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คํานํา 

 

 หนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 โดยสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

ไดกําหนดกรอบสาระการเรียนรู   ออกเปน 5 สาระ ดังนี้ 

 1. ทักษะการเรียนรู 

 2. ความรูพืน้ฐาน 

  2.1 วิชาภาษาไทย 

  2.2 วิชาภาษาตางประเทศ 

  2.3 วิชาคณติศาสตร 

  2.4 วิชาวิทยาศาสตร 

 3. การประกอบอาชีพ 

 4. ทักษะการดําเนินชีวติ 

 5. การพัฒนาสังคม 

 ในหนังสือเลมนี้แบงเนื้อหาตามรายละเอียด คําอธิบายรายวิชา   โดยศึกษาจาก

สาระและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว  กอนที่จะศึกษาควรศึกษา คําชี้แจงการใช

หนังสือเรียน และทําแบบทดสอบ เพื่อเปนการทดสอบความรู เมื่อศึกษาจบ ผูเรียน

สามารถฝกทักษะ โดยการทําใบงาน หรือกิจกรรมทายบทเรียน  เพื่อประเมินความรูความ

เขาใจในการศึกษา   

 สํานักพิมพ ลอง ไลฟ เอ็ด มุงหวังใหผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ 

ศักยภาพในการศึกษาคนควาหนังสือเรียนนี้ เพื่อนําไปใชในการเรียนรู และใชใน

ชีวิตประจําวัน   ตลอดจนผูสนใจทุกทาน 

 

สํานักพิมพ ลอง ไลฟ เอ็ด 
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คําชี้แจง 

การใชหนงัสือเรียน  สํานักพิมพ ลอง ไลฟ เอ็ด 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช 2551 
 

 ผูเรียนทุกคนควรมีความเขาใจกอนการศึกษาหนังสือเรียนของสํานักพิมพ 

ลอง ไลฟ เอ็ด  ในทุกสาระการเรียนรู  เพื่อใหมีประสิทธิภาพตอตัวผูเรียนเอง หนังสือ            

ทุกเลมไดศึกษาจากผังมโนทัศน มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง             

อยางถองแท  ดังนั้นผูเรียนควรปฏิบัติ  ดังนี้ 

 1.  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ขอบขายเนื้อหา           

การประเมินผล   ผูเรียนทุกคนควรศึกษาทําความเขาใจกอน 

 2.   ในทุกบทเรียนมีใบงานใหผูเรียนไดฝกทักษะ   เพื่อพัฒนาความรู           

ความเขาใจทักษะการคิดวิเคราะห  สังเคราะห   และการประเมินคา เพื่อพัฒนาตนเอง           

โดยใบงานจะมีความหลากหลาย ขึ้นอยูกับขอบขายเนื้อหาในแตละบท 

 3.  ผูเรียนควรทําแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบวาตนเองศึกษาจากหนังสือ  

เรียนเลมนี้แลวมีความรู  ความเขาใจมากนอยเพียงใด 

 4.   ในการศึกษาหนังสือเรียนของสํานักพิมพ ลอง ไลฟ เอ็ด นอกจาก

ผูเรียนไดรับการเรียนรูจากในชั่วโมงการเรียนแลว   ยังสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 

 สํานักพิมพ ลอง ไลฟ เอ็ด หวังเปนอยางยิ่งวาผูเรียนปฏิบัติตามคําชี้แจง

ขางตนแลว จะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูที่ดี และสามารถนําความรูที่

ไดมาพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตอไป 
 

สํานักพิมพ ลอง ไลฟ เอ็ด 
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เรื่องที่ 1 

ความพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพยีง (ทช21001) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

เรื่องที่ 4 

สรางเครือขายดําเนินชีวิต 

แบบพอเพียง 

เรื่องที่ 2 

ประกอบอาชีพอยาง

พอเพียง 

เรื่องที่ 3 

การวางแผนประกอบอาชีพ

แบบพอเพียง 



 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 รู   เขาใจ ยอมรับ เห็นคุณคาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ

ประยุกตใชในการประกอบอาชีพและมีภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว  

และชุมชนอยางมีความสุข    

 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. ผูเรียนเขาใจประวัติ ความเปนมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง  

 2. ผูเรียนสามารถนําหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันได 

 
ขอบขายเนื้อหา 

 1.  ความเปนมา  ความหมาย หลักแนวคิด จุดมุงหมายสําคัญของเศรษฐกิจ

พอเพียง  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  การแสวงหาความรู 

 
การวัดผลและประเมินผล 

 1.  วัดผลและประเมินผลจากสภาพความเปนจริง สังเกตจากการถามตอบใน

ชั้นเรียน 

 2.  จากกิจกรรมการเรียนรู 

 3.  จากใบงาน 
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 “...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชยวา

เมืองไทยไมมีสิ่งทีท่ันสมัย  แตเราอยูอยางพอมีพอกนิ และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่

จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบและทํางานตั้งจิตอธิษฐานดังปณิธานในทางนี้ที่

จะใหเมืองไทยอยูแบบพอมีพอกินไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน 

มีความสงบ  เปรียบกับประเทศอื่น ๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอด

ยิ่งยวดได...” 

 ที่มา : พระราชดํารัส  4  ธันวาคม 2517   

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย 
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 ผลจากการใชแนวทางการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัย ไดกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงแกสังคมไทยอยางมากในทุกดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง 

วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดลอม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความ

สลับซับซอนจนยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธได เพราะการเปลี่ยนแปลง

ทั้งหมดตางเปนปจจัยเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน 

 สําหรับผลของการพัฒนาในดานบวกนั้น ไดแก การเพิ่มขึ้นของอัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคตาง ๆ ระบบสื่อสารที่

ทันสมัย หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอยางทั่วถึงมากขึ้น แตผลดานบวก

เหลานี้สวนใหญกระจายไปถึงคนในชนบท หรือผูดอยโอกาสในสังคมนอย แตวา 

กระบวนการเปล่ียนแปลงของสังคมไดเกิดผลลบติดตามมาดวย เชน การขยายตัวของรัฐ

เขาไปในชนบท ไดสงผลใหชนบทเกิดความออนแอในหลายดาน ทั้งการตองพึ่งพิงตลาด

และพอคาคนกลางในการสั่งสินคาทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ

ความสัมพันธแบบเครือญาต ิและการรวมกลุมกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่

เคยมีอยูแตเดิมแตกสลายลง ภูมิความรูที่เคยใชแกปญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูก

ลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป 

 สิ่งสําคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดํารงชีวิต ซึ่งเปนเงื่อนไขพื้นฐานที่ทําให

คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดําเนินชีวิตไปไดอยางมีศักดิ์ศรีภายใตอํานาจและความมี

อิสระในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให

ตนเองไดรับการสนองตอบตอความตองการตาง ๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการ

ปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือวาเปนศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและ

สังคมไทยเคยมีอยูแตเดิม ตองถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปญหาฟองสบู

1.1 ความเปนมาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความเปนมา ความหมาย หลักแนวคิด 1. 
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และปญหาความออนแอของชนบท รวมทั้งปญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ลวนแตเปนขอพิสูจน

และยืนยันปรากฏการณนี้ไดเปนอยางดี 

 ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่  18  กรกฎาคม พ.ศ. 2517  

โดยเริ่มตนจากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงเนนความสําคัญในการพัฒนาประเทศแบบสรางพื้นฐานคือ 

“ความพอมี พอกิน พอใช ” 

 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2517 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิ

ดาลัย พระองคมีพระราชดํารัส ทรงเนนคําวา “พอมีพอกิน” ดังนั้นคําวา “เศรษฐกิจ

พอเพียง จึงมาจากจุดเริ่มตนวา พอมีพอกิน พอใช” นั่นเอง  

 ในครั้งแรกคําวาเศรษฐกิจพอเพียง สังคมโดยทั่วไปยังสับสนและไมเขาใจกัน

อยูมาก พระองคจึงทรงปฏิบัติจริงดวยโครงการพระราชดําริตาง ๆ เชน โครงการตาม  

พระราชประสงค โครงการเกษตรตามทฤษฎีใหม โครงการหลวง โครงการตาม

พระราชดําริ เปนตน ปจจุบันนี้  คําวาเศรษฐกิจพอเพียง มีผูรูและไดรับการยอมรับจาก

สังคมอยางกวางขวาง รัฐบาลจึงนําไปเปนหลักปรัชญาในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่ 9  
 

  
 

 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง วิธีการดําเนินชีวิตของคน โดยการพึ่งตนเอง มี

ความประหยัดพัฒนาตนเองใหมีการเรียนรู ภูมิปญญา สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน รูจักใช

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีคุณคาอยางยั่งยืน มีจิตสํานึกที่ดีตอตนเองและ

สังคม ชวยเหลือเกื้อกูลกันถือเปนแนวทางที่คนไทยจะตองรูเพื่อนําไปปฏิบัติในการ

ดําเนินชีวิต  โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนที่กําลังเปนกําลังของประเทศในอนาคต 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดํารัสแกคณะบุคคลที่เขาเฝา 

เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม 2541 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย 

สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  

1.2  ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง 
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 “.....คําวาเศรษฐกิจพอเพียงไมมีในตํารา ไมเคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง มี

อยางอื่นแตไมใชคํานี้  ปที่แลวพูดวาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะหาคําอื่นไมได  และไดพูด

อยางหนึ่งวา  เศรษฐกิจพอเพียงนีใ้หปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว  ไมตองทั้งหมดหรือแมเศษหนึ่ง

สวนสี่ก็พอ ในคราวนั้นเมื่อปที่แลวนึกวาเขาใจกัน  แตเมื่อไมนาน  เดือนที่แลว มีผูที่ควร

จะรู  เพราะวาไดปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนามาชานานแลว  มาบอกวาเศรษฐกิจพอเพยีงนีด้ี

มาก  แลวก็เขาใจวาปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น  หมายความวา  ถาทําไดเศษหนึ่ง

สวนสี่ของประเทศก็จะพอ  ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และทําไดเพียงเศษหนึ่ง

สวนสี่ก็พอนั้น  ไมไดแปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่ แตเศษหนึ่งสวนสี่ของการกระทํา   

ตองพูดเขาในเรื่องเลยเพราะหนักใจวา  แมแตคนที่เปนดอกเตอรก็ไมเขาใจ อาจจะพูดไม

ชัด  แตเมื่อกลับไปดูที่เขียนจากที่พูด  ก็ชัดแลววาควรจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงไมตอง

ทั้งหมด  เพียงครึ่งหนึ่งก็ใชได  แมจะเปนเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอ หมายความวาวิธีปฏิบัติ

เศรษฐกิจพอเพียงนั้น  ไมตองทําทั้งหมด  และขอเติมวาถาทําทั้งหมดก็จะทําไมได...

ฉะนั้นจึงพูดวาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งสวนสี่  ก็ควรจะพอและทําได อันนี้

เปนขอหนึ่ง  ที่จะอธิบายคําพูดที่พูดมาเมื่อปที่แลว...” 

 “...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก 

ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับใชเองเทานั้น   แตมีความหมายวาพอมีพอกิน พอมีพอกิน

นี้   ถาใครไดมาอยูที่นี่  ในศาลานี้เมื่อเทาไหร 20, 24 ป  เมื่อป 2517 ถึง 2541 นี้ ก็ 24 ปใช

ไหม  วันนั้นไดพูดวา เราควรจะปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้แปลวาเศรษฐกิจ

พอเพียงนั่นเอง   ถาแตละคนพอมีพอกิน  ก็ใชได  ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี  และ

ประเทศไทยเวลานั้น  ก็เริ่มจะไมพอมีพอกิน  บางคนก็มีมาก  บางคนก็ไมมีเลย  สมัยกอน

นี้พอมีพอกิน  มาสมัยนี้ชักจะไมพอมีพอกิน  จึงตองมีนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อที่จะใหทุกคนมีพอเพียงได...” 

 “...ใหพอเพียงหมายความวา  มีกินมีอยู  ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได  แตวาพอ   

แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย  แตถาทําใหมีความสุข  ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรจะ

ปฏิบัติ อันนี้ก็ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ  หรือระบบพอเพียง เมื่อปที่แลวตอนที่

พูดพอเพียง  แปลในใจ แลวก็ ไดพูดออกมาดวย  ว าจะแปลเปน  Self–Sufficiency   
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(พึ่งตนเอง) ถึงไดบอกวาพอเพียงแกตนเอง แตความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้กวางขวาง

กวา Self – Sufficiency  คือ  Self – Sufficiency  นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช  ไม

ตองไปขอซื้อคนอื่น  อยูไดดวยตนเอง  (พึ่งตนเอง)...เปนตามที่เขาเรียกวายืนบนขาของ

ตัวเอง  (ซึ่งแปลวาพึ่งตนเอง)... แตพอเพียงนี้มีความหมายกวางขวางยิง่กวานี้อกี คือ คําวา

พอก็เพียงพอ  เพียงนี้ก็พอ  ดังนั้นเอง  คนเราถาพอในความตองการ  ก็มีความโลภนอย  

เมื่อมีความโลภนอย  ก็ เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศมีความคิด”อันนี้ไมใช

เศรษฐกิจ”  มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ  ไมสุดโตง   

ไมโลภอยางมาก   คนเราก็เปนสุข  พอเพียงนี้อาจจะมีมาก  อาจจะมีของหรูหราก็ได  แต

วาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น  ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ  พูดจาก็พอเพียง ปฏิบัติ

ตนก็พอเพียง...” (ที่มา : พระราชดํารัส วันที่ 4 ธันวาคม 2541 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน

จิตรลดา) 

 ระบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะแบบพึ่งพาตนเองตาม

แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   มีลักษณะสําคัญ ดังนี้  คือ 

 1.  เศรษฐกิจพอเพียง ที่หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ภูมิภาค 

หรือ ประเทศ หนึ่งๆ ในการผลิตสินคาและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ โดยไม

ตองพึ่งพาปจจัยตาง ๆ ที่เราไมไดเปนเจาของ 

 2.  เศรษฐกิจพอเพียง ที่หมายถึง ความสามารถในระดับบุคคล ที่ดํารงชีวิต

ไดอยางไมเดือดรอน มีความเปนอยูอยางพอประมาณตนตามฐานะตามอัตภาพที่ไม

หลงใหลไปกับกระแสวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไมพันธนาการอยูกับสิ่งใด 

 3.  เศรษฐกิจพอเพียง ที่หมายถึง เศรษฐกิจที่ประกอบดวยกิจกรรม 4 อยาง 

คือการผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยน และการจัดสรรผลตอบแทนซึ่งมีลักษณะคลาย

กับเศรษฐกิจ กระแสหลักเพียงแตมีสังกัด (Concept) แตกตางกัน   

 เศรษฐกิจพอเพียงยังมีความหมายตามกระแสพระราชดํารัสซึ่งพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาถวายชัยมงคล เนื่องใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4 

ธันวาคม 2540 ความวา 
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 “.... ความจริงเคยพูดเสมอในการประชุมอยางนี้วา การจะเปนเสือนั้นไม

สําคัญ สําคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความวา อุมชู

ตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกวา ความพอเพียงไมไดหมายความวาทุก

ครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวเอง จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาใน

หมูบานหรือในอําเภอ จะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตได

มากกวาความตองการก็ขายได แตขายในที่ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมาก 

อยางนี้นักเศรษฐกิจตาง ๆ ก็มาบอกวาลาสมัย จริง อาจจะลาสมัย คนอื่นเขาตองการมี

เศรษฐกิจที่ตองมีการแลกเปลี่ยน เรียกวาเศรษฐกิจการคา ไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง 

เลยรูสึกวาไมหรูหรา แตเมืองไทยเปนประเทศที่มีบุญอยูวาผลิตพอเพียงได  อยางขาวที่

ปลูกเคยสนับสนุนใหปลูกขาวใหพอเพียงกับตัวเองและครอบครัว เก็บเอาไวในยุงเล็ก ๆ 

แลวถามีพอมีขาย แตคนอื่นกลับบอกวาไมสมควร โดยเฉพาะในภาคอีสาน เขาบอกวาตอง

ปลูกขาวหอมมะลิเพื่อจะขาย อันนี้ถูกตอง ขาวหอมมะลิขายไดดี แตเมื่อขายแลวจะ

บริโภคเองตองซื้อ ตองซื้อจากใคร ทุกคนก็ปลูกขาวหอมมะลิ ในภาคอีสานสวนมากเขา

นิยมบริโภคขาวเหนียว ซ่ึงใครจะเปนคนปลูกขาวเหนียวเพราะประกาศโฆษณาวาคนที่

ปลูกขาวเหนียวเปนคนโง อันนี้เปนสิ่งที่สําคัญเลยไดสนับสนุน บอกวาใหเขาปลูกขาว

บริโภค เขาจะชอบขาวเหนียวก็ปลูกขาวเหนียว เขาจะชอบปลูกขาวอะไรก็ตาม ใหเขาปลูก

อยางนั้นและเก็บไว เพื่อที่จะไดบริโภคตลอดป ถามีที่ที่จะทํานาปรัง หรือมีที่มากพอที่จะ

ปลูกขาว ก็ปลูกขาวหอมมะลิเพื่อที่จะขาย...”  (ที่มา : พระราชดํารัส วันที่ 4 ธันวาคม 

2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา) 

 ดังนั้นพอสรุปความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงได  ดังนี้ 

 1.  การพอมีพอกิน ตามอัตภาพและฐานะของบุคคล การดํารงชีวิตอยาง
พอเพียง ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราจนเกินไป มีความสุขตามอัตภาพของแตละบุคคล ไม
หลงใหลไปตามกระแสนิยม ไมผลิตและบริโภคเกินกําลัง แสวงหาความพอเหมาะพอดี
แกการดํารงชีวิต 

 2.  ยึดหลักการพึ่งตนเอง  ไมตองไปพึ่งพาคนอื่น ผลิตตามที่มีพอใชตอ

ตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
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 3.  ลดความโลภในตนเอง โดยการพยายามทําใจใหรูจกัพอในสิ่งที่ตัวเองมีอยู 

ไมคิดเอาของคนอื่นมาเปนของตน โดยการเบียดเบียนของตนเอง เบียดเบียนคนอื่น ซ่ึงจะ

ทําใหเกิดความพอเพียงในใจ รูจักความพอประมาณ 

 พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแกคณะบุคคล

ตางๆ ที่เขาเฝาถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย  

สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม 2540  ความวา  

 “....คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย        

ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุกประเทศมีความคิด อันนี้  มีความคิดวา     ทําอะไรตอง

พอเพียง หมายความวา...พอประมาณ  ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข.....” 

(ที่มา : พระราชดํารัส วันที่ 4 ธันวาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา) 
 

 4.  ความมีเหตุผล  หมายถึงความพอเพียงทางความคิด การยอมรับถึงความ

คิดเห็นที่แตกตางจากคนอื่น โดยไมยึดความคิดเห็นของตนเองเปนสําคัญ จะทําใหเกิด

ความเขาใจซึ่งกันและกัน ไมกอใหเกิดความแตกแยกในสังคม 

 5.  ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนคุมคามากที่สุด ทรัพยากรเปนส่ิงมีคา

ตอการดําเนินชีวิตของมนุษย ทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินจึงจําเปนตองใชอยางรูคุณคา 

 6.  มีความสามัคคีชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การทํางานทุกอยางตองมีความ

สามัคคีรวมมือกันจึงจะสามารถทําใหเกิดความสําเร็จได 
 

 
ความสามัคคีชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
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 พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วา  

 “...เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคง         

ของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือน ตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งที่

กอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมาก มองไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสีย

ดวยซ้ําไป...” 

 (ที่มา  : พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากวารสารชัยพัฒนา 

ประจําเดือนสิงหาคม 2552) 
 

 ดังนั้น การดําเนินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหประสบความสําเร็จไดนั้น 

จะตองไดรับความรวมมือรวมใจจากทุกคนในสังคม มีความพากเพียร เสียสละอดทน มี

ความสามัคคี และมีความรอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ จึงจะสามารถประสบ

ความสําเร็จได แนวคิดของระบบเศรษฐกิจพอเพียง  มีดังนี้  

 1.  การพึ่งตนเอง คือมีความพอเพียงของตนเองและครอบครัว โดยมุงผลิต

พืชผลใหมีความพอเพียงกับความตองการอุปโภคบริโภคในครอบครัวเปนสําคัญ เมื่อมี

ความพอเพียงแลวจึงคํานึงถึงการผลิตเพื่อการคาโดยการนําผลผลิตสวนเกินออกสูตลาด 

เปนการชวยลดคาใชจายและเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว 

 2.  การรวมกลุมชาวบาน  การรวมกลุมของชาวบานมีประโยชนอยางมาก 

เพราะเมื่อประชาชนสามารถพึ่งตนเองไดแลว ก็จําเปนตองมีการรวมกลุมเพื่อการทําธุรกิจ

รวมกัน ทั้งในฐานะผูผลิตที่จะสามารถจัดหาวัตถุดิบการผลิตไดในราคาต่ํารวมถึงการ

จําหนายผลผลิตไดในราคาที่ยุติธรรม เปนการปองกันการเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคน

กลาง และชวยใหสมาชิกในกลุมมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีราคาถูกกวาทองตลาดทั่วไป 

เมื่อองคกรชาวบานเหลานี้ไดรับการพัฒนาใหเขมแข็ง และเครือขายมากขึ้น สมาชิกใน

กลุมก็จะไดรับผลประโยชนมากขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอประเทศชาติโดยสวนรวม ทําให

เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคง และขยายตัวอยางมีศักยภาพตอไป  

1.3 หลักแนวคิดของระบบเศรษฐกิจพอเพยีง 
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 3.  การตั้งอยูบนพื้นฐานความมีเมตตา ความเอื้ออาทร และความสามัคคีของ
สมาชิกในกลุม ในการประกอบอาชีพตางๆ การรวมแรงรวมใจกัน มีความเมตตา เอื้อ
อาทร และมีความสามัคคีกันในชุมชนยอมจะนํามาซึ่งความสงบสุขในสังคม ความเห็นอก
เห็นใจกัน เปนแรงพลังทําใหเศรษฐกิจตั้งแตระดับ ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติมี
ความมั่นคงและเจริญรุงเรืองตอไป 
 

  
 

 จุดมุงหมายสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การแกไขปญหาความยากจน                        

การพัฒนาการทํามาหากินของประชาชน โดยวิธีเรียบงาย การใชเทคโนโลยีอยาง

เหมาะสม หากแตตองเปนไปตามสภาพภูมิประเทศทางภูมิศาสตร สังคมวิทยา วัฒนธรรม

ชุมชน ที่มีความหลากหลาย ในขณะเดียวกันเราก็ตองเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม

โลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ตามกระแสโลกาภิวัตนหรือวิธีการที่จะดํารงชีวิตตามหลักการ

พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง  ใหดํา เนินไปไดอยางสมดุล และสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม โดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวสรางภูมิคุมกันตอผลกระทบที่

ชุมชนอาจจะไดรับ มิใหกระแสเหลานั้นมาทําลายเอกลักษณและวัฒนธรรมชุมชนจนตอง

ลมสลายไป ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนการพัฒนาที่เริ่มจาก การสรางพื้นฐาน “ความ

