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คํานํา 
 

                         สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทํา

หนังสือเรียน ชุดใหมนีข้ึ ้น เพื ่อสําหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ               

ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที ่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสติปญญาและศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และสามารถดํารงชีวิตอยูใน

ครอบครัว ชุมชน สังคมไดอยางมีความสุข โดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใช ดวยวิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมรวมทัง้แบบฝกหัดเพือ่ทดสอบความรูความเขาใจในสาระเนือ้หา              

โดยเมื่อศึกษาแลวยังไมเขาใจ สามารถกลับไปศึกษาใหมได  ผูเรียนอาจจะสามารถเพิ่มพูนความรูหลังจาก

ศึกษาหนังสือเรียนน้ี โดยนําความรูไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน ศึกษาจากภูมิปญญาทองถิ่น           

จากแหลงเรียนรูและจากสื่ออ่ืนๆ 

                         ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือที่ดีจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกีย่วของหลายทานที่คนควา

และเรียบเรียงเน้ือหาสาระจากสื่อตางๆ เพื่อใหไดสื่อที่สอดคลองกับหลักสูตร และเปนประโยชน                  

ตอผูเรียนที่อยูนอกระบบอยางแทจริง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะผูเรียบเรียง ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานที่ไดใหความรวมมือดวยดี                  

ไว ณ โอกาสน้ี 

  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังวาหนังสือเรียน

ชุดนี้จะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง 

 

 

 สํานักงาน กศน.  
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 

 หนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน เปนแบบเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรูระดับ ผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง และขอบขายเน้ือหาของรายวิชาน้ัน ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนือ้หาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามทีก่ําหนด แลว

ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมตามที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจใน

เน้ือหาน้ันใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเร่ืองตอ ๆ ไป 

3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเร่ืองของแตละเร่ือง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเน้ือหาในเร่ือง

นั้นๆ อีกคร้ัง และปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหา แตละเร่ือง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและ

เพื่อนๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได 

4. หนังสือเรียนเลมน้ีมี  4 บท คือ 

บทที่  1     ความพอเพียง 

บทที่  2     การประกอบอาชีพอยางพอเพียง 

  บทที่  3      การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง 

  บทที่  4     เครือขายดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 
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โครงสราง รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ทช21001) 

สาระสําคญั 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชดํารัสชี้แนะแนว

ทางการดํารงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับใหดําเนินชีวิตไปในทางสายกลางโดยเฉพาะ

การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความ

มีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก

การเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายใน ทัง้นีจ้ะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความ

ระมัดระวังอยางยิ ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและดําเนินการทุกขั ้นตอน และ

ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต

และใหมีความรอบรูทีเ่หมาะสมดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ 

เพื่อใหสมดุลและพรอม        ตอการรองรับการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ 

สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายแนวคิด หลักการ ความหมาย ความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได 

2. บอกแนวทางในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

3. เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4. แนะนํา สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวเห็นคุณคาและนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

 

ขอบขายเนือ้หา 

 บทที่    1   ความพอเพียง 

   ศึกษาแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 บทที่    2 การประกอบอาชีพอยางพอเพียง 

   เร่ืองที่  1  การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในประเทศไทย 

   เร่ืองที่  2  การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในตางประเทศ  

   เร่ืองที่  3  การนําวิธีของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน 

 บทที่    3 การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง 

   เร่ืองที่  1  กรอบแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

   เร่ืองที่  2  การปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 

   เร่ืองที่  3  ทฤษฎีใหม 

 บทที่    4 เครือขายดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 

   ศึกษาแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่ใกลและที่ประสบความสําเร็จ 
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บทที่  1 

ความพอเพียง 

 

สาระสําคัญ 

 ผู เรียนสามารถเรียนรู  ถึ งความเปนมา แนวคิด และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                       

ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระดํารัสชี้แนะแนวทาง การดํารงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนใน

ทุกระดับใหดําเนินชีวิตไปในทางสายกลาง 

 

ผลการเรียนที่คาดหวัง 

1. ผูเรียนเรียนรูความเปนมา แนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผูเรียนแสวงหาความรูจากแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่  1  ความพอเพียง ตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เร่ืองที่  1  ความพอเพียงตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความเปนมาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาทีช่ีแ้นวทางการดํารงอยูและ

ปฏิบัติตน ทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทยมา

ตัง้แตป พ.ศ. 2517  และพูดถึงอยางชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 (ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 

2540) เพือ่เปนแนวทางการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ใหดํารงอยูไดอยางมัน่คงและยัง่ยืนใน

กระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในทางการเมืองของไทยแลว เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาท

สําคัญในการสถาปนาอํานาจนําดานอุดมการณ โดยเฉพาะอุดมการณกษัตริยนิยมในสังคมไทย ในฐานะ 

“กษัตริยนักพัฒนา” ซึ่งสงผลตอการเติบโตของอุดมการณเศรษฐกิจพอเพียง สิง่เหลานีถู้กตอกย้ําและผลิต

ซ้าํโดยสถาบันทางสังคมตาง ๆ เชน สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ สือ่มวลชน สงผลใหเศรษฐกิจ

พอเพียงมีบทบาทตอการกําหนดอุดมการณการพัฒนาของประเทศ และการพยายามตีความเพือ่สราง

ความชอบธรรมในการพัฒนาโดยปญญาชน ซึง่เชื ่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเขากับอุดมการณ

วัฒนธรรมชุมชน ที่ถูกเสนอมากอนหนาโดยองคกรพัฒนาเอกชนจํานวนหน่ึงต้ังแตพุทธทศวรรษ 2520 ก็

ไดชวยใหอุดมการณเศรษฐกิจพอเพียงขยายครอบคลุมสวนตาง ๆ ของสังคมไดมากขึ้นโดยลําดับ จนใน

ปจจุบันไดมีตัวอยางและงานวิจัยรองรับวาการดําเนินชีวิตตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถชวยใหสังคมไทยอยูรอดไดอยางยั่งยืน 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเชิญผู ทรงคุณวุฒิในทาง

เศรษฐกิจและสาขาอ่ืน ๆ มารวมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชดํารัสเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรจุ

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) และไดจัดทําเปนบทความเรื่อง 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราช

วินิจฉัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2542 โดยทรงพระกรุณาปรับปรุงแกไขพระราชทานและทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําบทความที่ทรงแกไขแลวไปเผยแพร เพื่อเปนแนวทาง

ปฏิบัติของสํานักงานฯ และทุกฝายที่เกี่ยวของ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน                

พ.ศ. 2542 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนีไ้ดรับการเชิดชูสูงสุดจากองคการสหประชาชาติวาเปนปรัชญาที่มี

ประโยชนตอประเทศไทยและนานาประเทศ และสนับสนุนใหประเทศสมาชิกยึดเปนแนวทางสูการ

พัฒนาแบบยัง่ยืน มีนักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร หลายคนเห็นดวย และเชิดชู แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                    

ความนาเชือ่ถือของรายงานศึกษาและทาทีของสหประชาชาติ จนทําใหในที่สุด ไดถูกนํามาบรรจุเปน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 
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แนวคดิ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช ไดพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อทีจ่ะใหพสกนิกรชาวไทยไดเขาถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไวซึง่ทฤษฎีของการพัฒนาที่

ยัง่ยืน ทฤษฎีนี้เปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตซึ่งอยูระหวางสังคมระดับทองถิน่และตลาดระดับสากล 

จุดเดนของแนวปรัชญานีคื้อแนวทางทีส่มดุล โดยใชหลักธรรมชาติทีเ่ปนเหตุเปนผลอยางเชือ่มโยง 

พัฒนาใหทันสมัย และกาวสูความเปนสากลได โดยปราศจากการตอตานกระแสโลกาภิวัตน 

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญในชวงป พ.ศ. 2540 เมื่อปที่ประเทศไทยตองการ

