

ทองถ่ินของตนเอง ใหเปนไปตามที่ตองการและสามารถแกปญหาที่ชุมชนเผชิญอยู คนในชุมชน

มีสวนรวมคิด  รวมกําหนด แนวทางและทํากิจกรรมการพัฒนารวมกัน  ยึดหลักการพึ่งตนเอง 

ลดการพึ่งพิงภายนอก คํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดลอมในทองถิ่นเปนหลัก  จึงกลาวไดวา แผนชุมชนเปนของชุมชนดําเนินการโดยชุมชน 

และเพื่อประโยชนของชุมชนเอง ซึ่งแตกตางจากแผนที่ภาครัฐจัดทําขึ้นเพื่อการจัดสรร

งบประมาณเปนหลัก 

 

กระบวนการจัดทําแผนชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน ไดกําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนชุมชนไว  5 ขั้นตอน  (หนังสือ

ระเบียบวาระชุมชน : กรมการพัฒนาชุมชน  ป 2551)  ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพรอมชุมชน  โดยมีกลุมเปาหมายคือ ผูนําชุมชน ผูแทนคุม

บาน อบต. ผูแทนกลุม/องคกรชุมชน 

   ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเรียนรูตนเองและชุมชน กลุมเปาหมาย คือ ผูนํา

ชุมชน ผูแทนคุมบาน อบต. ผูแทนกลุม/องคกรชุมชน ตัวแทนครัวเรือน ประชาชนในชุมชน 

ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนา  กลุมเปาหมาย ผูแทนคุม 

บาน อบต.  ผูแทนกลุม/องคกรชุมชน ประชาชนในชุมชน 

   ขั้นตอนที่  ๔  การกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาชุมชน กลุมเปาหมายผูนําชุมชน 

ผูแทนคุมบาน อบต. ผูแทนกลุม/องคกรชุมชน ประชาชนในชุมชน  

   ขั้นตอนที่ ๕  การปฏิบัติตามแผนชุมชน กลุมเปาหมาย คณะกรรมการ-บริหาร

ชุมชน อบต. หนวยงานสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่  

 

   การจัดทําแผนชุมชน 5 ขั้นตอน ดังกลาวขางตนเปนแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนได

ศึกษาคนควาจากกรณีศึกษาแผนชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมกระบวนการแผน

ชุมชน อาจปรับใหเขากับบริบทลอมรอบหรือภูมิสังคมแตละพื้นที่ไดตามความเหมาะสม   

 โดยคํานึงถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการดําเนินงานน้ัน ๆ 
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เรื่องที่ 4 การสงเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

  พอเพียงของบุคคล  ชุมชน  ที่ประสบความสําเร็จสูอาเซียน 

 

 การที่ประเทศไทยของเราน้ัน จะกาวเขาสูการเปนประชมอาเซียนไดอยางสมบูรณพรอม

มูลนั้น ยอมจะตองอาศัยเหตุปจจัยหลาย ๆ อยางมาประกอบเขาดวยกัน เพื่อเสถียรภาพ 

ที่มั่นคงถาวรอยางแทจริง 

           แนวทางสําคัญอยางหน่ึงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงมอบไวแก

ชาวไทยทุกๆคนน้ัน คือหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความเกี่ยวของและสอดคลองกับ  

ความพอประมาณ, การมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกัน โดยตองอาศัยหลักความรูคูคุณธรรม

ประกอบกันดวยหลักการเหลาน้ีสามารถที่จะนํามาประยุกตใชไดกับการเปนสวนหน่ึงของ

ประชาคมอาเซียน เพราะวากอนที่จะเขาเปนสวนหน่ึงของประชาคมดังกลาวไดอยางเต็ม

ภาคภูมิ น้ันจําตองสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหไดมากพอที่จะเปนที่ยอมรับของ 

กลุมประเทศตาง ๆ ในประชาคม 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนการพัฒนาไปสูความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับตาง ๆ  

อยางเปนขั้นตอนชวยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตาง ๆ โดยอาศัยความ

พอประมาณ  และความมีเหตุผล มีการสรางภูมิคุมกันที่ดี มีความรูควบคูคุณธรรม      

           หัวใจของหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การ “อยูไดดวยสิ่งที่มีอยูอยางยั่งยืน” เปน

หลักการและแนวปฏิบัติของโลกในอนาคต  ดวยเรื่องความพอเพียงเปนเรื่องของบุคคล และ

องคกรทุกระดับเมื่อไดรับการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  จนเกิดประสิทธิผลและเปนที่

ยอมรับ 

 นอกจากน้ี  ยังมี  13 นักคิดระดับโลก  เห็นดวยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมี

การนําเสนอบทความ บทสัมภาษณตาง ๆ เชน 

 ศ.ดร. วูลฟกัง ซัคส   นักวิชาการดานสิ่งแวดลอมคนสําคัญของเยอรมนีสนใจการ 

ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมาก  และมองวานาจะเปนอีกทางเลือกหน่ึง

สําหรับทุกชาติ    ในเวลานี้ทั้งมีแนวคิดผลักดันเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนที่รูจักในเยอรมนี 

 ศ.ดร.อมาตยา เซน  ศาสตราจารยชาวอินเดียเจ าของรางวัลโนเบลสาขา

เศรษฐศาสตร ป ค.ศ. 1998 มองวา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนการใชสิ่งตาง ๆ ที่จําเปนตอ

การดํารงชีพ และใชโอกาสใหพอเพียงกับชีวิตที่ดีซึ่งไมไดหมายถึงความไมตองการ แตตองรูจัก
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ใชชีวิตใหดีพออยาใหความสําคัญกับเร่ืองของรายไดและความร่ํารวยแตใหมองที่คุณคาของชีวิต

มนุษย 

 จิกมี ทินเลย  นายกรัฐมนตรีแหงประเทศภูฏาน  ใหทรรศนะวา หากประเทศไทย

กําหนดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ใหเปนวาระระดับชาติและดําเนินตามแนวทางน้ีอยางจริงจัง  

“ผมวาประเทศไทยสามารถสรางโลกใบใหมจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสรางชีวิตท่ียั่งยืน    

และสุดทายจะไมหยุดเพียงแคในประเทศแตจะเปนหลักการและแนวปฏิบัติของโลก ซึ่งหากทํา

ไดสําเร็จ ไทยก็คือผูนํา”และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไดรับการเชิดชูเปนอยางสูงจากองคการ

สหประชาชาติ โดย  นายโคฟ อันนัน  ในฐานะเลขาธิการองคการสหประชาชาติไดทูลเกลาฯ  

ถวายรางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษยแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   เมื่อวันที่ 

26 พฤษภาคม  พ.ศ.  2549 และไดมีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนปรัชญาที่มี

ประโยชนตอประเทศไทย  และนานาประเทศและสามารถเริ่มไดจากการสรางภูมิคุมกัน 

ในตนเอง สูหมูบาน และสู เศรษฐกิจในวงกวางขึ้นในที่สุดและนาย Håkan Björkman  

รักษาการผูอํานวยการสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ  ในประเทศไทยกลาวเชิดชู

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยังไดตระหนักถึงวิสัยทัศน และแนวคิดในการพัฒนาของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และองคการสหประชาชาติยังไดสนับสนุนใหประเทศตาง ๆ    

ที่เปนสมาชิก  166 ประเทศ  ใหยึดเปนแนวทางสูการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืน 
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บทที่ 4 

สถานการณของประเทศไทยและสถานการณโลกกับความพอเพียง 
 

เรื่องที่ 1 สถานการณประเทศไทยกับความพอเพียง 

 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพื่อใชกําหนดทิศทางอันสามารถจะถือไดวาเปนคานิยมรวมในการ

วางแผนแมบทของหนวยงานตางๆซึ่งเปนจุดกําเนิดที่สําคัญของการนําแนวคิด  หลักการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนการทํางานในทุกระดับของสังคมไทย  “เศรษฐกิจ

พอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการ

ดําเนินชีวิตแกชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา  25  ปตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ  

และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยาง

มั่นคงยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน และการเปลี่ยนแปลงตางๆปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

จึงสามารถประยุกตใชเปนพื้นฐานการบริหารและพัฒนาประเทศไดในทุกภาคการผลิตรวมทั้ง

เปนแนวในการดํารงชีวิตและปฏิบัติงานของคนไทยทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและ

สังคม  โดยคํานึงถึงประเด็นดังน้ี 

-   การดําเนินการในทางสายกลางที่อยูบนพื้นฐานความพอดีเนนการพึ่งตนเอง  

ขณะเดียวกันใหกาวทันโลกในยุคโลกาภิวัตน 

-   ความพอเพียงที่เนนการผลิตและบริโภคอยูบนความพอประมาณมีเหตุผล 

-   ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการพัฒนาอยางมีองครวมมีสมดุล

ระหวางกระแสการแขงขันจากโลกาภิวัฒนและกระแสทองถิ่นนิยมมีความหลากหลายใน

โครงสรางการผลิตมีการใชทุนที่มีอยูในสังคมใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดไมทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม  ภูมิปญญาและวิถีชีวิตท่ีดีงาม 

-   การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรในการเตรียมความพรอมรู เทาทันตอ

ผลกระทบ    ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  มีความยืดหยุนในการปรับตัวมีการตัดสินใจ

อยางมีเหตุผลมีความเขมแข็ง มั่นคง และยั่งยืน 

-   การเสริมสรางจิตใจคนและพัฒนาคนในชาติใหเปนคนดีมีคุณธรรมมีความ

รับผิดชอบซื่อสัตยสุจริตมีสติปญญามีความเพียรอดทนและรอบคอบ 
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           เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 

    1.  โครงสรางเศรษฐกิจไทยกอนใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  กอนที่ประเทศไทยจะ

ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2504-2509)   โครงสรางเศรษฐกิจ

ของไทย  มีสภาพ ดังน้ี 

                1)  เศรษฐกิจแบบยังชีพ เศรษฐกิจไทยสมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา  และสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน มีโครงสรางทางเศรษฐกิจแบบยังชีพ  โดยผลิตอาหารและสิ่งของเครื่องใช

ตาง ๆ พอกินพอใชภายในครอบครัวและหมูบาน  เมื่อเหลือจากการบริโภคจึงนําไปคาขาย

แลกเปลี่ยนยัง    หัวเมือง และประเทศใกลเคียง 

                2)  เศรษฐกิจแบบทุนนิยม  หรือเศรษฐกิจแบบการคาและใชเงินตรา  เกิดขึ้น

ภายหลังประเทศไทยทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษ  เมื่อ พ.ศ. 2398  สมัยรัชกาลที่  4 และ

กับ  ชาติตะวันตกอื่น ๆ ในเวลาไลเลียกัน  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตอประเทศ

ไทย ดังน้ี 

                         (1) มีการติดตอคาขายกับตางประเทศอยางกวางขวาง มีเรือสินคา

ตางชาติเดินทางเขามาคาขายในกรุงเทพฯ เพิ่มจํานวนมากขึ้นหลายเทาตัว 

                         (2) ยกเลิกระบบการคาผูกขาดและเปลี่ยนมาเปนระบบการคาเสรี       

การผูกขาดการคาของหนวยราชการที่เรียกวา  “พระคลังสินคา” ตองยุติลง  พอคาชาวอังกฤษ

และชาติตะวันตกอื่นๆ สามารถซื้อขายสินคากับพอคาไทยไดโดยตรง  เปนผลใหปริมาณการคา

ระหวางไทยกับชาติตะวันตกขยายตัวกวางขวาง 

                          (3)ระบบการผลิตแบบยังชีพ  เปลี่ยนมาเปนระบบการผลิตเพื่อการคา

ขาวกลายเปนสินคาออกที่สําคัญของไทย ชาวนาขยายการผลิตเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนองความ

ตองการของตลาดโลก 

                          (4)  ความตองการใชแรงงานทํางานในไรนามีมากขึ้น ทําใหราชการ

ตองลดหยอนการเกณฑแรงงานไพร   โดยใหจายเปนเงินคาราชการแทนเพื่อใหราษฎรมีเวลา

ทํางานใน   ไรนามากขึ้น สวนงานกอสรางของทางราชการ  เชนขุดคลอง  สรางถนน ฯลฯ   

ใชวิธีจางแรงงาน ชาวจีนแทน 

                           (5)  เกิดระบบเศรษฐกิจแบบใชเงินตรา   มีการจัดต้ังโรงงานกษาปณ  

ในป พ.ศ. 2403 เพื่อใชเครื่องจักรผลิตเหรียญกษาปณ แบบประเทศตะวันตก และยกเลิกเงิน

พดดวงแบบเดิม ซึ่งปลอมแปลงไดงาย ทําใหการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาทําไดสะดวกคลองตัว

ยิ่งข้ึน 
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                 3)  เศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรัฐ  เกิดขึ้นระหวาง พ.ศ. 2475-2504 ภายหลัง

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ในสมัยรัชกาลที่ 7 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก  ยังคง

ดํารงอยูตลอดรัชกาล ซึ่งมีผลกระทบตอประเทศไทย เพราะทําใหการสงออกสินคาไทยใน

ตลาดโลกลดต่ําลง  อันเน่ืองมาจากโครงสรางเศรษฐกิจของไทยตองพึ่งพารายไดจากการสงออก

สินคาเพียง   ไมกี่ชนิด  เชน  ขายไมสัก และดีบุก  ชาวนาและผูคนสวนใหญในชนบทจึงยากจน   

ชวงสงครามโลกครั้งที่  2  (พ.ศ. 2482-2488)  เกิดภาวะเงินเฟอ  ขาดแคลนสินคา  และขาวของมีราคา

แพง รัฐสงเสริมการขยายตัวการผลิตภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น  โดยรัฐเขาดําเนินการผลิตโดยตรง 

เชน โรงงานทอผายาสูบ  ทํากระดาษ และโรงงานสุรา เปนตน  จึงเรียกวาเปนยุคเศรษฐกิจแบบ

ชาตินิยม หรือเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรัฐ 

 

2.  โครงสรางเศรษฐกิจไทยในยุคที่ใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

           1) ความเปนมาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคแหงชาต ิ ภายหลัง

สงครามโลกคร้ังที่  2  สิ้นสุดลงสหรัฐอเมริกาเปนชาติผูนําของโลกทุนนิยมไดสนับสนุนใหไทย

พัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศตามแนวทางทุนนิยมโดยผานธนาคารโลก  ซึ่งชี้นํา

ใหประเทศไทยจัดตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยเนนให

ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนามากขึ้น 

           2)  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจของไทย ประเทศไทยเริ่มใช

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) จนกระทั้งในปจจุบันใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  ผลจากการใชแผนพัฒนาดังกลาวมาเปน

เวลา 50 ป  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย  ดังน้ี 

(1) ผลผลิตภาคการเกษตรลดปริมาณลงแตมีการกระจายหรือเพิ่มชนิดขึ้น 

แตเดิมมีเพียง ขาว  ไมสัก และยางพารา ตอมามีสินคาออกเพิ่มขึ้นอีกหลายชนิด เชน ขาวโพด       

มันสําปะหลัง ออย  และผลไมตาง ๆ  เปนตน 

(2)  ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการบริการ (ธนาคารพาณิชย  

การทองเที่ยว(โรงแรม)  เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร  ขณะเดียวกันมีการนําเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมมาใชมากขึ้น 
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(3)  การคาระหวางประเทศ  ขยายตัวมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นมาก  ทั้งสินคาออก   

และสินคาเขา  สินคาออก มีหลายชนิดมากขึ้น  แตเดิมเปนผลผลิตทางการเกษตร  แตใน

ปจจุบันเปนสินคาอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ เชน  ช้ินสวนอะไหลรถยนต  อุปกรณคอมพิวเตอร

และแผงวงจรไฟฟา 

 

3.  ความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจมีความจําเปนสําหรับ 

ประเทศไทย ในปจจุบันเพราะสาเหตุ ดังน้ี 

                   1) การเพิ่มของจํานวนประชากร ซึ่งไมสมดุลกับทรัพยากรที่มีอยูอยาง

จํ ากัด   จึ งจํ า เปนต องพัฒนาคนและใช ทรัพยากรอย า งคุ มค า  ผลของการพัฒนา

เศรษฐกิจ คือ ประชากรมีความเปนอยูที่ดีหรือมีสวัสดิการทางเศรษฐกิจสูงขึ้น  มีชีวิตความ

เปนอยูสะดวกสบาย  ไดใชสินคาดีราคาไมแพง  และมีบริการสนองความตองการอยางทั่วถึง 

และมีคุณภาพ เชน การคมนาคมขนสง  การสื่อสารที่อยูอาศัย ฯลฯ 

2)  โครงสรางทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง    มีลักษณะผูกขาดโดย     

คนสวนนอยเกิดการกระจายรายไดที่ไมเปนธรรม   และมีชองวางระหวางคนรวยกับคนจนผล

ของการพัฒนาเศรษฐกิจ  คือ  รัฐสามารถชวยเหลือผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมไดมาก

ขึ้นอยางมีคุณภาพ เชน คนยากจน คนพิการ เด็กกําพรา คนชรา คนวางงาน  และผูประสบภัย

พิบัติตางๆ  เปนตน 

                  3)  ระบบเศรษฐกิจและสังคมของไทยเปนระบบเปด คือ  ตองพึ่งทุนและ

การคากับตางประเทศ  รวมท้ังเปดกวางรับเทคโนโลยี  กาสื่อสาร  วัฒนธรรม  การศึกษา และ

การปริโภคจากโลกตะวันตกอยางเต็มที่ ทําใหสังคมไทยตองเรงพัฒนาตนเอง ใหสามารถแขงขัน

และรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกได  เพื่อมิใหถูกเอาเปรียบ ผลของการพัฒนา

เศรษฐกิจ  คือ ประเทศ ที่มีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจจนไดช่ือวาเปนประเทศที่พัฒนา

แลวสงผลใหมีความมั่นคงทางการเมืองและการทหาร  มีกองทัพที่เขมแข็ง  ทําใหไมตกอยูใต

อํานาจหรืออิทธิพลของชาติมหาอํานาจ 

                 4) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  เชน ภัยแล ง  

อุทกภัย  วาตภัย  และภัยจากธรณีพิบัติ (แผนดินไหว และสึนามิ) เปนตน  รวมทั้งการเกิด           

โรคระบาด  เชน ไขหวัดนก ไขเลือดออก ฯลฯ  ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน ผลของ