พอกินพอใช”ของคนในชาติกอน แลวจึงคอยเสริมสรางความเจริญ และฐานะทาง

เศรษฐกิจ ตามลําดับ เพื่อใหเกิดความสมดุลทางดานตางๆหรือเปนการดําเนินการอยาง

เปนขั้นเปนตอนคอยๆเปนคอยๆไป ไมใชเปนการกาวกระโดด เพื่อใหประชาชนสามารถ

ปรับตัวไดทัน จะไดไมเกิดปญหาตามมาดังท่ีประเทศไทยไดประสบปญหาเศรษฐกิจเมื่อ

ป 2540  

  
 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดดําเนินการ

จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545- 2549) จึงรวมกัน

กําหนดใหเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา สรุปไดดังนี้คือ  

1.5 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4 จุดมุงหมายสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  
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 1.  เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางในการปฏิบัติและการดํารง

อยูของประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ 

 2.  เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวนโยบายและการกาํหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

และการบริหารเศรษฐกิจของรัฐ 

 3.  เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่เปนแนวทางดําเนินงานและดําเนินวถิีชีวติ

ใน  “ทางสายกลาง ” ตามหลักพระพุทธศาสนา 

 “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พระองคทรงพระกรุณาปรับปรุงแกไข

พระราชทานเผยแพรเปนแนวทางการปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กลาวคือ 

  เศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและการปฏิบัติตน

ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการ

พัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ

เพื่อใหกาวทันตอโลกโลกาภิวัตน ความพอเพียง  หมายถึง ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมี

ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้จะตองอาศัย

ความรอบรู ความรอบคอบ  ความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการ

วางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน ในขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจ

ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมี

สํานึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต   และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย

ความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบเพื่อใหสมดุลตอการรองรับการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทางดานวัตถุ  สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม

จากโลกภายนอกไดเปนอยางดี    
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 การแสวงหาความรู เปนการสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว คือ มีความรูความ 

สามารถในการปรับตัวเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของยุคโลกาภิวัตน            

จึงตองมีการศึกษาในดานตางๆ อยูตลอดเวลา เปนความรูใหมๆ เพื่อใหรูเทาทันถึงการ

เปล่ียนแปลงเหลานั้น ดังนั้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนใหคนไทยไดมีการศึกษา 

เรียนรูในสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาดวยความมีสติ เพื่อใหสามารถนําความรูนั้นมา

พัฒนาตนเองและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 คนเราทุกคนจะตองมี  “ความฉลาดรู” คือรูแลวสามารถนําไปใชประโยชนได

จริงๆ ดังพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วา 

 “. . . ความรูนั้นสําคัญยิ่งใหญ เพราะเปนปจจัยใหเกิดความฉลาดสามารถ และ

ความเจริญกาวหนา มนุษยจึงใฝศึกษากนัอยางไมรูจบสิ้น แตเมื่อวิเคราะหดูแลว การเรียน

ความรู แมมากมายเพียงใด บางทีก็ไมชวยใหฉลาดหรือเจริญไดเทาไรนัก ถาหากเรียนไม

ถูกถวน ไมรูจริงแท การศึกษาหาความรูจึงสําคัญตรงที่วา ตองศึกษาเพื่อใหเกิด “ความ

ฉลาดรู” คือรูแลว สามารถนํามาใชประโยชนไดจริง ๆ โดยไมเปนพิษเปนโทษ การศึกษา

เพื่อความฉลาดรู มีขอปฏิบัติที่นาจะยึดเปนหลักอยางนอยสองประการ ประการแรก เมื่อ

จะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดใหรูจริง ควรจะไดศึกษาใหตลอดครบถวนทุกแงทุกมุม ไมใชเรียนรู

แตเพียงบางสวนบางตอน หรือเพงเล็งเฉพาะแตเพียงบางแงบางมุม อีกประการหนึ่ง ซึ่ง

จะตองปฏิบัติประกอบพรอมกันไปดวยเสมอ คือตองพิจารณาศึกษาเรื่องนั้น ๆ ดวย

ความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเปนปรกติ และเที่ยงตรงเปนกลาง ไมยอมใหรูเห็นและเขาใจตาม

อํานาจความเหนี่ยวนําของอคติ ไมวาจะเปนอคติฝายชอบหรือฝายชัง มิฉะนั้นความรูที่

เกิดขึ้นจะไมเปนความรูแท หากแตเปนความรูที่ถูกอําพรางไว หรือที่คลาดเคลื่อนวิปรติไป

ตาง ๆ จะนําไปใชใหเปนประโยชนจริง ๆ โดยปราศจากโทษไมได . . .” 

 (ที่มา : พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ วันที่  22 มิถุนายน 2524) 
 

การแสวงหาความรู 2. 
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 การแสวงหาความรูในชีวิตจริงนั้นมีมากเกินกวาที่บุคคลจะศึกษาใหละเอียด

ลึกซึ้งไดทุกอยาง จําเปนตองศึกษาจากผูอื่นเปนพื้นฐานกอน แลวจึงเรียนรูศึกษาไตรตรอง

ดวยตนเอง เมื่อมีความเขาใจดีแลวก็จึงเรียนรูดวยการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรูที่ชัดแจง 

สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพถือเปนการเรียนรูขั้นสูงสุด เพราะการแสวงหา

ความรูนี้เปนประโยชนสรางเสริมปจจัยสําคัญของชีวิตในดานความขยันขันแข็ง ความ

เขมแข็ง ความอดทนพยายาม ความละเอียดรอบคอบของบุคคลไดอยางมากที่สุด ผูที่

สามารถทําอะไรไดดวยตนเองจะเปนผูมีอิสระไมตองพึ่งไมตองอาศัยผูอื่น จะไมตองรอ

คอย ไมตองผิดหวัง และจะประสบความสําเร็จในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14       เศรษฐกิจพอเพียง    ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําชี้แจง     จงตอบคําถามในหัวขอตอไปนี้ 

 1.  ในหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ อธิบายวา  

 “....เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ใหปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไมตองทั้งหมดหรือ

แมจะเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น .. ไมไดแปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่ แตเปนเศษ

หนึ่งสวนสี่ของการกระทํา...” 

 จากพระราชดํารัสนี้ ผูเรียนมีความเขาใจวาอยางไร 

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

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

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

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

 2.  อธิบายความหมาย “ เศรษฐกิจพอเพียง” ตามความเขาใจของผูเรียน 

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

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

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

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

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

 3.  คําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” มีประวัติความเปนมาอยางไร 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………

กิจกรรมที่ 1  
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 4.  การดําเนินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหประสบความสําเร็จไดนั้น

พึงปฏิบัติอยางไร 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………......…………………………… 

 5.  การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร 

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

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

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

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

………………………………………………….....…………………………… 

 6.  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกลาวถึงความพอดีดานสังคมโดยทุกคนควร

ปฏิบัติตนอยางไร 

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

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

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

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

………………………………………………….....…………………………… 

 7.  อธิบายวิธีการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

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

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

………………………………………………………………………………… 

...........................................................................................................................
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มาตรฐานการเรียนรู 

 รู   เขาใจ  ยอมรับ  เห็นคุณคาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ

ประยุกตใชในการประกอบอาชีพและมีภูมิคุมกันในการดําเนินชีวติของตนเอง  ครอบครัว  

และชุมชนอยางมีความสุข    

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1.  ผูเรียนสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดการ

  ทรัพยากรที่มีอยูของตนเอง  ครอบครัว ชุมชน 

 2.  ผูเรียนสามารถกําหนดแนวทางและปฏิบัติตนในการนําหลักปรัชญาของ

  เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรที่มีอยู 

  ของตนเอง  ครอบครัว ชุมชน 

 2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพ 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1.  วัดผลและประเมินผลจากสภาพความเปนจริง สังเกตจากการถามตอบใน

ชั้นเรียน 

 2.  จากกิจกรรมการเรียนรู 

 3.  จากใบงาน 
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 แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร คือ ศาสตร ที่วาดวยการเลือกหนทางที่จะ

ใชทรัพยากร (ปจจัยการผลิต)  หรือการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูในโลกซึ่งมีอยูอยางจํากัด 

ใหคุมคาในการผลิตหรือบริการ เพื่อสนองความตองการของมนุษย แตปจจุบันโลกมนุษย

มีความวุนวาย เพราะมีความไมสมดุลเกิดขึ้นในหลายๆดานตามสวนตางๆของโลก เชน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประชากร ประมาณ 200 ลานคน แตใชทรัพยากรของโลกไป

ประมาณ 90% สวนประเทศไทย ก็เดินตามเศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจตะวันตก 

ดวยโครงสรางทางเศรษฐกิจที่ยังไมพรอมและไมมีความแข็งแกรง จึงทําใหเกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจตมยํากุงเมื่อป 2540 

 ถึงเวลาแลวที่คนไทยทุกภาคสวนตองนอมรับแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจ

พอเพียง” ของพระองคมาประยุกตใช แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไดสอนใหมนุษยรูจักการ

จัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  
 

   

 

 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติดานการบริโภคตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง แบงออกเปน  ดังนี้ 

 1.  การบริหารจัดการทรัพยากรในดานการบริโภคในระดับตนเองและ

ครอบครัวตามแนวทางของทฤษฎีใหม  มีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

  1.1  การรูคุณคาและใชทรัพยากร ในการบริโภคใหเกิดประโยชนมาก

ที่สุดตามความจําเปน  

1.1  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตดิานการบริโภค 

 ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากร 

ที่มีอยูของตนเอง  ครอบครัว ชุมชน 
1. 
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  1.2  ยึดหลักการพึ่งพาตนเองเปนสําคัญ โดยมีจุดมุงหมายการผลิตพืชผล

ใหเพียงพอตอการบริโภคในครอบครัวของตนเองที่เหลือจึงนําออกจําหนาย เพื่อเพิ่ม

รายไดใหกับครอบครัว และที่สําคัญทําใหการดํารงชีวิตมีความพอเพียงไมเดือดรอน โดย

การลดคาใชจายในการซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคมาใชในส่ิงที่ตนเองมีอยู เชน ขาว ปลา ไก 

หมู  และพืชผักสวนครัวตางๆ  เปนตน 

  1.3  ใหยึดถือทางสายกลาง คือ รูจักพอเพียง รูจักความพอดี ซ่ึงจะทําให

ไมใชจายฟุมเฟอย ไมหลงใหลไปกับความเจริญทางดานวัตถุ ใหพอใจในส่ิงที่ตนเองมีอยู

ในชีวิตอยางเรียบงาย อยูอยางประมาณตนตามฐานะและอัตภาพของบุคคล 
 

         
 

การดําเนนิชีวิตที่เรียบงายตามฐานะและอัตภาพของบุคคล 

 2. การบริหารจัดการทรัพยากรในดานการบริโภคระดับชุมชน  มีแนวทาง

ปฏิบัติ  ดังนี้ 

  2.1  มีการรวมกลุมกัน เพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการซ้ือสินคา ทํา

ใหมีอํานาจในการตอรองในการซ้ือสินคามากขึ้น เพราะการรวมกลุมกันสั่งซ้ือสินคา เพื่อ

การบริโภคอุปโภคจะไดในราคาที่ต่ําหรือเทาทุน เพราะมีการส่ังซ้ือเปนจํานวนมาก ชวย

ใหสมาชิกประหยัดเงินเปนการลดตนทุนในการผลิตดวย 

  2.2  การสรางความเขมแข็งในระดับชุมชน การรวมกลุมกันในการขาย

สินคาของตน จะชวยเพิ่มอํานาจการตอรองเรื่องราคาผลิตผล โดยทางกลุมจะเปนผู

กําหนดราคาสินคาของตนที่จะซ้ือขายกัน ตลาดจะเปนผูขายทําใหผูขายไดเปรียบ โดยตอง

มีการดําเนินการอยางเขมแข็ง 
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  2.3  การรวมกลุมของประชาชนในชุมชน ในการทําหนาที่ดําเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆเชน การคนควาหาความรูใหม การทําการเกษตรแบบ

ผสมผสาน การแปรรูปสินคาทางการเกษตร และอื่นๆ เมื่อในชุมชนมีความเขมแข็ง 

เศรษฐกิจในชุมชนก็จะดีตามไปดวย ทําใหความเปนอยูของสมาชิกทุกคนดีขึ้น 

  2.4  การรวมกลุ มในชุมชนทํ าให เกิดความรวมมือกันในการใช

ทรัพยากรให เกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชนของตนเอง ทําใหไมมีการแกงแย ง

ผลประโยชนกัน 

  2.5  สมาชิกทุกคนในกลุมมีอํานาจหนาที่ในการชวยกันดูแลทรัพยากร

ของชุมชนทั้งปจจัยการผลิตและการบริโภคในชุมชนดวยการจัดการอยางฉลาด ดวย     

ภูมิปญญาในทองถ่ินเปนสําคัญ  

 สรุป 

 ดังนั้นจึงพอสรุปไดวาการบริหารจัดการทรัพยากรในระดับตนเองและ
ครอบครัวและระดับชุมชนมีความแตกตางกัน โดย การบริหารจัดการทรัพยากรในระดับ

ตนเองและครอบครัว จะยึดหลักของการพึ่งตนเองเปนสําคัญ ในแตละครอบครัวจะ
บริโภคสินคาที่ผลิตไดเองเปนสวนใหญเชน ขาว พืชผักผลไมตางๆ หมู ปลา ไก และจะ
จัดซื้อสินคาจากที่อื่นเทาท่ีจําเปนเทานั้น และนอกจากนั้นการบริหารจดัการทรัพยากรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนในครอบครัวตองรูจักหลักการดําเนินชีวิตตามทางสายกลาง 
คือรูจักความพอเพียง  รูจักความพอประมาณ โดยการปลูกฝงใหเกิดในจิตสํานึกของคน
ในครอบครัว อันจะทําใหครอบครัวเขมแข็ง แลวจึงขยายสูระดับชุมชนตอไป  และการ
บริหารจัดการทรัพยากรดานบริโภคระดับชุมชน จะเปนการรวมกลุมเพื่อใหเกิดความ
เขมแข็งในชุมชน มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันในดานตางๆ เปนกลุมของสหกรณ โดย
ชุมชนจะเขาไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นดวยตนเองเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมแกสมาชิกทุกคนในชุมชน รวมถึงการหาแนวทางเพื่อชุมชนสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการผลิตสินคาที่หลากหลายเพื่อสนองความ
ตองการภายในชุมชนเปนการลดการพึ่งพิงจากภายนอกชุมชนลง 
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 การบริหารจัดการทรัพยากรดานการผลิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะยึด

ตามหลักทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มีขั้นตอนที่สําคัญ 3 ขั้นตอน  คือ 

 ขั้นที่ 1  

 เนนการผลิตพึ่งพาตนเองเปนสําคัญ เพื่อความพออยูพอกินและความประหยดั 

โดยการจัดการจัดสรรพื้นที่เพื่อทําประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพดวยการแบงออกเปน 

4 สวน คือ แหลงน้ํา  ทํานาขาว  ปลูกพืชไรนาสวนผสม  และที่อยูอาศัย  ในอัตราสวน 30 

: 30 : 30 : 10 โดยแยกเปนดังตัวอยางตอไปนี้  (พื้นที่ทั้งหมด  15  ไร) 

 แหลงน้ํา  (สวนที่ 1 อัตราสวน  30%) 
 แหลงน้ําถือเปนปจจัยสําคัญของการทําการเกษตร ดังนั้นจึงตองมีการบริหาร
จัดการแหลงน้ําอยางมีประสิทธิภาพโดยใชเนื้อที่ประมาณ  4.5 ไร ดวยการขุดสระเก็บน้ํา 
เพื่อสํารองไวใชในยามแลงฝน การใชน้ําเกษตรกรจะตองใชน้ําดวยความประหยัด เลือก
ปลูกพืชที่ตองการน้ํานอย และมีอายุส้ัน และอาจมีการเลี้ยงสัตวน้ํา เพื่อใชเปนอาหารหรือ
จําหนายเปนรายไดของครอบครัวเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
 

 
 

แหลงน้ําในการทําเกษตร 

 

 

1.2   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติดานการผลิต 

 ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ทํานาขาว  (สวนที่ 2 อัตราสวน  30%) 

 ใชเนื้อที่ ประมาณ 4 .5  ไร  ข าวเปนอาหารหลักที่ สําคัญของคนไทย              
ถาเกษตรกร มีขาวไวบริโภคเพียงพอตลอดปก็จะมีความรูสึกมั่นคงในชีวิต เกษตรกรจึง
ตองมีการเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น เพื่อใหเพียงพอตอความตองการบริโภคในครอบครัว 
การปลูกขาวจึงเปนการลดคาใชจายในครอบครัวไดอีกทางหนึ่ง 
 

 
การทํานาขาวเปนเศรษฐกจิพื้นฐานที่สําคญัของประเทศไทย 

 

 ปลูกพืชไรนาสวนผสม (สวนที่ 3 อัตราสวน  30%) 

 การปลูกพืชไรนาสวนผสม ใชเนื้อที่ประมาณ  4.5 ไร ปลูกไมยืนตน พืชไร 

พืชสวนที่หลากหลายแตกตางกันไปแตละทองถ่ิน เพื่อเปนการลดความเส่ียงภัยธรรมชาติ 

และยังใชเปนแหลงอาหารที่สําคัญของครอบครัว เชน พืชผักสวนครัวใชประกอบอาหาร

และสามารถผลิตเพื่อการคาจําหนายเปนรายไดเขาสูครอบครัวอีกทางหนึ่ง 
 

 
การทําไรนาสวนผสม 



22       เศรษฐกิจพอเพียง    ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 

 สรางที่อยูอาศัยและโครงสรางพื้นฐาน  (สวนที่ 4 อัตราสวน  10%) 

 ใชเนื้อที่ประมาณ 1.5 ไร ประกอบดวย คอกเล้ียงสัตว เรือนเพาะชํา ลางเก็บ

ผลผลิตทางการเกษตร เครื่องจักรที่ใชในการเกษตรและการเล้ียงสัตว เพื่อใชเปนอาหาร

เชน เปด ไก  หมู เปนตน 

 

 
 

การจัดสรางที่อยูอาศัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการเล้ียงสัตวไวเปนอาหาร 

 ขั้นที่ 2  

 การรวมกลุมสมาชิกในรูปของสหกรณ เพื่อดําเนินการผลิตสินคาและบริการ 

ถือเปนการพัฒนามาจากขั้นที่ 1 เมื่อประชาชนสามารถชวยเหลือตนเองไดแลว ก็จะตองมี

การพัฒนามารวมกลุมกันเพื่อชวยเหลือกัน โดยเฉพาะดานการผลิตจะทําใหทุกคนใน

ชุมชนไดประโยชน เพราะชวยลดคาใชจายในเรื่องตนทุนการผลิตสินคาลง โดยให

สหกรณสั่งซ้ือสินคาในปริมาณมากมาจําหนายแกสมาชิกจะไดในราคาที่ต่ํากวาทองตลาด  

สหกรณมีอํานาจตอรองในเรื่องสินคาสูง ทําใหไมเสียเปรียบกับพอคาคนกลาง ซ่ึงเปนไป

ตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงในแบบกาวหนา และเปนขั้นตอนของทฤษฎีใหมใน

ขั้นที่ 2 
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 ขั้นที่ 3  

 การดําเนินการดานธุรกจิเปนของทฤษฎีใหม  โดยรวมมือกับองคกรทางธุรกิจ

อื่น ซ่ึงเปนลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนาพัฒนามาจากขั้นที่ 2 ที่รวมกลุม

เปนสหกรณในระดับชุมชน แลวขยายมาเปนการสรางเครือขายโยงใยกับองคกรทางธุรกิจ

ที่ใหญขึ้น ทําใหมีการผลิตสินคาและการขยายตลาดสินคาใหกวางขึ้นในลักษณะที่เปนไป

อยางยั่งยืน ทําใหเศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงดวย 

 สรุป 

 จากการบริหารจัดการทรัพยากรดานการผลิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสรุป

ไดดังนี้ 

 1.  การจัดการดานที่ดินและทรัพยากรน้ํา   ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไดมี

การจัดการที่ดินและน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด คือจัดแบงที่ดินออกเปน 4 สวน คือ แหลง

น้ํ า  ทํ านาข าว  ปลูกพืชไรนาสวนผสม สร างที่อยูอาศัยและโครงสรางพื้นฐาน                           

ในอัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10 เพื่อการบริโภคในครอบครัวและสวนที่เหลือสามารถนํามา

จําหนายเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่ง โดยเนนใหความสําคัญกับการ

จัดการทรัพยากรน้ําเปนสําคัญ ดวยการใชน้ําอยางเหมาะสมกับความตองการ จึงตองมีการ

ขุดตอเติมบอน้ําไวเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดปใชเนื้อที่ประมาณ 4.5 ไร 

 2.  ดานแรงงาน  ทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 จะใชแรงงานในครอบครัวเปนสําคัญ

เนื่องจากตองการลดคาใชจายในดานแรงงาน เปนเศรษฐกิจแบบกาวหนาซ่ึงตรงกับทฤษฎี

ใหม ในขั้นที่ 2 และ 3 เปนการผลิตที่ตองการใหสมาชิกรวมกลุมกัน หรือเปนสหกรณ 

และการสรางเครือขายธุรกิจจึงจําเปนตองมีการใชแรงงานเพิ่มมากขึ้น แตตองเปนแรงงาน

ในทองถ่ิน เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนของตนเองในดานเศรษฐกิจ และการขยาย

ธุรกิจในขั้นสรางเครือขายธุรกิจทําใหมีการจางแรงงานในสวนที่จําเปน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ  

 3.  ดานทุน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงปจจัยการผลิตจะเนนการประหยัดใน

การลงทุน โดยใหใชวัตถุภายในทองถ่ินเปนสําคัญลดการพึ่งพาการนําเขาสินคาราคาแพง

จากตางประเทศลง ไมลงทุนเกินความสามารถของตนเองเพราะจะทําใหเกิดปญหาใน
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เรื่องหนี้สิน การผลิตจะใหความสําคัญกับภูมิปญญาชาวบาน เปนสําคัญ เพื่อใหสอดคลอง 

กับวิถีชีวิตของคนในแตละทองถ่ิน และเปนการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นใน

ทองถ่ิน  

 4.  ดานผูประกอบการ ในการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในสวน

ของผูประกอบการ จะใชวิธีการบริหารทรัพยากรอยางชาญฉลาดโดยยึดหลักการพึ่งพา

ตนเองใหมากที่สุด ลดการนําเขาเพื่อประหยัดตนทุนการผลิต โดยใชทรัพยากรที่มีใน

ทองถ่ินและภูมิปญญาชาวบานใหเกิดประโยชนมากที่สุด มีการใชทรัพยากรอยาง

รอบคอบ โดยไมกอให เกิดความฟุม เฟอย  ตลอดจนมีการอนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการบริหารการจัดการทรัพยากรดาน

การผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงยังเนนการเพิ่มมูลคาของสินคาดวยการพัฒนารูปแบบ

ของสินคา ใหเปนที่ตองการของผูบริโภคในรูปแบบของสินคา OTOP เพื่อใหเปนที่

ยอมรับของชาวตางชาติและเปนการผลิตที่ยั่งยืน 
 

 
 

ตัวอยางสินคา OTOP ของไทยในภาคเหนือ 
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ตัวอยางสินคา OTOP ของไทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

 
 

ตัวอยางสินคา OTOP ของไทยในภาคกลาง 
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 “......ซ่ึงเชื่อวาประเทศไทยจะสามารถพนวิกฤตการณไดดกีวาหลายประเทศ  

 เพราะแผนดินนีย้ังเหมาะสมกับความเปนอยูได อยางทีเ่คยพูดมาหลายปแลว

 วาภูมิประเทศยงัให คอืเหมาะสม แตความเปนอยูตองไมฟุงเฟอ  

 ตองอยูอยางประหยดั และตองไปในทางทีถู่กตอง.....” 