รักษาความมัน่คงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพือ่ทีจ่ะยืนหยัดในการพึง่ตนเองและพัฒนานโยบาย         

ทีส่ําคัญเพือ่การฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสรางแนวคิดเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองได ซึ่งคนไทยจะ

สามารถเลี้ยงชีพโดยอยูบนพื้นฐานของความพอเพียงและการนําแนวคิดดังกลาวมาใชก็ไดผานการทดลอง

ในพระตําหนักสวนจิตรลดารโหฐานและโครงการในภูมิภาคตาง ๆ หลายโครงการ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริวา มันไมไดมีความจําเปนที่เราจะกลายเปนประเทศ

อุตสาหกรรมใหม (NIC) พระองคไดทรงอธิบายวา ความพอเพียงและการพึ่งตนเอง คือ ทางสายกลางที่จะ

ปองกันการเปลี่ยนแปลงความไมมั่นคงของประเทศได และการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อ

วาจะสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางทางสังคมของชุมชนใหดีขึ้น โดยมีปจจัย 2 อยาง คือ 

1. การผลิตจะตองมีความสัมพันธกันระหวางปริมาณผลผลิตและการบริโภค 

2. ชุมชนจะตองมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเองอยางครบวงจร 

ผลที่เกิดขึ้น คือ 

1. เศรษฐกิจพอเพียงสามารถที่จะคงไวซึ่งขนาดของประชากรที่ไดสัดสวน 

2. ใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

3. รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และปราศจากการแทรกแซงจากปจจัยภายนอก 

ปจจุบันแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดมีการนําไปใชเปนนโยบายของรัฐบาล และปรากฏใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 78 (1)วา “การบริหารราชการแผนดินใหเปนไป

เพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตาม

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และคาํนึงถงึผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสาํคญั” 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 “...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขัน้ ตองสรางพืน้ฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช           

ของประชาชนสวนใหญเปนเบือ้งตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลัก

วิชา เมือ่ไดพืน้ฐานมัน่คงพรอมพอควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะ

เศรษฐกิจขั้นทีสู่งขึ้นโดยลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นใหรวดเร็วแต

ประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลอง

ดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเร่ืองตาง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดในที่สุด...” 
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 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 

 “...คนอ่ืนจะวาอยางไรก็ชางเขาจะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งใหมแต 

เราอยูอยางพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบ 

ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูที่พอสมควร ขอย้ํา พอควร พออยู พอกิน มีความสงบไมใหคนอืน่มาแยง

คุณสมบัติน้ีไปจากเราได...” 

 พระราชกระแสรับสัง่ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแกผู เขาเฝาถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 

 “การที่จะเปนเสือนั้นมันไมสําคัญ สําคัญอยูที่เราพออยูพอกิน และมีเศรษฐกิจการเปนอยูแบบ

พอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน หมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง” 

 พระราชดํารัส “ เศรษฐกิจพอเพียง” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 

 จากพระราชดํารัสดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาทีย่ึดหลักทางสาย

กลางที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัวไปจนถึงระดับรัฐ 

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพรอมที่จะ

จัดการตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งจะตองอาศัยความรอบรู รอบคอบ และ

ระมัดระวัง ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขัน้ตอน เศรษฐกิจพอเพียงไมใชเพียงการประหยัด แตเปน

การดําเนินชีวิตอยางสมดุลและยั่งยืน เพื่อใหสามารถอยูไดแมในโลกโลกาภิวัตนที่มีการแขงขันสูง 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเปนที่มาของนิยาม “3 หวง 2 เงื่อนไข”            

ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ นํามาใชในการรณรงคเผยแพร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานชองทางตาง ๆ อยูในปจจุบัน  

ซึ่งประกอบดวยความ “พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน” บนเงื่อนไข “ความรูและคุณธรรม” 

 

แผนภาพแสดงแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 3 หวง 2 เง่ือนไข 

เงื่อนไข ความรู 

(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) 

เงื่อนไข คุณธรรม 

(ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน) 
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แผนภาพ 

 3 หวง ประกอบดวย 

 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอ่ืน รวมถึงไมเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนัน้ จะตองเปนไปอยางมี

เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ัน ๆ 

อยางรอบคอบ 

 มีภูมิคุมกัน ที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน

ตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้ง

ใกลและไกล 

2 เง่ือนไข ประกอบดวย 

 เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกีย่วกับวิชาการตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของอยางรอบดาน ความ

รอบคอบ ที ่จะนําความรูเหลานั ้นมาพิจารณาใหเชื ่อมโยงกัน เพื ่อประกอบการวางแผนและความ

ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

 เงื่อนไขคุณธรรม ทีจ่ะตองเสริมสรางประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซือ่สัตย

สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตไมโลภ และไมตระหน่ี 

 อภิชัย พันธเสน ผูอํานวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ไดจัดแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงวาเปน “ขอเสนอในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางของพุทธธรรมอยางแทจริง” 

ทั้งนี้เนื่องจากในพระราชดํารัสตอนหนึ่งไดใหคําอธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพียงวา “คือความพอประมาณ 

ซื่อตรง ไมโลภมาก และตองไมเบียดเบียนผูอื่น” 

 ระบบเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนใหบุคคลสามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน และใชจายเงินที่

ไดมาอยางพอเพียงและประหยัด  ตามกําลังของเงินของบุคคลนัน้ โดยหลีกเลี่ยงการกูหนีย้ืมสิน และถามี

เงินเหลือก็แบงเก็บออมไวบางสวน ชวยเหลือผู อื ่นบางสวน และอาจจะใชจายมาเพื ่อปจจัยเสริมอีก

บางสวน (ปจจัยเสริมในทีนี่เ้ชน ทองเทีย่ว ความบันเทิง เปนตน) สาเหตุที่แนวทางการดํารงชีวิตอยาง

พอเพียง ไดถูกกลาวถึงอยางกวางขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการดํารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปจจุบัน

ไดถูกปลูกฝง สราง หรือกระตุนใหเกิดการใชจายอยางเกินตัว ในเรื่องทีไ่มเกี่ยวของหรือเกินกวาปจจัยใน

การดํารงชีวิต เชน การบริโภคเกินตัว ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแตงตัว

ตามแฟชั่น การพนันหรือเสี ่ยงโชค เปนตน จนทําใหไมมีเงินเพียงพอเพื ่อตอบสนองความตองการ

เหลาน้ัน สงผลใหเกิดการกูหน้ียืมสิน เกิดเปนวัฎจักรที่บุคคลหน่ึงไมสามารถหลุดออกมาได ถาไมเปลี่ยน

แนวทางในการดํารงชีวิต 
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 13 นักคิดระดับโลกเห็นดวยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีการนําเสนอบทความ                   

บทสัมภาษณเปนการยื่นขอเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหแกโลก เชน ศ.ดร.วูลฟกัง ซัคส นักวิชาการ

ดานสิง่แวดลอมคนสําคัญของประเทศเยอรมนี สนใจการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให

เปนที ่รู จักในเยอรมนี,  ศ .ดร.อมาตยา เซน ศาสตราจารยชาวอินเดีย เจาของรางวัลโนเบลสาขา

เศรษฐศาสตร ป 1998 มองวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนการใชสิง่ตาง ๆ ทีจํ่าเปนตอการดํารงชีพ และ

ใชโอกาสใหพอเพียงกับชีวิตที่ดี ซึ่งไมไดหมายถึงความไมตองการ แตตองรูจักใชชีวิตใหดีพอ อยาให

ความสําคัญกับเรื่องของรายไดและความร่ํารวยแตใหมองทีคุ่ณคาของชีวิตมนุษย, นายจิกมี ทินเลย 