การพัฒนาเศรษฐกิจ  คือ  ประเทศที่มีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ  จนไดช่ือวาเปน

ประเทศที่  พัฒนาแลว  ส งผลใหมีความมั่นคงทางการเมืองและการทหาร มีกองทัพ 
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ที่เขมแข็ง ทําใหไมตกอยู  ใตอํานาจหรืออิทธิพลของชาติมหาอํานาจ ผลของการพัฒนา

เศรษฐกิจ  คือ ประเทศท่ีมีการพัฒนาเศรษฐกิจเจริญกาวหนาจะเกิดผลดีตอประชาชน  คือ 

                        (4.1)  มีมาตรการปองกันภัยพิบัติตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพสามารถ

ควบคุมวิกฤตจากภัยธรรมชาติใหบรรเทาลงได 

                      (4.2)  ชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางทันทวงที    และชวยใหประชาชน

ดํารงชีวิตอยูอยางปลอดภัย เชน มีงบประมาณสรางเขื่อนประตูระบายนํ้า ศูนยเตือนภัย และ

สรางบานท่ีอยูอาศัยใหผูประสบภัยพิบัติ  เปนตน 

 

              5)  ประชาชนสวนใหญในประเทศกาํลังพัฒนามีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ต่ํา

กวาเกณฑพื้นฐาน  อันเน่ืองมาจากปญหาความยากจน  ทําใหขาดแคลนสิ่งอํานวยความ

สะดวกตางๆ  รวมทั้งปจจัย  4  ในการดํารงชีพ และไมอาจเลือกอาชีพการงานไดผลของการ

พัฒนาเศรษฐกิจ  คือ  ประเทศท่ีพัฒนาแลว  และมีเศรษฐกิจเจริญกาวหนาสงผลใหประชาชนมี

อาชีพ และรายไดดีมีกําลังซื้อสูง  ทําใหมีอิสระ ในการดําเนินชีวิตมากขึ้น  เชน  มีอิสระในการ

เลือกอาชีพตามความถนัดและความสนใจทําใหชีวิตมีสุข 

 

4. ปจจัยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจเจริญกาวหนา    

อยางรวดเร็วเกิดจากความไดเปรียบในปจจัยสําคัญ  2  ประการ  คือ 

            1)  ปจจัยทางเศรษฐกิจ  มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรง   

สรุปไดดังน้ี 

                  (1)  ที่ดิน  มีพื้นที่ประเทศกวางใหญ   มีดินและนํ้าอุดมสมบูรณ  มีแมนํ้า  

สายยาวหลายสายไหลผานพื้นที่เพาะปลูก  มีทรัพยากรปาไม แรธาตุ และมีทรัพยากร

นันทนาการ  (แหลงทองเที่ยว) อยางอุดมสมบูรณ 

                  (2)  แรงงาน   มีประชากรมีคุณภาพ  มีการศึกษาดี  มีระเบียบวินัย  และ

เคารพกฎหมายของบานเมือง  เปนแรงงานมีฝมือซึ่งผานการพัฒนาฝกฝนทักษะเปนอยางดี 

                         (3)  ทุน   มีเครื่องมือ เครื่องจักร  และนิคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัย  

มีสาธารณูปโภค  และปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอื่น ๆ  ที่มีคุณภาพอยางพียงพอ  เชน  

ถนน   ไฟฟา  ประปา การสื่อสารและการคมนาคมขนสง เปนตน รวมทั้งมีสถาบันการเงินเปน

แหลงเงินทุนที่สําคัญของผูประกอบการ 



17 
 

                  (4)  เทคโนโลยี  มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  โดยนําวิทยาการ

หรือเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิตสินคาทั้งภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการ 

                  (5)  ตลาด    มีตลาดขนาดใหญรองรับผลผลิตอยางกวางขวาง  ทั้งตลาด

ภายในประเทศและตลาดตางประเทศ  ชวยกระตุนใหการผลิตขยายตัว  เกิดการจางงาน และ      

เกิดธุรกิจใหมๆ เพิ่มขึ้น เชน  การขนสงสินคา ประกันภัยสินคา ทําปายโฆษณา  สิ่งพิมพ   

กลองกระดาษ และบรรจุภัณฑ 

         2)  ปจจัยทางสังคม  และการเมืองการปกครอง   เปนปจจัยสนับสนุนใหการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  ดังน้ี 

                     (1)  สถาบันครอบครัว   มีสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง   มีความสามารถ

ในการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวและใหการศึกษาอบรมอยางมีคุณภาพ 

                   (2)  โครงสรางทางสังคมชนช้ันในสังคมไมยึดมั่นตายตัว ชนช้ันลางหรือ 

กลุมคนระดับรากหญาสามารถเปลี่ยนหรือเลื่อนฐานะทางสังคมไดงายจากการศึกษาและ

อาชีพ  ทําใหเกิดชนช้ันกลางใหม ๆ เพิ่มมากขึ้น  เชน  วิศวกร  ชางฝมือ  โปรแกรมเมอร ฯลฯ  

ซึ่งเปนผลดีตอ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

                    (3)  การเมืองการปกครองและกฎหมาย    เปนประเทศที่มีลักษณะดังน้ี    

มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคง บานเมืองสงบเรียบรอย  ไมมีปญหาความขัดแยง

ทางการเมืองภายในอยางรุนแรง  และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการลงทุนและการดําเนินธุรกิจ  

มีกฎหมายสงเสริมการลงทุน  คุมครองแรงงาน  คุมครองผูบริโภค  และสนับสนุนเกษตรกรใน

ดานราคาผลผลิต  เปนตน 

6. เครื่องชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจเปนการดําเนิน 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหเกิดการเจริญเติบโตอยางเหมาะสมและมีเสถียรภาพ  สงผลใหรายได 

ที่แทจริงเฉลี่ยตอบุคคลเพิ่มสูงขึ้น  และทายที่สุดทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น   

โดยสามารถวัดการพัฒนาเศรษฐกิจจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคูไปกับความอยูดีกิน

ดีของประชาชน  ดังน้ี             

1.) ดัชนีวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแสดงถึงการขยายตัวทาง  

เศรษฐกิจ  เชน  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  รายได

ประชาชาติ  เปนตน 
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2.) ดัชนีวัดความอยูดีกินดีของประชาชนแสดงถึงระดับความเปนอยูของ 

ประชาชน  เชน อัตราการอานออกเขียนได  อายุเฉลี่ยของประชากร  อัตราการตายของ

ทารก  อัตราสวนของแพทยตอจํานวนประชากร  เปนตนทั้งน้ีดัชนีช้ีวัดการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ  เปนดัชนีพื้นฐานเบื้องตนที่จะสะทอนภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ  ดังน้ี 

                         (1) ผลติภณัฑมวลรวภายในประเทศ (Gross Domestic Product : 

GDP )เปนตัวช้ีวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่นิยมใชมากที่สุด  เพราะแสดงถึง

ความสามารถในการผลิตและการบริโภคของประเทศ  โดยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

เปนมูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทาย  ซึ่งผลิตข้ึนโดยใชทรัพยากรภายในประเทศในรอบ

ระยะเวลา  1  ป  GDP : มูลคาของสินคาและบรกิารขั้นสุดทายทีผ่ลิตขึน้โดยคนไทยและ

ชาวตางชาติโดย ใชทรัพยากรของประเทศไทย 

                        (2)  ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  (Gross National  Product : 

GNP) แสดงถึง ความสามารถในการผลิต  การบริโภคของคนไทยทั้งประเทศ  โดยผลิตภัณฑ

มวลรวมประชาชาติเปนมูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทาย  ซึ่งผลิตขึ้นโดยคนไทยใน

ประเทศและคนไทยในตางประเทศ GNP :GDP + รายไดสุทธิจากปจจัยการผลิตตางประเทศ 

                         (3)  รายไดประชาชาติ  (National  Income  : NI)คือ  มูลคาของ

รายไดที่ประชาชนคนไทยในประเทศและคนไทยที่ไปทํางานในตางประเทศไดรับในชวง

ระยะเวลา  1  ป  ทั้งน้ีรายไดประชาชาติคํานวณจากผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  หักดวย

ภาษีทางออมและคาเสื่อมราคา 

NI : GNP – (ภาษีทางออม + คาเสื่อมราคา) 

                        (4)  รายไดเฉลี่ยตอบคุคล  (Per Capita Income)   คํานวณไดจาก

รายไดประชาชาติหารดวยจํานวนประชากร  ซึ่งใชเปนดัชนีสําหรับเปรียบเทียบระดับความอยูดี

กินดีของประชาชนของประเทศตาง ๆ    การวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสวนหน่ึงของ

การวัดการพัฒนาเศรษฐกิจดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตน  อยางไรก็ตาม  ในปจจุบันมีแนวคิด   

การวัดความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness  : GNH)  ขึ้น 

เน่ืองจากการพัฒนาที่ผานมามุงเนนแตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว   

จนละเลยความสุขซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ท้ังน้ียังไมมีดัชนี

วัดความสุขมวลรวมประชาชาติที่แนนอนหรือชัดเจนในขณะนี้  แตถือเปนจุดเริ่มตนของการให

ความสําคัญกับความสุขของประชาชน  มากกวาการมุงเนนแตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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ประเทศท่ีเปนผูนําเสนอแนวคิดการวัดความสุขมวลรวมประชาชาติ

(Gross National Happiness : GNH) ขึ้นคือประเทศภูฏาน  โดยมีหลักการ

สําคัญ  4  ประการ  คือ 

 การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

 การอนุรักษและสงเสริมคุณคาทางวัฒนธรม 

 การรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 

 การมีธรรมาภิบาล 

 

6.  ความหมายและความเปนมาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

                6.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือ  การกําหนดแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อใหประชาชนมีชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น   

โดยการเขามามีสวนรวมของประชาชนทุกข้ันตอนอยางเปนระบบ 

               6.2  ความเปนมาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประเทศไทย      

ไดมีการริเริ่มจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติมาตั้งแตป  พ.ศ. 2502  ในสมัยรัฐบาล              

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต  โดยในป พ.ศ. 2504  ไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ

ฉบับแรกขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 มีระยะเวลาของแผน  6  ป  โดยที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตอ ๆ มา มีระยะเวลาของแผน  5  ป หนวยงานที่

มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําแผน  คือ  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ  โดยปจจุบันประเทศไทยกําลังอยูในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติแตละฉบับมีดังตอไปน้ี 

 

         7.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

              เศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกตใชไดทุกระดับ  ทุกสาขา  ทุกภาคของ

เศรษฐกิจ ไมจําเปนจะตองจํากัดเฉพาะแตภาคเกษตร  หรือภาคชนบท  แมแตภาค

การเงิน  ภาคอสังหาริมทรัพย  และการคาการลงทุนระหวางประเทศ  โดยมีหลักการ 

ที่คลายคลึงกันคือ  เนนการปฏิบัติอยางพอเพียง  มีเหตุมีผล  และสรางภูมิคุมกันใหแกตนเอง

และสังคม 
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                   7.1  การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรกรรม  

เมื่อป  พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พ อ เ พี ย ง ใ ห เ ก ษ ต ร ก ร นํ า ไ ป ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ย ก ฐ า น ะ แ ล ะ ชี วิ ต ค ว า ม เ ป น อ ยู ใ ห ดี

ขึ้น  เรียกวา  การเกษตรทฤษฎีใหม  หรือ  ทฤษฎีใหม  ซึ่งมีหลักปฏิบัติ  3  ข้ัน  ดังน้ี 

                 ขั้นที่  1  ผลิตอาหารเพื่อบริโภคแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม  เนนให

เกษตรกรสรางความมั่นคงทางอาหารแกครอบครัวตนเองกอน  โดยทํานาขาวเพื่อเก็บไวกิน

ตลอดป  เหลือจากการบริโภคจึงขาย  โปรดเกลาฯ ใหทดลองทฤษฎีใหมในที่ดินสวน

พระองค  ณ  วัดมงคลชัยพัฒนา  อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  จํานวน 15  ไร  โดยแบงพื้นที่

เปน  4  สวนตามอัตราสวน  30 : 30 : 30 : 10   เนนการบริหารจัดการที่ดินและนํ้า  ซึ่งถือวา

เปนหัวใจของการเกษตรทฤษฎีใหม  ดังน้ี 

 รอยละ  30  ของพื้นที่        ขุดสระน้ําไวใชสอยและเลี้ยงปลา 

 รอยละ  30  ของพื้นที่        ทํานาขาว 

 รอยละ  30  ของพื้นที่        ปลูกไมยืนตน  พืชไร  พืชสวนครัว 

 รอยละ  10  ของพื้นที่        ปลูกบาน  โรงนาเก็บอุปกรณ โรงเลี้ยงสัตว 

 

                   ขั้นที่  2 รวมตัวจัดตั้งกลุม ชมรม หรือสหกรณ   เกษตรกรจะพัฒนาไปสู

ระดับพออยูพอกินพอใชใหสมบูรณยิ่งขึ้น  มีรายไดจากผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยรวมมือจัดตั้ง

เปนกลุม ชมรม หรือสหกรณ  ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมกัน  ดังน้ี 

(1) ดานการผลิต  มีการรวมตัวจัดตั้งเปนกลุมแมบาน ชมรม หรือสหกรณ  

ผลิตสินคาหรือบริการของชุมชนเพื่อหารายไดชวยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่ง  เชน  

 งานหัตถกรรม 

                     (2)  ดานการตลาด รวมกันสรางอํานาจตอรองในการจําหนายผลผลิตให

ไดราคาดี ไมพึ่งพอคาคนกลาง 

(3)  ดานสวัสดิการและชีวิตความเปนอยู   มีการจัดตั้งกองทุนใหสมาชิก     

กูเงิน  ยามฉุกเฉิน  เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันยามเจ็บไขไดปวย  เกิดอุบัติเหตุ  หรือประสบ

ภัยธรรมชาติตาง ๆ 
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             ขั้นที่  3  รวมมือกับองคกรหรือภาคเอกชนภายนอกชุมชนเปนขั้น

พัฒนากลุม  ชมรม  หรือสหกรณใหกาวหนา  โดยกูเงินจากแหลงเงินทุนภายนอกชุมชนมา

ลงทุนขยายกิจการ  เชน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  (ธกส.)  บริษัท

นํ้ามัน  ฯลฯ  หรือขอความชวยเหลือดานวิชาการจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเปาหมาย

ของข้ันที่  3  คือ  พัฒนากิจการสหกรณ  จัดตั้งและบริหารโรงสีขาวของชุมชน  ปมนํ้ามันของ

ชุมชนใหเขมแข็งยิ่งขึ้น  พัฒนาคุณภาพของเกษตรกรใหอยูดีกินดี  จําหนายผลผลิตไดราคา

สูง  ไมถูกกดราคา  ซื้อเครื่องมืออุปกรณการเกษตรและสินคาอุปโภคบริโภคตาง ๆ ในราคา

ถูก  เปนตน 

7.2 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในภาคอตุสาหกรรมการคา

และการบริการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกตใชกับธุรกิจเอกชน 

ทั้งภาคอุตสาหกรรม การคา และการบริการ  ดังน้ี 

1)  ความพอประมาณ  ผูประกอบการควรยึดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

     (1)  พอประมาณในการผลิต   ไมผลิตสินคามากเกินความตองการ 

ของผูบริโภคจนเหลือลนตลาด  ถือเปนการชวยประหยัดพลังงาน  และทรัพยากรในการผลิต 

(2) พอประมาณในผลกําไร  ไมคากําไรเกินควรจนผูบริโภค 

เดือดรอน  ไมกดราคา รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร  มีการแบงปนผลกําไรสวนหน่ึงไปพัฒนา

คุณภาพฝมือแรงงานและองคกรของตน  รวมทั้งคืนกําไรสูสังคม  โดยตอบแทนชวยเหลือสังคม

ในรูปแบบตาง ๆ 

2)  ความมีเหตุผล    แนวทางปฏิบัติดังน้ี 

      (1)  มีเหตุผลในการพัฒนาองคกร โดยใหความสําคัญตอการพัฒนา 

ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในองคกร ทั้งพนักงาน ลูกจาง และผูใชแรงงาน ตัดทอน

รายจายที่ไมจําเปนรวมท้ังพัฒนาคุณภาพสินคา และเพิ่มปริมาณผลผลิต  เปนตน 

(3) มีเหตุผลในการจัดสวัสดิการใหพนักงาน ลูกจาง และผูใชแรงงาน 

3)  การมีภูมิคุมกันที่ดี    ผูประกอบการควรใหความสําคัญและนําไป 

ปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ติดตามขาวสารและสถานการณตาง ๆ  ทั้งภายในและ 

ตางประเทศ  ซึ่ งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของตน เชน ความผันผวนทาง

เศรษฐกิจ การเมือง และความเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟาอากาศและภัยธรรมชาติ   
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เปนตน  เพื่อใหสามารถตัดสินใจบริหารองคกรธุรกิจของตนไดอยางถูกตองเหมาะสมและลด

ความเสี่ยงใหเหลือนอยท่ีสุด 

(2) การกูเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อดําเนินธุรกิจหรือขยาย 

กิจการตองดูตามกําลังฐานะของตน  ไมทําอะไรเกินตัวมิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายได 

(3) มีเงินออมหรือเงินเก็บเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียน  โดยเฉพาะ 

ธุรกิจขนาดเล็กซึ่งตองพึ่งตนเองใหมากที่สุด  ควรจัดสรรผลกําไรสวนหน่ึงเปนเงินออมเพื่อใหมี

ใชจายเปนทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ 

 

4)  เงื่อนไขความรูคูคุณธรรม    มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

     (1)  ดําเนินธุรกิจภายใตคุณธรรม  เชน   ซื่อสัตยตอผูบริโภค   

รักการใหบริการแกลูกคา  และเอาใจใสพนักงาน  โดยจัดอบรมดานคุณธรรมเปนระยะ ๆ 

     (2)  มีความรับผิดชอบตอสังคมและเอาใจใสตอสิ่งแวดลอม  ไมทํา 

ใหเกิดปญหามลพิษในแหลงนํ้า ดิน อากาศ ฯลฯ และมีสวนรวมกับชุมชนในการรักษา

สิ่งแวดลอม  เชน  สนับสนุนกิจกรรมลดภาวะโลกรอนกับโรงเรียนในชุมชน 

7.3 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนและ 

ประชาชนทั่วไป 

                 นักเรียนและประชาชนทั่วไปควรยึดหลักปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเองและครอบครัว  ดังน้ี 

(1) พึ่งตนเอง มีจิตสํานึกที่ดีในการใชจายเงิน รูจักประหยัด ลดรายจายที่ไม 

จําเปน ไมฟุงเฟอหรือใชจายฟุมเฟอย  ไมหลงใหลกับวัฒนธรรมบริโภคนิยมทางวัตถุ  และมี

วินัย ในการออมเงินเงินเปนตน 

(2) ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพสุจริต เพื่อเพิ่มพูนรายไดให 

ตนเองและครอบครัว หรือรูจักหารายไดระหวางเรียนเพื่อแบงเบาภาระของผูปกครอง 

(3) ใฝศึกษาหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ เพื่อพัฒนาทักษะ  ความสามารถ  

และประสบการณในการประกอบอาชีพ  เพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้นและเพียงพอตอการดํารงชีพ 

(อางอิงจาก :https://sammy2830.wordpress.com/บทเรียน: เขาถึง เมื่อวันที่  17 

พฤษภาคม 2559) 
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เรื่องที่ 2  การเลือกแนวทางการดําเนินชีวิตภายใตสถานการณของประเทศโดยใชหลัก 

            ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

“.......การที่เราจะทําการคาขายไมใชเรื่องที่นาอายเพราะเงินที่ไดเปนเงินที่เราหามาได

ดวยความสุจริตไมใช   ไปขอเขา  หากแตเงินที่ไดมาน้ันเปนเงินที่ไดมาดวยความทุจริตน้ันแหละ  

เปนสิ่งที่นาอายมากกวา......” 