       

 ที่มา : พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4  ธันวาคม 

2540 
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 “ในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น นอกจากตองใชความรู 

ความสามารถแลว ยังตองเปนผูมีจิตใจสูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะ ประพฤติตนแตใน

สิ่งที่ชอบที่ควร วางตนใหสมเกียรติ เปนผูที่ควรแกการนับถือ” 

 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร : 14 กรกฎาคม 2498 

 การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ควรปฏิบัติ  ดังนี้ 

 1.  ยึดหลักการประกอบอาชีพดวยความสุจริต คือตองมีความยุติธรรมไมเอา

รัดเอาเปรียบผูอ่ืน การรวมตัวกันในการประกอบอาชีพ ดวยจุดมุงหมายชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน จะนํามาซึ่งความสงบสุขในสังคม ความยั่งยืนในการพัฒนาทางดานอาชีพ ดัง  

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตวา  
 

 
 ที่มา : พระราชดํารัส  แกครูโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม 4 จังหวัด

ภาคใต จังหวดั ปตตานี  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2519 

 2.  ละเลิกและลดการแกงแยงผลประโยชน การละเลิกและลดการแกงแยง

ผลประโยชนทางการคาและการประกอบธุรกิจ โดยหันมาเปนการเอื้อประโยชนรวมกัน

ของทุกฝายยอมจะนํามาซ่ึงความสงบสุข ดังพระราชดํารัสที่วา  

 
 ที่มา : พระราชดํารัส  ในพระราชพิธกีาญจนาภิเษกทรงครองราชยครบ 50 ป 

“..... ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่

บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปนธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทําไม ใช

ไดมาโดยความบังเอิญ หรือดวยความแกงแยงเบียดบังมาจากผูอื่น.....” 
 

“.... ความเจริญของคนทั้งหลายยอมเกิดมาจาก การประพฤติชอบและการ

เลี้ยงชีพเปนหลักสําคัญ....” 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพ 2. 
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 3. ยึดหลักความประหยัด คือ การรูจักความพอดีไมใชจายเกินตัว หรือไม

ลงทุนเกินตัว เกินขีดความสามารถของตนเอง พยายามลดความฟุมเฟอยลงทุกดาน มุง

พึ่งพาตนเอง ดังพระราชดํารัสท่ีวา 
 

 
  ที่มา : พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 

2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต 
 

 4.  หมั่นศึกษาหาความรูอยูเสมอ เพราะการหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอจะทํา

ใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา และนําความรูมาปรับใชในการ

ประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ เพิ่มรายไดใหกับตนเองและครอบครัว

มากขึ้น ดังพระราชดํารัสที่วา 

 

 
 ที่มา : พระราชดํารัสเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต 
 

 5.  ปฏิบัติตนในทางที่ดี โดยการยึดหลักธรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือเปน

สําคัญ รูจักการพอดีไมทุจริต คอรัปช่ันหรือโกงกินบานเมือง ไมสรางความเดือดรอนให

ผูอ่ืน ซึ่งจะนํามาสูความมั่นคงของประเทศชาติ ดังพระราชดํารัส เกี่ยวกับการทําความดีวา  

“.....การที่ตองการใหทุกคนพยายามหาความรู  และสรางตนเองใหมั่นคง

เพื่อตนเอง เพื่อที่จะใหตนเองมีความเปนอยูที่ก าวหนามีความสุข 

พอมีพอกิน เปนขั้นหนึ่งแลว ขั้นตอไป นั่นคือใหมีเกียรติวา ยืนไดดวย

ตนเอง.....” 

“.....ความเปนอยูตองไมฟุมเฟอยตองประหยดัไปในทางทีถู่กตอง....” 
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 ที่มา : พระราชดํารัสเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต 

 

 ดังนั้น การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ 

มีประโยชนตอทุกสาขาอาชีพ โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง การจัดการทรัพยากรดิน และ

น้ํา อยางมีประสิทธิภาพ มีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทน ซื่อสัตยในการประกอบ

อาชีพ ความสามัคคีการรวมมือกัน การใชเทคโนโลยีใหเหมาะสม มีเหตุผลในการ

ตัดสินใจ ตลอดจนศึกษาหาความรูในดานตาง ๆ อยูเสมอ จะทําใหปรับตัวไดอยางรวดเร็ว 

เขากับการเปล่ียนแปลงของสังคม อันจะนําไปสูการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“.....พยายามไมกอความชั่ว ใหเปนเครื่องทําลายตัวทําลายผูอื่น พยายามลด 

พยายามละความชั่วที่ตนเองมีอยู  พยายามกอความดีใหแกตัวอยู เสมอ 

พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยูนั้นใหงอกงามสมบูรณขึ้น.....” 



30       เศรษฐกิจพอเพียง    ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําชี้แจง จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ 

 1.  ผูเรียนมีวิธีนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากร   มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร จงอธิบายและใหเหตุผล 

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

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

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

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

………………………………………....……………………………………… 

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

 2.  ผูเรียนคิดวาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรมีความเหมาะสมกับคนไทยหรือไมอยางไร 

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

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

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

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

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

 3.  ใหผู เรียนกําหนดแนวทางและปฏิบัติตนในการนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ จงอธิบายและใหเหตุผล

พรอมยกตัวอยางประกอบใหชัดเจน 

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

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

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

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

…………………….......……………………………………………………… 

 

กิจกรรมที่ 2 
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 4.  ผูเรียนคิดวาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ

มีความเหมาะสมกับอาชีพใดมากที่สุด เพราะเหตุใดอธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบ  

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

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

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

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

…………………….....…………………………………………………………  

…………………....…………………………………………………….……… 

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

…………………………………………….……………………………………  

………………………………………………….………………………………  

…………………………………………………………………………………  

 5.  จากคําพูดที่วา “ ทรัพยากรมีจํากัด แตมนุษยมีความตองการไมจํากัด”

ผูเรียนคิดวาจริงหรือไม และผูเรียนมีวิธีการใดที่จะไมใหทรัพยากรหมดไปจากโลก  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................  
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มาตรฐานการเรียนรู  

 รู   เขาใจ  ยอมรับ  เห็นคุณคาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ

ประยุกตใชในการประกอบอาชีพและมีภูมิคุมกันในการดําเนินชีวติของตนเอง  ครอบครัว  

และชุมชนอยางมีความสุข    

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1.  ผูเรียนสามารถประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขอมูลจาก

การศึกษาวิเคราะหนํามาวางแผนในการประกอบอาชีพได 

 2.  ผูเรียนสามารถวางแผนในการเรียนรู ประกอบอาชีพ โดยการประยุกต

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจากการศึกษาวิเคราะหขอมูล จัดทําโครงงานตาม

แผนงานที่วางไวไดอยางเหมาะสม 
 

ขอบขายเนื้อหา 

 1.  การประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ใชในการประกอบ

อาชีพ 

 2.  ความหมาย ความสําคัญ ประเภทกระบวนการวางแผน 

 3.  การวางแผนการเรียนรู/การประกอบอาชีพ โดยใชกระบวนการ 3 หวง     

2 เง่ือนไข 

 4.  การทําโครงการ 
 

วัดผลและประเมินผล 

 1.  วัดผลและประเมินผลจากสภาพความเปนจริง สังเกตจากการถามตอบใน
ชั้นเรียน 
 2.  จากกิจกรรมการเรียนรู 
 3.  จากใบงาน 
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  “....คนสวนใหญมักเขาใจวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของเกษตรกรใน

ชนบทเทานั้น แตแทจริงเปนผูประกอบอาชีพ เชน พอคา ขาราชการ และพนักงานบริษัท

ตาง ๆ สามารถนําแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต....”  

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคล

ที่เขาเฝา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2543 ณ ศาลาดุสิดาลัย 

พระราชวังดุสิต  

 ดังนั้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถประยุกตใชกับผูประกอบ

อาชีพตางๆ ดังนี้ 

 1.  เศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพพอคาแมคา  การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพคาขายนัน้ผูที่คาขายจะตองมีคุณธรรมประจํา

ใจที่สําคัญคือ ความซ่ือสัตยสุจริตตอลูกคา ไมเอารัดเอาเปรียบลูกคาทั้งทางตรงและ

การวางแผนประกอบอาชีพที่เปนไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
1. 



34       เศรษฐกิจพอเพียง    ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 

ทางออม สรางความไววางใจตอลูกคา ซ่ึงจะสงผลใหการคาขายเจริญรุงเรืองและมีความ

ยั่งยืน 

 2.  เศรษฐกิจพอเพียงกบัอาชีพขาราชการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ขาราชการจะตองไมใชจายฟุมเฟอยจนเกินฐานะ เพราะขาราชการมีรายไดประจําที่ไมสูง

มากนัก ดังนั้นจึงควรดําเนินชีวิตแบบสมถะ คือแบบพอมีพอกิน ซึ่งจะชวยลดปญหาการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการได ขาราชการที่ดีจะตองมีความซื่อสัตยสุจริตไม

คดโกงประชาชนและประเทศชาติทุกรูปแบบ บริการประชาชนดวยความเปนกันเองจะทํา

ใหเกิดความสามัคคีของคนในชาติ 

 ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานพระบรม

ราโชวาทเกี่ยวกับความฟุมเฟอยวา  

 “.... ความฟุมเฟอยทําใหเกิดความไมพอ คนเราฟุงเฟอก็ไมมีทางที่จะหา

ทรัพยมาปอนความฟุงเฟอได ความฟุงเฟอเปนปากที่หิวไมหยุด เปนปากที่หิวตลอดเวลา 

ปอนเทาไรไมพอ หาเทาไรไมพอ ฉะนั้นจะตองหาทางปองกันความฟุงเฟอ และปองกัน

การที่จะนํามาปอนความฟุมเฟอย ซึ่งก็คือการทุจริต...” 

 3.  เศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพนักธุรกิจ อาชีพนักธุรกิจหรือผูประกอบการ

สามารถดําเนินชีวิตโดยยึดหลักของการระมัดระวงัในการลงทุน เพราะการลงทุนในธุรกิจ

ตาง ๆ ตองมีความเส่ียงอยูเสมอ ดังนั้นนักธุรกิจจะตองศึกษาขอมูลการลงทุนใหละเอียด

รอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุน เพื่อเปนการลดความเส่ียง โดยยึดหลักการลงทุนที่พอดี

กับความสามารถของตนเอง 

 4.  เศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

เกษตรกรใหยึดหลักความพอเพียงในตนเอง พึ่งพาตนเองใหไดมากที่สุด ลดการพึ่งพาคน

อื่น ดําเนินชีวิตตามฐานะและอัตภาพ โดยใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นใหเกิด

ประโยชนสูงสุดนําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 

นอกจากนั้นเศรษฐกิจพอเพียงยังนําเอาทฤษฎีใหมไปปฏิบัติใหเกิดรูปธรรมกับการดําเนิน

ชีวิตมากขึ้น เพื่อใหเกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองได 
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 5.  เศรษฐกิจพอเพียงกบัผูเรียน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูเรียน 

จะตองศึกษาหาความรูในวิทยาการสมัยใหม ใหสามารถรูเทาทันกับการเปล่ียนแปลงที่จะ

เกิดขึ้นในสังคม เพื่อหาทางแกไขสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม  รวมทั้งตองมีความ

สํานึกในบุญคุณแผนดินบานเกิด เมื่อผู เรียน  สําเร็จการศึกษาแลว ควรนําความรู

ความสามารถที่มีอยูมาชวยพัฒนาสังคมทองถ่ินเกิด  ใหมีความเจริญรุงเรืองสืบไป 
 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 

ที่ทรงพระราชทานแกพสกนกิรชาวไทย 

 เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  

วันที่ 4 ธันวาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 
 

 “....ไปที่ชลบุรีครั้งหนึ่งก็หลายปแลว มีพอคาคนหนึ่ง เขาบอกวาเขาทํา

โรงงานสับปะรดกระปอง เขาลงทุนเปนลานจําไมไดวากี่ลานเพื่อสรางโรงงาน 

 การลงทุนอยางนั้นเลยบอกใหเราทราบวาไมคอยเห็นดวย เพราะวาเคยทํา

โรงงานเล็กๆ ที่ทางภาคเหนือ ใชเงินไป 300,000 บาท เพื่อที่จะเอาผลผลิตของชาวบาน

ชาวเขามาใสกระปองแลวขาย ก็ไดผลเพราะเปนโรงงานเล็กๆ แตโรงงานเขาเองลงทุนเปน

ลานรูสึกวาเสี่ยง  

 เขาบอกวาตองทาํอยางนั้น เขาลงทุนทําไปทํามา สัปปะรดที่อําเภอบานบึงและ

ที่ชลบุรีก็มีไมพอ ตองไปสั่งสัปปะรดมาจากปราณบุรี ตองขนสงมาตองเสียคาใชจายมาก 

ทําไปทํามาโรงงานลม อยางนี้แสดงใหเห็นวา ทําโครงการอะไรตองใหนึกถึงขนาดที่

เหมาะสมกับที่เรียกวาอัตภาพ หรือกับสิ่งแวดลอม....” 
 

 กระบวนการวางแผนในการประกอบอาชีพ 

 กระบวนการวางแผนในการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐศาสตรมีขั้นตอน

ที่สําคัญ  4 ขั้นตอน  ดังนี้ 

 1.  ขั้นตอนการวางแผนวาจะผลิตอะไร หมายถึง การวางแผนถึงการผลิต

สินคาหรือบริการประเภทใดและควรจะผลิตในปริมาณที่มากนอยเพียงใด โดยที่

ผูประกอบการเลือกใชทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น มาใชผลิตสินคา



36       เศรษฐกิจพอเพียง    ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 

ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเปาหมายที่สําคัญคือการทํากําไรในการประกอบการให

ไดมากที่สุด และจะผลิตสินคาในปริมาณมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความตองการของ

ผูบริโภคเปนสําคัญ ในการผลิตที่ใชวัตถุดิบในทองถ่ินจะทําใหมีตนทุนการผลิตที่ต่ําและ

มีผลกําไรที่สูง 

 2.  ขั้นตอนการวางแผนวาจะผลิตอยางไร หมายถึงการผลิตอยางไรที่จะทํา

ใหมีตนทุนต่ําที่สุด โดยใชวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับการผลิตสินคาในแตละชนิด เชน 

สินค าบางชนิดที่ตองใชความรู ความสามารถเฉพาะตัว เชน งานฝมือตางๆที่ 

ผูประกอบการสามารถเลือกใชวิธีการผลิตในแบบดั้งเดิมที่ตองใชแรงงานคนที่มีความรู

ความสามารถเฉพาะทางดานนั้น ๆ  เปนผูผลิต เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพดี นอกจากนั้น

สินคาประเภทใดที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมชวยในการผลิตแลวทําใหสินคามีคุณภาพดีกวา

การผลิตแบบดั้งเดิม ก็ควรนําเทคโนโลยีมาชวยในการผลิต แตจะตองมีการเปรียบเทียบถึง

ตนทุนการผลิตของทั้งสองวิธี วาวิธีใดตนทุนการผลิตต่ํากวาและเหมาะสมก็ใชวิธีนั้น 

นอกจากนั้นก็ควรพิจารณาถึงความตองการของผูบริโภความีความตองการสินคามากกวา

จํานวนที่ผลิต ก็อาจใชเทคโนโลยี เพื่อใหมีการขยายการผลิตสินคาที่มากขึ้น ซึ่งจะทําให

ผูผลิตไดรับผลตอบแทนมากขึ้น 

 3.  ขั้นตอนการวางแผนจะผลิตเพื่อใคร  หมายถึงในการผลิตจะตองมี

เปาหมายของผูบริโภคที่ชัดเจน ผูผลิตจะตองทราบกลุมเปาหมายที่จะเปนลูกคาแลวจึง

วางแผนผลิตสินคาเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคา เชน เปาหมายของผูผลิตอาหาร

เสริมที่บํารุงสุขภาพ สําหรับผูที่รักสุขภาพ ดังนั้น การวางแผนการขาย ตามโรงพยาบาล 

หรือการวางจําหนายตามศูนยการคาที่มีผูไปซ้ือสินคาจํานวนมาก เปนตน 

 4.  ขั้นตอนการวางแผนการจําหนายสินคา เปนขั้นตอนสุดทายของการผลิต

สินคา ผูผลิตจะตองคํานึงถึงตามหลักเศรษฐศาสตร วิธีการจําหนายสินคามีหลากหลายวิธี 

เชน ขายสินคาโดยตรง หรือการขายโดยผานตัวแทนจําหนาย ซึ่งจะเลือกวิธีใดก็แลวแต

ประเภทของสินคานั้น ๆ โดยใหคํานึงถึงการเขาถึงผูบริโภคใหสะดวกรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะทําใหมียอดการขายที่สูงขึ้น และเปนการเพิ่มยอดการผลิต

ใหกับผูประกอบการ 
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 จากขั้นตอนการวางแผนในการประกอบอาชีพ เปาหมายที่สําคัญคือ การ

แสวงหาผลกําไรจากการประกอบการใหไดมากที่สุดโดยใชวัตถุดิบและวิธีการผลิตสินคา

ที่เหมาะสม เพื่อเปนการลดตนทุนลง ผูประกอบการยังตองคํานึงถึงเปาหมายการคาที่

ชัดเจน เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการทําธุรกิจรวมทั้งการกระจายสินคาไปสูผูบริโภคที่

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จะทําใหมียอดจําหนายสินคามากขึ้น ซึ่งจะทําใหมีผลกําไรมา

สูผูประกอบการมากขึ้นดวย 
 

 
 

 จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

นับตั้งแตป 2517 เปนตนมา จะเห็นวาพระองคไดทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนาที่อยูบน

พื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอใช ความพอมีพอกิน การรูจักความพอประมาณ 

การคํานึงถึงความมีเหตุมีผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคน

ไทยไมใหประมาท ใหตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับขั้นตอนที่ถูกตองตามหลักวิชา 

ตลอดจนการมีคุณธรรมในการดํารงชีวิต ซึ่งที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนที่รูจักกันภายใตชื่อวา 

“เศรษฐกิจพอเพียง”  

 ดังนั้น การวางแผนการเรียนรู  การประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงที่กําหนดวา การทําอะไรใหคํานึงถึง กระบวนการ 3 หวง 2 เงื่อนไข 
 

  
 

 ประกอบดวยคุณลักษณะ  ดังนี้ 

 1.  พอประมาณ  

 2.  ความมีเหตุผล  

 3.  การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว   

2.1  กระบวนการ 3 หวง 

การวางแผนการเรียนรู/การประกอบอาชีพ โดยใชกระบวนการ  

3 หวง 2 เงื่อนไข 
2. 
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 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดย

ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชนการผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 

       ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น 

จะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่

คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 

       การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและ

การเปลี่ยนแปลงดานการตางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ

ตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล 

 ทั้ง 3 องคประกอบนี้จะตองเกิดขึ้นพรอมกัน หากขาดองคประกอบใด

องคประกอบหนึ่งก็จะถือวาไมครบองคประกอบ 
 

   
 

 นอกจากตองมีองคประกอบทั้ง 3 พรอมกันแลว ยังตองขึ้นกับเง่ือนไขที่สําคัญ

อีก   2 ประการ  คือ 

 1.  เงื่อนไขความรู คือ ความรอบรู รอบคอบและระมัดระวัง กลาวคือ การจะ

กระทําการใดๆจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งใน

การนําวิชาการตางๆมาใชในการวางแผนและการดําเนินการในทุกขั้นตอน ศึกษาหา

ความรูใหมๆ เพิ่มเติมตลอดเวลา 

 2.  เงื่อนไขคุณธรรม คือ ความซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทนและแบงปน 

กลาวคือ การมีคุณธรรมเปนการเสริมสรางจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของ

รัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ดําเนินชีวิตดวย

ความอดทนขยันหมั่นเพียรและแบงปน มีสติปญญาและความรอบคอบ  

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการดําเนินชีวิตและดําเนินงานที่

ประชาชนคนไทยทุกวงการนอมรับไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการดําเนินธุรกิจที่สามารถฝา

วิกฤตเศรษฐกิจปพุทธศักราช 2540 ซ่ึงเปนปที่ประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤตทางการเงินและ

เศรษฐกิจ หรือที่เรียกวา ภาวะตมยํากุง ที่เศรษฐกิจเสียหายมาก รัฐบาลตองไปกูการเงิน

2.2 เงื่อนไขพื้นฐาน 
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ระหวางประเทศหรือ International Monetary Fund (IMF) ดังนั้นการนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง คือ กระบวนการ 3 หวง 2 เงื่อนไขมาใชในการดําเนินธุรกิจ และ

สามารถนําธุรกิจฝาวิกฤตนั้นมาได  

 การดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร  

 วิถีชีวิตของเกษตรกรไทยในปจจุบัน ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทําใหมีตนทุนการผลิตสูง มีรายได 

ไมเพียงพอและเปนหนี้สิน จึงจําเปนตองปรับระบบการเกษตรของครัวเรือนใหสอดคลอง

กับสภาวะการผลิต และการตลาดในปจจุบันตามความเหมาะสมของระบบนิเวศเกษตร 

โดยใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทําใหครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางยั่งยืนตอไป 

 1.  การลดรายจาย 

 เพื่อเปนการประหยัด ลดรายจายในครอบครัวและเปนผลดีตอสุขภาพการทํา

ผักสวนครัวรั้วกินได เปนอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน นับเปนงานอดิเรกที่สราง

ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว พอ แม ลูก ไดมีเวลาในการพูดคุยกันและชวยเหลืองานกัน 

แมไมมีพื้นที่ก็สามารถทําสวนครัวในบานได เชน การปลูกพริกในกระถาง หรือปลูกใน

ภาชนะแขวน ฯลฯ พืชที่ปลูกก็เปนพืชที่ใชประจําในครัวเรือน เชน พริก มะเขือ ชะพลู 

หอม ผักชี ชะอม ตําลึง ผักหวาน เปนตน 

 2.  การเพิ่มรายได 

 การเพิ่มรายไดโดยใชทรัพยากรที่มีอยูในครัวเรือนใหเกิดประโยชนสูงสุด ใน

การสรางรายได เชน การถนอมอาหารแปรรูปงานฝมือในหัตถกรรมส่ิงประดิษฐ การผลิต

กลาไมดอก ไมประดับ การเล้ียงสัตว ประมง เพาะถ่ัวงอก เพาะเห็ด เปนตน ทําใหมีรายได

เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทางการเกษตร 

 3.  การขยายโอกาส 

  เกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัวชุมชน โดยการรวมมือการ

สรางอาชีพไดเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา บุตร-หลานไดรับการศึกษาสูงขึ้น 

ชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถรวบรวมกันจัดการตลาด แหลงเงินทุน และเครือขาย มาใช

ในการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน ทําใหครอบครัวมีความมั่นคงและอบอุนตอไป 
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 4.  เศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร 

  เกษตรกรสามารถดําเนินชีวิตตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงได ดวยการ

ทําการเกษตรที่ผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนกอน ถามีเหลือจึงจําหนายเปนรายได 

ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจนก็คือ การทําเกษตรทฤษฎีใหม ที่แบงพื้นที่ออกเปนสวนๆ มีพื้นที่

นาขาว พืชไร ไมผล สระน้ํา และบริเวณบาน เพื่อใหมีกิจกรรมการผลิตที่หลากหลายมี

ผลผลิตออกทุกฤดูกาล มีรายไดประจําวัน ประจําสัปดาห ประจําเดือน และประจําปการ

ทําการเกษตรแบบนี้ สามารถทําไดในทุกขนาดพื้นที่ ตั้งแตพื้นที่ขนาดเล็ก 1-2 ไร จนถึง

ฟารมขนาดใหญ ตัวอยางตอไปนี้ เปนรูปแบบการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใน

ขนาดพื้นที่ตาง ๆ เพื่อใหเกิดแนวคิดในการนําไปประยุกตใชในพื้นที่ของตนเองตอไป 

 

 ตัวอยางการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ 

ของ  ลุงสุวรรณ  กันภัย 

ตํานานที่มีชีวิตผูขุดสระดวยมอืกวา 10 ป 

ผานการเขารอบสารคดี 

รายการคนคนฅน 

ในไรนา-สวนผสมของลุงสุวรรณ แบงเปนเนื้อที่ปลูกขาว 2 ไร มีสระน้ํา

ขนาดใหญ 3-4 บอ มีตนมะนาว

ที่ใหผลผลิตทั้งปกวา 100 ตน 

ชมพูกวา 100 ตน พืช ผักสวน

ครัว อาทิ กะเพรา หอม ยี่หรา 

สะ ร ะ แ ห น  โ ห ร ะ พ า  ฯ ล ฯ 

สารพัดชนิดรวมถึงปลาในสระ 

ทั้งหมดนี้กินไดไมรูจบ  
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 เมื่อมีคนถามวา “ลุงใชอะไรเล้ียงปลาในสระ” ลุงตอบวา "ลุงไมไดเลี้ยงปลา

ปลาเลี้ยงลุง"  

 บอปลา ในแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง”  

 จากนาเชิงเดี่ยวในป 2516  อีก และกวา 5 ปที่มุ “ทํานา” (ทําไปเรื่อยเปอย) 

กระทั่งทุกวันนี้ สิ่งท่ีลุงสุวรรณกับปาคําตัน "ทํานา" นั้นกลับกลายเปนทรัพยสินที่เก็บกิน

ไมรูหมด ลูกหญิง-ชาย ที่ไปทํางานในเมืองหลวงกอนก็ถูกเรียกกลับมาชวย “ทํานา” ลุง

สุวรรณสรางบานหลังงามใหลูกบนผืนนานั้นเอง  

 ทุกวันนี้ นอกจากจะทําในสิ่งที่ลุงรักแลวและอาศัยอยูในกระทอมหลังนอยที่

ปราศจากเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด ซ่ึงในครัวปาคําตันยังคงใชฟนที่เก็บจากไรนานั่นเองใน

การหุงหาอาหาร  

 แมจะมีความรูแค ป.4 ลุงสุวรรณ แตลุงยังทําหนาท่ีเปนวิทยากรในดานการทํา

เกษตรแบบพอเพียง ใหกับหนวยงานราชการ, 

เกษตรกรทั้งไทยและตางประเทศรวมถึงผูที่

สนใจในอาชีพนี้อีกดวย  

 ดวยการศึกษาเพียง ป.4 ลุงสุวรรณ

ยืนหยัดตอสูกับอุปสรรคทั้งหลายกระทั่งประสบ

ผลสําเร็จในชีวิตทําใหผมทึ่งและนอมรับ ยอมรับ

ในความสามารถ หากเทียบกับคนที่มีการศึกษา

สูงแลวลุงสุวรรณสมควรที่จะไดรับการยกยอง

ใหเปนครูของแผนดิน  

 แนนอนท่ีสุด ใบประกาศเกียรติคุณและเกียรติยศที่คนจบ ป.4 อยางลุงสุวรรณ

ไดรับทั้งในระดับทองถ่ินและในระดับประเทศยอมแสดงใหเห็นวาคุณคาของคนนั้น 

ไมไดอยูที่การศึกษาเสมอไป  

 ลุงสุวรรณ  สระน้ําและตนไมในสวนของลุงไดสอนการใชชีวิตหลาย ๆ อยาง 

รวมทั้งหลักธรรมในการดําเนินชีวิต การพึ่งพาอาศัยกันของส่ิงมีชีวิต ที่อยูกันอยางสมดุล

และเอ้ือตอกัน  
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 การทําโครงงาน 

 การเรียนรูโดยโครงงาน (Project Work) เปนการแสวงหาความรู หรือคนควา

หาคําตอบในสิ่งที่ผูเรียนอยากรูหรือสงสัยดวยวิธีตางๆอยางหลากหลาย โดยการลงมือ

ปฏิบัติจริงในลักษณะของการสํารวจ  ศึกษา คนควา ทดลอง ประดิษฐคิดคน โดยมีครูเปน

ผูคอยกระตุน แนะนําและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด 
 

  
 

 โครงงานหมายถึง กิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษา คนควาและลงมือ

ปฏิบัติดวยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร หรือกระบวนการอื่นใดไปใชในการศึกษาหาคําตอบในเรื่องนั้นๆ โดยมี

ครูผูสอนคอยกระตุนแนะนําและใหคาํปรึกษาแกผูเรียนอยางใกลชิด ตั้งแตการเลือกหัวขอ

ที่จะศึกษา คนควา ดําเนินการ วางแผน กําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน โดยทั่วๆ ไป              

การทําโครงงานสามารถทําไดทุกระดับการศึกษา ซึ่งอาจทําเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม          

ก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงงาน อาจเปนโครงงานเล็ก ๆ ที่ไมยุงยากซับซอนหรือ

เปนโครงงานใหญที่มีความยากและซับซอนขึ้นก็ได 
 

   
 

 1. ผูเรียนเลือกเรื่องหรือประเด็นที่จะศึกษาดวยตนเอง อาจเปนรายบุคคล

หรือเปนกลุมก็ได  

 2. ผูเรียนจะเปนผูเลือกวิธีการศึกษาและแหลงความรู 

 3. ผูเรียนเปนผูศึกษาหรือลงมือปฏิบัติดวยตนเองทุกขั้นตอน 

 4. การศึกษาคนควานั้นมีการเชื่อมโยงหรือบูรณาการระหวางความรู/ทักษะ / 

ประสบการณเดิมกับสิ่งใหม ๆ 

 5. มีความสัมพันธกับชีวิตจริง ขอคนพบ สิ่งคนพบ สามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

ลักษณะของโครงงาน 

ความหมายของโครงงาน 
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 6. เปนการแสวงหาความรูและสรุปความรูดวยตนเอง และผูเรียนไดมี

โอกาสแลกเปล่ียนการเรียนรูกับผูอ่ืน 
 

  
 

 โครงงานสามารถแบงตามลักษณะของกิจกรรมได  4 ประเภท ดังนี ้

  1.  โครงงานประเภทสํารวจ 

              โครงงานประเภทสํารวจ เปนโครงงานประเภทเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหา

สาเหตุของปญหาหรือสํารวจความคิดเห็น ขอมูลที่รวบรวมไดบางอยางอาจเปนปญหา            

ที่นําไปสูการทดลองหรือคนพบสาเหตุของปญหาที่ตองหาวิธีแกไขปรับปรุงรวมกัน เชน 

โครงงานการสํารวจคําที่มักพูดผิด โครงงานสํารวจการใชคําแสลงในหนังสือพิมพ              

เปนตน 

 2.  โครงงานประเภทการทดลอง 

              โครงงานประเภทการทดลอง เปนโครงงานที่ตองออกแบบทดลอง เพื่อ

การศึกษาผลการทดลองวาเปนไปตามท่ีตั้งสมมติฐานไวหรือไม โครงงานประเภทนี้ตอง

สรุปความรูหรือผลการทดลองเปนหลักการหรือแนวทางการปฏิบัติไว เชน โครงงานการ

ทดลองยาสระผมจากวานหางจระเข โครงงานการทดลองปลูกพืชสวนครัวโดยใชปุยน้ํา

ชีวภาพ   เปนตน 

 3.  โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ 

              โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ เปนโครงงานที่ประยุกตหลักการทาง

วิทยาศาสตรเขาสูกระบวนการปฏิบัติ โดยอาศัยเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เพื่อประดิษฐ

ชิ้นงานใหมอาจเปนของใช เครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช หรือนําวัสดุทองถิ่นที่มี

มากมายมาใชใหเกิดประโยชน เชน โครงงานการประดิษฐเครื่องจักสานจากไมไผ 

โครงงานการประดิษฐเครื่องชวยสอนวิชาภาษาไทย  เปนตน 

 

 

 

 

ประเภทของโครงงาน 
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 4. โครงงานประเภททฤษฎี 

              โครงงานประเภททฤษฎี เปนโครงงานที่มีลักษณะเปนการหาความรูใหม โดย

การรวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหจากสถิติแลวอภิปราย หรือเปนโครงงานที่ศึกษา

คนควาขอมูลที่เกิดจากขอสงสัย อาจเปนการนําบทเรียนมาขยายเพื่อศึกษาขอมูลเพิ่มเติม

ใหไดความรูในแงมุมท่ีกวางและลึกกวาเดิม เชน โครงงานการศึกษาคําซอนในวรรณคดี

รอยแกว  โครงงานการศึกษาขอคิดจากเรื่องพระอภัยมณี  เปนตน 
 

    
 

 การเรียนรูโดยโครงงานมีขั้นตอน ดังนี้  

 ขั้นที่ 1 กําหนดหัวขอที่จะศึกษา 

 การกําหนดหัวขอโครงงานตองเปนไปตามความสามารถ ความถนัด  ความ

สนใจ และความตองการของตนเอง โดยเลือกหลังจากการสังเกตหรือหาขอมูลจากแหลง

ตางๆ แลวเกิดขอสงสัย หรือมองเห็นปญหา โดยศึกษาทฤษฎีหรือหลักการเพื่อสนับสนุน

เรื่องที่สนใจ 

 ขั้นที่ 2  วางแผนปฏิบัติงานและเขียนโครงการ 

 การวางแผนการปฏิบัติงาน  มีดังนี้ 

  2.1  สรางแผนที่ความคิด (Mind Mapping) เพื่อใหเห็นโครงงาน หรือ

ความสัมพันธระหวางหัวขอที่จะศึกษากับหัวขอยอยๆ ผูเรียนควรจะมีความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการสรางแผนที่ความคิด 

  2.2  จัดลําดับวิธีการหรือกิจกรรมที่จะทําการศึกษาคนควา รวมทั้ง

พิจารณาหาแหลงขอมูลหรือแหลงความรูที่จะตองศึกษา ซึ่งอาจจะเนนที่กิจกรรมกระตุน

ใหผูเรียนรูจักสังเกต รูจักตั้งคําถาม รูจักตั้งสมมติฐาน และรูจักวิธีการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง 

 การเขียนโครงงานมักทําตามรูปแบบ ประกอบดวยหัวขอตางๆ ที่จําเปน

ตามลําดับ หัวขอสําคัญคือ หัวขอแผนปฏิบัติการ คือทําอะไร ใชเวลาเทาไร 

 

ขั้นตอนการเรียนรูโดยโครงงาน 
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 ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนด 

 ขั้นนี้เปนขั้นที่สําคัญของการเรียนรูโดยโครงงานเพราะผูเรียนจะเปนผูศึกษา

คนควา ดวยวิธีการตาง ๆ เชน การสังเกต สอบถาม ทดลองฯลฯ แลวทําการจดบันทึกสิ่งที่

คนพบและปรับปรุงแกไขจนกวางานจะสําเร็จ 

 ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและรายงานผล 

 การสรุปและการรายงานผล เปนการสรุปขอมูลจากการศึกษาคนควา อภิปราย 

ประเมินผล โดยผูเรียนจะตองเขียนรายงานสรุปผลการทํางาน ที่แสดงใหเห็นถึงสิ่งที่

คนพบ พรอมทั้งแสดงเหตุผลหรือขอเสนอแนะตาง ๆ 

 ขั้นที่ 5 ขั้นเสนอผลงาน 

 การนําเสนอผลงานทําไดหลายวิธี เชน การรายงาน การแสดงนิทรรศการ การ

นําเสนอเปนผังโครงงาน การจัดปายนิเทศ และการแสดงละคร เปนตน 

 ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินและปฏิบัติงาน 

 ผูสอนเปนผูประเมินโครงงาน โดยพิจารณาจากแบบประเมินตนเอง แบบ

ประเมินความคิดเห็นของผูปกครอง และแบบประเมินของกลุมเพื่อน 
 

  
 

              การเขียนรายงานโครงงานเปนรูปแบบหนึ่งของการนําเสนอผลงานของ

โครงงานที่ผูเรียนไดศึกษาคนควาตั้งแตตนจนจบ การกําหนดหัวขอในการเขียนรายงาน

โครงงานอาจไมระบุตายตัวเหมือนกันทุกโครงงาน สวนประกอบของหัวขอในรายงาน

ตองเหมาะสมกับประเภทของโครงงานและระดับชั้นของผูเรียน องคประกอบของการ

เขียนรายงานโครงงาน แบงกวาง ๆ เปน 3 สวน ดังนี้ 

           1.  สวนปกและสวนตน สวนปกและสวนตน ประกอบดวย 

  1)  ชื่อโครงงาน 

           2)  ชื่อผูทําโครงงาน ระดับ สถานศึกษา และวันเดือนปที่จัดทํา 

      3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษา 

      4)  คํานํา 

การเขียนรายงานโครงงาน 
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  5)  สารบัญ 

        6)  สารบัญตาราง หรือภาพประกอบ (ถามี) 

               7)  บทคัดยอสั้นๆ ที่บอกเคาโครงอยางยอๆ ซึ่งประกอบดวย เรื่อง 

วัตถุประสงค วิธีการศึกษา ระยะเวลา และสรุปผล 

               8) กิตติกรรมประกาศ เพื่อแสดงความขอบคุณบุคคล หรือหนวยงานที่

ใหความชวยเหลือหรือมีสวนเกี่ยวของ 

 2.  สวนเนื้อเรื่อง   สวนเนื้อเรื่อง ประกอบดวย 

               1)  บทนํา บอกความเปนมา ความสําคัญของโครงงาน บอกเหตุผล หรือ

เหตุจูงใจในการเลือกหัวขอโครงงาน 

             2)  วัตถุประสงคของโครงงาน 

  3)  สมมติฐานของการศึกษาคนควา 

               4)  การดําเนินงาน อาจเขียนเปนตาราง แผนผังโครงงานเพื่อใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามหัวขอเรื่อง ตรงตามวัตถุประสงคของโครงงาน และพิสูจนคําตอบ 

(สมมติฐาน) ตามประเด็นที่กําหนด ดังตัวอยางการเขียนแผนผังโครงงานตอไปนี้ 

               ในแผนผังโครงงานทําใหเห็นระบบการทํางานอยางมีเปาหมาย มีการวาง

แผนการทํางาน จะเห็นไดวาสิ่งท่ีตองการทราบ คือ หัวขอยอย หรือคําถามยอยของหัวขอ

โครงงาน ถามีมากกวา ๑ ขอ ก็จะเรียงลําดับทีละหัวขอ พรอมทั้งบอกสมมติฐาน วิธีศึกษา 

และแหลงศึกษาคนควาตามแผนผังใหครบทุกขอ  สิ่งที่ตองการทราบ สมมติฐาน  วิธี

การศึกษา แหลงศึกษา/แหลงขอมูล หัวขอยอยจากหัวขอเรื่องของโครงงานที่ตองการหา

คําตอบ การตอบคําถามลวงหนา คนควา สอบถาม สัมภาษณ สังเกต ศึกษาโดยการดู-ฟง 

จากสื่อชนิดตางๆ - เอกสาร หนังสือ - สถานที่ บุคคล 

               5)  สรุปผลการศึกษา เปนการอธิบายคําตอบที่ไดจากการศึกษาคนควา 

ตามหัวขอยอยที่ตองการทราบ วาเปนไปตามสมมติฐานหรือไม 

               6)  อภิปรายผล บอกประโยชน หรือคุณคาของผลงานที่ได และบอก

ขอจํากัดหรือปญหา อุปสรรค (ถามี) พรอมทั้งบอกขอเสนอแนะในการศึกษาคนควา 

โครงงานลักษณะใกลเคียงกัน 
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 3.  สวนทาย  สวนทาย ประกอบดวย 

               1)  บรรณานุกรม หรือ เอกสารอางอิง หรือเอกสารที่ใชคนควา ซึ่งมีหลาย

ประเภท เชน หนังสือ ตํารา บทความ หรือคอลัมน ซึ่งจะมีวิธีการเขียนบรรณานุกรม

ตางกัน เชน  หนังสือ. ชื่อ นามสกุล. ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ, ปที่พิมพ 

บทความในวารสาร. ชื่อผูเขียน “ชื่อบทความ,” ชื่อวารสาร. ปที่หรือเลมที่ : หนา ; วัน 

เดือน ป. คอลัมนจากหนังสือพิมพ. ชื่อผูเขียน. ชื่อคอลัมน  : ชื่อเรื่องในคอลัมน.               

ชื่อหนังสือพิมพ. วัน เดือน ป. หนา. 

               2)  ภาคผนวก เชน โครงรางโครงงาน ภาพกิจกรรม แบบสอบถาม             

บทสัมภาษณ 
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* กิตติกรรมประกาศ  น. ขอความที่กลาวถึงผลงานและแสดงความขอบคุณบุคคลที่

เกี่ยวของ หรือที่ใหความชวยเหลือตาง ๆ 

ตัวอยางการเขยีนโครงงาน 

เรื่อง หัวขอการเขียนรายงานโครงงาน 

1. โครงงานวิชา................................................เรื่อง............................................. 

2.  ผูจัดทํา  1...............................................ระดับ.............................................. 

 2...............................................ระดับ.............................................. 

 3...............................................ระดับ.............................................. 

กศน. อําเภอ........................................................................................................ 

ที่ปรึกษาโครงงาน  1. ...................................................... 

     2. ...................................................... 

3. บทคัดยอ....................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

4.  กิตติกรรมประกาศ*.................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

5. บทที่ 1 บทนํา  -    ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 
   -    วัตถุประสงค 
   -    สมมติฐาน (ถามี) 
   -    ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
   -  ตัวแปรที่เกี่ยวของ (ถามี) 
    บทที่ 2    เอกสารที่เกี่ยวของกับการทําโครงงาน 
    บทที่ 3   วิธีดําเนินการศึกษา 
    บทที่ 4    ผลการศึกษา และประเมินผล 
    บทที่ 5    สรุปผล ประโยชนที่ไดรับ และขอเสนอแนะ เอกสารอางอิง 
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ใบงานที่ 1       

 

คําชี้แจง  ใหผูเรียนอธิบายการนําหลักของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ

ประกอบอาชีพตาง ๆ  ควรปฏิบัติอยางไร 

 

อาชีพ แนวทางปฏิบัต ิ

รับราชการ 

 

 

 

 

นักธุรกจิ 

 

 

 

 

เกษตรกรรม 

 

 

 

 

พอคาแมคา 

 

 

 

 

ผูเรียน 
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ใบงานที่ 2      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําชี้แจง   จากการศึกษาถึงการวางแผนในการประกอบอาชีพ ในฐานะที่ผูเรียนกําลัง

ศึกษาอยู ผูเรียนจะนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับตนเอง

อยางไร และถาผูเรียนบางคนทํางานแลวใหอธิบายถึงวิธีการวางแผนในการทํางาน

ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………….....……………… 

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

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

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

………………………………………………………....……………………… 

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

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

.......................................................................................................................... 
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ใบงานที่ 3    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําชี้แจง   ใหผูเรียนยกตัวอยางการดําเนินงานของชุมชนที่ผูเรียนอาศัยอยู หรือจาก

การออกสํารวจชุมชนอื่นๆ ก็ได วาดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อยางไร และวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 

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

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

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

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

…………………………………………………….......……………………… 

…………………………………………………………...…………………… 

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

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

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

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

…………………………………………….......……………………………… 

……………………………………………………....………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................ 
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ใบงานที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําชี้แจง   ใหผูเรียนศึกษา เรื่อง การเรียนรูโดยโครงงาน (Project Work) และวิธีการเขียน

โครงงาน แลวแบงกลุมๆละ 5-6 คน ทําโครงงานเกี่ยวกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการสรางความมั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข ซึ่งผูเรียนชวยกันระดม

ความคิดภายในกลุม หรือปรึกษาผูรูได  โดยเลือกจากหัวขอตอไปนี้ 

 โครงงาน  “ รู  รัก  สามัคคี ”       

 โครงงาน   “ พออยูพอกิน ” 

 โครงงาน   “ เพิ่มรายรับ ลดรายจาย ” 
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มาตรฐานการเรียนรู 

 รู   เขาใจ  ยอมรับ  เห็นคุณคาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ

ประยุกตใชในการประกอบอาชีพและมีภูมิคุมกันในการดําเนินชีวติของตนเอง  ครอบครัว  

และชุมชนอยางมีความสุข    

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 ผูเรียนสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางของชุมชนในการประกอบอาชีพและ

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรางเครือขายตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 1.  การสงเสริม เผยแพร ขยายผลงาน การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล ชุมชน ที่ประสบผลสําเร็จ 

 2.  การสรางเครือขายการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.  กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1.  วัดผลและประเมินผลจากสภาพความเปนจริง สังเกตจากการถามตอบใน

ชั้นเรียน 

 2.  จากกิจกรรมการเรียนรู 

 3.  จากใบงาน 
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 พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานแกคณะบุคคล

ตางๆ ที่เขาเฝาถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 

ธันวาคม 2543 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตลดา ดังนี้  

 “ เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ําวาเปนทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ทําอะไร

เพื่อใหเกิดผลโดยมีเหตุและผล คือ ผลนั้นมาจากเหตุ ถาทําเหตุที่ดี ถาคิดใหดี ใหผลที่

ออกมาคือสิ่งที่คิดตามเหตุ การกระทําก็จะเปนการกระทําที่ดี และผลของการกระทํานั้นก็

จะเปนการกระทําที่ดี ดี แปลวามีประสิทธิผล   ดี แปลวามีประโยชน   ดี  แปลวาทําใหมี

ความสุข” 

 จากการอัญเชิญพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมานั้นเพื่อเปนการ

สงเสริม เผยแพร ขยายผลงาน การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล 

ชุมชน ใหประสบความสําเร็จ ซึ่งสามารถดําเนินการไดหลายวิธี ดังนี้ 

 1.  รณรงคใหคนไทยเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญ

ชาวบาน และรณรงคใหคนไทยและชาวตางชาติใชสินคาไทย OTOP 

 2.  เผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานการดําเนินชีวิต “การดําเนินชีวิต