นายกรัฐมนตรีแหงประเทศภูฎานใหทรรศนะวา หากประเทศไทยกําหนดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใหเปน

วาระระดับชาติ และดําเนินตามแนวทางนี้อยางจริงจัง “ผมวาประเทศไทยสามารถสรางโลกใบใหมจาก

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสรางชีวิตที่ยั ่งยืน และสุดทายจะไมหยุดเพียงแคในประเทศ แตจะเปน

หลกัการและแนวปฏบิติัของโลก ซึ่งหากทําไดสําเร็จไทยก็คือผูนํา” 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี ้ไดรับการเชิดชูสูงสุดจากองคการสหประชาชาติ (UN) โดยนายโคฟ 

อันนัน ในฐานะเลขาธิการองคการสหประชาชาติ ไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัล The Human Development 

Lifetime Achievement Award แกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมือ่วันที่ 26 พฤษภาคม 2549 และไดมี

ปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วาเปนปรัชญาทีม่ีประโยชนตอประเทศไทยและนานาประเทศ และ

สามารถเริม่ไดจากการสรางภูมิคุ มกันในตนเอง สูหมูบาน และสูเศรษฐกิจในวงกวางขึน้ในที่สุด นาย 

Hakan Bjorkman รักษาการผูอํานวยการ UNDP ในประเทศไทยกลาวเชิดชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 

UNDP นัน้ตระหนักถึงวิสัยทัศนและแนวคิดในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยที่

องคการสหประชาชาติไดสนับสนุนใหประเทศตาง ๆ ที่เปนสมาชิก 166 ประเทศยึดเปนแนวทางสูการ

พฒันา ประเทศแบบยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่  1 

 -  ใหนักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 3 – 5 คน จัดทําแผนทีค่วามคิด (Mine Mapping) สรุปความเขาใจ เรือ่ง  

ความพอเพียงตามหลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 -  นําเสนอในการพบกลุม และเสนออาจารยที่ปรึกษา 
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บทที่  2 

การประกอบอาชีพอยางพอเพียง 

สาระสําคัญ 

 ผูเรียนศึกษาการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ใชในประเทศไทย และนอกประเทศ ตลอดจนเปน

การศึกษาการนําวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน ในเรื่องของการประกอบ

อาชพีอยางพอเพยีง 

 

ผลการเรียนที่คาดหวัง 

1. ผู เรียนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดทรัพยากรที ่มีอยู ของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน 

2. ผูเรียนสามารถกําหนดแนวทาง และปฏิบัติตนในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองที่  1   การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในประเทศไทย 

 เร่ืองที่  2   การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในตางประเทศ 

 เร่ืองที่  3   การนําวิธีของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน 
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เร่ืองที่  1  การนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในประเทศไทย 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี ้ถูกใชเปนกรอบแนวความคิดและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ          

มหภาคของไทย ซึง่บรรจุอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2550 – 2554) 

เพือ่มุงสูการพัฒนาที่สมดุล ยัง่ยืน และมีภูมิคุมกัน เพือ่ความอยูดีมีสุข มุงสูสังคมทีม่ีความสุขอยางยัง่ยืน 

หรือทีเ่รียกวา “สังคมสีเขียว” ดวยหลักการดังกลาว แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่10 นี้จะไมเนนเรือ่งตัวเลขการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตยังคงใหความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ หรือระบบเศรษฐกิจที่

มีความแตกตางกันระหวางเศรษฐกิจชุมชนเมืองและชนบท 

 แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญของไทย เชน รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในสวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน มาตรา 78 (1) 

บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง ของประเทศอยางยั่งยืน 

โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึง ผลประโยชนของประเทศชาติใน

ภาพรวมเปนสาํคญั 

 ปญหาหนึ่งของการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชก็คือ ผูนําไปใชอาจยังไมไดศึกษาหรือไมมี

ความรู เพียงพอ ทั ง้ยังไมกลา วิเคราะหหรือตัง้คําถามตอตัวปรัชญา เนือ่งจากเปนปรัชญาของ

พระมหากษัตริย นายสมเกียรติ ออนวิมล เรียกสิง่นีว้า “วิกฤตเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนายสมเกียรติมี

ความเห็นวา ผูนําไปใชอาจไมรูวาปรัชญานีแ้ทจริงคืออะไร ซึง่อาจเพราะสับสนวา เศรษฐกิจพอเพียงกับ

ทฤษฎีใหมนั้นเปนเรื่องเดียวกันทําใหเขาใจผิดวา เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การปฏิเสธอุตสาหกรรม

แลวกลับไปสูเกษตรกรรม ซึ่งเปนความเขาใจที่ผิด 

 นายสุรเกียรติ  เสถียรไทย ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ ไดกลาว เมื่อวันที่  24  พ.ย. 

2547 ในการประชุมสุดยอด The Francophonie Ouagadougou คร้ังที่ 10 ที่ Burkina Faso วา ประเทศไทยได

ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงควบคูกับการพัฒนาแบบยั่งยืนในการพัฒนาประเทศทั้งทางเกษตรกรรม 

เศรษฐกิจ และการแขงขัน ซึ่งเปนการสอดคลองกับเปาหมายของแนวทางของนานาชาติในประชาคมโลก 

โดยยกตัวอยางการแกปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ซึง่เมือ่ยึดหลักปรัชญาในการแกปญหาสามารถทําให

ผลติภณัฑมวลรวมภายในประเทศของไทยเติบโตไดถงึรอยละ 6.7 

 

เร่ืองที่ 2  การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในตางประเทศ 

 การประยกุตนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่พัฒนาประเทศในตางประเทศน้ัน ประเทศไทยได

เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยน ผานทางสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.)                

โดย สพร. มีหนาที่ คอยประสานงานรับความชวยเหลือทางวิชาการดานตาง ๆ จากตางประเทศมาสูภาครัฐ 

แลวถายทอดตอไปยังภาคประชาชน และยังสงผานความรูที่มีไปยังประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน ๆ เร่ืองปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงนั้น สพร. ถายทอดมาไมต่ํากวา 5 ป ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
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ซึง่ตางชาติก็สนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพราะพิสูจนวาเปนสิง่ทีดี่และมีประโยชน ซึง่แตละประเทศมี

ความตองการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับวิถีชีวิต สภาพภูมิศาสตร ฯลฯ  

เชน พมา ศรีลังกา เลโซโท ซูดาน อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฎาน จีน จิบูตี โคลัมเบีย อียิปต เอธิโอเปย 

แกมเบีย อินโดนีเซีย เคนยา เกาหลีใต มาดากัสการ มัลดีฟส ปาปวนิวกินี แทนซาเนีย เวียดนาม ฯลฯ โดย

ไดใหประเทศเหลานีไ้ดมาดูงาน ในหลายระดับ ทั้งเจาหนาทีป่ฏิบัติงาน เจาหนาที่ฝายนโยบาย จนถึง

ระดับปลดักระทรวง รัฐมนตรีกระทรวงตาง ๆ 

 นอกจากนั้น อดิศักด์ิ  ภาณุพงศ เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ไดกลาว

วา ตางชาติสนใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองจากมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรง

หวงใยราษฎรของพระองค และอยากรูวาทําไมรัฐบาลไทยถึงไดนํามาเปนนโยบาย สวนประเทศที่พัฒนา

แลวก็ตองการศึกษาพิจารณาเพื่อนําไปในชวยเหลือประเทศอ่ืน 

 

เร่ืองที่  3  การนําวิธีของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมใชปรัชญาทีใ่ชไดเฉพาะครอบครัวหรือชุมชนเทานัน้ แตเปน

ปรัชญาทีส่ามารถนํามาประยุกตใชไดกับสังคมโดยรวม การจะดํารงชีวิตอยูไดตามหลักการพืน้ฐานของ