 

“ตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงที่ขาพเจารูจัก” 

 

ในนํ้ามีปลาในนามีขาว แผนดินของเราชางแสนอุดมสมบูรณ...” ขาพเจาเคยไดยินเพลง

น้ีตั้งแตเด็ก ๆ ซึ่งในชีวิตประจําวันหรือในสภาพแวดลอมของขาพเจา ก็ผูกพันอยูกับสิ่งเหลาน้ีมา

เปนเวลานานแลว ขาพเจาอาศัยอยูใน หมูบานเล็กๆ แหงหน่ึงของอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร 

ช่ือหมูบานปงปาหวาย สภาพแวดลอมโดยรวมก็จะเปนพื้นที่ราบ อาชีพสวนใหญในหมูบาน  

ก็คือ อาชีพเกษตรกรรม เชน ทํานา และปลูกถั่วเหลืองสลับกันไป 

บานของขาพเจามีลักษณะเปนบานไมหลังเล็ก ๆ ยกใตถุนสูง บานก็ยังสรางไมคอย

เรียบรอย หลังคาก็มุงดวยสังกะสี อาชีพของคนในครอบครัวก็คือ รับจางทํานา บานของขาพเจา

จะอยูหางจากหมูบานติดกับทุงนา ซึ่งก็มีเพียง ไมกี่หลังที่เหมือนบานขาพเจา อากาศจึงคอนขาง

ที่จะเย็นสบาย ตั้งแตเล็ก ๆ จนมาถึงปจจุบันขาพเจาก็มักจะเห็นการดํารงชีวิตของคนใน

ครอบครัว พอแมก็จะไมคอยอยูบาน สวนใหญก็จะออกไปทํานา  แมบานที่ขาพเจาอาศัยอยูจะ

ไมหลังใหญโต สรางจะยังไมเสร็จ อาชีพของพอแมก็ไมใชเลิศหรู รับราชการเหมือนกับพอแม

ของคนอื่น แตขาพเจาก็ไมรูสึกวาตัวเองมีปมดอยหรืออิจฉาคนอื่นเลย ขาพเจาคิดวา ชีวิตความ

เปนอยูทุกวันน้ี  เปนชีวิตที่มีความสุขมากเปนครอบครัวที่อบอุน กิจกรรมอยางหน่ึงที่ทุกคนใน

ครอบครัวทํารวมกันก็คือ การรับประทานอาหารพรอมหนาพรอมตากัน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ

อีกหลายครอบครัวแลวนอยคนที่จะมีโอกาสเชนน้ี 

 

เมื่อขาพเจามาน่ังนึกไตรตรองดู ขาพเจาคิดวาครอบครัวของขาพเจา น่ีแหละที่ไดนํา

แนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาใชเปนแนวทางในการ

ดํารงชีวิตประจําวันเปนอยางมากแบบไมรูตัว แมจะสอนขาพเจาเสมอในเร่ืองความประหยัด 

มวาจะเปนในเรื่องการประหยัดเงินหรือเรื่องตางๆ ขาพเจาจะถูกปลูกฝงมาตั้งแตเล็ก ๆ 

หลังจากที่เลิกโรงเรียนแลว ขาพเจาจะตองเหลือเงินมาใสกระปุกออมสิน ดังน้ันสิ่งของที่ขาพเจา
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ตองการซื้อจึงไมตองรบกวนพอแม นอกจากนี้ก็ยังมีการประหยัดในเรื่องการปลูกผักสวนครัวไว

กินเอง ครอบครัวของขาพเจาไมเคยซื้อผักสวนครัวเลย แมบอกวาผักปลูกเองน่ีแหละ ปลอด

สารพิษ ดังน้ัน สวนหลังบานของขาพเจาจึงเต็มไปดวยผักสวนครัว อาทิ ขิง ขา ตะไคร  

ใบกะเพรา ใบมะกรูด ชะอม ตึง ตนฟกทอง ถั่วฝกยาว พริก เปนตน การปลูกผักสวนครัว

เหลานี้ยังถือไดวาเปนกิจกรรมอยางหน่ึงของครอบครัวที่มีการทํารวมกัน เวลาที่พอกับแมปลูก

ขาพเจาจะชอบเขาไปชวย พอจะเปนคนถางหญา และขุดหลุมให สวนขาพเจาและแมจะเปนคน

ปลูก แลวก็ชวยกันรดนํ้า ขาพเจา จึงคิดวามันสนุกรอดูวาผักเหลาน่ีจะโต ระหวางน้ีก็ดูแลเอาใจ

ใสโดยถอนหญาและ รดนํ้า ฉะน้ันเวลาทํากับขาวครอบครัวจึงไมตองซื้อผักสวนครัวเหลานี้  

จึงเปน การประหยัดรายจายในสวนนี้เปนสวนมาก บางมื้อก็ไมตองเสียเงินซื้อแมแตบาทเดียว

เลย อาทิ แกงผักรวม หรือทํานํ้าพริกหนุมจิ้มผักน่ึง ซึ่งวัตถุดิบเหลาน้ีก็เก็บจากสวนหลังบาน 

บางครั้งหากผักเหลาน้ีมีมากเกินไปก็จะเก็บแบงใหเพื่อนบาน ก็ถือเปนการสรางนํ้าใจใหเพื่อน

บานดวยกัน และบางครั้งเพื่อนบานมีอะไรก็จะแบงใหเราเหมือนกัน  หากจะพูดถึงผลไมที่บาน

ของขาพเจาก็จะมีผลไม อาทิ  มะละกอ  มะขาม ลําไย มะมวง กลวย เปนตน ซึ่งเมื่อถึงฤดูกาล

ที่ผลไมเหลาน้ีออก ครอบครัวก็ไมตองซื้อกินเลย หากจะกินก็สอยจากสวนหลังบาน  

ซึ่งตางจากหลายครอบครัว ท่ีตองซื้อกิน 

ครอบครัวของขาพเจาจะมีความเปนอยูที่เรียบงาย สันโดษ ไมหรูหรา ฟุมเฟอย รายได

ของครอบครัวปหน่ึงๆ ก็ไมมาก ก็ประมาณ 20,000 - 25,000 บาท และรายไดสวนใหญก็มา

จากอาชีพรับจางทํานาและรับจางทั่วไป ซึ่งเราจะไมมีที่นาเปนของตัวเองจึงตองอาศัยการ

รับจางทํานาของคนอื่น เมื่อไดผลผลิตสวนหน่ึง ก็จะแบงใหเจาของที่นา ที่เหลือก็จะแบงขาย

และเก็บไวกินในครอบครัว แมขาพเจาจะทํานาไมเปนแตจากการที่เห็นพอแมตั้งแตเล็ก ๆ  

ก็พอจะรูถึงขั้นตอนของการทําบาง    ซึ่งขาพเจาคิดวามันเปนอาชีพที่คอนขางจะหนักและตอง

หมั่นดูแลเอาใจใสผลผลิต หากปไหนราคาขาวตก ศัตรูพืชรบกวน ปน้ันก็จะไดผลผลิตนอย และ

หากจะรอแตผลผลิตจากการทํานาเพียงอยางเดียวก็คงไมพอกับคาใชจายในครอบครัวเปนแน 

ในชวงฤดูกาลทํานาจะแบงเปนชวงๆ คือ ชวงแรกก็จะหวาน รอใหขาวเปนกลา จากน้ันก็นํากลา

ไปปลูกและรอจนตนขาวเหลืองถึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได และในชวงเวลาที่รอในแตละชวงพอ

กับแมก็จะไมปลอยเวลาใหวาง ทานจะเปนคนที่ขยันมาก ซึ่งพอก็จะไปรับจางตามหมูบาน เชน 

ถางหญา หรือ ไปรับจางไถนา จะรับจางทุกอยางที่สุจริตที่ตนทําได  สวนแมก็จะเหมือนกัน  

แมก็ไปรับจางคนอื่น เชน ปลูกนา เปนตน นอกจากนี้ก็ยังมีการเก็บพืชผัก  สวนครัว ที่ปลูก 
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ในบานขายดวย หากผักสวนครัวชนิดใดที่กินไมทันก็จะเก็บไปขายและพืชบางอยาง   ที่นํามา

แปรรูปได เชน กลวยสุกแมจะนํามาตากแลวนึ่งไวกิน เปนตน ขาพเจาก็จะขอไปชวยแมดวย  

ผักที่เก็บก็จะเปนผักบุง บางคร้ังก็จะเอาเบ็ดไปตกปลาดวย หรือเก็บปูตามทุงนา หากมีมากก็จะ

นําไปขาย อยางผักสวนครัวแมก็จะทําเปนมัดๆ มัดหน่ึงก็ไมแพงประมาณ 3-5 บาท เวลาไปขาย

ที่ตลาดขาพเจาก็จะไป น่ังขายกับแมดวย แตละวันก็จะขายหมด เพราะคนจะรูวาบานเราปลูก

ผักที่ปลอดสารพิษ เงินที่ไดก็นํามาซื้อกับขาวก็ถือวาเปนการชวยประหยัดในครอบครัวอีกทาง

หน่ึง แมเคยสอนขาพเจาเสมอ วา “การที่เราจะทําการคาขายไมใชเรื่องท่ีนาอาย เพราะเงินที่ได

เปนเงินที่เราหามาไดดวยความสุจริต ไมใชไปขอเขา หากแตเงินที่ไดมาน้ัน เปนเงินที่ไดมาดวย

ความทุจริตน่ันแหละเปนสิ่งที่นาอายมากกวา” ขาพเจา จึงไดจดจํามาจนถึงทุกวันนี้ ดังน้ันแม

เพื่อนหลาย ๆ คนจะถามขาพเจาถึงเรื่องที่ไดน่ังขายผักในตลาด ขาพเจาจึงตอบเพื่อนไดเต็ม 

คําวา “ไมอาย” วิญญาณการเปนแมคาของขาพเจา  จึงถูกปลูกฝงจากแมมาตั้งแตขาพเจายัง

เปนเด็ก 

นอกจากจะมีผักสวนครัว สวนผลไมแลว บานของขาพเจาก็ยังมีการ เลี้ยงไกพันธุ

พื้นเมืองเอาไวกินเองและบางครั้งหากครอบครัวไมมีเงินจริงๆ ก็สามารถนําไปขายได ก็พอที่จะ

จุนเจือครอบครัวได และมูลของไกก็สามารถนําไปใช เปนปุยใสพืชสวนครัวไดอีกดวย ครอบครัว

ของเราจึงไมมีวันไหนที่จะไมมีเงินเลย แมจะไมมีมากก็ยังจะพอมีซื้อของใชในครอบครัว เพราะ

พอและแมจะเปนคนที่นําสิ่งของท่ีมีในบานมาแปรรูปหรือประยุกตนําไปขาย อาทิ ผักสวนครัว 

เปนตน หากครอบครัวเราที่วันไหนไมมีกินจริงๆ ผักสวนครัวตามรั้วและสวนหลังบานจึง เปนสิ่ง

ที่ชวยชีวิตของทุกคน ในครอบครัวไดเปนอยางดี ครอบครัวของเราไมเคยที่จะไปขอความ

ชวยเหลือจากใคร มีอะไรเราก็   กินไปตามประสาพอ แม ลูก และ ขาพเจาคิดวามันก็มีความสุข

ดี แมจะปลูกฝงใหขาพเจาเปนคนที่ประหยัดต้ังแต เด็กๆ แลว โดยเฉพาะเรื่องเสื้อผาชุดนักเรียน 

หรือแมกระทั่งหนังสือเรียน ขาพเจามี  พี่อยู 2 คน ดังน้ันสิ่งเหลาน้ีขาพเจาจึงไมเคยซื้อใหมเลย 

เพราะจะใชตอจากพี่ตลอด แมกระทั่งสิ่งของช้ินแรกท่ีซื้อตอนเด็กๆ ที่จําได ก็คือ จักรยานเอาไว 

ใชปนไปเรียน ขาพเจาก็ยังซื้อตอมือสองจากพี่ขางบาน พอบอกวา “มันก็ข่ีไดเหมือนกันลูก  

เราไมใชคนรวยเหมือนคนอื่นเขา สิ่งไหนที่เราพอประหยัดไดเราก็ประหยัด” ขาพเจาก็เช่ือพอ

และไมไดอิจฉาอะไรกันเพื่อนก็เขาใจพอกับแมและก็เห็นสภาพครอบครัวของเราวาเราเปน

อยางไร ดังน้ันจึงเปนสิงหน่ึงที่ขาพเจาจะชวยพอและแมประหยัดได และสิ่งที่ขาพเจาสราง

ความภาคภูมิใจใหกับพอและแมตั้งแตเล็กๆ ก็คือการทําตนเปนคนดี ตั้งใจเรียน ชวยเหลืองาน

บาน และเวลาโรงเรียน มีกิจกรรมอะไรขาพเจาก็จะเขารวมเสมอ เชน วาดรูป เรียงความ เขียน
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คําขวัญ เน่ืองในวันสําคัญตางๆ รางวัลที่ขาพเจาไดในแตละครั้งก็จะเปน สมุด ดินสอ อุปกรณ

การเรียนตาง ๆ และบางครั้งก็เปนเงินทุน ขาพเจาคิดวามันเปนการชวยแบงเบาภาระและ

ประหยัดคาใชจายในเรื่องการเรียนของขาพเจาไปมาก 

นอกจากนี้ สิ่งที่พอกับแมปลูกฝงเสมอก็คือการชวยเหลือสังคม แมเราจะไมมีเงินมากแต

เราก็ชวยจากแรงกายของเราก็ได เชน เวลามีการพัฒนาวัดหรือสถานท่ีสําคัญ ครอบครัวของเรา

ก็จะไปชวยกันเสมอ และขาพเจาเปนคนที่ชอบไปวัด เน่ืองจากจะเปนคนที่ติดแม จึงชอบไปไหน

มาไหนกับแมและเปนคนที่ชอบไปวัดต้ังแตเด็ก ๆ เวลาไปแลวจะรูสึกวาสบายใจ ไดเห็นขั้นตอน

พิธีกรรมทางศาสนาและเหตุผลลึกๆที่ขาพเจาไปวัดก็คือจะชอบไปอธิษฐานตอหนาพระพุทธรูป

ขอพรทาน ขอใหเรียนเกง บาง สอบไดที่ 1 บาง ขอใหครอบครัวมีความสุข ขอใหทุกคนมี

รางกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย ไรเจ็บ น่ีก็คือเหตุผลที่ขาพเจาชอบไปวัด แตขาพเจาก็คิดวา 

มันชวยทําใหเรารูสึกดี 

ชีวิตของการเปนลูกเกษตรกรมันทําใหขาพเจาโตมาพรอมกับความประหยัด และอยู

ภายใตสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยธรรมชาติ  เวลาขี่จักรยานไปเรียนก็จะเห็นผูคนทําไรไถนากัน 

มันเปน  วัฏจักรแบบน้ีเรื่อยมาตั้งแตขาพเจา เปนเด็กจนถึงปจจุบันหลังจากทุกคนเสร็จจากฤดู

ทํานาแลวก็จะมีการปลูกถั่วเหลือง ก็คือเปนการปลูกพืชหมุนเวียนเรียกไดวาไมยอมปลอยให

พื้นที่ไดวางเปลาเลย   ซึ่งครอบครัวของขาพเจาก็มีการปลูกถั่วเหลืองเหมือนกัน  และรายได

จากถั่วเหลืองนี่แหละที่พอจะ ทําใหครอบครัวของเราพอจะมีเงินเก็บบาง หรือพอจะแบงใชหน้ี 

ที่เรากูมาเปนทุนในการทํานา  เพราะไมตองแบงใหเจาของที่นา การปลูกถั่วเหลืองน้ีจะเก็บ

เกี่ยวในชวงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ – ตนเดือนเมษายน และชวงที่เก็บเกี่ยวน้ี  ในเวลา

ที่ขาพเจาวางในวันเสาร - อาทิตย ขาพเจาก็จะไปชวยแม เก็บเกี่ยวดวย ขาพเจารูสึกวารอนมาก

และก็รูถึงวา กวาที่พอแมจะไดเงิน     แตละบาทมาใหเราใชน้ัน มันตองอาศัยความอดทนเปน

อยางมาก เสร็จจากการเก็บเกี่ยวแลวก็จะมีเปลือกถั่วเหลือง ซึ่งเปลือกถั่วเหลืองน้ีที่ขาพเจาเห็น