แบบทางสายกลาง” หรือ “พออยู พอกิน พอใช” โดยการแจกเอกสาร และใชสื่อมวลชน

ชนิดตาง ๆ ในการเผยแพรใหความรูแกคนในชุมชน 

 3. สรางสื่อตางๆ เชน วีซีดี หรือ website เพื่อเผยแพรใหผูที่ใชอินเทอรเน็ต

ไดเขาใจ 

 4.  สรางคน หรือบุคคลหรือองคกรที่เปนตัวอยางท่ีนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชแลวประสบความสําเร็จ โดยใหบุคคลหรือองคการเหลานั้นเปนตัวอยาง

หรือเปนแหลงความรู 

1.1 การสงเสริม  เผยแพร ขยายผลงาน 

การสงเสริม  เผยแพร  ขยายผลงาน  การปฏิบัติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล ชุมชน ที่ประสบผลสําเร็จ 
1. 
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 5.  ขยายผลใหประชาชนและเยาวชนทั่วประเทศไดเห็นตัวอยางกลุมบุคคล

หรือชุมชนที่ไดปฏิบัติจนประสบความสําเร็จ เพื่อใหผูที่สนใจและยังมองไมเห็นแนวทาง

สามารถมีตัวอยางใหไดเขาไปศึกษา และเรียนรูจากแหลงตัวอยางเหลานั้น 

 

 
โครงการพัฒนาสวนพระองค 
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ตัวอยางที่ 1   สุข ทองอม แบบอยาง “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 

 ความเปนมาของลุงสุข ทองอม เกษตรกร

วัย 61 ป ก็ไมตางจากเกษตรกรสวนใหญของจังหวัด

สุรินทร ซ่ึงทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว คือทํานาอยาง

เดียว 

 อยางไรก็ดี ลุงสุขมีที่รกรางอยู 1 แปลง 

เนื้อที่ประมาณ 9 ไร เมื่อมีการสงเสริมใหปลูกไมยูคา

กอนหนาป 2541 ลุงสุขจึงไดถากถางที่แปลงนั้นเพื่อ

ปลูกไมยูคาในเนื้อท่ี 5 ไร 

 ป 2541 ถือเปนจุดเปล่ียนของชีวิตลุงสุข 

เมื่อมีโครงการเกษตรกรรมฟนฟู เขามาแนะนําใหทําเกษตรแบบผสมผสาน ลุงสุขจึง

ตัดสินใจลงมือทําในทันที เพราะเห็นวาการทํานาแบบเชิงเดี่ยวนั้น ในแตละปก็มีผลผลิต

เพียงอยางเดียวคือขาว 

 หลังจากตัดไมยูคาในแปลงเพื่อทําการเกษตรแบบผสมผสาน ลุงสุขก็นําไมผล

จําพวก มะพราว มะมวง ขนุน โดยมีแรงงาน 2 คนกับภรรยา นางเหรียญ ทองอน ในชวง

แรกๆ นั้นลุงสุขมุมานะทําจนกระทั่งลมปวยเปนไสติ่งอักเสบ 

 ป 2545 ลุงสุขไดเขารวม “โครงการนํารองฯ ภูมินิเวศนสุรินทร” โดยไดรับ

การสนับสนุนดานปจจัยการผลิตทั้งสระน้ําขนาดใหญวา 30 x 10 เมตร ลึก 3 เมตร ซ่ึงถา

หาก เก็บกักน้ํ า เต็มสระ ก็คงมีน้ํ า เพียงพอที่จะใชในการเกษตรทั้ งตลอดทั้งป 

และส่ิงที่ไดรับจากโครงการฯ อีก คือ ควาย 1 ตัว และไดออกลูกมาแลว 1 ตัว โดยการให

1.2  การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล 

ชุมชน ที่ประสบผลสําเร็จ 
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แบบปนผล ซ่ึงหากลูกควายแข็งแรงดีแลว ลุงสุขตองคืนควายใหกับกลุม เพื่อนําไปเล้ียงดู

และขยายพันธุตอไป 

 นอกจากนี้แลว ยังไดรับประสบการณและความรู จากการศึกษาดูงาน แต

ไมไดไปรวมมากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากคิดวาการลงมือทํา และลองผิดลองถูกดวยตนเอง 

นาจะเปนทางออกที่ดีกวา เชน ปริมาณการใสปุย ใสน้ําใหตนไมแตละชนิด และการ

แลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุมเกษตรกรในละแวกใกลเคียงกัน 

 อยางไรก็ตาม การทําเกษตรผสมผสานของลุงสุขนั้น ถูกตอตานและไมเห็น

ดวยจากกลุมสมาชิกดวยกัน โดยหาวาทําแบบเชิงธุรกิจ เพราะมีแปลงไมผลที่หลากหลาย 

และลุงสุขเนนการชวยเหลือตัวเองในสวนที่ภาครัฐยังชวยไมถึง เชน พันธุไม และระบบ

ไฟฟารวมถึงการจัดการน้ําดวยตนเอง 

 ดวยเหตุนี้เอง ลุงสุขจึงถูกมองวา ทําการเกษตรเพื่อเนนผลผลิตออกจําหนาย 

แตทั้งนี้ลุงสุขเลาวา ถาเราไมชวยเหลือตัวเอง รอแตความชวยเหลือจากภาครัฐ เราก็จะไม

ทําอะไรเลย เพราะคนที่ประสบปญหาใชวามีเพียงแคคนสองคนเทานั้น แตยังมีเกษตรกร

อีกมากมายทั้งประเทศที่ประสบปญหาแตกตางกันไป หากไมชวยตัวเองหรือหาทาง

แกปญหาดวยตนเองกอน มีหรือท่ีจะประสบความสําเร็จได 

 บางครั้งบางหนลุงสุขถึงกับยอมลงทุนเหมารถเพื่อไปซ้ือพันธุไมถึงอําเภอ

กลางดง จังหวัดนครราชสีมา 

ในฤดูรอนนี้  ถึงแมวาแปลงนา

กวารอยละ 90 ของจังหวัดสุรินทรแลดู

วางเปลาเวิ้งวาง แตในแปลงเกษตรของลุง

สุข กลับดูเขียวชอุม รมเย็นอยางไมนาเชื่อ 

ไลจากดานหนาซ่ึงเปนแปลงไมผลนานา

ชนิด สมโอ, ละมุด, มะมวง, มะนาว, 

มะกรูด, ชมพู, มะกอก, ล้ินจี่, เงาะ (กําลัง

ทดลองปลูก), มะไฟ ฯลฯ ที่ลุงสุข และ

ภรรยาไดพลิกผืนดินที่แหงแลง มอบความชุมเย็นสําหรับผูอยูอาศัยและผูมาเยือน  

ถัดจากแปลงไมผล เปนเรือนพักอาศัยที่ทําแบบงายๆ มีเลาไกอยูหลังบาน ทางทิศเหนือ
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เปนแปลงละมุดที่ลุงสุขไดลงกลาไปไมนาน กําลังจะพนวัยอนุบาล ซ่ึงกวาลุงสุขจะคนพบ

วิธีการใหน้ําก็ใชเวลาลองผิดลองถูกไปไมนอยเหมือนกัน และก็ไดสูตรสําเร็จคือ 1 ตน ใช

น้ําประมาณ 8.8 ลิตร โดยใสน้ําใหเต็มถังสีขนาด 8.925 ลิตร เมื่อเต็มแลวก็เอากระสอบปุย

ปูทับฟางที่คลุมดินรอบ ๆ ตน และราดน้ําลงไป ลุงสุขทําแบบนี้ทุกวันกับละมุดกวา           

100 ตน โดยอาศัยน้ําบาดาลท่ีลงทุนเจาะเองในงบประมาณ 1,800 บาท 

 นอกจากนี้ ลุงสุขยังไดคนพบวิธีการปลูกสมโชกุน โดยเฉพาะเรื่องการคลุม

แปลงสม ลุงสุขพบวาไมควรขุดหลุมลึกเกินไป และตองขยายหลุมเพื่อใสปุย และใหน้ํา

ในปริมาณที่พอเพียง 

 แรกๆ นั้นเกษตรกรบางคนที่ใชฟางคลุมตนในปริมาณมากเกินไป ดวยคิดวา

จะรักษาปริมาณน้ํามาก แตลุงสุขไดแนะนําเทคนิคใหคลุมฟางในปริมาณใหพอเหมาะ 

เพื่อใหรากไดรับอากาศและแสงแดดอยางพอเพียง ซ่ึงก็ไดรับการยอมรับจากเพื่อน

เกษตรกรดวยกัน 

ทุกๆ แปลงของลุงสุขจะกั้นตาขายไวเพื่อไมใหไกหรือสัตวที่เล้ียงไวเขามาคุยเขี่ย 

เพราะจะทําใหเกิดความเสียหายได  และนี่ก็หมายถึงระบบการจัดการแปลงที่มี

ประสิทธิภาพ 

สําหรับดานหลังนั้น มี

แปลงหวายที่เพิ่งจะลงกลาจาก

เมล็ดที่เพาะเอง ถัดไป เปนสระ

น้ําขนาดใหญท่ีไดงบประมาณมา

จากโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน

แลว รอบๆ สระ จะมีพืชผักสวน

ครัวที่เราๆ ทานๆ ไดบริโภคเปน

ประจําทุกวัน กระเพรา โหระพา 

ตนหอม แตงกวา มะเขือเทศ 

ยี่หรา  ขา ตะไคร ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะบริโภคเองแลว ยังเหลือเพื่อขายเปนรายไดอีกทาง

หนึ่ง  
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 ปญหาที่สําคัญของลุงสุขที่ถือวาตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนคือ เรื่อง

ไฟฟา เพราะตองใชไฟฟาในการสูบน้ํา ปมน้ํา สําหรับรดแปลง ทั้งไมผล และพืชสวนครัว  

สวนไฟฟาที่ใชอยูทุกวันก็อาศัยตอสายมาจากหมูบาน ซึ่งถาวันไหน ชาวบานพรอมใจใช

ไฟฟาอยางพรอมเพรียงกัน นั่นก็หมายความวาแปลงเกษตรของลุงสุขตองไดรับ

ผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได  ลุงสุขเคยเสนอปญหานี้ไปหลายหนแลว และก็ยังคงรอ

ความหวังตอไป 

 แปลงเกษตรฯ ผืนนี้ นอกจากจะสรางความรมเย็น สรางอาหาร และสราง

รายไดใหแกผูอาศัยแลว ยังถือเปนแหลงเรียนรูและเปนภูมิปญญาที่สําคัญของหลายๆ 

หนวยงาน 

 พอเชียง ไทยดี ที่ถือวาเปนปราชญคนหนึ่งของแผนดินสยามนี้ เมื่อมาเห็น

แปลงของลุงสุข ถึงกับเอยปากวา จะไปโพนทะนาและโฆษณาใหรับรู วานี่คือแหลง

เรียนรูอีกเรื่องเกษตรธรรมชาติอีกแหงหนึ่งไมเฉพาะจังหวัดสุรินทรเทานั้น แตรวมถึงผืน

ดินขวานทองแหงนี้ กระทั่งวาจะใหครูที่ไปเรียนรูกับพอเชียง มาฝกงานที่นี่  นี่คือ                

ภูมิปญญาของเกษตรกร ที่ทุกวันนี้ ยังเขียนไมได อานไมออก 

 การตอสูเพื่อเอาชนะธรรมชาติ ดวยธรรมชาติ และการตอสูในดานแนวคิดจาก

การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมาเปนแบบผสมผสานของลุงสุข กําลังใหดอก 

ออกผล คืนธรรมชาติสูธรรมชาติ และมอบความสุขใจใหกับครอบครัวลุงสุข อยางยั่งยืน 

มั่นคง และตลอดไป 

  

 ตัวอยางที ่2  พระอาจารยสบุิน : ผูที่สรางกลุมสัจจะสะสมทรัพย จังหวดัตราด 

 สืบเนื่องจากปญหาที่คนกลุมใหญของประเทศ ไมมีแหลงเงินทุนของตนเอง 

และขาดโอกาสที่จะเขาถึงแหลงเงินทุนตางๆ นั้น มีผลมาจากเขาเหลานั้นมีฐานะยากจน 

ขาดรายไดที่แนนอน ขาดหลักทรัพยในการค้ําประกัน รวมทั้งขั้นตอนการเขาถึงการ

บริหารที่ยุงยากซับซอน ทําใหประชาชนกลุมนี้ตองพึ่งการเงินนอกระบบซึ่งมีอัตรา

ดอกเบี้ยที่สูง ชุมชนหลายแหงจึงคิดกอตั้งกองทุนหมูบานหรือกลุมออมทรัพยขึ้นมาเอง 

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในชุมชนไดออมและกูยืมไปใชประโยชน และนําไปพัฒนาหมูบาน 
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ชุมชนในดานตาง ๆ กลุมออมทรัพยจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการ “รวมคน รวมเงิน     

รวมคิด”  

 ในการรวมตัวของชุมชนจัดตั้ งกองทุนกลุมออมทรัพย หรือที่ เรียกวา                  

“องคกรการเงินชุมชน” เกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2508 เปนการริเริ่มจากผูนําและคนในชุมชน 

อาจมีจุดกอตั้งที่แตกตางกัน หรือการนําไปปรับใชใหสอดคลองกับความเปนอยูของตน 

ทําใหองคการเงินชุมชนมีรูปแบบที่แตกตางและหลากหลาย สามารถแบงออกไดดังนี้ 

 1.  องคกรการเงินในลักษณะสหกรณออมทรัพย 

 2.  องคกรชุมชนในภาคเมือง 

 3.  องคกรการเงินรูปแบบเครดิตยูเนียน 

 4.  กลุมออมทรัพยเพื่อการเกษตร 

 5.  กลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต 

 6.  ขบวนการสัจจะออมรายวัน 

 7.  ธนาคารหมูบาน 

 8.  ออมทรัพยมุสลิม 

 สําหรับตัวอยางในเรื่องกลุมองคกรการเงินไดแก กลุมสัจจะสะสมทรัพย 

จังหวัดตราด ซึ่งจัดอยูในกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจร 

ผูริเริ่มจัดตั้ง 

 พระอาจารยสุบิน ปณีโต ผูที่มีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรม ประจําป พ.ศ. 

2540 สาขาภูมิปญญาชาวบาน (คุณภาพชีวิต) 

 

 สถานที่ตั้ง  วัดไผลอม อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

 จุดเริ่มตนของแนวความคิด 

 เกิดจากแนวคิดของกลุมสัจจะสะสมทรัพยของพระอาจารยสุบิน ปณีโต ที่ได

พบเห็นปญหาความทุกขของชาวบาน ซ่ึงเกิดจากการเปนหนี้เปนสิน การเรียกคาคุมครอง 

ปญหาของชาวบานที่ไมเทาทันความโลภและไมเทาทันสังคมภายนอก จึงถูกเอาเปรียบ

จากนายทุนผูมีเงินมีอิทธิพลขมเหง 
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 ปญหาของชุมชนชายฝงทะเลจังหวัดตราด มีลักษณะคลายชุมชนชายฝงทะเล

อื่น ๆ คือบริเวณพื้นที่ราบชายฝงและพื้นที่ปาชายเลนมีการเลี้ยงกุงกุลาดําขึ้น ซึ่งนําไปสู

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและการติดหนี้สินของคนในชุมชนอยาง

มากมาย เมื่อเกิดปญหากระทบกับกุงที่เล้ียงไวโดยเฉพาะในป 2536-3537 กอใหเกิดภาวะ

หนี้สินอยางตอเนื่อง วิถีชีวิตของชาวบานและความสัมพันธในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป 

 ปญหาเหลานี้ที่เกิดขึ้น พระสุบิน ปณีโต ไดใหความคิดเห็นวา แทจริงแลว

ปญหาความเสื่อมโทรมทรัพยากรนั้นมาจากความโลภ และการไมรูจักใชประโยชน

ทรัพยากรเหลานั้นรวมกัน พระสุบินมองปญหาของชุมชนแบบเชื่อมโยง และวิธีการ

แกไขปญหาจะตองเริ่มจากกิจกรรมที่สามารถนําชุมชนไปสู “การรวมตัวกัน” “การมี

โอกาสพบปะกันเปนประจําอยางนอยเดือนละครั้ง” “การสรางระบบสวัสดิการรวมกัน” 

ซึ่งทานเห็นวาระบบการเงินจะนําไปสูเปาหมายดังกลาวได ซึ่งกิจกรรมดังกลาวมีความงาย

ไมยุงยากซับซอน สามารถแฝงคุณธรรม ที่จําเปนตอการอยูรวมกันในสังคมที่สําคัญไวได

อยางชัดเจน 

 หลักการคิดของสัจจะสะสมทรัพย 

 พระสุบินไดศึกษาหาแนวทางแกไขเรื่องการเงินของชาวบาน โดยไดประยุกต

เอาหลักการจากครูชบ ยอดแกว ซึ่งจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยครบวงจรชีวิต จังหวัด

สงขลา โดยนํามาผสานเขากับหลักธรรมและกระบวนการทางสังคม นํามาจัดตั้งที่บานเกดิ

จังหวัดตราด บานเกาะขวาง ตําบลหวยแรง อําเภอเมือง ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 

จากนั้นก็ขยายออกไป และเรียนรูที่จะตั้งกฎเกณฑเงื่อนไข การสรางระบบบัญชี วิธีการ

แกปญหาตางๆ  

 วิธีการและแนวทางในการดําเนินกิจกรรม 

  1.  การประสานแนวคิดของศาสนา ชุมชนและครอบครัว พระสุบินได

พยายามเนนย้ําใหชุมชนตระหนักถึงเรื่อง การพึ่งตนเองและการมีสัจจะ เปนสําคัญ โดย

จัดใหมีการรวมกลุมและเริ่มทําดวยตนเอง ไมใชรอความชวยเหลือจากปจจัยภายนอก 

สวนกระบวนการฝกใหคนมีสัจจะ รูจักรับผิดชอบ พระสุบินใชวิธีการปรับเปนเงินจาก

สมาชิกที่จายเงินไมตรงตอเวลา บัญชีละ 10 บาท หรือ 20 บาท นอกจากนี้ยังเนนใหเห็น

คุณคาของการชวยเหลือและเอื้ออาทร ซึ่งจะเปนการนําไปสูการสมานฉันทในชุมชน 
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ปลูกฝงไปถึงความสัมพันธกันภายในครอบครัว ใหทุกคนชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะ

ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเปนสมาชิกกลุมออมเงินได เงินออมจะเปนฐานใหครอบครัวไดกูยืมยาม

จําเปนได 

 2.  การเจาะกลุมเปาหมายที่สําคัญในชุมชน 

 การเจาะกลุมเปาหมายหลักในชุมชนมีประโยชนชวยทําใหการดําเนินงาน

สะดวกรวดเร็ว และสามารถขยายงานตอไปได กลุมเปาหมายที่สําคัญคือ 

  *  วัด  

 พระสุบินใชโอกาสในวันสําคัญทางศาสนาเขาไปบรรยายหรือพูดคุยกับ

ชาวบานตามวัดของชุมชนตางๆโดยเฉพาะในชวงเขาพรรษาเปนหลักในการจัดตั้ง ซึ่ง

สถานที่ที่จะไปจัดตั้งกลุมแตละครั้งก็ไมไดเจาะจง แตขึ้นอยูกับการคาดคะเนจาก

ประสบการณของทานวาจะไปวัดไหนกอนหลัง  เนื่องจากวันพระจะมีชาวบานไปทําบุญ

ในศาลาวัด ทานจะเชารถและเตรียมอาหารบิณฑบาตไปเสร็จ พรอมทั้งอุปกรณในการ

จัดตั้งกลุม เชน สมุด ปากกา ดินสอ สมุดเงินฝากสัจจะ สมุดบัญชี และคณะทํางานเพื่อไป

ชวยเขียนใบสมัคร เมื่อถึงชวงเวลาที่พระที่วัดนั้นฉันอยู ทานก็จะขอโอกาสที่จะบรรยาย

ธรรมแลวก็วกเขาสูเรื่องเหตุผลความจําเปน การถูกเอาเปรียบจากพอคานายทุน การตองกู

หนี้ยืมสิน ที่มีผลกระทบตอจิตใจความมั่นคงในครอบครัว ความมั่นคงในชุมชน แลวก็ชี้

ทางออกใหวาตองมีการพึ่งพาตนเองโดยการรวมตัวกัน 

 การดําเนินการโดยใชวัด ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชนมากขึ้น 

โดยอาศัยศาลาวัดเปนที่ทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งขอดีของการใชประโยชนในพื้นที่ของวัด 

คือ ชาวบานเชื่อวาวัดเปนสัญลักษณของความดี ความศักดิ์สิทธิ์ ทําใหคนในชุมชนเกิด

ความเช่ือม่ันวากระบวนการทํางานจะไมมีการทุจริต และกลุมปฏิบัติงานก็ไมกลาจะทํา

การทุจริตเชนกัน นอกจากนี้วัดยังเปนที่สาธารณะคนสามารถเขาออกไดตลอดเวลา ทําให

เปดกวางตอการตรวจสอบ เพราะสมาชิกเห็นกระบวนการทํางานของกรรมการได 

 * กลุมทําบุญ เปนกลุม “คนดี”  ในสังคม  

 กลุมคนทําบุญมักเปนผูที่ไดรับการยกยองวาเปนคนดีและมีศีลธรรม เพราะ

เปนผูที่เขาวัดเปนประจําฉะนั้นกลุมนี้จะไดรับขอมูลเรื่องสัจจะสะสมทรัพย จากพระอาจารย

เปนกลุมแรกๆในชุมชน เมื่อกลุมนี้เริ่มทํากิจกรรมกลุมสัจจะสะสมออมทรัพย ก็จะไดรับ
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ความนาเชื่อถือจากชุมชน ทําใหอยากเขามาเปนกรรมการกลุม สําหรับการคัดเลือก

คณะทํางาน กลุมคนดีจะไดรับการคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการกลุม ซ่ึงทําใหชาวบาน

เกิดความเช่ือม่ันตอคณะกรรมการเหลานี้มากยิ่งขึ้น  

 * การขยายเครือขายพระ 

 กลุมสัจจะสะสมทรัพยมีการขยายตัวเกิดขึ้นตลอดทั้งป ทําใหพระอาจารย

สุบินตองใชเวลาเกือบทั้งหมดออกไปเยี่ยมและใหคําแนะนําโดยเฉพาะกลุมที่เกิดขึ้นใหม 

ซ่ึงจะตองมีการดูแลอยางใกลชิด จึงจําเปนตองมีพี่เล้ียงคอยใหคําแนะนํากลุมสัจจะเหลานี้ 

พระอาจารยสุบินจึงไดพยายามถายทอดแนวคิดนี้ไปสูพระรูปอื่นๆ เพื่อจะไดทําหนาที่

เผยแพรกิจกรรมนี้ออกสูชุมชนใหมากขึ้น และรวมกิจกรรมในฐานะเปนพี่เล้ียงกลุมดวย 

 3.  การเรียนรูและลงมือปฏิบัติ 
 หลังจากชาวบานไดฟงบรรยายจากพระอาจารยสุบินแลว ก็มีการรวมกลุม
กิจกรรมสัจจะสะสมทรัพยในวันแรกเลย โดยใหชาวบานเริ่มจากการออมเงินอยางต่ํา
เดือนละ 10 บาท ซ่ึงขึ้นอยูกับความสมัครใจของชาวบานแตละคน มีคณะกรรมการสวน
หนึ่งทําหนาที่รับเงินออมของสมาชิก และอีกสวนหนึ่งทําหนาที่รับลงชื่อเพื่อกูเงิน เมื่อ
กระบวนการออมเสร็จสิ้น  ก็สามารถเปดการกูไดทันที การลงมือปฏิบัติดังนี้ชาวบานเห็น
ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม ที่มีความแตกตางจากการฝากเงินกับธนาคาร คือ ตอง
นําเงินไปฝากที่ธนาคารกอน กิจกรรมของกลุมจะดําเนินการใหเสร็จภายในวันเดียวซ่ึง
เปนการลดคาใชจายตางๆ กรรมการทํางานเดือนละ 1 วันไมตองรับภาระมากนัก 