เศรษฐกิจพอเพียงนั้น สมาชิกจําเปนที่จะตองเขาใจ สภาพการเปลีย่นแปลงของสังคมโลก ทีเ่กิดขึน้อยาง

รวดเร็วตามอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน ควบคูไปกับการพยายามหาหนทางหรือวิธีการ ที่จะดํารงชีวิต

ตามหลักการพืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวสรางภูมิคุมกันตอผลกระทบทีชุ่มชนอาจจะไดรับจาก

กระแสโลกาภิวัตนไมใหกระแสเหลานัน้เขามาทําลายเอกลักษณและวัฒนธรรมชุมชนจนชุมชนตอง 

ลมสลายไป 

 ดังน้ัน  เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแนวทางขางตน จึงจําเปนที่จะตองเขาใจ ปฏิสัมพันธ

ระหวางกระแสโลกาภิวัตนกับเศรษฐกิจพอเพียงกอน โดยการทบทวนหรือมองยอนกลับไปถึงวิกฤต

เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในป 2540 อันเปนเหตุการณที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

 กระแสโลกาภิวัตน คือ กระบวนการเชื่อมและใชโลกรวมกัน อยางใบเดียวกัน อยางถึงกันและมี

ระบบแบบแผน ที่สําคัญ โลกาภิวัตน ดานหน่ึงคือความเปนโลกนํ้าหน่ึงในการรับรูเร่ืองราวกันและกัน แต

อีกดานหนึ่งก็คือกระบวนการถูกทําใหรับรู ถูกทําใหเคลื่อนและคลอยตาม โดยเฉพาะในเปาหมายดาน

เศรษฐกิจซึ่งคอนขางเร็ว แรงและตอเน่ือง ผานระบบการสื่อสารตาง ๆ ที่ถูกพัฒนาดวยเทคโนโลยี ทําให

ปจจุบันน้ีไมมีพื้นที่ใดในโลกที่รอดพนจากอิทธิพลน้ีทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม 

การนําวิธีของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน 

 การนําวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในระดับบุคคลทั่วไป คือ ความสามารถในการ

ดํารงชีวิตอยางไมเดือดรอน มีความเปนอยูอยางประมาณตนตามฐานะ โดยสามารถเลี้ยงตัวเองไดบนพื้นฐาน

ของการประหยัด คุมคา เอ้ือเฟอ และเปนเกราะปองกันความเสื่อมอยางมีคุณคา นําไปประยุกตใชไดกับทุก

อาชีพทั้งธุรกิจทุนขนาดยอมและขนาดใหญ อยางเชนที่ โรงแรมชุมพรคาบานารีสอรท ซึ่งเปนโรงแรม
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ขนาดกลางเปนแหลงทองเทีย่วชั้นนําของจังหวัดชุมพรทีห่ลายคนรูจัก เมือ่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติ

เศรษฐกิจ เมื่อป 2540 ทําใหประสบปญหาอยางมาก แขกเขาพักนอย จะตองเตรียมปลดคนงานออก และอาจ

ตองปดตัวลง แตดวยที่ผูบริหารไดเรียนรูถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากอาจารยวิวัฒน ศัลยกําธร 

จากมูลนิธิกสกิรรมธรรมชาติ อ.บานบึง จ.ชลบุรี นําไปปฏิบัติจนสามารถฝาฟนวิกฤติและดําเนินธุรกิจ มา

ไดจนถึงทกุวันน้ี โดยไมมีการปลดพนักงานออกและยังเปนสถานที่เผยแพร หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ 

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดชุมพรที่สําคัญในปจจุบันน้ี 

ตัวอยาง 

 ทรงพลนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในครอบครัวของตนเองเก็บออมเงินสวนทีเ่หลือ

จากการบริโภคไวใชจายในอนาคต เชน คารักษาพยาบาล นําน้าํทีผ่านการใชแลวในครัวเรือนมารดพืชผัก

สวนครัว ปลูกผักสวนครัวลดคาใชจายนําเงินจากการขายพืชผักสวนครัวและหมู ไปซื้อสินคาและบริการ

ที่สมาชิกในครัวเรือนตองการและมีความจําเปนในการอุปโภคบริโภคนําพืชผักสวนครัวที่เพาะปลูกไดมา

บริโภค บางสวนนําไปขายทีต่ลาด สวนที ่เหลือนําไปเลีย้งหมูนําเงินสวนหนึ ่งมาใชจายในการ

รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยและนํามาซื้อเมล็ดพืช เพื่อเพาะปลูก 

ทรงผลนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในครอบครัวของตนเอง ดังนี้ 

1. ปลูกผักสวนครัวลดคาใชจาย 

2. นํานํ้าที่ผานการใชแลวในครัวเรือนมารดพืชผักสวนครัว 

3. นําพืชผักสวนครัวทีเ่พาะปลูกไดมาบริโภค แบงปนเพือ่นบาน บางสวนนําไปขายทีต่ลาด 

สวนที่เหลือนําไปเลี้ยงหมู 

4. นําเงินจากการขายพืชผักสวนครัวและหมูไปซือ้สินคาและบริการที่สมาชิกในครัวเรือน

ตองการและมีความจําเปนในการอุปโภคบริโภค 

5. เก็บออมเงินสวนที่เหลือจากการบริโภคไวใชจายในอนาคต เชน คารักษาพยาบาล 

6. นําเงินสวนหน่ึงมาใชจายในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยและนํามาซื้อเมล็ดพืช เพื่อเพาะปลูก 

ตัวอยางอีกแนวหน่ึงของการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวทางการทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนหาขาวหาปลากอนหาเงินหาทอง คือ               

ทํามาหากินกอนมาคาขายดังนี ้

1. การทําไรนาสวนผสมและการเกษตรผสมผสานเพื่อใหเกษตรกรพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การปลูกพืชผักสวนครัวลดคาใชจาย 

3. การทําปุยหมักปุยคอกและใชวัสดุเหลือใชเปนปจจัยการผลิต (ปุย) เพื่อลดคาใชจายและบํารุงดิน 

4. การเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลอืใชในไรนา 

5. การปลูกไมผลสวนหลงับาน และไมใชสอยในครัวเรือน 

6. การปลูกพืชสมุนไพร ชวยสงเสริมสุขภาพอนามัย 

7. การเลีย้งปลาในรองสวน ในนาขาวและแหลงนํ้า เพือ่เปนอาหารโปรตีนและรายไดเสริม 
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8. การเลี้ยงไกพื้นเมือง และไกไข ประมาณ 10 – 15 ตัวตอครัวเรือนเพื่อเปนอาหารในครัวเรือน โดย

ใชเศษอาหาร รํา และปลายขาวจากผลผลติการทาํนา การเลี้ยงสัตวจากการปลูกพืชไร เปนตน 

9. การทํากาซชีวภาพจากมูลสัตว 
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กิจกรรมที่ 2 

 แบงกลุมผูเรียนตามความสนใจ กลุมละ 5 คน แลวดําเนินการดังตอไปน้ี 

 1.  ในแตละกลุมระดมความคิด ในประเด็น “การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนิน

ชีวิต” แลวเลือกนําเสนอเพียงหัวขอเดียววา กลุมของตนสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ

ดําเนินชีวิตไดอยางไร เชน การประหยัดคาใชจาย การพึ่งตนเอง ความมีเหตุผล และการดํารงชีวิตตาม

อัตภาพ เปนตน 

 2.  ใหผูเรียนแตละกลุมเสนอแนวทางการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน

หนาชั้นเรียน กลุมละ 3 – 5 นาที โดยใหผูเรียนและผูสอนรวมประเมิน แนวทางการเผยแพรฯ วา เหมาะสม

หรือควรแกไขอยางไร เชน การเผยแพรโดยใชปายโปสเตอร แผนพับ และการประชาสัมพันธทาง Internet 
เปนตน 