พอนํามาใชประโยชน คือ นํามาทําเปนปุยหมัก ใชใสในทุงนาใหดนดื   โดยพอจะขุดหลุมที่สวน

หลังบาน นําเปลือกถั่วเหลืองและเศษใบไมในบาน อาทิ ใบลําไย ใบมะขาม เปนตน ไปหมัก ทํา

เปนปุยรวมกับเปลือกถั่วเหลืองดวย และเปลือกถั่วเหลืองยังไมมีประโยชน เพียงแคน้ียังสามารถ

สรางรายไดใหกับครอบครัวของขาพเจาไดอีกดวย โดยพอจะนํารถเข็นไปขนเปลือกถั่วเหลืองมา

ไวที่บาน จากน้ันก็จะมีการขึ้นเปนแปลงใสเปลือกถั่วเหลืองหมักไว   ในแปลง รดนํ้าแลวนํา

ใบไมมาปด หมักใหเปลือก ถั่วเหลืองเนาไวประมาณสัก 2-3 อาทิตย ก็จะมี  เห็ดออก ซึ่งเรา

เรียกวา  “เห็ดถั่วเหลือง” และเห็ดถ่ัวน่ีเองท่ีเรานํามาใชทําประกอบอาหาร พอเห็ดออกมาก ๆ 
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เราก็จะนําไปขายแมจะเริ่มเก็บประมาณ บาย 2-3 โมง เพราะหากเก็บค่ําจะไมทันขาย   

ซึ่งจะตองนํามาปอกที่โคนและลางใหสะอาดกอนที่จะนําใสถุงขาย ราคาที่ขายก็ถุงละ 10 บาท       

วันหน่ึงๆ ก็จะไดประมาณ 150-200 บาท บางทีแมจะเปนคนเก็บอยูที่บานสวนขาพเจาก็จะนํา

บางสวนไปขายที่ตลาดกอนและเงินที่ไดมาน้ันมันก็ชวยที่จะแบงเบาภาระคาใชจายในครอบครัว

ดวย ขาพเจาจะถูกปลูกฝงใหเห็นคุณคาของเงินตั้งแตเล็ก ๆ ปจจุบันน้ีขาพเจาศึกษาอยูในระดับ

มหาวิทยาลัยก็จําเปนตอง ใชเงินเปนจํานวนมาก และสิ่งหนึ่งที่ขาพเจาสามารถที่จะชวยแบงเบา

ภาระของพอแมไดก็คือ ในชวงปดภาคเรียนขาพเจาจะไปทํางานหารายไดพิเศษ คือรับจางขาย

ของกับรานคาในตัวเมือง ซึ่งเงินที่ไดมันก็พอที่จะชวยประหยัดคาใชจายของพอแมไปบาง แตก็

ยังดีที่รัฐสนับสนุนในเรื่องการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา เพราะการที่อยูหอน้ันคาใชจายคอนขางสูง

โดยเฉพาะ   ในเรื่องเอกสารประกอบการเรียน แตขาพเจาก็หาวิธีประหยัดไดก็คือการขอ

เอกสารตอจากรุนพี่ในวิชาที่เรียนเหมือนกัน ก็ทําใหประหยัดคาใชจายในสวนนี้เปนอยางมาก 

และอีกสิ่งหน่ึงที่ขาพเจาจะทําให พอและแมไดก็คือ เปนคนดี ตั้งใจศึกษาเลาเรียนเพื่อที่จบแลว

จะไดมีการงานที่มั่นคงและจะไดนําเงินสวนน้ันมาชวยเหลือครอบครัวและพอแม 

ดังน้ัน ขาพเจาคิดวาจากตัวอยางเศรษฐกิจที่พอเพียงในครอบครัวของขาพเจา คงจะ

เปนแนวทางที่ใหผูอานไดใชเปนแนวทางในการดํารงชีวิตในครอบครัวกับหลาย ๆ ครอบครัว

และกับหลายๆ คน ไมวาจะเปนในเรื่องการ ปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเอง การปลูกผลไมไวกิน

เอง การทําการเกษตรโดยปลูกพืชหมุนเวียน การทําปุยหมัก เปนตน ซึ่งขาพเจาคิดวาหากเรา

ทุกคนรูจักประมาณตน พอใจกับสิ่งที่ตนเปนอยู ดํารงชีวิตโดยไมเบียดเบียนผูอื่น โดยเริ่มจากสิ่ง

ที่ใกลตัว กอนก็คือ ตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติตอไป ประพฤติตนอยูใน ศีลธรรม

ชวยเหลือสังคมเทาที่จะทําได มีนํ้าใจกับผูอื่น ไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น โดยเฉพาะ

เศรษฐกิจในยุคขาวยากหมากแพงในปจจุบัน “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนเรื่องท่ีสําคัญมาก 

ที่ทุกคนจะตองนํามาเปนหลักเปนแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตนในสังคม ไมวาจะเปนเรื่อง

การชวยชาติประหยัด อาทิ ประหยัดไฟ  ประหยัดนํ้า ประหยัดนํ้ามัน เปนตน นอกจากน้ี

โดยเฉพาะวัยรุน นักศึกษา ตองรูจักประมาณตน ในเรื่องแฟช่ันตางๆ เชน ไมแตงตัวตามแฟช่ัน 

ไมใชโทรศัพท หรือสินคาที่หรูหราฟุมเฟอยตามเพื่อน เพราะเรายังไมมีรายได ซึ่งหากเราตาม 

เพื่อนหรือตามแฟชั่นก็จะทําใหเราทําในสิ่งผิด ๆ เพี่อที่จะให ไดสิ่งที่ตองการมาก็ได และถาทุก

คนดําเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลางและความไมประมาท คํานึงถึง ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล การสรางภูมคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใชความรูดวยความรอบคอบ 

ระมัดระวัง และมีคุณธรรมเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ และการกระทําในชีวิตประจําวัน 
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ขาพเจาเชื่อวาสังคมและประเทศชาติก็คงจะดีข้ึน เพราะทุกคนชวยกัน และเช่ือวาสิ่งเหลาน้ีทุก

คนสามารถเร่ิมได ไมไดขึ้นอยูกับวาคุณเปนใคร จะมีฐานะรวยหรือจน จะมีบานที่หลังเล็กหรือ

ใหญ แตอยูที่วา คุณพรอมที่จะประพฤติตนดังกลาวหรือไม และขาพเจาก็เช่ือวา ทุกคนทําได

และทําไดดีดวยหากเราตั้งใจที่จะทํา  (วราภรณ   สีศุข). ”พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ”ตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงที่ขาพเจารูจัก ”2550”) 

 

เรื่องที่ 3  สถานการณโลกปจจุบัน  (ชวงป 2551-2552) 

 

 เมื่อสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาเศรษฐกิจของตนสูสูงสุดของทุนนิยมโลกเน่ืองจากตลาดทุน

จากทั่วโลกหลั่งไหลสูตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา  หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียและขยายตัว

ออกไปท่ัวโลกสตอกทุนจํานวนมหาศาลในแตละประเทศ  ไมสามารถนําไปลงทุนได เน่ืองจาก

เศรษฐกิจชะลอตัวถึงขั้นวิกฤต  เม็ดเงินจากสตอกทุนทั่วทุกมุมโลกไดไหลบาทะลักสูตลาดทุนใน

สหรัฐอเมริกา  ปญหาจากการเติบใหญของทุนในสหรัฐอเมริกา ก็คือการขยายพื้นที่การลงทุน

เพื่อกระจายทุนออกไปในขอบเขตปริมณฑลใหกวางที่สุดเพื่อรองรับการขยายตัวของทุนที่นับวัน

จะเติบใหญ 

 ป พ.ศ.2541  ขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจกําลังเปนภัยคุกคามประเทศตาง ๆ จากทั่วโลก

ตลาดทุนในสหรัฐอเมริกากลับพุงทะยานอยางรวดเร็ว ดัชนีหุน  DowJones  พุงทะยานทะลุ 

10,000 จุด  เปนครั้งแรกและสูงสุดกวา 11,000 จุด Nasdaq  สูงกว า 3,800 จุด                  

สรางความเลื่อมใสศรัทธางุนงง และไมเขาใจตอเศรษฐกิจอเมริกาที่สวนทางกับวิกฤตเศรษฐกิจ

โลก  ซึ่งจริงๆแลวเปนเรื่องที่สามารถทําความเขาใจไดไมยากเมื่อสตอกทุนในแตละประเทศ                   

ไมสามารถนําไปลงทุนภายในประเทศได และความเช่ือมั่นในตลาดทุนอเมริกายังคงอยูในความ

รูสึกที่ดีของนักลุงทุน ดังน้ันทุนจากทั่วทุกมุมโลกจึงหลั่งไหลเขาสูตลาดทุนในอเมริกา เมื่อตลาด

ทุนในอเมริกาไมไดเติบโตบนพื้นฐานของความเปนจริงการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบฟองสบูของ

สหรัฐอเมริกาจึงนาจะยืนอยูไดไมนาน 
 ป 2001 ปฐมวัยยางกาวแรกของรอบพันปที่ 3 บริษัทยักษใหญในสหรัฐอเมริกา   

เริ่มทยอยประกาศผลประกอบการกําไรท่ีลดลง  และการประกาศปลดพนักงาน เชน เมื่อ เดือน

ธันวาคม 2543เจเนอรัลมอเตอรส (จีเอ็ม)  ปลดพนักงาน  15,000  คน  วันพุธที่  24  มกราคม  

2544  ลูเซนต  เทคโนโลยีผูผลิตอุปกรณโทรศัพทยักษใหญประกาศปลดพนักงาน  16,000   

ตําแหนง  เวิรลพูล  ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาปลดพนักงาน 6,000  คน   เอโอแอลไทม วอรเนอร   
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กิจการสื่อยุคใหม  จากการผนวกระหวางอเมริกาออนไลน  กับ  ไทม วอรเนอร  ปลดพนักงาน  

2,000  คน 

 การแกวงตัวอยางไรทิศทาง  และไมชัดเจนของตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา  เริ่มที่จะผัน

ผวนและไมแนนอน  นักลงทุนเริ่มไมแนใจตอความเช่ือมั่นตลาดทุนอเมริกา  และเมื่อ  นายคิอิชิ

มิยาซาวา รัฐมนตรีคลังญี่ปุนกลาว  เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2544   ในการช้ีแจงตอคณะ

กรรมาธิการงบประมาณของวุฒิสภายอมรับความปราชัยทางเศรษฐกิจอยางเปนทางการ 

คร้ังแรก  หลังจากที่เศรษฐกิจญี่ปุน    ผุกรอนเปนปญหายืดยื้อยาวนานมารวม  10  ป วาฐานะ

การเงินของประเทศกําลังย่ําแยเต็มที หรืออาจกลาวไดวา ใกลจะลมละลายแลวสัปดาห  รุงขึ้น

หลังการแถลงของมิยาซาวา ตลาดทุนในสหรัฐอเมริกานําโดย  NASDAQ  รวงลงกวา 30% 

ตามดวย  DowJones,S&P   และตลาดทุนทั่วโลกพังทะลายลงทันทีจอรจบุช   เรียกสถาน

การณนี้วาเปน WorldStockCrisis 

 ขณะที่นักลงทุนจากทั่วโลกเกิดความไมเช่ือมั่นตลาดทุนในสหรัฐอเมริกาเหตุการณความ    

ตึงเครียดในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก ในชวงของเดือนมีนาคม 2544  ไลตั้งแตการประกาศจะ

พัฒนาขีปนาวุธปองกันตนเองของสหรัฐอเมริกา  การจับตัวมิโลเซวิชอดีตผูนํายูโกสลาเวีย   

การตอสูของชาวปาเลสไตนที่พัฒนาจากการขวางกอนอิฐกอนดินมาเปนการวางระเบิดและมี

การใชปนความตึงเครียดในเชสเนีย การทําลายพระพุทธรูปที่ใหญที่สุดในโลก ของกลุมตาลีบัน

ในอัฟกานิสถานไดสราง      แผลลึกในจิตใจของชาวพุทธตอชาวมุสลิมองคทะไลลามะธิเบต

เยือนใตหวัน   เรือดํานํ้าอเมริกาโผล  ที่เกาะแหงหน่ึงในญี่ปุ น โดยไมมีการแจงลวงหนา

สหรัฐอเมริกา  ประกาศขายอาวุธแกใตหวันปดทาย ดวยการยั่วยุจีน  ดวยการใชเครื่องสอด

แนมบินรุกล้ําเขาไปในนานฟาจีนกระทั่ง  ทําใหจีนตองใชเครื่องบินขับไลสองลํา ขึ้นบังคับให

เครื่องบินสอดแนมของสหรัฐลงจอดบนเกาะไหหลํา เหตุการณที่เกิดความตึงเครียดดังกลาว  

ลวนเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม ขณะที่วิกฤตตลาดทุนของสหรัฐอเมริกากําลังเกิดขึ้นพอดี โดยเบื้อง

ลึกจะเกิดจากการสรางสถานการณ โดยสหรัฐอเมริกาหรือไมก็ตามภายในระยะเวลาเพียงหน่ึง

เดือน  ดัชนีตลาดหุน   DowJones  ก็ดีดกลับขึ้นมายืนอยูในระดับท่ี สูงกวา เดือนมกราคมเสีย

อีก ทั้งท่ีเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายังตกอยูในภาวะที่เลวราย 

 สถานการณเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา–ญี่ปุน  กําลังจะนําไปสูวิกฤตเศรษฐกิจทุนนิยมการ

เตรียมพรอมของสหรัฐอเมริกาในการตั้งรับ และเปดแนวรุกตอสถานการณดังกลาวมานานกวา 

20  ป น่ันก็คือ การเตรียมพรอมดานยุทธศาสตร “การทําสงครามเลี้ยงเศรษฐกิจ”เน่ืองจาก

สหรัฐอเมริกา  ไดพัฒนาปจจัยการผลิตสูยุคIT  (InformationTechnology)  ดังน้ันยุทธศาสตร  
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ยุทธวิธีทางสงครามไดถูกพัฒนารูปแบบสงครามสูยุค IT  ขณะที่รูปแบบยุทธศาสตร -ยุทธปจจัย

ของประเทศตางๆทั่วโลก   ยังคงใชรูปแบบของสงครามในยุคอุตสาหกรรม   (บางประเทศ

มหาอํานาจอยางจีน–รัฐเซียรูปแบบสงครามอาจพัฒนาสูยุค IT แลวแตยังไมมีการสาธิตเชน

สหรัฐอเมริกาที่ไดผานการสาธิตแลวในสงครามอาว) 

 ประเทศจีนหลังจากที่เติ้งเซี่ยวผิงไดประกาศนโยบายสี่ทันสมัยนําประเทศจีนสู การ

พัฒนา ดานพลังการผลิตดวยนโยบายหนึ่ง  ประเทศสองระบบทําให GDP จีนเติบโตระหวาง   

8–12% มาโดยตลอดแมปจุบันที่วิกฤตเศรษฐกิจโลก  กระทบกับทุกประเทศการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของจีนก็ยังยืนอยูในระดับ 7- 8%จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนดังกลาว  

ยอมที่จะไปกระทบ และขัดขวางตอผลประโยชนของสหรัฐอเมริกา  ในการที่จะแผอิทธิพล 

สูการเปนจักรวรรดินิยมจาวโลก  ดังน้ัน ความพยายามในการที่จะทําลายจีนใหออนกําลังลง 

ดวยการแยกสลายจีนจาก 8 เขต ปกครองตนใหเปน 8 ประเทศ  เชนเดียวกับรัสเซีย  จึงนับ 

เปนสุดยอดของยุทธศาสตร   อันจะนําไปสูความสําเร็จของการเปนจักรวรรดินิยมจาวโลก 

 

สถานการณพลังงานโลกกับผลกระทบเศรษฐกิจไทย 

 ปญหาเรงดวนในปจจุบันที่สงผลกระทบตอเกือบทุกประเทศในโลก  คือ การที่ราคา

นํ้ามันไดสูงขึ้น อยางรวดเร็วและตอเน่ืองในชวงเวลา 4-5 ป ที่ผานมาและดูเหมือนน้ํามันในปน้ี  

(พ.ศ.2551) จะแพงสูงสุดเปนประวัติการณแลวภาวะนํ้ามันแพงทําใหตนทุนดานพลังงาน   

(โดยเฉพาะอยางยิ่งในการขนสง)  สูงขึ้นอยางรวดเร็วมีผลลูกโซตอไปยังราคาสินคาและบริการ 
ตาง ๆ นอกจากจะทําให คาครองชีพสูงขึ้นมากแลวยังเปนอุปสรรคตอการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจอีกดวย 

 ผลกระทบเหล าน้ีได ก อให เกิดการประทวงของกลุ มผู ที่ต องแบกรับภาระ เช น                  

คนขับรถบรรทุกและชาวประมงในหลายประเทศ รวมทั้งการเรียกรองใหรัฐบาลยื่นมือเขามาแทรกแซง     

และใหความชวยเหลือปญหาราคานํ้ามันแพงมากในชวงน้ี   ถือไดวาเปนวิกฤตการณนํ้ามัน 

คร้ังที่ 3ของโลกก็วาได 

 

 7 ปจจัยตนเหตุน้ํามันแพง! 

     ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกเริ่มขยับตัวขึ้นสูงอยางเห็นไดชัดในป 2547 โดยราคา

นํ้ามันดิบสูงขึ้นบารเรลละประมาณ  $10  เปนกวา  $38 ตอบารเรลและหลังจากนั้น 
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เปนตนมาราคาก็มี  แนวโนมสูงขึ้นโดยตลอดจะมีลดลงบางในบางครั้งเปนชวงสั้น ๆ เทาน้ัน 

โดยความผันผวนของราคา   มีมากขึ้นแตการเปลี่ยนแปลงเปนไปในทางเพิ่มมากกวาทางลด 
 ในชวงปลายป  2550  ราคานํ้ามันดิบพุงสูงเกิน $100 ตอบารเรล  ซึ่งนอกจากจะเปน   

ระดับที่สูงที่สุดเปนประวัติการณ ในรูปของราคาปปจจุบันในชวงครึ่งปแรกของป 255 ราคา

นํ้ามัน ก็ยังคงขยับสูงขึ้นอยางตอเน่ือง และอยูในระดับกวา  $130  ตอบารเรล  ในสัปดาหที่ 2 

ของเดือนมิถุนายน2551  มีบทความขอเขียนจํานวนมากที่ไดวิเคราะห  และอธิบายสาเหตุของ

ภาวะนํ้ามันแพงดังกลาว  สวนใหญมีประเด็นที่เหมือนกันและสอดคลองกัน ดังน้ี 

 1. กําลังการผลิตสวนเกิน  (excessproductioncapacity)  ในตลาดนํ้ามันดิบอยูใน

ระดับ ที่คอนขางต่ํามาตลอด 5  ป  ที่ผานมาทั้งน้ีเปนผลจากการที่ประเทศผูผลิตนํ้ามันหลาย

แหง ขาดแรงจูงใจในการขยายกําลังการผลิต ในชวงที่ราคานํ้ามันอยู ในระดับคอนขางต่ํา   

ในชวงทศวรรษ 1990หนวยงานพลังงานของสหรัฐ (EIA)  รายงานวาในเดือนกันยายน 2550   

OPEC   มีกําลังการผลิต สวนเกินเพียง 2 ลานบารเรลตอวัน (ประมาณ 2% ของปริมาณการใช

นํ้ามันของโลก)  โดยประมาณ  80% ของสวนเกินน้ีอยูในซาอุดีอาระเบียเพียงประเทศเดียว 

 2. การผลิตนํ้ามันจากแหลงใหม ๆ ในโลกเริ่มมีตนทุนที่สูงมากขึ้นทั้งน้ีอาจเปนเพราะ

แหลงนํ้ามันขนาดใหญ ๆ ถูกคนพบ และใชงานเปนสวนใหญแลว ยังเหลืออยูก็จะเปนแหลง

นํ้ามันขนาดเล็กหรือที่มีคุณภาพต่ําหรือที่อยูในถิ่นทุรกันดาร/นํ้าทะเลลึกๆซึ่งมีตนทุนการสํารวจ

และการผลิตท่ีสูงมากมีการวิเคราะหพบวาในปจจุบันตนทุนการผลิตนํ้ามันในปริมาณ4ลานบาร

เรลตอวัน  (คิดเปน 5% ของปริมาณการผลิตของโลกในปจจุบัน)มีตนทุนการผลิตสูงถึง $70  

ตอบารเรล  ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือทรายนํ้ามัน(tarssands)  ในแคนาดาซึ่งเริ่มผลิตออกมาแล

วและมีตนทุนการผลิตไมตํ่ากวา  $60  ตอบารเรล 

 

 3.  ในประเทศผูผลิตและสงออกน้ํามันรายใหญ  หลายรายการผลิตนํ้า มันมีโอกาสหยุด

ชะงักได (supply disruption)เพราะเหตุจากความไมสงบทางการเมืองสงคราม และภัย

ธรรมชาติเหตุการณสําคัญที่บงช้ีถึงปญหาน้ี  ไดแก การบุกอิรักของกองทัพสหรัฐในป 2546  

ทําใหกําลังการผลิตน้ํามันของอิรักลดลงระดับหน่ึง  และความไมสงบซึ่งยังคงเกิดขึ้นในประเทศ  

หลังจากนั้นยังเปนอุปสรรคสําคัญตอการผลิตและการสงออกนํ้ามันของอิรักใหกลับไปสูระดับ

ปกติ 

 ความขัดแยงระหวางอิหรานกับประเทศตะวันตกเกี่ยวกับโครงการพัฒนานิวเคลียรของ     

อิหราน (ซึ่งเปนผูผลิตนํ้ามันมากเปนอันดับที่4 ของโลก)  กอใหเกิดความตึงเครียดในภูมิภาค
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ตะวันออกกลาง  ระหวางอิหรานและสหรัฐ  โดยอิหรานประกาศวาจะใชนํ้ามันเปนอาวุธ   

เพื่อตอบโตมาตรการคว่ําบาตรของสหรัฐ  และในป 2551 ไดมีการเผชิญหนากันระหวาง ทหาร

อิหรานและทหารสหรัฐ ในบริเวณชองแคบฮอรมุซ  ซึ่งเปนทางผานสําคัญสําหรับการขนสง

นํ้ามันจากตะวันออกกลาง 

 พายุเฮอรริเคนในแถบอาวเม็กซิโก ในเดือนกันยายน2548  มีผลกระทบตอแทนผลิต

นํ้ามันของเม็กซิโก  และโรงกลั่นที่ตั้งอยูตอนใตของสหรัฐ  มีผลใหราคานํ้ามันเบนซินในสหรัฐ

เพิ่มสูงขึ้น      เปน$3 ตอแกลลอน  ซึ่งเปนระดับท่ีสูงสุดในรอบ25ป 

 ผูกอการรายในไนจีเรียคุกคามแหลงผลิตนํ้ามันหลายครั้ง  ทําใหประมาณการผลิตและ 

สงออกน้ํามันจากไนจีเรีย ลดลงประมาณ 500,000 บารเรลตอวัน  ความขัดแยงทางการเมือง

ระหวางรัฐบาลเวเนซุเอลาและรัฐบาลสหรัฐ  ทําใหการนําเขานํ้ามันจากเวเนซุเอลาของสหรัฐมี

ความเสี่ยงมากขึ้น 

 4. ในหลายประเทศที่สงออกนํ้ามันได มีการผลิตนํ้ามันในปริมาณที่ลดลงไป เพราะ

ปริมาณสํารองเริ่มมีขอจํากัดมากขึ้น  ในขณะเดียวกันความตองการใชนํ้ามันในประเทศเหลานี้ 

ก็เพิ่มขึ้น  ตามการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจดวย  ทําใหหลายประเทศตองลดการ 

สงออกลง  เชนอินโดนีเซียเม็กซิโกนอรเวย และอังกฤษ  ในระหวางป 2005 ถึง 2006   

การบริโภคนํ้ามันภายในประเทศผูสงออก 5 อันดับแรก คือ ซาอุดิอาระเบีย  รัสเซีย  นอรเวย 

อิหราน  และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ไดเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 5.9  และมีปริมาณการสงออกลด

ลงกวา รอยละ 3  เมื่อเทียบกับปกอนหนานี้  หรือในกรณีของอินโดนีเซียที่รัฐบาลมีการอุดหนุน

ผูบริโภคภายในประเทศ  และกรณีของซาอุดิอาระเบียที่ราคานํ้ามันเบนซินในประเทศอยูที่ 5 

บาทตอลิตร  ขณะที่มาเลเซียอยูในระดับ  20 บาทตอลิตร จึงทําใหเกิดการคาดการณวา

ปริมาณการสงออกนํ้ามันดิบของประเทศผู สงออกนํ้ามันจะลดลงถึง 2.5 ลานบารเรลตอวัน  

ภายในชวง 10 ปน้ี  เมื่อไมกี่เดือนมาน้ีขาววารัฐบาลอินโดนีเซียกําลังพิจารณาจะถอนตัวจาก

การเปนสมาชิก OPEC  เพราะอินโดนีเซียจะไมสามารถสงออกนํ้ามันไดอีกตอไป ในอนาคตอัน

ใกลนี้ 

 5. นอกจากกําลังการผลิตสวนเกินของนํ้ามันดิบจะมีนอย  กําลังการกลั่นน้ํามันของโลก

ก็มี  ปญหาคอขวดโดยมีสวนเกินนอยกวา 1 ลานบารเรลตอวัน  ในขณะเดียวกันตลาดนํ้ามันมี

แนวโนม    ตองการใชนํ้ามันชนิดเบาและสะอาดมากขึ้น  จึงสรางแรงกดดันใหโรงกลั่นนํ้ามัน 

ตองลงทุนปรับปรุงคุณภาพอีกดวยขอจํากัดนี้  จึงทําใหราคาผลิตภัณฑน้ํามันมีราคาสูงขึ้น   
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เพิ่มไปจากการเพิ่มของราคาน้ํามันดิบ  และกําไรของโรงกลั่นน้ํามันอยูในระดับที่คอนขางสูงมา

โดยตลอด  เปนที่นาสังเกตดวยวาสหรัฐ ซึ่งเปนผูใชน้ํามันรายใหญที่สุดของโลก  ไมไดกอสราง

โรงกลั่นนํ้ามันแหงใหมมาเลยตั้งแตทศวรรษ 1970 

 6. ถึงแมวาราคานํ้ามันระหวาง ป 2546 ถึงป 2550  จะสูงขึ้นกวา 3เ ทาตัว  แลวแต

ความ   ตองการใชนํ้ามันของโลกก็ไมไดลดลงเลย  กลับยังคงเพิ่มขึ้นในอัตรา  3.55%  ในป  

2548 และในอัตราที่ยังสูงกวา 1%  ในปตอๆมาปรากฏการณเชนน้ีแตกตางจากที่เกิดขึ้นในชวง

วิกฤตนํ้ามัน สองครั้งแรก (ป 2516/17และป 2522/23)  ซึ่งเราพบวาราคานํ้ามันที่สูงขึ้นมาก

ทําใหความตองการนํ้ามันลดลง  ในปตอมาในชวง 4-5 ป ที่ผานมา  เศรษฐกิจโลกยังขยายตัวได 

คอนขางดีและดูเหมือนจะยังไมไดรับผลกระทบจากภาวะราคานํ้ามันแพงมากนัก จีนและ

อินเดียเปนผูใชพลังงานท่ีมีอิทธิพล ตอตลาดนํ้ามันโลก 

 7. กองทุนประเภท hedgefunds หันไปลงทุนซื้อขายเก็งกําไรในตลาดนํ้ามันลวงหนา

มากขึ้นทั้งน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนในรูปของเงินดอลลารสหรัฐ  ซึ่งในระยะหลังมีแนวโนม 

ออนคาลงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ  เน่ืองจากภาวะตลาดน้ํามันตามที่กลาวมาแลว 

ช้ีใหเห็นวาราคาน้ํามันมีแนวโนมท่ีจะสูงขึ้น  ผูจัดการกองทุนเหลานี้จึงเก็งกําไรโดยการซื้อนํ้ามัน

ไวลวงหนา  เพื่อขายเอากําไรในอนาคตสงผลใหราคานํ้ามัน  ทั้งในตลาด spot  และตลาดลวง

หนาสูงขึ้นอีกระดับหน่ึง 

 

ปรากฏการณโลกรอนและปรากฏการณเรือนกระจก 

 คาผิดปกติของอุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวโลกที่เพิ่มขึ้นในชวงป พ.ศ.2403–2549เทียบกับ

อุณหภูมิระหวาง พ.ศ.2504–2533 คาเฉลี่ยอุณหภูมิผิวพื้นที่ผิดปกติที่เทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ย

ระหวาง  ป พ.ศ.2538 ถึงพ.ศ.2547 

 ในชวง 100 ปที่ผานมา  นับถึง พ.ศ.2548  อากาศใกลผิวดินทั่วโลกโดยเฉลี่ยมีคาสูงขึ้น       

0.74±0.18 องศาเซลเซียสซึ่งคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Intergovernmental Panelon Climate Change:IPCC)  ของสหประชาชาติ   

ไดสรุปไววา “จากการสังเกตการณการเพิ่มอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกที่เกิดขึ้น ต้ังแตกลางคริสต

ศตวรรษที่ 20 (ประมาณตั้งแต พ.ศ.2490)  คอนขางแนชัดวาเกิดจากการเพิ่มความเขมของ 

แกสเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยกิจกรรมของมนุษยที่เปนผลในรูปของปรากฏการณเรือนกระจก” 

ปรากฏการณธรรมชาติบางอยาง เชน ความผันแปรของการแผรังสีจากดวงอาทิตย  และการ

ระเบิดของภูเขาไฟ  อาจสงผลเพียงเล็กนอยตอการเพิ่มอุณหภูมิ  ในชวงกอนยุคอุตสาหกรรม 
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จนถึง พ.ศ.2490  และมีผลเพียง   เล็กนอยตอการลดอุณหภูมิ  หลังจากป 2490 เปนตนมา   

ขอสรุปพื้นฐานดังกลาวน้ีไดรับการรับรองโดยสมาคม และสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร 

ไมนอยกวา 30 แหง  รวมทั้งราชสมาคมทาง  วิทยาศาสตรระดับชาติ  ที่สําคัญของประเทศ

อุตสาหกรรมตางๆ  แมนักวิทยาศาสตรบางคนจะมีความเห็นโตแยงกับขอสรุป ของ IPCC  

อยูบาง[4]  แตเสียงสวนใหญของนักวิทยาศาสตรที่ทํางานดานการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

ของโลกโดยตรงเห็นดวยกับขอสรุปน้ี แบบจําลองการคาดคะเนภูมิอากาศบงช้ีวาอุณหภูมิโลก

โดยเฉลี่ยที่ผิวโลกจะเพิ่มขึ้น 1.1ถึง6.4 องศาเซลเซียส  ในชวง  คริสตศตวรรษที่ 21 (พ.ศ.2544

–2643)  คาตัวเลขดังกลาวไดมาจากการจําลองสถานการณแบบตางๆของการแผขยายแกส

เรือนกระจกในอนาคต  รวมถึงการจําลองคาความไวภูมิอากาศอีกหลากหลายรูปแบบแตความ 

รอนจะยังคงเพิ่มขึ้น และระดับนํ้าทะเลก็จะสูงขึ้นตอเน่ืองไปอีกหลายสหัสวรรษ แมวาระดับ

ของแกสเรือนกระจกจะเขาสู ภาวะเสถียรแลวก็ตามการที่อุณหภูมิและระดับนํ้าทะเลเขาสู 

สภาวะดุลยภาพไดชา  เปนเหตุมาจากความจุความรอนของนํ้าในมหาสมุทร  ซึ่งมีคาสูงมากการ

ที่อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นทําใหระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น และคาดวาทําใหเกิดภาวะลมฟาอากาศ

ที่รุนแรงมากขึ้นปริมาณ และรูปแบบการเกิดหยาดนํ้าฟาจะเปลี่ยนแปลงไป  ผลกระทบอื่นๆ

ของปรากฏการณโลกรอน ไดแก การเปลี่ยนแปลงของผลิตผลทางเกษตรการเคลื่อนถอยของ

ธารน้ําแข็ง  การ  สูญพันธุพืช-สัตวตางๆ  รวมท้ังการกลายพันธุ และแพรขยายโรคตาง ๆ 

เพิ่มมากขึ้น  รัฐบาลของประเทศตาง ๆ แทบทุกประเทศ ไดลงนามและใหสัตยาบันในพิธีสาร

เกียวโต  ซึ่งมุ งประเด็นไปที่การลดการปลอยแกสเรือนกระจก แตยังคงมีการโตเถียงกันทาง

การเมืองและการโตวาทีสาธารณะไปทั่ว  ทั้งโลกเกี่ยวกับมาตรการวาควรเปนอยางไรจึงจะลด

หรือยอนกลับความรอนที่เพิ่มขึ้นของโลกในอนาคตหรือจะปรับตัวกันอยางไรตอผลกระทบของ

ปรากฏการณโลกรอนที่คาดวาจะตองเกิดขึ้น 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสเกี่ยวกับปรากฏการณเรือนกระจก  

ที่ศาลาดุสิดาลัยอยางลึกซึ้ง  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จึงไดรับสนองกระแส 

พระราชดํารัสนําเขาประชุมคณะรัฐมนตรี  จนกระทั่งทําใหวันที่ 4 ธันวาคมของทุกป  เปนวัน 

สิ่งแวดลอมแหงชาติ  ต้ังแตป 2534  เปนตนมา 

 จากผลงานพระราชดําริ และการทรงลงมือปฏิบัติพัฒนาดวยพระองคเอง เกี่ยวกับ

สภาพแวดลอม  โดยเฉพาะอยางยิ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณประโยชนตอคนชนชาติ 

ตาง ๆ ท้ังดานเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงของมนุษย และการเมือง  ซึ่งเปนที่ประจักษไปทั่วโลก

องคการสหประชาชาติโดย  นายโคฟ  อันนัน  อดีตเลขาธิการองคการสหประชาชาติ  จึงได
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เดินทางมาประเทศไทย  ในวาระมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป เขาเฝาพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัววันที่ 26 พฤษภาคม 2549 เพื่อถวายรางวัล “UNDP  Human Develop

ment Lifetime Achievement Award”  (รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย)  

ซึ่งเปนรางวัลประเภท Life-Long Achievement  และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปน

พระมหากษัตริย พระองคแรกในโลกที่ไดรับรางวัลนี้ 

 องคการสหประชาชาติไดยกยองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปน“พระมหากษัตริย

นักพัฒนา” และกลาวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(SufficiencyEconomy)ของพระองควาเปน

ปรัชญาหรือทฤษฎีใหม ที่นานาประเทศรู จักและยกยองโดยที่องคการสหประชาชาติ 

ไดสนับสนุนใหประเทศ  ตางๆที่เปนสมาชิกยึดเปนแนวทางสูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิใชเปนเพียงปรัชญานามธรรมหากเปนแนวทางปฏิบัติ 

ซึ่งสามารถจะชวยท้ังแกไขและปองกันปญหาที่เกิดจากกิเลสมนุษย และความเปลี่ยนแปลง 

ที่ซับซอนรุนแรงข้ึนที่กําลังเกิดขึ้นกับมนุษยทั้งโลกและปญหาที่ลุกลามตอถึงธรรมชาติกอใหเกิด

ความเปลี่ยนแปลงใหญในเชิงรุนแรงและสรางปญหายอนกลับมาที่มนุษย 

 โดยทั่วไปมักเขาใจกันวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะที่จะใชเฉพาะกับคนยากจน        

คนระดับรากหญา และประเทศยากจน   อีกทั้งเคร่ืองมือเทคโนโลยีก็จะตองใชเฉพาะเครื่องมือ

ราคาถูกเทคโนโลยีต่ําการลงทุนไมควรจะมีการลงทุนระดับใหญ แตในความเปนจริงปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงก็ตองการคนและความคิดที่กาวหนาคนที่กลาคิดกลาทําในสิ่งใหมๆ 

 

 เน่ืองจากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชประโยชนในดานตางๆ  ไมมีสูตรสําเร็จ

หรือ  คูมือการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับภารกิจ  ดังเชนวิกฤตโลกรอนผูเกี่ยวของจึง 

ตองศึกษา  ทําความเขาใจแลวก็พัฒนาแนวทางหรือแนวปฏิบัติสําหรับแตละปญหาขึ้นมา 

โดยยึดหลักที่สําคัญ   ดังเชน 

 - การคิดอยางเปนระบบอยางเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 - หลักคิดที่ใช ตองเปนหลักการปฏิบัติที่เปนสายกลางที่ใหความสําคัญของความ

สมดุลพอดีระหวางทุกสิ่งที่เกี่ยวของดังเชนระหวางธรรมชาติกับมนุษย 

 - ขอมูลที่ใช จะตองเปนขอมูลจริงที่เกิดจากการศึกษาการวิจัยหรือการลงสนามใหได

ขอมูลที่เปนจริง 

 - การสรางภูมิตานทานตอความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
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 - การยึดหลักของความถูกตองคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณในทุกขั้นตอนของการ

ดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปนกระบวนการสําคัญของการสรางภูมิตานทาน 

ตอผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นหรือที่จะเกิดข้ึน 

 

 เหลาน้ีเปนหลักการใหญๆ  ซึ่งผูที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของหรือคิดจะทําโครงการหรือ

กิจกรรมในระดับคอนขางใหญ  จะตองคํานึงถึงและสามารถจะนําปรัชญาน้ีไปใชไดทันที และมี

ผูที่ ไดใชลวนประสบความสําเร็จสูงสุดที่มนุษยพึงจะมีคือความสุขท่ียั่งยืน 

 แล วเรื่องของการแขงขันชิงไหวชิงพริบการวางแผนยุทธศาสตรและโลจิสติกส  

(การจัดซื้อจัดหาการจัดสงการบํารุงรักษาอุปกรณ และการรักษาพยาบาลบุคลากร) ในการ

บริหารจัดการระบบหรือโครงการใหญๆ การใชจิตวิทยามวลชนการใชเทคโนโลยีกาวหนา 

การกําหนดแผนหรือตนเองใหเปน“ฝายรุก”  มิใช “ฝายตั้งรับ”ละ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปฏิเสธหรือไม? 