 

ชาวบานกําลังฝากเงินกับกลุมสัจจะ 
ที่มา : ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชน 
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 4.  การเชื่อมโยงบุญ ใจ และเงินออมเขากับสัจจะและหลักประชาธิปไตยของ

กลุม 

 พระอาจารยสุบิน พยายามช้ีแนะใหเห็นวา การที่คนในชุมชนรวมกันออมเงิน

และใหคนที่เดือดรอนไดกูเงินไปใชกอน ถือวาเปนการทําบุญอยางหนึ่งที่สําคัญ เพราะ

ชวยใหคนเหลานั้นไดมีโอกาสในสังคมอีกครั้ง พระอาจารยสุบินยังไดมีการจัดลําดับ

ความสําคัญในการกูเงิน ไดแก ลําดับแรก คือ กูเพื่อชวยเหลือผูปวย ลําดับตอมา คนที่ตอง

ไปกูเงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากๆ และลําดับสาม คือกูเพื่อการศึกษา เงินที่

เหลือจึงใหกูแกสมาชิกทั่วไป ทั้งนี้เปนการใหคนในชุมชนมีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน 

 การดําเนินกิจกรรมจะกําหนดวันและชวงเวลาใหเหมือนกันทุกเดือน เปนการ

ฝกใหสมาชิกมีความรับผิดชอบและตรงตอเวลาตอตนเองและกลุม คือ สมาชิกจะตองนํา

เงินมาออมหรือเงินกูมาสงในวันที่กําหนดไว ถาสงชาจะถูกปรับตามอัตราที่แตละกลุมตั้ง

ไว การกําหนดใหสมาชิกมาพบปะกันทุกเดือน จะชวยสรางความสัมพันธอันดีใหกับ

ชุมชนเกิดความสามัคคีปรองดองกัน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนปญหาซึ่งอาจนําไปสูการ

แกไขปญหารวมกันในชุมชนอีกทางหนึ่ง 

 5.  สวัสดิการชุมชนเพื่อความม่ันคงแข็งแรงของกลุม   

 เมื่อครบปของการออมเงิน กลุมจะทําการแบงกําไรจากดอกเบี้ยเงินกูเปน 2 

สวน คือ ปนผลคืนสมาชิก และอีกสวนนําไปใชเปนกองทุนสวัสดิการแกสมาชิกพระ

อาจารยสุบินจะใหคําแนะนําชาวบาน ใหเห็นถึงความสําคัญของการมีสวัสดิการและการ

จัดระบบสวัสดิการนั้น จะเปนแรงจูงใจไมใหสมาชิกลาออกจากกลุม 

 6.  ระบบ 5 ป 4 รุน เปดรับสมาชิก 

 หลักการทํางานที่สําคัญอีกประการหนึ่งคอื การเปดรับสมาชิกเพียง 4 รุน และ

หยุดรับไประยะหนึ่ง แลวคอยเปดรับสมัครใหม เพราะเหตุที่วารายละเอียดของกฎเกณฑ

ภายในกลุมที่กําหนดใหสมาชิกรุนแรกมีสิทธ์ิรับเงินคารักษาพยาบาลเต็มอัตรา รุนที่ 2 ,3 

และ 4 จะไดรับลดหล่ันกันไปรุนละครึ่งของรุนกอน ทําใหสมาชิกในรุนหลัง ๆ ไดรับเงิน

สวัสดิการนอยมาก ดังนั้นการหยุดรับสมัครจะทําใหเงินกองทุนสวัสดิการไดขยายตัว จน

พอเพียงกับการชวยเหลือสมาชิกคนอื่น ในขณะเดียวกันสมาชิกรุนหลัง ๆ ก็จะไดรับการ

เล่ือนชั้นไปอยูในรุนที่สูงขึ้น และไดรับสิทธิ์สูงขึ้นเชนเดียวกัน 
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 สรุปขั้นตอนการจัดตั้งและพัฒนากลุม 

 1.  เปดและจัดตั้งเวทีชาวบานในวันทําบุญที่วัด เพื่อจัดตั้งกลุมเล็กที่อยูใน

ชุมชนเดียวกัน โดยจัดใหมีการออมและกูเงินไดทันที พรอมกับการเรียนรูดวยการปฏิบัติ 

 2.  การบริหารการเงินของกลุม การขยายสมาชิก การปรับกฎเกณฑ ซึ่งเปน

การพัฒนากลุมไปสูรุนที่ 1-2-3-4   (4 ป ปดรับสมัคร) 

 3.  สรางสัมพันธกับกลุมออมทรัพยใกลเคียงในระดับตําบลหรือจังหวัดเพื่อ

ขยายเครือขาย 

 จากกลุมสูเครือขาย 

 ความสัมพันธของเครือขายสัจจะสะสมทรัพยเกิดขึ้นจากความจําเปนและ

ความพรอม ไมไดเกิดขึ้นจากการจัดตั้งตามที่ออกแบบโดยทั่วไป ทั้งนี้เครือขายมีศูนย

ประสานงานอยูที่วัดไผลอม อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งเปนที่พํานักของพระ

อาจารยสุบิน ปณีโต และมีคณะกรรมการกลุมสัจจะสะสมทรัพย ที่รวมตัวกันของผูที่

เสียสละมาชวยประสานงาน และมาพัฒนาความรูความเขาใจแกสมาชิกกลุมตาง ๆ 

ตลอดจนเปนที่ติดตอประสานงานจากหนวยงานภายนอก 

 สวนกลุมสัจจะสะสมทรัพยของหมูบานตางๆ ก็มีอิสระในการจัดการเงินทุน                   

ของตนเองภายใตแนวคิด อุดมการณ และระบบการจัดการบัญชีแบบเดียวกัน มีเวทีพบปะ

กันระดับตําบลทุกเดือน เพื่อนําบัญชีมาแลกเปล่ียนตรวจสอบกันและเอาปญหาของแตละ

กลุมมาแลกเปล่ียนกัน 

 นอกจากนี้ยังมีการประสานเชื่อมโยงระดับจังหวัดและมีการจัดตั้งกองทุน

สวัสดิการกลุมสัจจะสะสมทรัพยโดยรับสมัครสมาชิกกลุมใหเอาเงินมาฝากเดือนละครั้ง 

และนําเงินดังกลาวปลอยกูระดับกลุม ในทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยมีการปรึกษาใน

ระดับเครือขายเปนประจํา 

 ในทุกปเครือขายสัจจะจะจัดงานรวมกันเรียกวา “วันมงคลเสวนา” โดย

ตัวแทนกลุมจะนําอาหารมาทําบุญที่วัดไผลอม และมีการจัดแสดงสินคาของแตละชุมชน 

มีการละเลนเพื่อเชื่อมสัมพันธกันระหวางสมาชิกจากพื้นที่ตาง ๆ ในจังหวัดตราด 
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 ผลที่เกิดขึ้นจากกลุมสัจจะสะสมทรัพย 

 จากที่ไดกลาวมาจะเห็นวาพระอาจารยสุบิน ใชระบบการจัดการเงิน เปน

เครื่องมือในการพัฒนาคน และความเขมแข็งของชุมชน เพื่อใหชุมชนนั้นอยูไดดวยตนเอง 

ซึ่งสงผลถึง 3 ระดับ  คือ 

 * ในระดับครัวเรือน  รูจักการอดออม ลดความเห็นแกตัว มีสัจจะ มีการ

บริหารทุนสวัสดิการครอบครัว รวมถึงการสรางความผูกพันใหแกครอบครัวและเครือ

ญาติ 

 * ระดับชุมชน   เนื่องจากมีกองทุนสวัสดิการเปนของตัวเอง มีการจัดสรร

ปนกําไรคืนสมาชิกในรูปของคารักษาพยาบาล การพัฒนาหมูบาน การฟนฟูสิ่งแวดลอม 

ทุนการศึกษาเด็ก ฯลฯ เกิดการพึ่งพาตนเองสูง มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และเปนการ

สรางประชาธิปไตยใหกับชุมชน 

 * ระดับชุมชนกับความสัมพันธภายนอก  เกิดกลุมเครือขายออมทรัพยขึ้น 

โดยมีกองทุนรวมกับระดับกลุมออมทรัพย เพื่อเปนเครือขายในการแลกเปลี่ยน

ประสบการณความรูซ่ึงกันและกัน ทําใหมีอํานาจในการตอรองหรือปองกันการถูกเอารัด

เอาเปรียบจากบุคคลภายนอกได รวมถึงการสรางเครือขายประชาคมในอนาคต 

 บทสรุป 

 ในปจจุบัน แนวคิดของพระอาจารยสุบิน ปณีโต ไดกอตัวขึ้นเปนรูปธรรม

และประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง ดังจะเห็นไดจากชุมชนตาง ๆ ในจังหวัดตราด 

สามารถแกปญหาความยากจนและหนี้สินดวยการออมเงินของตนเอง พระอาจารยสุบิน 

ไดเนนย้ําใหชุมชนรูจักพึ่งตนเอง ตามหลักพุทธศาสนา “อัตตาหิ อัตโนนาโถ” และหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สงผลใหชุมชนมีพลังอํานาจในการตอรองกับภายนอก หลุด

พนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคา นายทุน และสรางความภาคภูมิใจ ความมีศักดิ์ศรี

กลับสูชุมชน ทําใหชุมชนมีความเขมแข็งขึ้น ฟนภูมิปญญาของตนขึ้นมาใหมดังนั้น

นอกจากแนวคิดของพระอาจารยสุบินจะทําใหชาวบานดําเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงแลว ยังกอใหเกิดความยั่งยืนสูชุมชนตามมา 
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 การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทยป พ.ศ. 2540 ทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทยใน

ขณะนั้นเกิดวิกฤตทางดานการเงิน (ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด) และการสงออกชะลอตัว จน

ตองนําประเทศเขาโครงการ  I M F  ภาวะความยากจนตกอยูกับประชาชนทั่วประเทศ 

รัฐบาลไดพยายามแกไขเรื่อยมา จนมาถึงป พ.ศ. 2544 รัฐบาลในขณะนั้นไดกําหนด

นโยบายแกไขวิกฤตเศรษฐกิจดวยโครงการตางๆเชน กองทุนหมูบานแหงละ 1 ลานบาท 

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ, ธนาคารคนจน เปนตน ทําใหประชาชนมีรายไดโดยการ

ผลิตสินคาสงออกจําหนายในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และสงออกสูตลาด

ตางประเทศในสมัยตอมา โดยมีรัฐบาลคอยใหความสนับสนุนตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ พ.ศ. 

2544  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2544 

 One Tumbon One Product : OTOP  

 สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (โอทอป) หมายถึง สินคาหรือผลิตภัณฑซึ่ง

ผลิตโดยชุมชนในระดับตําบล หรือผลผลิตของรัฐวิสาหกิจชุมชน จัดเปนธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 การกําหนดกลุมเปาหมาย 

 การกําหนดกลุมเปาหมายสินคาโอทอป ยึดหลักเกณฑโดยเลือกกลุมภูมิ

ปญญาทองถ่ินที่มีความชํานาญมีผลงานดีเยี่ยมแลว เชน การทอผา, ผาบาติก, จักสาน เปน

ตน แลวรวมกลุมกันผลิตและดําเนินการสูการตลาดตามขั้นตอนดังนี้   

 1.  ผลิตขายในชุมชนทองถ่ินกอน 

 2.  ขยายออกสูชุมชนทองถ่ินใกลเคียง 

 3.  ขยายออกสูประเทศเพื่อนบาน 

2.1   การสรางเครือขายการประกอบอาชีพ 

การสรางเครือขายการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. 
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 4. ทําตราสินคา หรือเครื่องหมายทางการคา พรอมสรางมาตรฐานสากลเพื่อ

สูตลาดโลก 

 การกําหนดกลุมเปาหมายในระยะแรกจะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  คือ 

 1.  จัดใหมีการรวมกลุมกันผลิตในรูปวิสาหกิจชุมชน 

 2.  ผลิตเพื่อพอกินพอใชในทองถ่ิน 

 3. เหลือนําออกขายสูตางทองถ่ิน ในประเทศ 

 4.  ขยายสูตลาดโลก 

 การเชื่อมโยงดําเนินการตามขั้นตอนและระดับชุมชน  ดังนี้ 

 1.  ตั้งศูนยจําหนายผลิตภัณฑระดับตําบล เนนสินคาดั้งเดิม และสินคาใหมที่

ผลิตออกสูตลาด 

 2.  ตั้งศูนยจําหนายผลิตภัณฑระดับจังหวัด (http://www.thaitambon.com) 

 3. การขยายสูตลาดโลก   

 ประเภทของผลิตภัณฑ 

 1.  ผลิตผลทางการเกษตร เชน ไมดอกไมประดับ, ผักและผลไมตางๆ, 

ขาวสาร  เปนตน 

 2.  ผลิตภัณฑเครื่องใชภายในบาน 

 3.  สิ่งทอ เส้ือผา เชน ผาฝาย ผาไหม เปนตน 

 4.  ศิลปหัตถกรรมและของขวัญ ของตกแตง 

 5.  อัญมณี เพชรพลอย 

 6.  อุปกรณสํานักงาน 

 7.  เฟอรนิเจอร 

 8.  เครื่องหนัง 

 9.  เคมีภัณฑ 

 10. อาหาร 

 11. ของเลนเกม 

 12. การพิมพและบรรจุภัณฑ 

 13. อิเล็กทรอนิคส ผลิตภัณฑไฟฟาและอุปกรณ 
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 14.  อุปกรณกอสราง เชน วัสดุจากไมไผ ไมประดู ไมสัก เปนตน 

 15.  งานบริการ รถยนตบริการ แพทยแผนโบราณ นวดแผนโบราณ เปนตน 

 16.  ชิ้นสวนเครื่องจักร เครื่องยนตและอุปกรณ เชน รถไถนา, เครื่องสูบน้ํา, 

เครื่องพนสารเคมี, จักรยานยนต   เปนตน 

 ผลิตภัณฑดังกลาวเหลานี้ผลิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพราะสวนใหญ

มาจากภูมิปญญาทองถ่ิน 

 การพัฒนาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแบบยั่งยืนดวยหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 การพัฒนาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแบบยั่งยืนดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

ควรยึดหลักสําคัญ 4 ประการ ( ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล : 2545 : 55-57 ) 

 1.  สรางความแปลกใหม  และความเปนไทยลงไป   ศิลปหัตถกรรม 

วัฒนธรรม ภาพวาด เชน ผาบาติก ผาไหม 

 2.  เนนการออกแบบ ดีไซนรูปลักษณ สมัยนิยม ลวดลายเก เทห โดยเฉพาะ

เครื่องหนัง เครื่องประดับ และเสื้อผา 

 3. เนนการผลิตโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผลิตมาก ลดตนทุน 

 4. การบริการตาง ๆ เปนการตอยอด เชน ทัวรสุขภาพ อาหารและภัตตาคาร 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว อุตสาหกรรมดานบันเทิง การทองเที่ยวเพื่อความรู เปนตน 

 ขั้นตอนการผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

 การผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑนั้น ผูประกอบการจะยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงทั้งส้ิน โดยอยูในความดูแลและสนับสนุนของตัวแทนภาครัฐ ขั้นตอน

การผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑดวยเศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 วางรากฐาน 

 1.  เลือกกลุมเปาหมาย หรือผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงอยูแลว ผูผลิตมีความ

ชํานาญ รูจักแพรหลายแลว 

 2.  รวมกลุมกันผลิตทั้งดานวัตถุดิบ แรงงานและทุน การระดมทุนใชทุน

ภายในทองถ่ิน (สมาชิก )หรือทุนสนับสนุนจากรัฐบาลตามโครงการเทานั้น 

 3. ผลิตสินคาเพื่อบริโภค และจัดจําหนายภายในทองถ่ิน 
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 ขั้นที่ 2 ขยายกิจการ 

 1.  จัดจําหนายไปสูตลาดในทองถ่ิน 

 2.  ถาขยายกิจการใชทุนมากขึ้น ใหระดมทุนดวยระบบสหกรณ 

 3.  จัดระบบการบริหารอยางโปรงใส ยุติธรรม ซ่ือสัตย 

 4.  การขยายกิจการใหเนนกําไรนอยๆ แตมั่นคง 

 ขั้นตอนที่ 3 ขยายกิจการสูตลาดตางประเทศ 

 1.  ประสานงานกับหนวยราชการหาตลาดในตางประเทศ 

 2.  การผลิตตองไดมาตรฐาน มีตราสินคา เนนคุณภาพสินคา และมีการ

รับรองมาตรฐาน 

 3.  การสงเสริมการตลาดใชเทคโนโลยีใหมๆอยางรู เทาทัน คือ ระบบ 

Internet 

 ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ 

 1. ทําการวิจัยตลาดและผลิตภัณฑตลอดเวลา 

 2.  พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพสินคาดวยเทคโนโลยีตามความ

เหมาะสม 

 3.  ทําการสํารวจความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ 

 4.  หาแหลงตลาดใหมตลอดเวลา 
 

  
 

 การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัส สามารถ

แบงเปน  2 ระดับ ดังนี้  คือ 

 1.  เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล เปนความสามารถในการดํารงชีวิต

อยางไมเดือดรอน มีความเปนอยูอยางพอดีและพอเพียงกับตนเองตามฐานะ ตามอัตภาพ

และที่สําคัญไมหลงใหลตามกระแสวัตถุนิยม มีอิสรภาพในการประกอบอาชีพ เดินทาง

สายกลาง ทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได 

2.2 การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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 2.  เศรษฐกิจพอเพียงในระดับเกษตรกร เปนเศรษฐกิจเพื่อการเกษตรที่เนน

ใหเกษตรกรพึ่งพาตนเองโดยใชความรูความสามารถในการบริหารจัดการที่ดินโดยเฉพาะ

แหลงน้ํา และกิจกรรมการเกษตรไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพพื้นที่ และความ

ตองการของเกษตรกรดวยการนําเอาเรื่องทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 : ฐานการผลิตความพอเพียง

มาใชในไรนาของตนเอง โดยเริ่มจากการผลิต ที่มีลักษณะพึ่งพาอาศัยทรัพยากรในไรนา

และทรัพยากรธรรมชาติเปนสวนใหญ ใหมีความหลากหลายของกิจกรรมการเกษตรในไร

นา มีกิจกรรมเกื้อกูลกัน  ใชแรงงานในครอบครัวทํางานอยางเต็มที่ลดตนทุนการผลิต  

ตลอดจนการผสมผสานกิจกรรมการปลูกพืช เลี้ยงสัตวและประมง ในไรนาใหเกิด

ประโยชนสูงสุด  

  การทํากิจกรรมหลายชนิดในพื้นที่เดียว เชน  

 ขาว  :  อาหารหลักของคนไทย สําหรับบริโภคในครัวเรือน 

 พืชผัก  :  ใชบริโภคในครัวเรือน ชวยลดรายจายประจําวัน 

 พืชสมุนไพร  :  เปนอาหารและยาพื้นบาน 

 เล้ียงสัตว  :  แหลงอาหารโปรตีนและเปนรายไดเสริม 

 ไมดอกไมประดับ  :  เพื่อความสวยงาม ผอนคลายจิตใจและเปนรายไดเสริม 

 ไมยืนตนและไมใชสอย  :  ใชเปนฟน ทําโรงเรือนและเครื่องจักสาน 

 สระน้ํา  : แหลงน้ําในไรนา และใชเล้ียงสัตวน้ํา  

 ปุยหมัก  : รักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  บํารุงดิน  

 กิจกรรมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน   

 การใชทรัพยากรในไรนา มูลสัตวเปนปุยคอก เศษหญาใบไมทําปุยหมัก เศษ

พืชผักเปนอาหารปลา การเลี้ยงปลาในนาขาว ผลผลิตจากขาวเปนอาหารปลา ปลากิน

แมลงที่เปนศัตรูพืช มูลปลาเปนปุยตนขาว ฟางขาวใชเพาะเห็ด ทําปุยหมัก คลุมดิน อาหาร

สัตว การปลูกผักกับการเลี้ยงไก ไกกินเศษพืชผัก มูลไกเปนปุยพืชผัก เกษตรผสมผสานใช

แรงงาน ในครอบครัวทํากิจกรรม ลดรายจาย และเสริมรายได ดวยการแปรรูปและถนอม

อาหาร เชน กลวยตาก ไขเค็ม กระเทียมดอง พริกแหง มะนาวดอง น้ําพริกเครื่องแกง          

จักสานหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ เครื่องใช เชน เครื่องใชและเครื่องจักสานจากผักตบชวา 

ไมไผ กลวย ดอกไมใบยาง เปนตน 
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 การประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทําได  ดังนี้ 

 1.  ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจายดานอาหารในครอบครัว 

 2.  ปลูกไมผลสวนหลังบานและไมใชสอย 

          
   สวนสมุนไพร                          การปลูกพืชผักสวนครัว 

 3.  ปลูกพืชสมุนไพรชวยสงเสริมสุขภาพอนามัยคนในครอบครัว  

 4.  เพาะเห็ดฟางจากฟางขาวและเศษวัสดุเหลือใชในไรนา 

 5.  ใชปุยคอกและทําปุยหมักใชรวมปุยเคมีเพื่อลดรายจายและชวยบํารุงดิน 

 6.  ทํากาซชีวภาพจากมูลสุกร หรือวัว เพื่อใชเปนพลังงานในครัวเรือน 
 

   
  การทําปุยหมัก                              การทํากาซชีวภาพ 
 

 7.  ทําไรนาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน เพื่อเปนจุดเริ่มตนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 8.  เล้ียงปลาในรองสวน ในนาขาวและสระน้ํา เพื่อใชเปนอาหารโปรตีนและ
เปนรายไดเสริม 
 9.  เล้ียงไกพื้นเมืองและไกชนประมาณ 10-15 ตัว เพื่อเปนอาหารใน
ครอบครัว โดยใช 
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ขาวเปลือก รําปลายขาวจากการทํานา ขาวโพดเลี้ยงสัตวจากการปลูก พืชไร เศษพืชผักจาก
การปลูกพืชผัก 
 10.  ทําสารสกัดชีวภาพ จากเศษพืชผักผลไม ใชในไรนา 

 
กาซชีวภาพเตาอบ 

   
 

                    กาซชีวภาพใชหุงตม                   กาซชีวภาพเครื่องผสมอาหารสัตว 
 

 การดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปน

การใชทรัพยากรที่มีอยู โดยอาศัยความรู ความสามารถ เพื่อใหเกิดความพอเพียงใน

ลักษณะพออยูพอกิน กอใหเกิดความสุขความสบาย ภายในครอบครัว หากเหลือจากการ

ดํารงชีพก็สามารถนําไปขายเพ่ือเปนรายไดและเก็บออมเปนเงินทุนสํารองตอไป  
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 1.  ความพอดีดานจิตใจ 