 3. ผูเรียนแตละกลุมนําแนวทางการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต 

ไปเผยแพรในสถานศึกษาและชุมชนใกลสถานศึกษา 

 4.  ศึกษาคนควาเรือ่ง “เกษตรทฤษฎีใหม” แลวจัดทําแบบจําลอง “เกษตรทฤษฎีใหม” กลุมละ 

 1 ชิ้น 

 

กิจกรรมที่ 3 

 แบงกลุมผูเรียนตามความสนใจ หองละ 4 – 5 กลุม ใหแตละกลุมเขียนบทความ เรือ่ง “การดําเนิน

ชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แลวดําเนินการเผยแพรในสถานศกึษาและชมุชน โดย 

1. กลุมที่ 1 ทําแผนพับแจกในสถานศึกษาและชุมชน 

2. กลุมที่ 2 ทําโปสเตอรติดในสถานศึกษา หรือในศูนยการเรียนรูในชุมชนใกลเคียง 

3. กลุมที่ 3 เขียนบทความแลวนํามาอานหนาชัน้เรียน แลวคัดเลือกบทความดีเดนอานใน

หองเรียน หรือออกรายการของวิทยุหรือหอกระจายขาวของชุมชน 

 

กิจกรรมที่ 4 

 ใหผูเรียนแตละคนออกแบบแผนผังการจัดการแบงที่ดินตามทฤษฎีใหม พรอมทั้งสรุปหลักการ

และขัน้ตอนของทฤษฎีใหมพอสังเขปลงในกระดาษขาวขนาด F4 แลวนําไปติดที ่ปายนิเทศหนา

สถานศึกษา ใหผูสนใจในสถานศึกษาและในชุมชนไดเรียนรู และผูสอนเลือกแผนทีส่วยงามลงในวารสาร

ของสถานศึกษาเพื่อเผยแพรในวงกวางตอไป 
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บทที่  3 

การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง 

สาระสําคัญ 

 ผูเรียนมักเขาใจวาการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแคเรือ่งของเกษตรกร แต

จริงแลว ผูประกอบอาชีพอื่น ๆ ตลอดจนขาราชการก็สามารถนําแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง ไป

ประยุกตใชในการวางแผนการประกอบอาชีพตาง ๆ โดยประชาชนจะตองไมใชจายฟุมเฟอยเกินตัว จึงจะ

ถือวาประพฤติตนโดยการวางแผนการประกอบอาชีพ อยูในระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

 

ผลการเรียนที่คาดหวัง 

1. ผูเรียนสามารถนําความรูจากการเรียนไปใชในการวางแผน การประกอบอาชีพ ตามปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

2. ผูเรียนสามารถนําความรูจากการเรียนโดยสามารถจัดทําโครงงานตามแผนงานทีว่างไวได

อยางถกูตองเหมาะสม 

 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่    1   กรอบแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

 เร่ืองที่    2   การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 เร่ืองที่    3   ทฤษฎีใหม 
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เร่ืองที่  1  กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

  

...การท่ีตองการใหทุกคนพยายามท่ีจะหาความรู 

และสรางตนเองใหมั่นคงน้ี เพื่อตนเอง เพื่อท่ีจะใหตัวเอง 

มีความเปนอยูท่ีกาวหนา ท่ีมีความสุข พอมีพอกินเปนข้ันหน่ึง 

และข้ันตอไป ก็คือใหมีเกียรติวายืนไดดวยตัวเอง... 

 ตอมาไดพระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติมมาโดยตลอด เพื่อใหเกษตรกรซึ่งเปนคนสวนใหญของ

ประเทศมีความแข็งแรงพอ กอนที่จะไปผลิตเพื่อการคาหรือเชิงพาณิชย โดยยึดหลักการ “ทฤษฎใีหม” 3 ขั้น คือ 

 ขั้นที่  1  มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเองไดบนพื้นฐานของความประหยัดและขจัดการใชจาย 

 ขั้นที่  2  รวมพลังกันในรูปกลุ ม เพื ่อการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งดานสวัสดิการ 

การศึกษา การพัฒนาสังคม 

 ขั้นที่ 3  สรางเครือขาย กลุมอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีห่ลากหลาย โดยประสาน

ความรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองคกรพัฒนาเอกชน และภาคราชการในดานเงินทุน การตลาด การผลิต 

การจัดการและขาวสารขอมูล 

 สําหรับในภาคอุตสาหกรรม ก็สามารถนํา “เศรษฐกจิพอเพยีง” มาประยุกตใชได คือ เนนการผลิต

ดานการเกษตรอยางตอเนือ่ง และไมควรทําอุตสาหกรรมขนาดใหญเกินไป เพราะหากทําอุตสาหกรรม

ขนาดใหญก็ตองพึ่งพิงสินคาวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากตางประเทศ เพื่อนํามาผลิตสินคา เราตองคํานึงถึง

สิ่งที่มีอยูในประเทศกอน จึงจะทําใหประเทศไมตองพึ่งพิงตางชาติอยางเชนปจจุบัน ดังนั้น เราจะตอง

ชวยเหลือประเทศใหมีความเขมแข็ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเปนผูจุดประกายระบบเศรษฐกิจ

แบบพอเพียง ซึ่งจะเปนการชวยลด ปญหาการนําเขาวัตถุดิบ และชิน้สวนที่เรานํามาใชในการผลิตใหเปน

ลักษณะพึง่พา ซึ่งมีมาแลวเกือบ 20 ป แตทุกคนมองขามประเด็นนีไ้ป ตลอดจนไดรับผลจากภายนอก

ประเทศทําใหประชาชนหลงลืม และมัวเมาอยูกับการเปนนักบริโภคนิยม รับเอาของตางชาติเขามาอยาง

ไมรูตัว และรวดเร็วจนทําใหเศรษฐกิจของไทยตกตํ่า 

...พยายามไมกอความชั่วใหเปนเคร่ืองทําลายตัว ทําลายผูอื่น 

พยายามลด พยายามละความชั่วท่ีตัวเองมีอยู 

พยายามกอความดีใหแกตัวอยูเสมอ พยายามรักษา 

และเพิ่มพูนความดีท่ีมีอยูน้ัน ใหงอกงามสมบูรณข้ึน... 

 “คนสวนมากมักเขาใจวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนเรือ่งของเกษตรกรในชนบทเทานั้น แตแทที่จริง 

ผูประกอบอาชีพอื่น เชน พอคา ขาราชการ และพนักงานบริษัทตาง ๆ สามารถนําแนวพระราชดํารัส

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชไดแตวาพอเพียงนี้มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานีอี้ก คือ คําวาพอ ก็

พอเพียงนีก้็พอแคนั้นเอง คนเราถาพอใจในความตองการมันก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็

เบียดเบียนผูอ่ืนนอย 
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 ถาประเทศใดมีความคิดอันนี ้มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ 

ซื่อตรงไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข 

 พอเพียงนี ้อาจจะมี มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น ตองให

พอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติงานก็พอเพียง...” 

 “...ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลวาความพอประมาณและความมีเหตุผล.” 