 คําตอบ คือ ปฏิเสธ ถาใชอยางไมถูกตองอยางหลีกเลี่ยงกฎหมายอยางผิดคุณธรรม-

จริยธรรม-และจรรยาบรรณ อยางไมซื่อตรงตอหนาที่และความรับผิดชอบอยางมีเจตนา   

เพื่อผลประโยชนที่ไมสุจริตของตนเองและพวกพอง  แตจะตองรูจักและใชอยางรูเทาทันปกปอง

และรักษาผลประโยชนของสวนรวมอยางมีความคิดกาวหนาในเชิงสรางสรรค 

 สําหรับการแกปญหาหรือการเตรียมเผชิญกับปญหาจากวิกฤตโลกรอน มีประเด็นและ

เรื่องราวทั้งเกาและใหม  ดังเชน เรื่องของมาตรการที่ถูกกําหนดข้ึนมา เพื่อเผชิญกับภาวะโลก 

รอน เพื่อใหประเทศที่พัฒนาแลวและที่กําลังพัฒนา(ดังเชนประเทศไทย)ไดดํารงอยูรวมกัน

พึ่งพิงและเอื้ออาทรตอกันอยางเหมาะสม ดังเชน เรื่องคารบอนเครดิตที่เปนเรื่องคอนขางใหม

ของประเทศไทยแตก็เปนทั้ง“โอกาส”และ“ปญหา” ที่ประเทศไทยตองเผชิญ  ซึ่งก็ขึ้นอยูกับคน

ไทยเราเองวาจะตองเตรียมตัวกันอยางไรเพื่อใหสามารถเปน“ที่พึ่ง”ของโลกหรือประเทศอื่น

แทนที่จะเปน“ปญหา”ที่เกิดจากความไมใสใจหรือความใสใจแตเพื่อจะกอบโกยผลประโยชน 

เทาน้ัน 

 เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิกฤตโลกรอน  จึงมีโจทย มีเปาหมายมากมาย          

ที่ทาทายเชิญชวนใหผูคน  และประเทศที่ตองการมีชีวิตสรางสรรค และมีความสุขอยางยั่งยืน 

ได  นําไปใช  โดยใชปญญาเปนตัวนํา กํากับดวยสติ และควบคุมดวยคุณธรรมกับจริยธรรม 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ี ถูกใชเปนกรอบแนวคิด และทิศทางการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจมหภาคของไทย ซึ่งบรรจุอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  
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(พ.ศ.2550–2554)เพื่อมุ งสู การพัฒนาที่สมดุลยิ่งขึ้น และมีภูมิคุมกันเพื่อความอยูดีมีสุขมุ งสู 

สังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืนดวยหลักการดังกลาว แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 น้ี จะเนนเรื่อง

ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตยังใหความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ  

หรือระบบเศรษฐกิจที่มีความแตกตางกัน ระหวางเศรษฐกิจชุมชน เมือง และชนบท   

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญของไทย เชน รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ในสวนที่ 3 แนวนโยบาย ดานการบริหารราชการ 

แผนดิน มาตรา78 (1) บริหารราชการแผนดินใหเปนไป เพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและ

ความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน  โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 

 นายสุรเกียรติ  เสถียรไทย  ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศไดกลาว เมื่อวัน

ที่  24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547  ในการประชุมสุดยอดTheFrancophonicOuagadougou 

คร้ังที่ 10ที่ Burkina Faso  วาประเทศไทยไดยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงควบคูกับ 

“การพัฒนาแบบยั่งยืน”ในการพิจารณาประเทศ ทั้งทางดานการเกษตรกรรมเศรษฐกิจและการ 

แขงขัน  ซึ่งเปนการสอดคลองกับแนวทางของนานาชาติในประชาคมโลก 

 การประยุกตนําหลักปรัชญา เพื่อนํามาพัฒนาประเทศในตางประเทศน้ัน  ประเทศไทย

ไดเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนผานทางสํานักงานความรวมมือ  เพื่อการพัฒนาระหวาง

ประเทศ (สพร.)  โดย สพร.มีหนาที่คอยประสานงานรับความชวยเหลือทางวิชาการดานตาง ๆ 

จากตางประเทศมาสูภาครัฐแลวถายทอดตอไปยังภาคประชาชน และยังสงผานความรูที่มีไปยัง

ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน  สพร.ถายทอดมาไมต่ํากวา 5 ป 

ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราช

ดําริ (กปร.) และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตางชาติก็สนใจเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง  เพราะพิสูจนแลววาเปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน ซึ่งแตละประเทศมีความตอง

การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมเหมือนกัน  ข้ึนอยูกับวิถีชีวิตสภาพภูมิศาสตร ฯลฯ  

เชน พมา  ศรีลังกา  เลโซโท ซูดาน  อัฟกานิสถานบังกลาเทศ  ภูฎาน  จีน จิบูดี  โคลัมเบีย  

อียิปต เอธิโอเปย แกมเบีย  อินโดนิเซีย เคนยา เกาหลีใต มาดากัสการ  มัลดีฟส ปาปวนิวกินี  

แทนซาเนีย  เวียดนาม ฯลฯ  โดยไดใหประเทศเหลาน้ีไดมาดูงานในหลายระดับ  ทั้งเจาหนาที่

ปฏิบัติงาน  เจาหนาที่ฝายนโยบาย  จนถึงระดับปลัดกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงตางๆ[14] 
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 นอกจากน้ัน อดิศักดิ์  ภาณุพงศ เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงเวียนนา  ประเทศ

ออสเตรียไดกลาววาตางชาติสนใจ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง[14]เน่ืองจากมาจากพระราชดําริ 

ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงหวงใยราษฎรของพระองค และอยากรูวาทําไมรัฐบาล

ไทยถึงไดนํามาเปนนโยบายสวนประเทศที่พัฒนาแลวก็ตองการศึกษาพิจารณาเพื่อนําไปชวย

เหลือประเทศอื่น 

 

 13. นักคิดระดับโลกเห็นดวยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   และมีการนําเสนอ

บทความบทสัมภาษณ  เปนการยื่นขอเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหแกโลก เชน ศ.ดร.วูล

ฟกัง ซัคส นักวิชาการดานสิ่งแวดลอม  คนสําคัญของประเทศเยอรมนี  สนใจการประยุกตใช

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยางมาก และมองวานาจะเปนอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับทุกชาติ

ในเวลานี้  ทั้งมีแนวคิดผลักดันเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนที่รูจักในเยอรมนี, ศ.ดร.อมาตยา  

เซนอ ศาสตราจารย ชาวอินเดียเจาของรางวัลโนเบล สาขา เศรษฐศาสตร ป 1998  มองวา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนการใชสิ่งตางๆที่จําเปนตอการดํารงชีพ  และใชโอกาสให

พอเพียงกับชีวิตที่ดี  ซึ่งไมไดหมายถึงความไมตองการ แตตองรูจักใชชีวิตใหดีพออยาใหความ

สําคัญกับเรื่องของรายได  และความร่ํารวยแตใหมองท่ีคุณคาของชีวิตมนุษย,  นายจิกมี ทินเลย 

นายกรัฐมนตรีแหงประเทศภูฎาน ใหทรรศนะวาหากประเทศไทยกําหนด เรื่อง เศรษฐกิจ

พอเพียง ใหเปนวาระระดับชาติ  และดําเนินตามแนวทางน้ีอยางจริงจัง “ผมวาประเทศไทย

สามารถสรางโลกใบใหมจาก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสรางชีวิตที่ยั่งยืน  และสุดทายจะไม

หยุดเพียงแคในประเทศแตจะเปนหลักการและแนวปฏิบัติของโลก ซึ่งหากทําไดสําเร็จไทยก็คือ

ผูนํา”[15] 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ีไดรับการเชิดชูสูงสุดจาก  องคการสหประชาชาติ (UN)  

โดย  นายโคฟ  อันนัน ในฐานะเลขาธิการองคการสหประชาชาติ ไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัล TheH

umanDevelopment lifetimeAchievementAward แก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม2549  และไดมีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วาเปนปรัชญาที่มี

ประโยชนตอประเทศไทยและนานาประเทศ[6]  และสามารถเร่ิมไดจากการสรางภูมิคุมกันในตน

เองสูหมูบาน และสูเศรษฐกิจในวงกวางขึ้นในที่สุด นาย Hakan Bjorkman รักษาการ 

ผูอํานวยการ UNDP ในประเทศไทย กลาวเชิดชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ UNDP น้ัน  

ตระหนักถึงวิสัยทัศน และแนวคิดในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ[16]  โดยที่องคการ
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สหประชาชาติไดสนับสนุนใหประเทศตางๆที่เปนสมาชิก 166 ประเทศยึดเปนแนวทางสูการ

พัฒนาประเทศแบบย่ังยืน[7] 

 อยางไรก็ตามศ.ดร.เควิน ฮิววิสัน อาจารยประจํามหาวิทยาลัยนอรธแคโรไลนา ที่แซพ

เพลฮิลล   ไดวิจารณรายงานขององคการสหประชาชาติโดยสํานักงานโครงการพัฒนาแหง

สหประชาชาติ  (UNDP) ที่ยกยองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[17]วารายงานฉบับดังกลาวไมไดมี

เน้ือหาสนับสนุนวาเศรษฐกิจพอเพียง  “ทางเลือกที่จําเปนมากสําหรับโลกที่กําลังดําเนินไปใน 

เสนทางที่ไมยั่งยืนอยูในขณะน้ี”(น.V.ในรายงาน UNDP)  โดยเน้ือหาแทบทั้งหมดเปนการเทิด

พระเกียรติและเปนเพียงเคร่ืองมือในการโฆษณาชวนเช่ือ ภายในประเทศเทาน้ัน (18) สวนHak

an Bjorkman รักษาการผูอํานวยการ“UNDP”  ตองการที่จะทําใหเกิดการอภิปรายพิจารณา

เรื่องน้ีแตการอภิปรายดังกลาวน้ันเปนไปไมได เพราะอาจสุมเสี่ยงตอการหมิ่นพระบรมเดชา 

นุภาพ ซึ่งมีโทษถึงจําคุก (10) 

 เมื่อปลายเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2 549  นายโคฟ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ  

ไดเขาเฝาทูลเกลาฯถวายรางวัล Human Development Lifetime Achievement Award  

หมายความวา พระเจาอยูหัวสละความสุขสวนพระองค และทุมเทพระวรกายในการพัฒนา 

คนไทย ในชวง 60 ป จนเปนที่ประจักษในความสําเร็จของพระราชกรณียกิจพระบรมราโชวาท 

และเปนแบบอยางทั่วโลกได คํากราบบังคมทูลของ นายโคฟ บงบอกใหเห็นเขาศึกษาเรื่อง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางละเอียดและรับปากวาจะนําไปเผยแพรทั่วโลก  รวมทั้ง

ประมุขหรือผูแทนของประเทศตางๆที่ไดมาเขาเฝาและขออัญเชิญไปใชในประเทศของเขา 

เพราะเห็นวาเปนแนวทางที่ดี 

 นอกจากUnited Nation Development Program (UNDP) เปนองคกรหน่ึงภายใต

สหประชาชาติท่ีดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาดานหน่ึงที่เขาตองดูแล คือ การพัฒนาคนมีหนาที่จัดทํา

รายงานประจําป  โดยในปหนาจะเตรียมจัดทําเรื่องการพัฒนาคนของโลก และคนในแตละ

ประเทศ (Countryrepor tและ Globalreport)  โดยในสวนของประเทศไทยจะนําเรื่อง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักในการรายงานและเผยแพร  ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

เพื่อที่ประเทศอื่นจะไดรับประโยชนจากของพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระราชทาน ใหคนไทยมากกวา 30 ป แลวจะเห็นไดวาขณะนี้ปรัชญาฯนี้ไดเผยแพร  

โดยองคกรระดับโลกแลวเราในฐานะพสกนิกร ของพระองคทาน นาจะภูมิใจหันมาศึกษา และ

นําไปปฏิบัติอยางจริงจังก็จะบังเกิดผลดียิ่ง 
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เรืองที 4 การเลือกแนวทางการดําเนินชีวิตภายใตสถานการณของโลก/ประเทศโดยใชหลัก 

           ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

“.............ผูใหญวิบูลย  เข็มเฉลิมเกษตรกรผูริเริ่มทําวนเกษตร ซึ่งยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

จนสามารถยืนหยัดอยางเขมแข็มบนโลกทุนนิยมอยางสมภาคภูมิ....” 

 

“ตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงที่ขาพเจารูจัก” 

 

สังคมไทยในอดีตเปนสังคมแหงการพึ่งพิง อยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ วิถีชีวิตผูกพัน

กับธรรมชาติ และดํารงชีพดวยภูมิปญญาที่สืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุคน เปนความลงตัว

ระหวางมนุษยและธรรมชาติที่ตางเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน ตั้งแตขาพเจาลืมตาขึ้นมาดูโลก

จนกระทั่งจําความ   ไดน้ัน บานเกิดของขาพเจาเปนสังคมชนบทที่ใชชีวิตอยางเรียบงายและ

พึ่งพาอาศัยกัน วิถีชีวิตผูคน อิงอยูกับธรรมชาติบนรากฐานของเกษตรกรรม แตวันเวลาผานไป 

ไดลบรองรอยของอดีตเหลาน้ัน   ใหเลือนหายไปจากความทรงจํา วิถีชีวิตแบบเดิม ๆ และ     

ภูมิปญญาพื้นบานคอย ๆ ถูกกลืนไปดวยการไหลบาของวัฒนธรรมตะวันตกที่ครอบคลุมไป 

ทุกภาคสวน ไมเวนแมแตสังคมชนบท สําหรับสังคมเมืองการเปลี่ยนแปลงยิ่งเห็นชัดเจน วิถีชีวิต

ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปชนิดหนามือเปนหลังมือ ระบบทุนนิยมเขามามีบทบาท กระแส

บริโภคนิยมที่ดําเนินไปในทิศทางที่ผิดพลาด คือ มีการบริโภคมากกวา การผลิต ทําใหคนไทยฟง

เฟอฟุมเฟอยและเสียดุลการคาตางชาติจํานวนมหาศาล และคนไทยก็ไดรับบทเรียนราคาแพง 

เมื่อเศรษฐกิจที่เฟองฟูเขาสูยุคฟองสบูแตก วิกฤตการณทางเศรษฐกิจคร้ังใหญเมื่อป พ.ศ. 2540 

เปนจุดเปลี่ยนท่ีทําใหคนไทย ตองหันมาทบทวนอดีตที่ผานมา และดํารงชีพอยางเขาใจชีวิตมาก

ขึ้น เศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนแนวทางหน่ึงที่ไดรับความสนใจ ดวยความหวังที่จะรอดพนและ

ดํารงอยูอยางยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
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“เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต 

รากฐานความม่ันคงของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม 

ที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวมั่นเอง 

สิ่งกอสรางจะมั่นคงอยูไดก็อยูที่เสาเข็ม 

แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม 

และลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ําไป” 

 

(พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากวารสารชัยพัฒนา) 

 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ไมไดเปนเรื่องใหม แตเปนปรัชญาการ

ดําเนินชีวิตท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส  ช้ีแนะแกพสกนิกรมาโดยตลอด

ตั้งแตกอนเกิดวกฤตการณทางเศรษฐกิจ เพียงแต ณ เวลาน้ันหาคนเขาใจและเห็นความสําคัญ

ไดยากนัก โดย ครั้งแรกที่ไดยินคําน้ี จากสื่อตางๆ ขาพเจาเองก็ตีความคิดของตนเองวา คือ  

วิถีชีวิตท่ีทวนกลับไป ดํารงชีพอยางบรรพบุรุษในอดีตที่พึ่งพิงเฉพาะธรรมชาติเปนหลัก  

เปนสังคมพออยูพอกินไมเนนการ ทําการคา ซึ่งตอมาเมื่อขาพเจาอายุมากขึ้น ทําใหทราบวา

ความเขาใจของตนน้ันยังคลาดเคลื่อนอยูมากทีเดียว 

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระราชทานใน

วโรกาสตาง ๆ ซึ่งไดมีผูประมวลและกลั่นกรองเพื่อเผยแพร ตอสาธารณชนน้ัน ไดใหความหมาย

ของความพอเพียงวา  “ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมทั้งความจําเปนที่จะตองมีระบบ