  1.1  ทําตนใหเปนที่พึ่งแหงตน 

  1.2  มีจิตสํานึกที่ดี เอื้ออาทร ประนีประนอม 

  1.3  ใหคํานึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง 

  1.4  สรางสรรคใหตนเองและชาติโดยรวม 

 2.  ความพอดีดานสังคมและชุมชน 

  2.1  ตองมีความชวยเหลือเกื้อกูลกัน  

  2.2  สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

  2.3  รูจักผนึกกําลัง 

 3.  ความพอดี ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  3.1  รูจักใชและจัดการอยางชาญฉลาดและรอบคอบ 

  3.2  รูคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  3.3  ตั้งอยูบนพื้นฐานการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน 

 4.  ความพอดีดานเทคโนโลยี 

  4.1  รูจักใชเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสม 

สอดคลองกับความตองการและสภาพแวดลอม 

  4.2  ใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

  4.3  พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาของเราเอง 

 5.  ความพอดีดานเศรษฐกิจ 

  5.1  เพิ่มรายได 

  5.2  ลดรายจาย 

  5.3  การออม สะสมเปนเงินทุน 

 

 

2.3 การดําเนินชีวิตทางสายกลาง ยดึหลกัการพ่ึงพาตนเอง 
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 ตัวอยาง  การทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน  

 นายผาย สรอยสระกลาง อดีตผูใหญบาน บานสระคูณ ไดนําชุมชนใหทํา

เกษตรกรรมแบบผสมผสาน เปนตัวอยางของเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง การแปรรูปอาหาร 

ทุกตําบลจัดใหมีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเปนโรงสี โรงทําน้ําผลไม ฯลฯ มีการบรรจุ

หีบหอสงตลาดดวยตราสินคาของตนเอง (Brand  name) สําเร็จรูปออกจําหนายไปทั่วโลก 

งานหัตถกรรมจะเนนประดิษฐสินคาจากวัตถุดิบในทองถิ่น มีการจัดตั้งธุรกิจตาง ๆ เชน 

ตั้งปมน้ํามัน ศูนยซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ตั้งศูนยการแพทยแผนไทย 

โดยฝกใหเกษตรกรเปนผูบริการการนวดแผนไทย ประคบดวยสมุนไพร จัดจําหนาย

สมุนไพร 

 ตัวอยางชุมชนพอเพียง 

 1.  กลุมอาชีพการทอผา “พรรณไม” ธุรกิจเงินลานของผูใหญบานชุมชนใน

พื้นที่ 24 หมูบาน 6 อําเภอ ที่จังหวัดรอยเอ็ด สุรินทรและศรีสะเกษ มีสมาชิกทั้งหมด 791 

คน มีเงินทุนหมุนเวียน 10 ลานบาท หนวยงานหลายหนวยมาศึกษาเพื่อเปนตนแบบใน

การเผยแพรกิจกรรมใหกลุมอื่นไดเรียนรู โดยเริ่มที่บานหนองสองหอง และบานดอนคู 

ตําบลแหลงหลวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด รวมกับโครงการพัฒนาการทอผา

พื้นบานของสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยใชสีธรรมชาติแทนสีเคมี 

 2.  กลุมแมบานไชยภูมิ ตําบลไชยภูมิ จังหวัดอางทอง ทํากิจกรรมกึ่งงาน

ประดิษฐจากผักตบชวา รวมทั้งกลุมแมบานศรีพาน ตําบลศรีพาน จังหวัดอางทอง กลุม

แมบานเกษตรกร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 3.  “ธุรกิจโรงสีขาว” เปนธุรกิจครบวงจรชาวนา IMF โดยการรวมกลุมกัน

ของเกษตรกรผูทํานาในพื้นที่ อําเภอกุดชุม อําเภอมหาชนะชัย และอําเภอคําขื่อนแกว 

จังหวัดยโสธร ทําใหกลุมนี้มีการขยายกิจกรรมออกไปอยางนาสนใจมาก 
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 การดําเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ไดเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 

2546 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยมีจุดมุงหมายเผยแพรขยายผลใหเกิดความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในหมูประชาชนทั่วไป มีเครือขายการเรียนรูและ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ ตั้งแตเครือขายระดับเยาวชนจนถึงเครือขายใน

สาขาอาชีพตาง ๆ โดยจะมุงไปสูการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจพอเพียงที่มีพลังและเครือขาย

ตาง ๆ โดยจะนําเสนอผลงานที่เกี่ยวของและโดดเดนในพื้นที่หรือตามภารกิจของแตละ

ภาคีตลอดป พ.ศ. 2550 เพื่อเปนการทูลเกลาทูลกระหมอมถวายผลการดําเนินงานและเพื่อ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษาครบ 80 พรรษาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 

 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เปนการเสริมพลังพัฒนาที่จะเนนการ
พึ่งตนเองและการอยูอยางมั่นคงมีศักดิ์ศรีในเวทีโลก เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนี้
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมีความสําคัญกับการเสริมสราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคม ในระดับรากหญา ใหเขมแข็ง ในขณะเดียวกันก็สงเสริมพัฒนา
ประเทศใหมีเสถียรภาพในระดับระหวางประเทศ สามารถปรับตัวรับสิ่งที่มีประโยชน 
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศได ซึ่งนําไปสูความ
อยูดีมีสุขของคนไทยในที่สุด 

 วัตถุประสงคของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางความรูความ

เขาใจที่ถูกตองใหประชาชนทุกคนสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และ

ปลูกฝงปรับเปลี่ยนจิตสํานึกและกระบวนทัศนในการดํารงชีวิตใหอยูบนพื้นฐานของ

เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนําไปสูการปรับแนวทางการพัฒนาใหอยูบนพื้นฐานของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 การขับเคลื่อนจะเปนในลักษณะเครือขาย มีการระดมพลังจากทุกภาคสวน 

แบงเปน   2 เครือขายหลัก  ตามกลุมเปาหมายเบื้องตน ดังนี้ 

 1.  เครือขายดานประชาสังคมและชุมชน 

 2.  เครือขายธุรกิจเอกชน 

กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 3. 
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 นอกจากกลุมเปาหมายยังมีเครือขายที่ใหการสนับสนุนตามภารกิจ  ไดแก 

 1.  เครือขายวิชาการ 

 2.  เครือขายสรางกระบวนการเรียนรู 

 3.  เครือขายเผยแพรประชาสัมพันธ 

 จากนั้นคณะกรรมการขับเคล่ือนจะทูลเกลาถวายผลการดําเนินงานเพื่อเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ครบรอบ 80  พรรษา ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 
 

  
 

 หัวใจสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการ

ดํารงอยูและปฏิบัติตนในแนวทางที่ควรจะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของ

สังคมไทย และสามารถนํามาประยุกตใชไดกับการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 

ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศ 

ตามแนวทางสายกลาง ทําใหประเทศรอดพนวิกฤตและดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 

 การนําหลักปรัชญาฯไปใชตามสายกลางนั้น จะตองอาศัยวิธีการหรือการ

กระทําที่ยึดหลักกระบวนการ 3 หวง 2 เงื่อนไขดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

 เปาหมายหลัก การสรางกระบวนการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียง คือ มุงสราง

กระแสสังคม โดยมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชไดอยางเหมาะสม

เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนวิถีปฏิบัติและการดํารงชีวิต ตลอดจนปรับแนวทางการ

พัฒนาใหสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 เปาหมาย การสรางขบวนการขับเคลื่อนแบงออกเปน 2 ระยะ คือ เปาหมาย

การดําเนินการระยะสั้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซึ่งเปนวัตถุประสงคของการขับเคลื่อน 

และเปาหมายระยะยาว ซึ่งเปนผลจากการดําเนินการขับเคล่ือนอยางเปนระบบ 

 เปาหมายการดําเนินการขับเคลื่อนในระยะ 4 ป  (2546-2550) 

 1.  รณรงคใหประชาชนทุกภาคสวนและทุกระดับ มีความรูความเขาใจที่

ถูกตองเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดความสนใจใฝเรียนรูอยางแพรหลาย 

3.1 เปาหมายและวัตถปุระสงค 
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 2.  พัฒนาแนวคิดและองคความรูที่ เกี่ ยวกับการพัฒนาที่อยูบนพื้น

ฐานเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ ตั้งแตการพัฒนาตน กลุม ชุมชน สังคม และ

ระดับประเทศ ในแงมุมตาง ๆ ใหมีความชัดเจนและถูกตอง 

 3.  พัฒนาเครือขายการเรียนรูและสรางบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเพื่อ

เปนแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใหขยายผลในวงกวาง และสามารถนํา

หลักปรัชญาไปประยุกตใชในภาคสวนตาง ๆ 

 4.  พัฒนากระบวนการเรียนรู  และตัวอยางที่ เปนรูปธรรมในรูปแบบที่

หลากหลายและครอบคลุมสาขาตาง ๆ เพื่อใหเขาใจเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถนําไป

ประยุกตใชไดในลักษณะที่สอดคลองกับหนาที่และบทบาทของแตละบุคคลใหเกิดผล

ในทางปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

 เปาหมายดําเนินการในระยะยาว  

 1.  สรางคานิยม มีจิตสํานึก และกระบวนทัศนในการดําเนินชีวิตที่อยูบน

พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  สรางสังคมไทยเปนสังคมที่มีเครือขายการเรียนรูและความรวมมือในภาค

สวนตาง ๆตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.  ระบบโครงสรางของการพัฒนาประเทศตั้งอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ขอบเขตการดําเนินงาน  

 การขับเคล่ือนจะมีการดําเนินการอยางเปนขั้นตอนและชัดเจน โดยมีขอบเขต

การดําเนินงาน 4 แผนควบคูกันดังนี้ 

 1.  แผนงานสรางหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู โดยมีการสรางรูปแบบ

ของกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย และเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน ผูบริหาร 

ผูนําชุมชน วิทยากรทหาร ตํารวจ ขาราชการ นักการเมือง เปนตน ใหมีโอกาสไตรตรอง

และเรียนรูจากการปฏิบัติจนสามารถตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับจากการนําหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช แลวเกิดแนวคิดปรับเปล่ียนกระบวนทัศน นอมนําเอาความเขาใจ

ที่ถูกตอง เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในวงกวาง ปลูกฝงคานิยมและสรางจิตสํานึกให

ประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2.  แผนงานเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี

โครงสรางแกนกลางในการขับเคล่ือนฯ เพื่อทําหนาที่ขยายเชื่อมโยงและพัฒนาเครือขาย

แหงการเรียนรู เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสนับสนุนรวมมือระหวางเครือขายให

มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูรวมกัน รวมทั้งสรางองคความรูเพื่อเปน

รากฐานเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพรใหประชาชน

ในภาคสวนตางๆนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใชและขยายผลไดอยางตอเนื่อง 

 3.  แผนงานพัฒนาวิชาการและสงเสริมการศึกษาวิจัย โดยการพัฒนาองค

ความรู เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในดานตาง ๆ เพื่อชี้ใหเห็นแนวทาง วิธีการ และ

ประโยชนที่จะเกิดขึ้น จากการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาวิชาการ

จะเนนการวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อใหมีแนวทางเลือกในการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 4. แผนงานเผยแพรประชาสัมพันธและรณรงคเพื่อสรางกระแสสังคม โดย

การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในวงกวาง เพื่อสรางจิตสํานึกและ

ปลูกฝงคานิยมใหคํานึงถึงเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตซึ่งสามารถดําเนินการได

อยางมีประสิทธิผล จึงจําเปนตองมีกลยุทธในการประชาสัมพันธและเผยแพร เพื่อให

ประชาชนทุกภาคสวนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองและสามารถนําไปประยุกตใชใน

ระดับตางๆไดมากขึ้น โดยมีกลุมเปาหมายทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐ  

ภาคการศึกษา หรือภาคประชาสังคม โดยใชการสื่อสารเพื่ อการเปลี่ยนแปลง                                     

(Communication for Change) ซึ่งจําเปนตองเลือกวิธีการและรูปแบบในการสื่อสารที่

สอดคลองกับเนื้อหาและแนวคิดของหลักปรัชญาฯ เชน การจัดทําคูมือเศรษฐกิจพอเพียง

ฉบับประชาชน การเผยแพรและประชาสัมพันธเศรษฐกิจพอเพียงผานสื่อตาง ๆ การจัด

กิจกรรมหรือนิทรรศการในโอกาสตาง ๆ โดยรวมกับเครือขายตาง ๆ การจัดประกวด

เรียงความเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ 
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 การสรางขบวนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงจะเนนการเสริมพลังทางบวก

โดยการถักทอเครือขายและมุงประสานพลังในลักษณะพันธมิตรแหงความรวมมือ ใหมี

ประสิทธิภาพและมีพลังในการขับเคลื่อน โดยเริ่มจากการมองภาพการดําเนินการอยาง

เปนองครวมกอน แลวจึงกําหนดแนวทางและการดําเนินการในแตละดาน เพ่ือใหเกิดการ

เชื่อมโยงและเสริมพลังในการขับเคลื่อนใหประชาชนทุกระดับ ตั้งแตระดับรากหญา

จนถึงระดับมหภาค นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชอยางจริงจัง 

 เครือขายขับเคลื่อนในเบื้องตน จะแบงเปน 2 เครือขายหลักตามกลุมเปาหมาย 

คือ เครือขายธุรกิจเอกชน และเครือขายดานประชาสัมพันธและชุมชน โดยมีเครือขายที่

ใหการสนับสนุนตามภารกิจ 3 ดานคือ เครือขายพัฒนาวิชาการและสงเสริมการวิจัย 

เครือขายสรางกระบวนการเรียนรู  และเครือขายสรางความเขาใจและเผยแพร

ประชาสัมพันธ โดยทุกเครือขายจะมีแนวทางทํางานรวมกันเปนการเสริมสรางพลังงาน

เล็ก ๆ ภายในเครือขาย ที่จะนําไปสูการเสริมสรางพลังซึ่งกันและกันจนกลายเปนพลัง

ใหญแหงการขับเคลื่อน การทํางานนั้นจะมีลักษณะกึ่งเวทีเปดที่สามารถเชิญคนภายนอก

จากภาคสวนอื่นๆมารวมแสดงความคิดเห็น และรวมมือในกิจกรรมตามความสนใจดังนี้ 

 1.  เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ผานสื่อที่สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เชน ขาวการพัฒนา ที่จัดทํา

เปนประจํา เปนตน 

 2.  รวมมือกันระหวางเครือขายจัดนิทรรศการหรือจัดมหกรรมในโอกาส

ตางๆ เพื่อเผยแพรใหประชาชนทุกระดับเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.  พันธมิตรที่เปนองคกรธุรกิจเอกชนที่ยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียงอาจรับเปน

เจาภาพในการนําเสนอตัวอยางกิจกรรมที่เกี่ยวของในรูปแบบของการประชาสัมพันธ

ตอเนื่อง เพื่อเปนการเสริมสรางความเขาใจใหกับประชาชน และเปนการเสริมสราง

ภาพพจนขององคกรในขณะเดียวกัน 

3.2 วิธีการในขับเคลือ่น 
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 4.  จัดการประกวดสุนทรพจน 4 ภูมิภาค เกี่ยวกับการประยุกตใชเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับมัธยมปลาย และนําผลการประกวดที่ชนะเลิศไปเผยแพรทางสื่อวิทยุ

ชุมชนในพื้นที่ 

  
 

 ในระยะแรกของการสรางขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจะมี

ระยะเวลาการดําเนินงาน 4 ป ตั้งแต ตุลาคม 2546 – ธันวาคม 2550 โดยจะมีการประเมินผล

การดําเนินงานเพื่อปรับแนวทางในการดําเนินงานใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบันและ

ความกาวหนาในแตละชวงผลแหงความสําเร็จจากการเผยแพรจะเห็นเปนรูปธรรมไดจาก

การสรางคน สรางตัวอยาง สรางเครือขายที่เปนแกนหลักในการขับเคลื่อน ทั้งเครือขาย

เชิงพื้นที่ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ และเครือขายในสาขาอาชีพตาง ๆ ที่จะนําไปสูการขับ

เคลื่อนที่มีพลัง 

 เครือขายตาง ๆ จะนอมนําเสนอผลงานที่เกี่ยวของและโดดเดนในแตละพื้นที่

ของแตละภาคีตลอดป 2550 เพื่อเปนการทูลเกลาถวายผลการดําเนินงานเพื่อเฉลิม        

พระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่ องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิม              

พระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา  

 

3.3 ระยะเวลาการดําเนินงาน 
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แนวการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

   
 

 ระยะสั้น  

 1.  เกิดการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ เริ่มจากกลุมเยาวชน

จนถึงระดับนักวิชาการเจาหนาที่ของรัฐ นักธุรกิจ โดยมีผลลัพธ คือหนังสือ หรือส่ือตาง ๆ

ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงประกอบการเรียนรู 

 2.  เกิดความรูความเขาใจและเกิดกระแสสนับสนุนเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในทุกวงการทุกระดับมากขึ้น 

 3.  เกิดพัฒนาและสรางคนตลอดจนสรางผูนําที่จะเปนแกนหลักในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเปนจํานวนมากขึ้น 

 ระยะยาว 

 1.  ประชาชนทุกระดับสามารถแยกแยะไดวา อะไรเปนเศรษฐกิจพอเพียง 

และอะไรที่ไมใช รวมทั้งมีความรูความสามารถและคนหาตัวอยางเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียงที่เปนรูปธรรมไดในหลายรูปแบบ 

3.4  ผลที่คาดวาจะไดรบั 
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 2.  เกิดกระบวนการขับเคลื่อนเปนเครือขายเรียนรูในภาครัฐ ประชาสังคม 

ธุรกิจเอกชน และวิชาการที่สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีฝายตาง ๆ ใหเกิดการ

ดําเนินงานที่สอดคลองกับเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไปใชในทุกระดับอยาง

ตอเนื่องและหลากหลาย ภายใตสถานการณที่แตกตางกัน ดังนี้ 

  2.1  ภาคราชการ  ปรับเปล่ียนแนวทางการบริหาร ที่เนนการมีสวนรวม 

ของภาคสวนตาง ๆ  โดยกําหนดนโยบายและวางยุทธศาสตรการพัฒนาตาง ๆ ใหเชื่อมโยง

ผลประโยชนระดับทองถิ่นและระดับชาติเขาดวยกัน  เชน จัดทําระบบเตือนภัยทาง

เศรษฐกิจและสังคมดานความพอเพียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ

นําไปสูการพัฒนาอยางสมดุล 

  2.2  ภาคธุรกิจ สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการใหมีความ

โปรงใส เปนธรรมมีระบบภูมิคุมกันที่ดี บนพื้นฐานของความถูกตองและลึกซึ้งรูเทาทัน

สถานการณ เชน ริเริ่มมาตรการปองกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการทําธุรกิจ 

  2.3  ระดับชุมชน  สามารถนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต 

โดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมควบคูกันไป รูจักพึ่งพาตนเองและ

ชวยผูอื่นได มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผกัน และรูจักพัฒนาตนเองใหอยูดียิ่งขึ้นดวยการเรียนรู

จากประสบการณและแลกเปลี่ยนรวมกันกับสมาชิกชุมชนอื่น ๆ บนพื้นฐานของความไม

ประมาท 
 

  
 

 1.  แผนงานเชื่อมโยงเครือขายและพัฒนาวิชาการกลาง 

  1.1  หนังสือ จุลสาร และเอกสารประกอบความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีคุณภาพและงายแกการเขาใจ และนําไปเปนแนวทางใน

การประยุกตใช 

  1.2  กลุมเปาหมายที่มีความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางแจมแจง

เห็นตัวอยางและไปประยุกตใชอยางเปนรูปธรรม และเห็นถึงความสําคัญในการนําไปใช

ในการดําเนินชีวิต 

3.5  ดัชนีติดตามผลการดําเนินงาน 
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  1.3  เครือขายการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่และในสาขาอาชีพ

หลักตางๆ 

  1.4  กลุมเปาหมายสรางพัฒนาและขยายเครือขายการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงระหวางกันในพื้นที่และในภาคสวนตาง ๆ ใหมากขึ้น 

  1.5  เว็บไซตที่มีสวนรวม (Interactive Website) เศรษฐกิจพอเพียงมี

ประโยชนมีสาระและงายแกการเขาไปมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณ ระหวางกลุมเปาหมายและผูสนใจ 

 2.  แผนงานศึกษาวิจัย 

 1.  เครือขายวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูรวมกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2.  ผลงานวิจัยที่สอดคลองกับกรอบการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงตีพิมพใน
วารสารวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง อยางตอเนื่องทุก 1 ป เสนอผลงานวิจัยเพื่อนําไปพัฒนา
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  

 3.  ชุดหนังสือประมวลองคความรูที่ เกี่ ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและ

ฐานขอมูลกลุม/องคกร/พื้นที่ที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

 4. ระบบการเฝาระวังทางสังคม 

 3.  แผนงานสรางกระบวนการเรียนรู  

 1.  กรณีศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง หรือตัวอยางที่เปนรูปธรรมของการ

นําไปประยุกตใชเปนหลักในการดําเนินกิจกรรมและประสบความสําเร็จ   

 2.  รูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองและเหมาะสมแตละกลุมเปาหมาย ทั้งใน

ภาคประชาชน ภาคราชการ ภาคเอกชน และส่ือมวลชน เปนตน  

 3.  มีหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 

 4. ตัวชี้วัดความพอเพียงของการดําเนินธุรกิจ (Key Performance Indicator) 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ 

 5.  ผูเรียนที่เขาศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอน เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง ทั้งในและนอกระบบ มีความรูความเขาใจและสามารถนําไปใชเปนแนวทางใน

การดําเนินชีวิตได 
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 4.  แผนงานเผยแพรประชาสัมพันธ 

 1.  กลุมเปาหมายใหความสนใจเกี่ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรูความ

เขาใจมีการนําไปเผยแพรตอไป 

 2.  ประชาชนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีวิตและการ

ทํางาน  

 3.  จัดทําการตูนและภาพเคลื่อนไหว (Animation)  เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพยีง 

แพรภาพทางโทรทัศนและหนังสือพิมพ 

 4.  จัดทํารายการโทรทัศนสั้นๆ (Spot) รายการสารคดี (Documentary) และ

การสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในรายการที่ไดรับความนิยมทางโทรทัศน 

 5.  จัดทํารายการวิทยุสั้นๆ ในรายการที่มีสาระเกี่ยวกับการสรางสรรคสังคม 

ผานชองสถานีหรือเครือขายตางๆ เชน วิทยุรวมดวยชวยกัน วิทยุชุมชน หรือ อสมท.          