 ไดมีพระราชกระแสเพิ่มเติมระหวางเขาเฝาถวายงานมาอีกวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐาน

ของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มทีถู่กตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั้นเอง 

สิ่งกอสรางจะอยูมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ําไป 

 “...ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และทําไดเศษหน่ึงสวนสี่เทาน้ันจะพอน้ัน ไมไดแปลวา เศษ

หน่ึงสวนสี่ของพื้นที่ แตเปนเศษหน่ึงสวนสี่ของการกระทํา” 

 จากพระราชดํารัส  : เศรษฐกิจพอเพียง มิไดจํากัดเฉพาะของเกษตรกรหรือชาวไรชาวนาเพียงเทาน้ัน 

แตเปนเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพ ทั้งที่อยูในเมืองและอยูในชนบท เชน ผูที่ไดเปนเจาของโรงงาน

อุตสาหกรรมและบริษัทในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถาจะตองขยายกิจการเพราะความเจริญเติบโตจากเน้ือ

ของงาน โดยอาศัยการขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป หรือหากจะกูยืมก็กระทําตามความเหมาะสม ไมใชกูมา

ลงทุนจนเกินตัวจนไมเหลือที่มั่นใหยืนอยูได เมื่อภาวะของเงินผันผวน ประชาชนก็จะตองไมใชจายฟุมเฟอย

เกินตัว สําหรับเกษตรกรนั้นก็ทําไรทํานา ปลูกพืชแบบผสมผสานในที่แหงแลงตามแนว “ทฤษฎีใหม” ได

สําเร็จ หากไมมีความพอประมาณในใจตน นึกแตจะซือ้รถปคอัพคันใหม หรือเครือ่งอํานวยความสะดวกอืน่ 

ๆ อยูรํ่าไป ก็ยอมไมถือวาประพฤติตนอยูในระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

 เศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนพระราชดํารัสที่พระราชทานใหประชาชนดําเนินตามวิถีแหงการดํารง

ชีพที่สมบูรณ ศานติสุข โดยมีธรรมะเปนเครือ่งกํากับ และใจตนเปนที่สําคัญ ซึง่ที่พระองคทรงรับสั่งมา

น้ัน แทที่จริง คือ วิถีชีวิตไทยน่ันเอง วิถีชีวิตไทยที่ยึดเสนทางสายกลางของความพอดี 

 ความสุข ความเจริญอันแทจริงนัน้ หมายถึง ความสุข ความเจริญ ที่บุคคลแสวงหามาไดดวย

ความเปนธรรมทั้งในเจตนา และการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมา

จากผูอื่น หลักการพึ่งตนเอง หากขยายความออกไปอาจจะสามารถยึดหลักสําคัญของความพอดีได 5 

ประการคือ 

 1. ความพอดีดานจิตใจ  : ตองเขมแข็ง สามารถพึ ่งตนเองได มีจิตสํานึกที ่ดี เอื ้ออาทร 

ประนีประนอม นึกถงึผลประโยชนสวนรวม 

 2.  ความพอดีดานสังคม : ตองมีความชวยเหลือเกือ้กูลกัน สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน รูจัก

ผนึกกําลัง และที่สําคัญมีกระบวนการเรียนรูที่เกิดจากฐานรากที่มั่นคงและแข็งแรง 

 3.  ความพอดีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม : รูจักใชและจัดการอยางฉลาดและ

รอบคอบ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด และที่สําคัญใชทรัพยากรทีม่ีอยูในประเทศ เพือ่พัฒนาประเทศให

มั่นคงอยูเปนขั้นเปนตอนไป 



22 

 4. ความพอดีดานเทคโนโลยี  :  รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหสอดคลองกับความตองการ และ

ควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบานของเราเอง และสอดคลองเปนประโยชนตอสภาพแวดลอม

ของเราเอง 

 5.  ความพอดีดานเศรษฐกิจ  :  เพิม่รายได ลดรายจาย ดํารงชีวิตอยางพอควร พออยู พอกิน 

สมควรตามอัตภาพ และฐานะของตน 

 

เร่ืองที่  2  การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการดํารงชีวิตอยาง

จริงจัง ดังพระราชดํารัสวา  “ความเปนอยูที่ตองไมฟุงเฟอ ตองประหยัดไปในทางที่ถูกตอง” ปฏิบัติได

ดวยวิธีจดบันทึกหรือทําบัญชีครัวเรือน 

 2.  ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาดแคลนในการดํารง

ชีพก็ตาม ดังพระราชดํารัสทีว่า “ความเจริญของคนทัง้หลายยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหา

เลี้ยงชีพของตนเปนหลักสําคัญ” 

 3. ละเลิกการแกงแยงประโยชนและแขงขันกันในทางการคาขายประกอบอาชีพแบบตอสูกัน

อยางรุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระราชดํารัสเรื่องนี้วา “ความสุขความเจริญอันแทจริงนัน้ หมายถึง ความสุข 

ความเจริญทีบุ่คคลแสวงหามาไดดวยความเปนธรรมทัง้ในเจตนา และการกระทํา ไมใชไดมาดวยความ

บังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน” 

 4.  ไมหยุดน่ิงที่จะหาทางในชีวิตหลุดพนจากความทุกขยากคร้ังน้ี โดยตองขวนขวายใฝหาความรู

ใหเกิดมีรายไดเพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ พระราชดํารัสตอนหนึง่ที่ใหความชัดเจน

วา “การที่ตองการใหทุกคนพยายามที่ จะหาความรู และสรางตนเองใหมั่นคงนีเ้พือ่ตนเอง เพื่อทีจ่ะให

ตัวเองมีความเปนอยูที่กาวหนาทีม่ีความสุข พอมีพอกินเปนขัน้หนึง่ และขัน้ตอไป ก็คือใหมีเกียรติวายืน

ไดดวยตัวเอง” 

 5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งยั่วกิเลสใหหมดสิ้นไป ทั้งน้ีดวยสังคมไทยที่ลมสลายลงในคร้ัง

น้ี เพราะยังมีบุคคลจํานวนมิใชนอยทีดํ่าเนินการโดยปราศจากละอายตอแผนดิน พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวไดพระราชทานพระราโชวาทวา “พยายามไมกอความชั่วใหเปนเครื่องทําลายตัวทําลายผูอืน่ 

พยายามลด พยายามละความชั่วที่ตัวเองมีอยู พยายามกอความดีใหแกตัวอยูเสมอ พยายามรักษา และ

เพิ่มพูนความดีที่มีอยูน้ันใหงอกงามสมบูรณขึ้น” 

 ทรงย้ําเนนวาคําสําคัญที่สุด คือ คําวา “พอ” ตองสรางความพอทีส่มเหตุสมผลใหกับตัวเองใหได

และเราก็จะพบกับความสุข 
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เร่ืองที่  3  ทฤษฎใีหม 

 ปญหาหลักของเกษตรกรในอดีต จนถึงปจจุบันทีส่ําคัญประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนน้าํเพื่อ

เกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพื้นที่เกษตรที่อาศัยน้ําฝน ซึ่งเปนพื้นที่สวนใหญของประเทศที่อยูใน

เขตที่มีฝนคอนขางนอยและสวนมากเปนนาขาวและพืชไร เกษตรกรยังคงทําการเพาะปลูกไดปละครั้ง

ในชวงฤดูฝนเทาน้ัน และมีความเสี่ยงกับความเสียหาย อันเน่ืองมาจากความแปรปรวนของดินฟาอากาศและ

ฝนทิ้งชวง แมวาจะมีการขุดบอหรือสระเก็บน้ําไวใชบางแตก็มีขนาดเล็ก หรือมีปจจัยอืน่ ๆ ที่เปนปญหาให

มีนํ้าใชไมเพียงพอ รวมทั้งระบบการปลูกพืชไมมีหลักเกณฑใด ๆ และสวนใหญปลูกพืชชนิดเดียว 

 ดวยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดพระราชทานพระราชดําริ เพื่อเปนการชวยเหลือ

เกษตรกรทีป่ระสบความยากลําบากดังกลาวใหสามารถผานพนชวงเวลาวิกฤติ โดยเฉพาะการขาดแคลน

นํ้า ไดโดยไมเดือดรอนและยากลําบากนัก 

 พระราชดํารินี้ ทรงเรียกวา “ทฤษฎีใหม” เปนแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการ

ที่ดินและนํ้า เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 ทฤษฎีใหม ที่มาแหงพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม” ในทุกครัง้ทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จ

พระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศนั้นไดทรงตามเกษตรกรและทอดพระเนตร