ภูมิคุมกัน ในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก

และภายใน ทั้งน้ี จะตองอาศัยความรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนํา

วิชาตาง ๆ มาใชในการวางแผน และดําเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง 

พื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ ในทุกระดับใหมี

สํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความ

อดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง  ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจาก

โลกภายนอกไดเปนอยางดี”  
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ซึ่งแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงน้ีไดมีผูนําไปใชจนประสบความสําเร็จอยางมากมาย 

ในสังคมไทยที่ขาพเจาเคยไดยินช่ือเสียงก็มีหลายทาน แตทานหน่ึงซึ่งขาพเจาอยากนําเสนอ

เรื่องราวของทาน ณ โอกาสน้ี คือ ผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิม เกษตรกรผูริเริ่มการทําวนเกษตร      

ซึ่งยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงจนสามารถยืนหยัดอยางเขมแข็งบนโลกทุนนิยมไดอยางสม

ภาคภูมิ เน่ืองดวยเมื่อไมนานมาน้ีขาพเจามีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมวนเกษตรของทาน          

ซึ่งประกอบสัมมาชีพโดยใชการพึ่งตนเองเปนหลักเปนประสบการณตรงที่ขาพเจาไดมีโอกาสได

ไปพบปะพูดคุยกับบุคคลคุณภาพอยางทาน ซึ่งทานไดแลกเปลี่ยนแนวความคิดดี ๆ หลายอยาง

ที่ฟงแลวรูสึกวาดีมีเหตุผล และอยากนําไปประยุกตใชกับตัวเอง 

 

ผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิม เปนผูใหญบาน บานหวยหิน ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต  

จ.ฉะเชิงเทรา อาชีพเดิมของทานคือเปนนายหนาและพอคาคนกลาง กูเงินจากพอคาและ

ธนาคารมาใหชาวไรชาวนากู ตอมาตัดสินใจเปนเกษตรกรเต็มขั้นโดยเปนผูนํากลุมเกษตรกร 

ในพื้นที่ ทานเปนผูมีประสบการณโชกโชนในเรื่องการเกษตรแผนใหม มีพื้นที่ทําการเกษตรมาก

ถึง 200 ไร โดยเนนปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน มันสําปะหลังและฝาย ซึ่งชวงแรก ๆ ก็ประสบ

ความสําเร็จเปนท่ีนาพอใจ แตตอมาตองเผชิญกับภาวะตนทุนสูงและราคาผลผลิตตกต่ําก็กลาย 

เปนคนมีหน้ีสินไมแตกตางจากเพื่อนเกษตรกรจํานวนมาก จึงไดพยายามหาทางเอาชนะปญหา

ดวยวิธีการตาง ๆ เชน ขยายพื้นที่ทําไรออกไป หรือรวมกลุมเกษตรกร เพื่อเรียกรองใหมีการ

ประกันราคา แตก็ไมพบทางออกที่ดี จนในที่สุดทานก็หาขอสรุปไดวา การทําเกษตรแนบน้ี  

“ยิ่งทํามาก ยิ่งมีหน้ีมาก”ทานจึงทบทวนวิธีทํามาหากินใหมทั้งหมด ในที่สุดก็พบความจริงวา 

“การผลิตเพื่อมุงทํากินเองใชเอง ทําใหคนในอดีตพึ่งพาตนเองไดโดยไมตองเอาชีวิตผูกติดกับ

ระบบตลาด” ดวยความคิดเชนนี้ ผูใหญวิบูลยจึงตัดสินใจหันเหชีวิตออกจากการผลิตเพื่อหา

รายไดและปรับเปลี่ยนเปนการผลิตเพื่อ “ลดรายจาย” เพื่อการพึ่งพาตนเองในปจจัยสี่ และ

สรางหลักประกันชีวิตในระยะยาว 

ป พ.ศ. 2525 เปนจุดเริ่มตนของการแสวงหาทางเลือกใหม ผูใหญวิบูลยตัดสินใจขาย

ที่ดินประมาณ 200 ไรที่มี เพื่อปลดหน้ีสินใหหมดไป เหลือไวเพื่อเปนอยูอาศัยและทํากินเพียง  

9 ไรเศษ ทานเริ่มตนชีวิตใหมตามหลักการของวนเกษตรโดยมีแนวทางปฏิบัติคือ ในชวงแรกเรง

ปลูกพืชอาหารอายุสั้นที่เปนที่ตองการของตลาด เชน ขาวโพด ถั่ว แตงกวา มะระ โดยใช

แรงงานตนเองและครอบครัวเปนหลัก ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคในครอบครัวเอาไปขาย 

เพื่อนําเงินไปซื้อสิ่งจําเปนอื่น ๆ ทําไปไดสักระยะจึงคนพบวา ถาปลูกพืชกินไดไวมากเทาไหร 
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แมไมมีเงินติดบานเลยก็อยูไดไมเดือดรอน ตอมาหันมาปลูกพืชที่ทนตอโรคและแมลง เพื่อลด

การใชสารเคมี พรอมๆ กับปลูกสะสมสมุนไพรอยางจริงจัง ขณะที่ขาพเจาเดินชมภายในวน

เกษตรของทาน พบพืชหลายชนิดปลูกคละกัน ไมไดเปนสัดสวน และไมไดจัดแถวใหเปน

ระเบียบ ทานบอกวาตองการใหเหมือนปาธรรมชาติมากที่สุด ที่ดิน 9 ไรเศษ มีพรรณไม

หลากหลาย ทานปลูกทั้งไมผลและไมยืนตน หลายชนิดแซมกันไป โดยวัตถุประสงคเพื่อเปน

อาหาร เปนไมใชสอย และบางชนิดปลูกเพื่อสรางสมดุลธรรมชาติ ทําใหตนไมเจริญเติบโตไดดี 

และเปนการฟนฟูระบบนิเวศนในธรรมชาติดวย จุดเริ่มตนตรงน้ีเองเปนที่มาของวนเกษตรศูนย

การเรียนรูภาคตะวันออกในปจจุบัน 

หากเทียบเคียงหลักวนเกษตรของผูใหญวิบูลย จะเห็นไดวาเปนไปตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กลาวคือ 

1. ทานมีกรอบแนวคิดและปรัชญาการดําเนินชีวิตท่ียึดหลักความพอดีและปฏิบัติ 

ตนอยางเหมาะสม โดยใชวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรรพบุรุษเปนพื้นฐาน ซึ่งไมไดหมายถึงการยอน

อดีตกลับไปมีวิถีชีวิตแบบคนยุคโบราณ แตความพิเศษอยูที่ทานสามารถประยุกตภูมิปญญา

ดั้งเดิมใหเขากับยุคสมัยไดอยางลงตัว ทานมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

และมุงเนนการประกอบอาชีพเพื่อรอดพนจากภัยและวิกฤตเพื่อใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน

การพัฒนา 

2. แนวทางการทําวนเกษตรของทาน สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติไดกับ 

คนทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ ไมเฉพาะเกษตรกรเทานั้น เพราะแนวคิดของทานนั้นสอนใหคนเรา

เขาใจชีวิตมากขึ้น ไมตึงเครียดหรือหยอนยานกับชีวิตมากเกินไป เนนการปฏิบัติบนทาง 

สายกลาง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนมีเหตุมีผลตอทุกการกระทํา 

3. ความพอเพียงตามหลักวนเกษตรของทานมี 3 คุณลักษณะ พรอม ๆ กัน ไดแก 

 ความพอประมาณ หรือความพอดี ตามวิถีชีวิตของผูใหญวิบูลย ความ

พอดี  ไมไดหมายถึงการสมถะจนเกินไป แตคือการใชชีวิตอยางสบาย ๆ 

ไมอัตคัด ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น 

 ความมีเหตุผล ผูใหญวิบูลยบริหารจัดการเกี่ยวกับระดับความพอเพียง

อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุผลและปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจน

คํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นอยางรอบคอบ เน่ืองจาก

ชีวิตไดผานประสบการณ ทั้งในทางบวกและทางลบมากอน 
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 การมีภูมิคุมกันที่ดีเตรียมตัวพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง 

ตาง ๆ ผูใหญวิบูลยเปนผูหน่ึงที่เรียนรูจากความผิดพลาดในอดีตของ

ตนเอง แลวเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีชีวิตจนคนพบแนวทางที่ใชสําหรับตนเอง 

แตทานก็ไมประมาทในการดําเนินชีวิต เพราะโลกยุคน้ีหมุนเร็วยิ่งนัก  

การจะยืนอยูไดอยางมั่นคงจงตองคํานึงถึง ความเปนไปไดของสถานการณ

ตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนทั้งในปจจุบันและในอนาคตดวย 

4. ผูใหญวิบูลยเปนผูใชความรูคูคุณธรรมเปนพื้นฐานการดําเนินชีวิต แมทานจะจบ 

การศึกษาสามัญเพียงแคช้ัน ป.4 แตเปนผูใฝที่จะเรียนรูเพิ่มเติม ทั้งในและนอกระบบการศึกษา 

จึงมีความรอบรูทั้งดานวิชาการและประสบการณชีวิต สามารถเช่ือมโยงแนวคิด และความรู

อยางรอบคอบเพื่อประกอบการวางแผน และระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ นอกจากน้ี ทานยังได

ขยายผลในรูปแบบเครือขายความสัมพันธกัลยาณมิตรไปทั่วประเทศ จนไดรับการยกยองเปน 

“คนดีศรีสังคม” วนเกษตรของทานกลายเปนศูนยกลางการเรียนรูของบุคคลทั่วไป 

5. แนวทางปฏิบัติของผูใหญวิบูลย เปนการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืนพรอมรับการ 

เปลี่ยนแปลงในทุกดาน ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี ทานเปนผูสาธิตให

เห็นภูมิปญญาในการปรับตัวกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทานกลาทําในสิ่งที่คนสวนใหญ  

ยังไมเคยทํา แตเปนการกระทําที่สอดคลองกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมแตเดิมของไทย  

ทานเช่ือมั่นในอุดมการณวนเกษตรวา เปนทางออกที่เหมาะสม และมีคุณคานานาประการ 

ทั้งตอตัวทานเองและสังคม หลักความพอเพียงในการดํารงชีวิต  จึงเปนหลักสากลที่สามารถ

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดกับ คนทุกกลุม ไมใชเฉพาะเกษตรกร ตัวขาพเจาแมปจจุบัน

ไมไดประกอบอาชีพเกษตรกรรม และดําเนินชีวิตในเมืองใหญ อยางกรุงเทพมหานคร  

ก็เช่ือมั่นวาหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมี

ประโยชนกับตัวเองมาก  เมื่อผนวกกับประสบการณที่ตนเองไดรับ จากการเปลี่ยนความคิดเห็น

กับผูมีประสบการณชีวิตหลาย ๆ ทาน ทําใหไดขอสรุปกับตนเองวา แมเราอยูในสังคมเมืองแตก็

สามารถมีวิถีชีวิตที่พอเพียงไดเชนเดียวกัน ซึ่งความพอเพียงของคนเราน้ันยอมแตกตางกัน

ออกไปแลวแตความตองการและวิถีชีวิตของแตละคน 

อยางไรก็ตามเราตองมีชีวิตอยูอยางคนที่เตรียมพรอมและเขาใจชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

เปนเครื่องมือท่ีสรางสมดุลแหงชีวิตใหกับคนเราได สมดุลชีวิตจะทําใหคนเราประสบความสําเร็จ

ในชีวิตอยางแทจริง ซึ่งผูที่ขาพเจาใหความเคารพ นับถือทานหน่ึงไดใหแงคิดกับขาพเจาวา
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ความสําเร็จในชีวิตอยางแทจริงน้ันไมไดวัดกันที่จํานวนเงินในกระเปา หรือตําแหนงหนาที่การ

งานสูง ๆ แตดูไดจากการบริหารจัดการหลักสําคัญ 3 อยางไดอยางสมดุล น่ันคือ 

1. มีเงิน มีรายไดเพียงพอเลี้ยงครอบครัว เพื่อใหตนเองและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

โดยไมจําเปนตองด้ินรนแสวงหาเงินทองเพื่อความร่ํารวย ผูที่มีเงินทองมากมายแตไมมีเวลาหา

ความสุขใหกับชีวิต เงินที่มีอยูก็ไมมีประโยชนอะไร 

2. มีเวลาใหกับตนเองและครอบครัว เพื่อสรางสายสัมพันธอันดีระหวางกัน  

เมื่อครอบครัวเขมแข็ง ยอมสงผลตอความแข็งแกรงของสังคมตามไปดวย ตนทุนเวลาเปนสิ่งที่

สําคัญที่เราทุกคนไมควรมองขาม เพราะเวลาที่ผานไปแลว เราไมสามารถเรียกกลับคืนมาได 

และเปนตนทุนที่มีอยูจํากัดและถดถอยไปเรื่อย ๆ 

3. มีสุขภาพที่ดี สุขภาพเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคนเรา เพราะเปนตนทุนที่ 

นําไปใชแลกเปลี่ยนสิ่งจําเปนอื่นๆ ในชีวิต ในวัยหนุมสาวคนเรามักใชความมีสุขภาพดีไปแลกกับ

การทํางานเพื่อใหมีเงินมีรายไดมาก ๆ โดยลืมคํานึงถึงสุขภาพที่สูญเสียไป สุขภาพที่ดียอมนํา

ความสุขมาสูผูเปนเจาของ หากเมื่อไรตัวเรา มีปญหาสุขภาพ ความสุขท่ีมีอยูก็คงมลายไปเพราะ

คุณภาพชีวิตท่ีดีหมายรวมถึงการมีสุขภาพกายและจิตที่แข็งแรงดวย 

ดังน้ันสังคมน้ีจะสงบสุขไดตองเกิดจากแนวความคิดที่เขาใจชีวิตของคนในสังคมดวย  

แตนอยคนนักที่จะเขาใจแกนของความสําเร็จอยางแทจริงน้ี ตัวขาพเจาโชคดีที่ความรูและ

ประสบการณจากผูอื่นเปนครูที่ทําใหเราไดแนวทางที่ดี โดยไมจําเปนตองเสียเวลาลองผิดลองถูก

ดวยตนเอง อยางไรก็ตามเราตองเขาใจตนเองกอนวาวิถีชีวิตแบบไหนที่เหมาะกับตัวเราและ

ประยุกตความรูเหลาน้ีใหเขากับวิถีชีวิตแบบที่เราตองการ รากฐานของเศรษฐกิจพอเพียงที่

ขาพเจาไดศึกษา เปรียบไดกับรากแกวของตนไมที่คอยพยุงลําตนใหแข็งแรงเพื่อแตก

กิ่งกานสาขา ทําใหชีวิตทุกยางกาวของขาพเจามีความเช่ือมั่น และมีเปาหมายที่ชัดเจนวาจะทํา

อะไร เพื่อสรางหลักประกันที่มั่นคงไมเพียงแตใหกับตัวเองเทาน้ัน และเปนการสรางรากฐาน

ทางความคิดเพื่อคนรุนหลังไดสืบทอดเจตนารมณเหลาน้ีตอไป ดังพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงเห็นวาการดํารงชีวิตอยางพอเพียงจะเปนวิถีทางที่จะสราง

ประโยชนสุขแกประชาขนชาวไทยจึงสงเสริมแนวความคิดน้ีเรื่อยมา ทรงทุมเทโดยไมเห็นแก

ความเหนื่อยยากเพื่อใหสมดังพระราชปณิธานวา 

“เราจะครองแผนดินโดยธรรมเพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”(อรทัย  พววงแกว.”

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงที่ขารูจัก,2550.) 
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บทที่5 

การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เพือ่การสรางรายได อยางมัน่คง มั่งคั่ง และยัง่ยืน 

 

เรื่องที่ 1  แนวทางการประกอบอาชีพ 

 อาชีพหมายถึงชนิดของงานหรือกิจกรรมของบุคคลประกอบอยู เปนงานที่ทําแลวไดรับ

ผลตอบแทนเปนเงินหรือผลผลิต 

 อาชีพตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ งานที่บุคคลทําแลวไดรับ

ผลตอบแทนเปนเงินผลผลิต  โดยยึดหลัก 5 ประการ  ท่ีสําคัญในการดําเนินการ ไดแก ทางสาย

กลางในการดําเนินชีวิต  

   1.  ทางสายกลางในการดํารงชีวิต 

  2.  มีความสมดุลระหวางคน ชุมชนและสิ่งแวดลอม 

  3.  มีความพอประมาณ พอเพียงในการผลิต การบริโภคและการบริการ 

  4.  มีภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

  5.  มีความเทาทันสถานการณชุมชน สังคม    

 แนวทาง กระบวนการประกอบอาชีพของผูเรียนที่ไมมีอาชีพตองเขาสูอาชีพใหม  และผู

ที่มีอาชีพอยูแลวตองการพัฒนาอาชีพเดิม ผูเรียนจะตองเปนนักริเริ่ม  รอบรู  คิดคน พัฒนา  

ชอบความอิสระ มีความมุงมั่น มั่นใจ พรอมที่จะเสี่ยง ทํางานหนัก  ขยัน อดทน คิดกวาง  

มองลึก มีความรูเขาใจในอาชีพที่ตนเองทําอยางดี  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ มีมนุษย

สัมพันธที่ดี ยิ้มแยมแจมใส มีจิตบริการ ใชขอมูลหลายดานศึกษาสภาพแวดลอม ปจจัยที่จะทํา

ใหการประกอบอาชีพประสบผลสําเร็จ   

 แนวทางการประกอบอาชีพ  แบงออกได 2 แนวทางคือ 

  1. การเขาสูอาชีพใหม 

  2. การพัฒนาอาชีพเดิม 

 ทั้ง 2 แนวทางน้ี การที่จะประกอบอาชีพไดผลดีมีความตอเน่ือง มีโอกาสประสบ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคตองพิจารณาสิ่งตอไปน้ี 
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 1. พิจารณาศักยภาพหลักชุมชน 5 ดาน ประกอบการตัดสินใจ ไดแก 

  1.1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

  1.2. ศักยภาพของภูมิอากาศ 

  1.3. ศักยภาพของภูมิประเทศ 

  1.4. ศักยภาพดานทําเลที่ตั้ง 

  1.5. ศักยภาพดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  

  ศักยภาพหลักของชุมชนทั้ง 5 ดานน้ี ถือเปนตนทุนที่สําคัญ ซึ่งผูประกอบอาชีพ  

ไมจําเปนตองใชเงินซื้อหามาเปนสิ่งที่เรามีอยูแลว จึงมีความจําเปนที่ผูศึกษาจะตองนําตนทุน

ดังกลาวมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการประกอบอาชีพ  อยางไรก็ดียังตองพิจารณา

องคประกอบอื่นอีก 

 2.  การนํากระบวนการ “คิดเปน” มาใชในการวิเคราะหขอมูลความพรอม   

กอนตัดสินใจ ประกอบอาชีพ 3 ดาน ดังน้ี 

  2.1. การวิเคราะหตนเอง 

  2.2. วิเคราะหสภาพแวดลอมของครอบครัว ชุมชน วิถีชีวิต ทรัพยากรในทองถิ่น  

ทําเลที่ต้ัง  

 2.3. วิเคราะหความรูทางวิชาการ 

ขอควรคํานึงในการตัดสินใจประกอบอาชีพ 

 1.  การตัดสินใจประกอบอาชีพโดยใชขอมูลอยางเหมาะสม 

 2.  มีความรูวิชาชีพนั้นๆ 

 3.  มีทุน แรงงาน และสถานที่ 

 4.  มีวิธีการปฏิบัติงานและจัดการอาชีพ 

 5.  มีกลวิธีการขาย การตลาด 

 6.  มีการจัดการการเงินใหมีเงินสดหมุนเวียนสามารถประกอบอาชีพไปไดอยางตอเน่ือง     

ไมขัดของ 

 7.  การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายเพื่อใหทราบผลการประกอบการ 
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 8.  มีมนุษยสัมพันธและมีจิตบริการ   

 9.  มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

 

เรื่องที่ 2. การสรางงานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  5 กลุมอาชีพใหม 

  การสรางงานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจะวิเคราะหแบงกลุม 5 

กลุมอาชีพใหมเปนดานการผลิตกับดานการบริการดังน้ี 

กลุมอาชีพ ดานการผลิต ดานการบริการ 

1. เกษตรกรรม 1. แปรรูปผลผลิต 

    - อาหารหลัก 

    - อาหารวาง    - ขนม 

    - เครื่องด่ืม (นํ้าตะไคร กระเจี๊ยบ 

ใบเตย ขิง สัปปะรด เสาวรส ฯลฯ) 

2. เพาะเห็ด (แปรรูป) 

3. เพาะพันธุไม 

4.การเลี้ยงไกไข 

5. ขยายพันธุพืช 

6. ปลูกสมุนไพร 

   * พืช ตนไม ตัวอยางการ

ตกแตงตนไม การจัดดอกไม

ประดับในงานมงคล งานศพ 

การดูแลตนไม การจัดสวน   

   *  สั ต ว  เ ช น  เลี้ ย งสุ นั ข  

การดูแลตัดขน 

 

 

 

 

2. อุตสาหกรรม (ใน

ครอบครัว) 

1. ไมนวดเทา ไมกดเทา 

2. ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว 

3. ผลิตเคร่ืองประดับทํามือ 

4. ผลิตสินคาจากวัสดุเหลือใช 

5. รองเทาแตะ เครื่องใช ประดับ

ตกแตง 

6. ตะกราจากกาบหมาก  

7. เกาอี้ทางมะพราว 

*  บรรจุสินคา 

*  สงสินคาตามบาน   

ราน  โดยใชจักรยานยนต 

*  ประกอบสินคา/ผลิตภัณฑ 

เชน ประกอบชอดอกไม 

3. พาณิชยกรรม 1. นํ้าเตาหูกับ ปาทองโก 

2. เครื่องด่ืม นํ้าเตาหู กาแฟ 

3. ผลิตปุยชีวภาพ นํ้าหมัก 

*  การขายตรง 

*  การขายปลีก 

*  การขายสง 
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กลุมอาชีพ ดานการผลิต ดานการบริการ 

4. ดานความคิด

สรางสรรค 

1. ออกแบบบรรจุภัณฑ 

 (ผา กระดาษ พลาสติก ฯลฯ) 

2. ออกแบบเครื่องใชตางๆ  

(ดวยวัสดุเหลือใช) 

3. ออกแบบเฟอรนิเจอร 

4. ดนตรีพื้นบาน (โปงลาง อังกะลุง) 

5. การออกแบบเครื่องประดับ 

*  บริการผูกผาตบแตงงานพิธี

ตาง ๆ 

*  ลําตัด หมอลํา 

*  รองเพลงพื้นบาน 

*  เปาขลุย 

5. การอํานวยการและ

อาชีพเฉพาะทาง 

การแพทยทางเลือก (การนวดแผน

ไทย ผอนคลาย บําบัด รักษา) 

*  หัวหนางาน 

*  Organizer รับจัดงาน 

วันเกิด ฉลองงานแตง 

*  รับตกแตงสถานที่ 

 

เรื่องที่ 3  แนวทางการประกอบอาชีพใหประสบผลสําเร็จ 

 3.1 มีความรู คือ ตองรอบรู รอบคอบและระมัดระวัง 

    ความรอบรู  มีความหมายมากกวาคําวา ความรูคือนอกจากจะอาศัยความรูในเชิง

ลึกเกี่ยวกับงานที่จะทําแลว ยังจําเปนตองมีความรูในเชิงกวาง ไดแกความรู ความเขาใจ 

ในขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมและสถานการณที่เกี่ยวพันธกับงานที่จะทําทั้งหมด 

   ความรอบคอบ  คือ การทํางานอยางมีสติ  ใชเวลาคิดวิเคราะห  ขอมูลรอบดาน 

กอนลงมือทํา ซึ่ งจะลดความผิดพลาด ขอบกพรองตาง ๆ ทําใหงานสําเร็จไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ใชตนทุนต่ํา 

   ระมัดระวัง  คือ ความไมประมาท ใหความเอาใจใสในการทํางานอยางตอเน่ือง 

จนงานสําเร็จ ไมเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน หรืออุบัติเหตุอันไมควรเกิดข้ึน 

 3.2  คุณธรรมที่สงเสริมการประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จ คือ ความซื่อสัตย 

สุจริต ขยัน อดทน แบงปนการประกอบอาชีพตองสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคล สังคมและ

สิ่งแวดลอมอยางหลีกเลี่ยงไมได  เพื่อใหการประกอบอาชีพประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

ไดรับการสนับสนุนจากผูเกี่ยวของ ผูรวมงาน และลูกคา ผูประกอบอาชีพตองมีคุณธรรม 

ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน ความขยัน อดทน  คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทําหนาที่
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การงาน การประกอบอาชีพอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ  ความขยันตองปฏิบัติควบคูกับการใช

สติปญญา แกปญหาจนงานเกิดผลสําเร็จผูที่มีความขยัน  คือผูที่ตั้งใจประกอบอาชีพอยาง

จริงจังตอเน่ือง  ในเรื่องท่ีถูกท่ีควร มีความพยายามเปนคนสูงาน ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค 

รักงานท่ีทํา ตั้งใจทําหนาที่อยางจริงจัง 

  ซื่อสัตย  คือ การประพฤติตรง ไมเอนเอียง จริงใจไมมีเลหเหลี่ยมผูที่มีความซื่อสัตย 

คือผูที่ประกอบอาชีพตรงไปตรงมา ไมคดโกง ไมเอาเปรียบผูบริโภค ไมใชวัตถุที่เปนอันตราย 

และคํานึงถึงผลกระทบกับสภาพแวดลอม 

  ความอดทน  คือ การรักษาสภาวะปกติของตนไวจะกระทบกระทั่งปญหาอุปสรรคใด 

ผูมีความอดทน ในการประกอบอาชีพ นอกจากจะอาศัยปญญาแลว ลวนตองอาศัย ขันติหรือ

ความอดทนในการตอสูแกไขปญหาตางๆ ใหงานอาชีพบรรลุความสําเร็จดวยกันทั้งสิ้น 

  การแบงปน/การให  คือ การแบงปนสิ่งที่เรามี หรือสิ่งที่สามารถใหแกผูอื่นไดและ

เปนประโยชนแกผูที่รับ การใหผูอื่นที่บริสุทธิ์ใจไมหวังสิ่งตอบแทนจะทําใหผูใหไดรับความสุข 

ที่เปนความทรงจําที่ยาวนาน 

  การประกอบอาชีพโดยขยัน อดทน ซื่อสัตย รูจักการแบงปนหรือใหสิ่งตาง ๆ ที่

สามารถใหไดแกลูกคาและชุมชนของเรายอมไดรับการตอบสนองจากลูกคาในดานความเชื่อถือ 

 3.3  ขอดีของการประกอบอาชีพอิสระ 

      1.  จัดตั้งงายประกอบอาชีพไดรวดเร็ว 

      2.  มีคาใชจายและตนทุนต่ํา 

      3.  มีความใกลชิดกับลูกคา สื่อสารไดทันที โฆษณาปากตอปาก 

      4.  มีความคลองตัวสูง ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงไดรวดเร็ว 

      5.  สามารถขอรับการสนับสนุนดานการเงินจากองคกรทองถ่ินไดและ 

      6.  มีแหลงเงินทุนกูเพื่อขยายกิจการไดงาย เชน ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส . 

และสถาบันการเงินในหมูบาน 



๕๑ 

 

กิจกรรมทายเลม 
กิจกรรมที่  1.  ใหทานวาดภาพการจัดแปลงที่ดินตามหลักทฤษฎีใหม 
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กิจกรรมที่  2.   จงเลาประสบการณการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาพอสังเขป 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่  3. ในการทําการเกษตรของทาน  ไดมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาชวย

อยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่  4.   ใหทานคิดและเขียนอธิบายการกระทําของตนเองที่คิดวาทํามากเกินไปหรือ 

     นอยเกินไป  ในดานตาง ๆ ตอไปนี้  แลวปรับปรุงตนเองโดยบันทึกผลการ 

  ปรับปรุงตนเองในทุกสัปดาห เปนระยะเวลา  2  เดือน 

 

การประมาณตนดานตาง ๆ การกระทําที่มาก/นอย

เกินไป 

บันทึกการปรับปรุ ง

ตนเอง 

 

1.  ดานการกิน 

 

 

 

 

  

2.  ดานการพักผอน 

และออกกําลังกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ดาน  การพูด  การฟง 

การอาน 

 

 

 

 

  

4.  ดานการทํางานและการ

เรียนรู 
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5.   ดานการประหยัด อดออม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่  5.   ทานไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของชุมชนกิจกรรมใดบาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่  6.  จงอธิบายวิธีการรักษาสิ่งแวดลอมภายในชุมชนของทาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่  7.   ใหทานบันทึกรายการนําฝากคานิยมความสามัคคีและการเห็นประโยชน 

  สวนรวม ระยะเวลา  2  เดือน 

ธนาคารคานิยมความสามัคคีและการเห็นประโยชนสวนรวม   

ใบรายการนําฝากคานิยม 

วันที่ฝาก คานิยมที่ฝาก สิ่งที่ทํา (ทําอะไร ทําอยางไร เกิดผล

อะไร) 

ดอกเบี้ยที่ได 

(คะแนน) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

หมายเหตุ    ดอกเบี้ยท่ีไดเปนการใหคะแนนตัวเองของผูบันทึก 
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กิจกรรมที่  8. จงอธิบายวิธีการแสวงหา  และใชความรูในการทํางานของทานมาพอ 

เขาใจ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................  
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กิจกรรมที่  9.  ใหทานเลือกงานที่ตั้งใจจะทําขึ้นมา  1  งาน  แลววางแผนงาน   

ลงมือปฏิบัติและบันทึกผลการ  ปฏิบัติงาน 

 

แผนงานที่ตั้งใจจะปฏิบัติ 

งานท่ีตั้งใจจะทํา 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ขั้นตอนที่จะทํางานน้ัน 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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ความรูที่จําเปนในการทํางานน้ัน และแหลงความรูที่จะตองไปหา 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

บันทึกการปฏิบัติ 

ผลการหาความรู 

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................
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๖๑ 
 

ผลการใชความรูในการทํางาน 

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

การเรียนรูที่ไดจากประสบการณการทํางาน 
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...................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 
 

กิจกรรมที่ 10  ใหทําเครื่องหมายถูก  () หนาขอที่เห็นวาถูก   และทําเครื่องหมายผิด 

()  หนาขอที่เห็นวาผิด 

 

................ 1. การชวยตนเอง (Self – help) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชุมชนคนหาปญหา 

รับสมัครสมาชิกและใหบริการกันเองโดยรับความชวยเหลือจากภายนอก           

ใหนอยที่สุด 

................ 2. การทํางานรวมกัน (Co production) หมายถึงการจัดต้ังกลุมองคกรในชุมชน    

    ขึ้นมารับผิดชอบกิจกรรมรวมกับหนวยงานภาครัฐ 

................ 3. การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกปญหาชุมชนดาน จิตใจดานสังคม 

                 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและดานเทคโนโลย ี 

................ 4. ชวยแรงผูอื่นโดยไมตองเอยขอ 

................ 5  มีแขกมาเยี่ยมบานทําเฉยไมมีนํ้าทามาตอนรับ 

................ 6. เพื่อนบานทุกคนไปชวยเตรียมงานบุญที่วัดแตเรากลับนอนอยูที่บานเฉยๆ 

................ 7.  แผนปฏิบัติการของชุมชนควรช้ีใหเห็นถึงเด๋ียวน้ีชุมชนเปนอยางไรเมื่อสิ้นสุดแผน 
   แลวตองการที่จะเปนอยางไรจะไดอะไรจากการเปลี่ยนแปลง 

................ 8. ปญหาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดแก ปญหามลภาวะตาง ๆ 

   การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของมูลฝอยกับธรรมชาติตางๆ 

................ 9. ปญหาดานสังคมการเมืองการปกครองไดแก การเกิดอาชญากรรมแหลงอบายมุข

     ความขัดแยงทางการเมืองกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งในระดับตางๆ 

.................10. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรูจักใชและจัดการอยางฉลาดและ 
    รอบคอบ /เลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด/ฟนฟู 
    ทรัพยากร เพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด 

 

เฉลยกิจกรรมทายบทกิจกรรมที่ 10  

 

ขอ 1. () ขอ 2.() ขอ 3.() ขอ 4.() ขอ 5.() 

ขอ 6. ()   ขอ 7.() ขอ 8.() ขอ 9.() ขอ.10.() 

 



๖๓ 
 

กิจกรรมที่ 11 ใหผูเรียนแบงกลุม 5-10 คน ใหวิเคราะหสถานการณโลกวาเหตุใดประเทศที่มีความ

เจริญกาวหนาอยางประเทศสหรัฐอเมริกาจึงประสบปญหาเศรษฐกิจตกต่ําใหผูเรียนบันทึกสาเหตุ 

ที่ทําใหภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลก 
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๖๔ 
 

บรรณานุกรม 
 

คณะอนุกรรมการขับเคลี่อนเศรษฐกิจพอเพียง.  เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. กรุงเทพฯ :  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550. 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.  การสรางขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

พอเพียง. (พิมพครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ, 2548. 

สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน.  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.แนวทางการ 
 จัดการศึกษานอกโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนโดยกระบวนการการ 

 ศึกษานอกโรงเรียน. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัดโรงพิมพอักษรไทย   

 (นสพ.ฟาเมืองไทย).  2550. 

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง.  สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน.สํานักงาน 

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.กระทรวงศึกษาธิการ.หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ 

 เกษตรกร. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง.2549.  (เอกสารอัดสําเนา) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 

 เศรษฐกิจพอเพียง.  นานาคําถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.  2548. 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ.เศรษฐกิจ 

 พอเพียง. 2547. จตุพรสุขอินทร และมังกโรทัย. “สรางชีวิตใหมอยางพอเพียงดวย 

 บัญชีครัวเรือน” เดลินิวส   หนา 30  ฉบับวันจันทรท่ี  20  เมษายน  พ.ศ. 2522. 

จินตนากิจมี.  “เกษตรพอเพียงแหงบานปาไผ”.  มติชนหนา 10 ฉบับวันเสารที่  28  มีนาคม  

 พ.ศ. 2552. 

นพกนก  บุรุตนันท,  การพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง.   

  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร:  2550. 

 

 



๖๕ 
 

ผกาพันธ วัฒนปาณี.   “การจัดกระบวนการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการ 

ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจในครัวเรือน”. เอกสารอัดสําเนา, ๒๕๕๓. 

เอกรินทร สี่มหาศาลและคณะคุณธรรมนําความรูสู.....เศรษฐกิจพอเพียงป.6.  กรุงเทพฯ :  

 บริษัทอักษรเจริญทัศน อาทจํากัด. มปพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

คณะผูจัดทํา 
 

ที่ปรกึษา 

1. นายสุรพงษ  จําจด   เลขาธิการ  กศน. 

2. นายประเสริฐ  หอมดี  รองเลขาธิการ  กศน. 

3. นางตรีนุช  สุขสุเดช  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. นายวิเชียรโชติ  โสอุบล  ผูอํานวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5. นายทรงเดช  โคตรสิน  รองผูอํานวยการ สถาบัน กศน. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผูเรียบเรียง 

1. นางสาวฐิติพร  บุทธิจักร  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหวานใหญ 

2. นางเพชรรัตน  แกวเหลายูง รองผูอํานวยการ ศฝช. มุกดาหาร 

3. นางสุทิน  ลุนาวัน   ครูอาสาฯ ศฝช. มุกดาหาร 

ผูตรวจและบรรณาธกิาร 

1. นางนิทรา  วสุเพ็ญ   ครูชํานาญพิเศษ สถาบัน กศน. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. นางสุวิมล  ทรงประโคน  ครูชํานาญพิเศษ สถาบัน กศน. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. นางสาววิภานิตย  สุขเกษม  ครูชํานาญพิเศษ สถาบัน กศน. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผูพิมพตนฉบับ 

1. นางสาวฐิติพร    บุทธิจักร  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหวานใหญ 

2. นางเพชรรัตน  แกวเหลายูง รองผูอํานวยการ ศฝช. มุกดาหาร 

3. นางสุทิน   ลุนาวัน   ครูอาสาฯศฝช. มุกดาหาร 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป   กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

   และการศึกษาตามอัธยาศัย 



๖๗ 
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