เปนตน 
 

   
 

 กลไกในการดําเนินงานจะตองมีการบริหารจัดการที่จะเปนแกนกลางในการ

ขับเคลื่อน โดยจัดในรูปแบบมูลนิธิ และอาจจัดตั้งเปนสถาบันขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ในที่สุด 

 1.  ในระยะที่  1  หนวยงานภายในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนแกนกลางในการดําเนินการและประสานงาน

ระหวางเครือขายในขั้นตน โดยการจัดการดานการเงิน ภายใตการบริหารของมูลนิธิ

พัฒนาไทย เพื่อใหเกิดความคลองตัวและบริหารอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถ

ระดมทุนจากทุกภาคสวนของสังคม รวมทั้งมีความเปนอิสระในการดําเนินการเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคในการขับเคลื่อน 

 2.  ในระยะที่ 2 เมื่อเครือขายมีความเขมแข็งและมีผลการดําเนินงานเพียง

พอที่จะเกิดการขับเคลื่อนในวงกวาง อาจมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหอยูใน

3.6 กลไกการดําเนนิงาน 
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รูปแบบสถาบันอิสระที่ดําเนินการไดเองโดยจัดตั้งสถาบันขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให

เปนกลไกหลักในที่สุด 
 

  
   

 ในขั้นตนแบงเปน 3 ระดับ  ดังนี้ 

 ระดับที่ 1 คณะที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิเศรษฐกิจพอเพียง จะทําหนาที่ให

ขอเสนอแนะเชิงแนวทางและขอพึงพิจารณาในการขับเคลื่อน 

 ระดับที่ 2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง แตงตั้งขึ้นภายใต

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีองคประกอบและภารกิจหนาที่ 

ดังนี้ 

 องคประกอบ 

 1.  ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการ 

 2.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปน                  

รองประธาน 

 3.  ผูแทนจากภาครัฐ ประชาสังคม ธุรกิจเอกชน และวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ               

เปนอนุกรรมการ 

 4.  ฝายเลขานุการ 

 ภารกิจหนาที่ 

 1.  ดําเนินการประสานเครือขายทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติใหเกิด

การนําไปประยุกตใชในภาคสวนตาง ๆ ของสังคม 

 2.  กําหนดกลยุทธและกิจกรรมหลัก ๆ ของการดําเนินงาน จัดลําดับ

ความสําคัญของกิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติงานสรางขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 3.  ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน รวมถึงการประสาน เชื่อมโยงเครือขาย

และการระดมทุน 

3.7  โครงสรางการบริหารจัดการ 
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 ระดับที่ 3 กลุมงานเศรษฐกิจพอเพียง ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการคณะ

กรรมการฯ และเปนศูนยกลางเชื่อมโยงเบ้ืองตนของเครือขาย ดําเนินการขับเคลื่อน ตาม

แนวทางที่คณะอนุกรรมการฯ ใหความเห็นชอบ มีหนาที่รับผิดชอบการประสานงานใน

ภาคปฏิบัติและการจัดการทั่วไป โดยมีเจาหนาที่ทํางานเต็มเวลาและดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ภารกิจหนาที่ของฝายเลขานุการ 

 1.  ติดตอ ประสานแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของสวนตางๆ ทั้งภายใน

และภายนอกสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ที่

เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนไปในแนวทางที่คณะกรรมการฯ

กําหนดและชี้แนะ 

 2.  พิจารณากลั่นกรองโครงการและแผนงานที่เสนอโดยภาคีจากทุกภาคสวน

ทั้งในระดับราชการ วิชาการ เอกชน และประชาสังคมที่เกี่ยวของ กับการขับเคลื่อน ใน

กรณีที่ตองการงบประมาณสนับสนุน 

 3.  สงเสริม สนับสนุนและกระตุนใหขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของภาคี

ตางๆใหมีความเขมแข็งและไปในทิศทางเดียวกันพอที่จะเปนพลวัตรในตนเอง 

 4. ติดตามประเมินผลความกาวหนาจากการขับเคลื่อนของภาคีฝายตาง ๆ ทั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาว โดยรายงานตอคณะกรรมการเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง 

 5.  เสนอแนวทางการแกปญหาและอุปสรรคเพื่อการดําเนินงานขับเคลื่อนฯ

เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 

 

  
 

 การดําเนินการสรางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตลอดระยะเวลา

ดําเนินการนั้น ในเบื้องตนจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และหลังจากนั้น

จะดําเนินการระดมทุนจากภาคสวนตาง ๆ  ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และจากแหลงอื่นๆ 

ที่เห็นดวยกับวัตถุประสงคและการดําเนินการตามความเหมาะสม  

3.8 งบประมาณในการดําเนินงาน 
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 แนวทางการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชประโยชนในระดับบุคคล

และครอบครัว ซึ่งเปนหนวยที่เล็กที่สุดของสังคม  ตลอดจนประชาชนในทุกระดับให

ดําเนินไปในทางสายกลาง เชน ดํารงชีวิตโดยไมเบียดเบียนผูอื่น ประหยัด ไมฟุมเฟอย 

ประกอบอาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต และพึ่งตนเองได มีการรวมกลุมกันทําประโยชน

เพื่อสวนรวม โดยอาศัยภูมิปญญา และความสามารถของตนและชุมชน มีการพึ่งตนเอง

ทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับรัฐหรือระดับประเทศมีการนาํ

หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชประโยชนในโครงการพัฒนาตางๆมากมาย ตั้งแตป 2545 

รัฐบาลไดขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนรูปธรรม โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน

ปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของประเทศใหพัฒนาสู 

สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน  ภายใตแผนปฏิบัต ิ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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ใหผูเรียนแบงกลุมๆละ 4-5 คน ระดมความคิดเห็นวาผูเรียนจะมีบทบาทใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพียงไดอยางไร 

 

ใหผูเรียนศึกษาจากแหลงใหความรู หองสมุด หนังสือพิมพรวมทั้ง Internet 

เพื่อทํารายงานเกี่ยวกับหนวยงานที่มีสวนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คนละ 1 

หนวยงาน โดยชี้แจงใหเห็นถึงกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 

 

ใหผูเรียนแบงกลุมๆ ละ 4-5 คน ระดมความคิดเห็นวาผูเรียนมีวิธีการปฏิบัติ

ตน เปนแบบอยางของชุมชนในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงอยางไร 

กิจกรรมที่ 3 

กิจกรรมที่ 4 

กิจกรรมที่ 5  
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แบบทดสอบ 

 

1.  “เศรษฐกิจพอเพียง” ใชในการดําเนินชีวิตของประชาชนในระดับใดบาง 

 ก.  รัฐ     ข.  ชุมชน 

 ค.  ครอบครัว   ง.  ถูกทุกขอ 

2.  พอประมาณ หมายถึง พอดีพองาม เหมาะสมกับตนเอง เปนหลักปรัชญาในการ 

 ดําเนินชีวิตคือ 

 ก.  ดําเนินชีวิตตามสบายไมตองดิ้นรน 

 ข.  ดําเนินชีวิตพอประมาณไมสุดโดง ไมโลภ 

 ค.  ดําเนินชีวิตดวยความประหยัดอดออม 

 ง.  ดําเนินชีวิตตามสภาพที่เปนอยู 

3.  ขอใดเปนบุคคลที่มีภูมิคุมกันที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ก.  นภาไมชอบทําอะไรนอกจากนั่งภาวนาใหตนเองประสบความสุข 

 ข.  ตี๋เล็กชอบซ้ือหวยทุกงวด เพื่อถูกรางวัลใหญ 

 ค.  อาจารยจรวยเปนผูใฝหาความรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 ง.  ตี๋ใหญไมตองดิ้นรนเรียนหนังสือ  เพราะมีพอแมรวย 

4.    “ มีเหตุผล” หมายถึง การปฏิบัติตนอยางมีเหตุผลและไมเบียดเบียนคนอื่น  

 บุคคลในขอใดที่ปฏิบัติตามนี้ 

 ก.  เอ ใชเงิน 10 บาทซื้อขนมเคกเพราะทานมาก 

 ข.  บี ใชเงิน 10 บาท ซ้ือขนมเคก 5 บาทที่เหลือเก็บไวใชวันตอไป 

 ค.  ซี  เก็บเงิน 10บาทไวซื้อเส้ือ แลวไปขอขนมเคกเอทาน 

 ง.  ดี  เก็บเงิน 10 บาท ใสกระปุกออมสินแลวนั่งดูเพื่อนทานขนม 

5.  ความพอเพียง ชวยสอนใหคนมีพฤติกรรมอยางไร 

 ก. อดทน    ข.  เขมแข็ง 

 ค. อดออม    ง.  โลภนอย 
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6.  ประโยชนของ “เศรษฐกิจพอเพียง ” คือขอใด 

 ก.  พัฒนาคุณภาพชีวิตดีที่สุด 

 ข.  พัฒนาเศรษฐกิจของชาติใหยั่งยืน 

 ค.  พอมีพอกิน พอใชไมขัดสน 

 ง.  เปนที่พึ่งใหคนอื่นๆได 

7.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดถือสิ่งใดเปนศูนยกลางการพัฒนา 

 ก.  คน     ข.  เศรษฐกิจ 

 ค.  เงินทุน    ง.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

8.  คุณภาพของคนภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือขอใด 

 ก.  มีคุณธรรม   ข.  มีความอดทน 

 ค. มีความเขมแข็ง  ง.  มีสุขภาพดี 

9.  หนวยงานที่นําเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการพัฒนาประเทศคือ 

 ก.  กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข.  กระทรวงมหาดไทย 

 ค.  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 ง.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใดที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนา

 ประเทศ 

 ก.  ฉบับที่ 5   ข.  ฉบับที่ 7 

 ค.  ฉบับที่ 8   ง.  ฉบับที่ 9 

11.  หลักการใชเทคโนโลยีภายใต  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือขอใด 

 ก.  เปนเทคโนโลยีท่ีพัฒนามาจากภูมิปญญาชาวบาน 

 ข.  เปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยลาสุด 

 ค.  เปนเทคโนโลยีท่ีมาจากตางประเทศ 

 ง.  เปนเทคโนโลยีท่ีคนไทยคิดคน 
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12.  จุดมุงหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนคือขอใด 

 ก.  กาวทันโลกโดยยังคงเอกลักษณความเปนไทยไว 

 ข.  คนพึ่งพาตนเองได 

 ค.  คนมีความสุข 

 ง.  ถูกทุกขอ 

13.  การประกอบอาชีพตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะอยางไร 

 ก.  ประกอบอาชีพตามบรรพบุรุษ 

 ข.  ประกอบอาชีพการเกษตรเทานั้น 

 ค.  ประกอบอาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต 

 ง.  ประกอบอาชีพตามคนสวนใหญในชุมชน 

14.  การละเลิกแกงแยงผลประโยชนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงควรดําเนินการ

 อยางไร 

 ก.  ทําการคารวมกัน 

 ข.  ไมแขงขันในทางการคาตอกัน 

 ค.  ใหมีการแขงขันกันบางเพ่ือใหนาสนใจ 

 ง.  ใหมีการแขงขันแตไมใหมีความขัดแยงกัน 

15.  การลงทุนประกอบธุรกิจตามทางของเศรษฐกิจพอเพียงควรปฏิบัติอยางไร 

 ก.  ลงทุนทําธุรกิจขนาดใหญ ข.  ลงทุนทําธุรกิจภายในประเทศ 

 ค.  ลงทุนแบบคอยเปนคอยไป ง.  กูยืมเงินมาลงทุนเปนจํานวนมาก 

16.  ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงการประกอบอาชีพใดที่ผูเรียนคิดวาเหมาะสม 

 ก. เปนวิศวกร   ข.  ทําธุรกิจสวนตัว 

 ค.  เปนพนักงานในบริษัทเอกชน ง.  อาชีพนวดแผนโบราณ 

17.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอนใหบุคคลปฏิบัติตนอยางไร 

 ก.  บริจาคทรัพยเพื่อชวยเหลือผูอื่น  

 ข.  วางตัวเปนกลางในความขัดแยง 

 ค.  ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ 

 ง. ปฏิบัติตนตามพิธีทางศาสนาอยางเครงครัด 
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18.  การปองกันตนเองตามแนวทางของเศรษฐกจิพอเพียงควรใชวิธีการใดจงึจะเหมาะสม 

 ก.  ฟงคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ  

 ข.  เชื่อฟงคําสั่งสอนของครูอาจารย 

 ค.  เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม  

 ง.  ใชปญญาพิจารณาไตรตรองดวยตนเอง 

19.  การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงใหประสบผลสําเร็จควรเริ่มจากสวนใดกอน 

 ก.  เริ่มจากเกษตรกรทั่วประเทศ ข.  เริ่มจากประชาชนในทองถ่ิน 

 ค.  เริ่มจากนักธุรกิจในทองถ่ิน ง. เริ่มจากผูนําการปกครองทองถิ่น 

20. หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง สอนใหบุคคลแกปญหาตาง ๆ  ดวยวิธีการใด 

 ก. ใชปญญาแกปญหา   

 ข.  แกปญหาตามท่ีเห็นควร 

 ค.  ใชความสามารถเฉพาะตัวแกปญหา  

 ง.  ฟงนําแนะนําจากผูอาวุโสในชุมชน 

21.  ขอใดเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป 

 ก.  น้ํา     ข.  ดิน 

 ค.  ตนไม    ง.  น้ํามัน  

22.  เพราะเหตุใดทรัพยากรธรรมชาติจึงถูกทําลาย 

 ก.  เพราะขาดการดูแลเอาใจใส ข. เพราะเปนอันตรายตอมนุษย 

 ค.  เพราะถูกนํามาใชผิดวิธี ง.  เพราะมนุษยมีความเห็นแกตัว 

23. ปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติของไทยอยูในสภาพอยางไร 

 ก.  เส่ือมโทรมเพราะใชผิดวิธี 

 ข.  ไดรับการพัฒนาจนเจริญรุงเรือง 

 ค.  ไมมีผูรับผิดชอบดูแล 

 ง.  เจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบสงเสริมเปนอยางดี 

24. จากคําตอบขอ 23 จะเกิดผลตอสังคมไทยอยางไร 

 ก.  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ ข. เกิดปญหาความยากจน 

 ค.  เกิดปญหาคอรัปชั่น  ง.  เกิดแหลงเส่ือมโทรม 
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25.  การใชหลักของเศรษฐกิจพอเพียงกับทรัพยากรธรรมชาติยึดหลักการใด 

 ก.  เนนกําไรมาก  ตนทุนนอย ข.  เนนวัสดุธรรมชาติ 

 ค.  ใชอยางประหยัด  ง.  ใชไดตามความเหมาะสม 

26.  คําวา  “OTOP ” ยอมาจากขอใด 

 ก.  One Top over Pun  ข.  One To One Production 

 ค.  One Tumbon One Product ง.  Over Trad organization Power 

27.  “OTOP” เกิดจากสาเหตุใด 

 ก.  เกิดขึ้นตามกระแสนิยม 

 ข.  เพราะความเจริญของระบบทุนนิยม 

 ค.  เพราะวิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ.2540 

 ง.  เพราะความสําเร็จดานการคาการสงออก 

28.  “OTOP” ไดรับการสงเสริมโดยหนวยงานใด 

 ก.  กระทรวงการคลัง  ข.  กระทรวงคมนาคม 

 ค.  กระทรวงศึกษาธิการ ง.  สํานักนายกรัฐมนตรี 

29.  “OTOP” สอดคลองกับขอใด 

 ก.  แปลงทรัพยเปนทุน  ข.  การพัฒนาชนบท 

 ค.  ธนาคารคนจน  ง.  กองทุนหมูบาน 

30.  ขั้นตอนลําดับแรกของ OTOP ควรทําอยางไร 

 ก.  รวมกลุม   ข.  ระดมทุนจากเอกชน 

 ค  สงเสริมดานความรู  ง. เลือกคุณภาพผลิตภัณฑ 

31.  ขั้นตนการผลิตสินคา OTOP ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงควรปฏิบัติอยางไร 

 ก.  ผลิตเพื่อการคา  ข.  ผลิตเพื่อการบริโภค 

 ค.  ผลิตเพื่อจําหนายในทองถ่ิน ง.  ผลิตเพื่อทดลองคุณภาพ 

32.  ขอใดไมใชวิธีการใชวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินคา OTOP 

 ก.  ใชวัตถุนําเขา  ข. ใชวัตถุในทองถ่ิน 

 ค.  สดใหม ทันสมัย  ง. ถูกทุกขอ 
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33.  การสงสินคา OTOP ออกสูตลาดโลกควรจัดทําอยางไร  

 ก.  จัดทําตราสินคา 

 ข.  จัดทําสินคาใหมีรูปแบบความเปนสากล 

 ค.  ดําเนินการติดตอหลายๆประเทศ 

 ง.  รีบจัดสงสินคาโดยเร็ว 

34.  การพัฒนาผลิตภัณฑควรดําเนินการเมื่อไร 

 ก.  เมื่อผลิตภัณฑเริ่มมีคนรูจักมาก ข.  ผลิตภัณฑอ่ิมตัว 

 ค.  ขั้นแนะนําผลิตภัณฑ ง.  พัฒนาผลิตภัณฑตลอดเวลา 

35.  การคาระหวางชุมชนกับตลาดโลกควรใชชองทางใด 

 ก.  หอการคารัฐบาล  ข.  การทูตระหวางประเทศ 

 ค.  สํานักนายกรัฐมนตรี ง.  Internet 

36. โครงการตามพระราชดําริตามการพัฒนาชุมชนใหกับอาชีพใด 

 ก.  คาขาย    ข.  เกษตรกรรม 

 ค.  อุตสาหกรรม  ง.  ทุกอาชีพ 

37.  การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง มีลักษณะอยางไร 

 ก.  ซื่อสัตย อดทน  ข.  พึ่งตนเองได 

 ค.  มีความรูทันสมัย  ง.  ติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

38.  รากฐานที่สําคัญของสังคมคือสถาบันใด 

 ก.  ครอบครัว   ข.  ชุมชน 

 ค.  กลุมเพื่อน   ง.  หนวยการปกครองทองถิ่น 

39.  ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน เนนการพัฒนาในเรื่องใด 

 ก.  การเมืองทองถิ่น  ข.  การปกครองทองถ่ิน 

 ค.  เศรษฐกิจ   ง.  พัฒนาสังคม 

40.  ขอใดเปนลักษณะเทคโนโลยีตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ก.  ใชประโยชนไดดีและประหยัด ข.  ผลิตในประเทศ สะดวกการใช 

 ค.  ราคาแพง ทันสมัย คุณภาพดี ง.  ตองมีราคาถูก 
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41.  การหาตลาดในการจําหนายตางประเทศแบบเศรษฐกิจพอเพียงทําอยางไร 

 ก.  หาตลาดตามแนวชายแดน ข.  หาตลาดที่เหมาะสมกับกําลังการผลิต 

 ค.  ยึดตลาดตามคําแนะนํากรมการสงออก ง.  ยึดตลาดที่กําลังขยายกิจการสูไทย 

42. หนวยงานที่ดําเนินการสรางขบวนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงคือ 

 ก.  มูลนิธิพัฒนาไทย 

 ข.  มูลนิธิชัยพัฒนา 

 ค.  องคการสื่อสารมวลชมแหงประเทศไทย (อสมท.) 

 ง.  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

43.  เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกตใชไดในระดับใด 

 ก.  ทุกระดับ   ข. บุคคล 

 ค.  ชุมชน    ง. ครอบครัว 

44.  จุดมุงหมายของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงคือขอใด 

 ก.  เพื่อลองผิดลองถูกในการนําไปใช 

 ข.  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหมูเกษตรกรทั่วประเทศ 

 ค.  เพื่อใหประชาชนนําไปประยุกตใชดําเนินชีวิตตามสายกลาง 

 ง.  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหมูประชาชนทั่วประเทศ 

45.  ปญหาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยังไมคอยนิยมแพรหลายคือขอใด 
 ก.  พฤติกรรมการดํารงชีพของคนไทยสวนใหญมีลักษณะ บริโภคนิยม 
 ข.  ไมคอยมีตัวอยางที่เห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจนมากนัก 
 ค. มีความหลากหลายในการตีความ 
 ง. ถูกทุกขอ 

46.  ขั้นตอนแรกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงคือขอใด 

 ก.  สรางเครือขายแกนนําในการขับเคล่ือน 

 ข.  สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 ค.  สรางสื่อเพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 ง.  พัฒนาแนวคิดใหชัดเจนเพื่อนําไปสูความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น 
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47.  เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทําใหประชาชนเขาใจถึงขับเศรษฐกิจพอเพียงคือ 

 ก.  การจัดใหมีหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับ 

 ข.  การประชาสัมพันธ 

 ค.  การใหความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงผานกลุมเปาหมาย 

 ง.  ตัวอยางการดําเนินการที่เปนรูปธรรมท่ีหลากหลาย 

48.  ขอใดไมใชวิธีการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 

 ก.  แสวงหาพันธมิตรแหงการรวมมือกัน 

 ข.  เนนการเสริมสรางพลังบวกโดยการถักทอเครือขายใหมีประสิทธิภาพ 

 ค.  ดําเนินเฉพาะระดับรากหญาเทานั้น 

 ง. เผยแพรความรูความเขาใจผานสื่อตางๆ 

49.  ระยะเวลาในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงคือขอใด 

 ก.  ตั้งแต มกราคม 2546 – ธันวาคม  2550 

 ข.  ตั้งแต มกราคม 2545 – ธันวาคม  2549 

 ค.  ตั้งแต สิงหาคม 2544 – ตุลาคม  2548 

 ง.  ตั้งแต ตุลาคม  2546 –   ธันวาคม  2550 

50.  ขอใดไมใชหนาที่ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงคือ 

 ก.  ประสานเครือขาย 

 ข.  กําหนดกลยุทธและกิจกรรมหลัก 

 ค.  ติดตามประเมินผลความกาวหนา 

 ง.  ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน 
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 16.  ง   17.   ค  18.  ง   19. ข   20. ก 
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 http://www.kradandum.com 

ประเภทจองโครงงาน  คนควาจาก  http://www.banprak-nfe.com/ 

 webboard/index.php?topic=24.0 

 

 

 



                                                                เศรษฐกิจพอเพียง    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน          ช 

 
 
 

 ที่ปรึกษา 

นางกาญจนา    รักษกุลบุตร  ที่ปรึกษาดานหลักสูตร 

Mr.Ruel  Ramos  ที่ปรึกษาดานภาษาตางประเทศ 

Mr.Manish  Kumar  ที่ปรึกษาดานภาษาตางประเทศ 

 

ฝายบริหาร 

นางพัณณนิภา      เชาวพัชรทวีกจิ  ประธานบริหาร 

นางสาวพัชรสิตา     พิมพอภิวานิช  รองประธานบริหาร 

 

คณะทํางาน 

นายทวีศกัดิ ์   หงสาภินันทน  บรรณาธิการอํานวยการ 

นายชานันท    ถํ้าคู  รองบรรณาธิการอํานวยการ 

นายไพโรจน    วุวรรณด ี  ผูชวยรองบรรณาธกิารอํานวยการ 

วาที่รอยตรีเขม     อภิภัทรวโรดม  หัวหนาฝายพิสูจนอักษร 

นายชาลี    ถิรวรกุล  กรรมการพิสูจนอกัษร 

นางสาวทักศนยี    วงศศรี  กรรมการพิสูจนอกัษร 

นายสมจริง    พุมสุวรรณ  กรรมการพิสูจนอกัษร 

นายวรเทพ    หลาพิศาล  กรรมการพิสูจนอกัษร 

นางสาวสุประวีณ    โพธ์ิเตมิย  ฝายประสานงานการพิสูจนอักษร 

นายวรปรัชญ    ศรีสุขคํา  ฝายประสานงานการผลิต 

ณัฐ     อมรบวรอุดมวงศ  ผูชวยฝายประสานงานการผลิต 

Mr.Joey  Baliton  Romasanta  ฝายศิลปกรรม 

นายนฐพล    วามานนท         ฝายศิลปกรรม 

 