พบสภาพปญหาการขาดแคลนนํ้าเพือ่การปลกูขาวและเกดิแรงดลพระทยัอันเปนแนวคดิขึน้วา 

 ขาวเปนพชืทีแ่ขง็แกรงมาก หากไดนํ้าเพียงพอจะสามารถเพิ่มเมล็ดขาวไดมากยิ่งขึ้น หากเก็บนํ้าฝน

ทีต่กลงมาไดแลว นํามาใชในการเพาะปลกูกจ็ะสามารถเกบ็เกี่ยวไดมากขึน้เชนกัน การสรางอางเก็บนํ้าขนาด

ใหญนับวันแตจะยากที่จะดําเนินการได เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนและขอจํากัดของปริมาณที่ดินเปน

อุปสรรค หากแตละครัวเรือนมีสระน้ําประจําไรนาทุกครัวเรือนแลว เมือ่รวมปริมาณกันก็ยอมเทากับอางเก็บ

นํ้าขนาดใหญ แตสิ้นคาใชจายนอยและเกิดประโยชนสูงสุดโดยตรงมากกวา แรงดลพระราชหฤทัยในเรื่องนี้

เกิดจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภาคอีสาน บริเวณพื้นที่บาน

กุตตอแกน ตําบลกุตสิมคุมใหญ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ เมื่อวันที ่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ซึ่งทรงมี

พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชดํารัสแกบรรดาคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล

ในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา วันที ่4 ธนัวาคม 2535 ณ ศาลาดุสดิาลยั สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ วา 

 “..ถามชาวบานที่อยูน่ันวาเปนอยางไรบางปน้ี เขาบอกวาเก็บขาวไดแลวขาวก็อยูตรงนัน้กองไว เรา

ก็ไปดูขาว ขาวนั้นมีรวงจริงแตไมมีเมล็ดหรือรวงหนึ่งมีซักสองสามเมล็ด ก็หมายความวา 1 ไร คงไดขาว

ประมาณซักถังเดียวหรือไมถึงถังตอไร ถามเขาวาทําไมเปนอยางน้ี เขาบอกวาเพราะไมมีฝนเขาปลูกกลาไว

แลวเมื่อขึ้นมาก็ปกดํา ปกดําไมไดเพราะวาไมมีนํ้า กป็กในทรายทาํรูในทรายแลวก็ปกลงไป เมื่อปกแลวตอน

กลางวันกเ็ฉามนังอลงไป แตตอนกลางคืนก็ต้ังตัวตรงขึ้นมาเพราะมีนํ้าคาง และในที่สุด ก็ไดรวงแตไมมีขาว 

เทาไร อันนี้เปนบทเรียนที่ดี...แสดงใหเห็นวาขาวน้ีเปนพืชแข็งแกรงขอใหไดมีน้ําคางก็พอ แมจะเปนขาว

ธรรมดา ไมใชขาวไร ถาหากวา เราชวยเขาเล็กนอยก็สามารถที่จะไดขาวมากขึ้นหนอยพอที่จะกิน ฉะนั้น
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โครงการที่จะทํามิใชตองทําโครงการใหญโตมากจะไดผล ทําเล็ก ๆ ก็ได จึงเกิดความคิดขึ้นมาวาในที่

เชนน้ันฝนตกดีพอสมควร แตลงมาไมถูกระยะเวลา...ฝนก็ทิ้งชวง..” 

 จากพระราชดํารัสขางตนแสดงใหเห็นถึงการทีท่รงรวบรวมขอมูลเบื้องตนจากปญหาขอเท็จจริง

แลว ทรงวิเคราะหเปนแนวคดิทฤษฎวีา 

 “...วิธีการแกไขก็คือตองเก็บนํ้าฝนที่ตกลงมา ก็เกิดความคิดวา อยากทดลองดูสัก 10 ไร ในที่อยาง

น้ัน 3 ไร จะเปนบอนํ้า คือ เก็บนํ้าฝนแลว ถาจะตองบุดวยพลาสติกก็บุดวยพลาสติกทดลองดูแลว อีก 6 ทํา

ไรทําเปนที่นา สวนไรที่เหลือก็เปนบริการหมายถึงทางเดินหรือกระตอบหรืออะไรก็ไดแลวแตหมายความ

วา นํ้า 30% ที่ทํานา 60% ก็เชื่อวา ถาเก็บนํ้าไวไดจากเดิมที่ เก็บเกี่ยวขาวไดไรละประมาณ 1 – 2 ถัง ถามีน้าํ

เล็กนอยอยางน้ันก็ควรจะเก็บเกี่ยวขาวไดไรละประมาณ 10 – 20 ถังหรือมากกวา”  

 ในเวลาตอมาไดพระราชทานพระราชดํารัสใหทําการทดลอง “ทฤษฎีใหม” เกีย่วกับการจัดการ

ที่ดินและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรขึน้ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ตําบลหวยบง อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี แนว

ทฤษฎใีหมกาํหนดขึน้ดังน้ี 

 ใหแบงพื้นที่ถือครองทางการเกษตร ซึ่งโดยเฉลี่ยแลวเกษตรกรไทยมีเน้ือที่ดินประมาณ 10 ไร ตอ

ครอบครัวแบงออกเปนสัดสวน คือ 

 สวนแรก : รอยละ 30 เน้ือที่เฉลี่ย 3 ไร ใหทําการขุดสระกักเก็บน้ําไวใหในการเพาะปลูก โดยมี

ความลึกประมาณ 4 เมตร ซึ่งจะสามารถรับน้าํไดจุถึง 19,000 ลูกบาศกเมตร โดยการรองรับจากน้าํฝน 

ราษฎรจะสามารถนําน้ํานี้ไปใชไดตลอดป ทั้งยังสามารถเลีย้งปลาและปลูกพืชริมสระเพือ่เพิม่รายไดให

ครอบครัวอีกทางหน่ึงดวย ดังพระราชดํารัสในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาพื้นที่วัดชัยมงคลพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2536 ความตอน

หน่ึงวา “..การเลี้ยงปลาเปนรายไดเสริม ถาเลี้ยงปลาไมกี่เดือนก็มีรายได..” 

 สวนทีส่อง  : รอยละ 60 เปนเนื้อที่เฉลีย่ประมาณ 6 ไร เปนพื้นที่ทําการเกษตรปลูกพืชผลตาง ๆ 

โดยแบงพื้นที่นี้ออกเปน 2 สวน คือ รอยละ 30 ในสวนที่สอง ทํานาขาวประมาณ 3 ไร และทําเปนสวน

ผลไมตาง ๆ รอยละ 30 คือ 3 ไร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงคํานวณ โดยใชหลักเกณฑเฉลี่ยวา ใน

พืน้ทีท่ําการเกษตรนี้ตองมีน้าํใชในชวงฤดูแลงประมาณ 1,000 ลูกบาศกเมตรตอไร ถาหากแบงแตละ

แปลงเกษตรใหมีเนื้อที ่3 ไร ทัง้ 2 แหงแลว ความตองการน้าํจะใชประมาณ 10,000 ลูกบาศกเมตร ที่

จะตองเปนนํ้าสํารองไวใชในยามฤดูแลง 

 สวนทีส่าม  : รอยละ 10 เปนพื้นที่ที่เหลือมีเน้ือที่เฉลี่ยประมาณ 1 ไร จัดเปนที่อยูอาศัย ถนนหนทาง

คันคูดินหรือคูคลอง ตลอดจนปลูกพืชสวนครัวและเลี้ยงสัตว รวมพืน้ทีโ่ดยเฉลี่ยประมาณ 10 ไร ตามสัดสวน 

30 – 30 – 30 – 10 ตามทฤษฎใีหมนี ้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานแนว

พระราชดําริอันเปนหลักปฏิบัติสําคัญยิ่งในการดําเนินการ คือ วิธีนี้สามารถใชปฏิบัติไดกับเกษตรกร ผูเปน

เจาของทีดิ่น ทีม่ีพืน้ทีดิ่นจํานวนนอย แปลงเล็ก ๆ ประมาณ 10 ไร (ซึง่เปนอัตราถือครองเนือ้ที่การเกษตรโดย

เฉลี่ยของเกษตรกรไทย) มุงใหเกษตรกรมีความพอเพียงในการเลี้ยงตัวเองได (Self Sufficiency) ในระดับชีวิตที่
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ประหยัดกอนโดยมุงเนนใหเห็นความสําคัญของความสามัคคีกันในทองถิ่น กําหนดจุดมุงหมายใหสามารถ

ผลิตขาวบริโภคไดเพียงพอตลอดทั้งป โดยยึดหลักวาการทํานา 3 ไร ของครอบครัวหนึ่งนั้นจะมีขาวพอกิน

ตลอดปซึ่งเปนหลักสําคัญของทฤษฎีใหมน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงการจัดสัดสวนพื้นที่ 10 ไร ดําเนินชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม 

 

 ทฤษฎีใหมในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะเปนทฤษฎีที่สมบูรณตามแนวพระราชดําริไดนัน้ 

ทรงคํานึงถึงการระเหยของน้ําในสระหรืออางเก็บน้ําลึก 4 เมตร ของเกษตรกรดวยวาในแตละวันที่ไมมี 

ฝนตกคาดวานํ้าระเหยวันละ 1 เซนติเมตร ดังนั้น เมือ่เฉลี่ยวาฝนไมตกปละ 300 วันน้ันระดับนํ้าในสระ

ลดลง 3 เมตร จึงควรมีการเติมนํ้าใหเพียงพอเน่ืองจากนํ้าเหลือกนสระเพียง 1 เมตรเทาน้ัน 

 ดังนั้น การมีแหลงน้าํขนาดใหญเพือ่คอยเติมน้าํในสระเล็ก จึงเปรียบเสมือนมีแทงกน้าํใหญ ๆ ที่

มีนํ้าสํารองที่คอยเติมน้ําอางเล็กใหเต็มอยูเสมอ จะทําใหแนวทางปฏิบัติสมบูรณขึ้นสระน้ําที่ราษฎรขุดขึ้น

ตามทฤษฎีใหมน้ีเมื่อเกิดชวงขาดแคลนน้ํา ในฤดูแลง ราษฎรสามารถสูบน้ํามาใชประโยชนไดและหากนํ้า

ในสระไมเพียงพอก็ขอรับน้าํจากอางหวยหินขาว ซึง่ไดทําระบบสงน้าํเชื่อมตอลงมายังสระน้ําที่ไดขุดไว

ในแตละแปลง ซึ่งจะชวยใหมีนํ้าใชตลอดป ในกรณีราษฎรใชนํ้ากันมากอางหวยหินขาวก็อาจมีปริมาณนํ้า

ไมเพียงพอ หากโครงการพัฒนาลุมนํ้าปาสักสมบูรณแลวก็ใชวิธีการสูบนํ้าจากปาสักมาพักในหนองนํ้าใด

หนองน้ําหนึ่ง แลวสูบตอลงมาในอางเก็บน้ําหวยหินขาวก็จะชวยใหมีปริมาณน้ําใชมาพอตลอดป ทรง

เชื่อมั่นในทฤษฎีน้ีมาก ดังพระราชดํารัสตอนหน่ึงวา 

 “...ใหคอย ๆ ทําเพิ่มเติม ทําใหชาวบานมีรายไดเพิ่มขึ้น แลวทีหลังในเขตนอกเหนือจาก 3,000 ไร 

เมื่อมีเห็นวา ทําไดก็เชื่อแลวนําไปทําบางแตตองไมทําเร็วนัก บริเวณน้ีก็จะสนับสนุนได 3,000 ไร ชวงเขา

บอกได 700 ไร แตทฤษฎีของเราได 3,000 ไร...” 

 ทฤษฎีใหมเปนแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการจัด

พื้นที่ดินเพื่อการอยูอาศัยและมีชีวิตอยางยั่งยืน โดยมีแบงพื้นที่เปนสวน ๆ ไดแก พื้นที่น้ํา พื้นที่ดินเพือ่เปนที่

นาปลูกขาว พื้นที่ดินสําหรับปลูกพืชไรนานาพันธุ และที่สําหรับอยูอาศัย/เลีย้งสัตว ในอัตราสวน 3 : 3 : 3 : 1 

 
นาขาว 30  30 % 3  ไร 

ที่อยูอาศัย 10 % 1 ไร 

พืชไรพืชสวน 30 % 3 ไร 

 

สระน้ํา 30 % 3 ไร 
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เปนหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ํา เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด ดังน้ี 

 1. มีการบริหารและจัดแบงที่ดินแปลงเล็ก ออกเปนสัดสวนที่ชัดเจน เพื่อประโยชนสูงสุดของ

เกษตรกร ซึ่งไมเคยมีใครคิดมากอน 

 2.  มีการคํานวณโดยหลักวิชาการ เกี่ยวกับปริมาณนํ้าที่จะกักเก็บใหพอเพียง ตอการเพาะปลูกไดตลอดป 

 3. มีการวางแผนที่สมบูรณแบบ สําหรับเกษตรกรรายยอย 3 ขั้นตอน เพือ่ใหพอเพียงสําหรับเลีย้ง

ตนเองและเพือ่เปนรายได 

 ข้ันท่ี 1 ทฤษฎีใหมขั้นตน สถานะพื้นฐานของเกษตรกร คือ มีพื้นที่นอย คอนขางยากจน อยูใน

เขตเกษตรน้าํฝนเปนหลัก โดยในขั้นที่ 1 นีม้ีวัตถุประสงคเพือ่สรางเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพ

ดานอาหารประจําวัน ความมั่นคงของรายได ความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคงของชุมชนชนบท  เปน

เศรษฐกิจพึ่งตนเองมากขึ้น มีการจัดสรรพืน้ที่ทํากินและที่อยู อาศัย ใหแบงพืน้ที ่ออกเปน 4 สวน ตาม

อัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10  ซึง่หมายถึง พืน้ทีส่วนทีห่นึง่ประมาณ 30% ใหขุดสระเก็บกักน้าํ เพื่อใชเก็บ

กักน้ําฝนในฤดูฝนและใชเสริมการปลูกพืชในฤดูแลง ตลอดจนการเลี้ยงสัตวน้ําและพืชน้ําตาง ๆ (สามารถ

เลีย้งปลา ปลูกพืชนํ้า เชน ผักบุง ผักกะเฉดฯ ไดดวย) พื้นที่สวนที่สองประมาณ 30% ใหปลูกขาวในฤดูฝน 

เพื่อใชเปนอาหารประจําวันในครัวเรือนใหเพียงพอตลอดป เพื่อตัดคาใชจายและสามารถพึ่งตนเองได 

พื้นที่สวนทีส่ามประมาณ 30% ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใชเปน

อาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย และพืน้ทีส่วนที่สีป่ระมาณ 10% ใชเปนทีอ่ยูอาศัย เลี้ยง

สัตว และโรงเรือนอ่ืน ๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว ไม

ดอกไมประดับ พืชผักสวนครัวหลังบาน เปนตน) 

 ทฤษฎีใหมข้ันกาวหนา  เมื่อเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดลงมือปฏิบัติตามขั้นที่หน่ึงในที่ดิน

ของตนเปนระยะเวลาพอสมควรจนไดผลแลว เกษตรกรกจ็ะพัฒนาตนเองจากขั้น “พออยูพอกิน” ไปสูขั้น 

“พอมีอันจะกิน” เพื่อใหมีผลสมบูรณยิ่งขึ้น จึงควรทีจ่ะตองดําเนินการตามขัน้ทีส่องและขั้นที่สามตอไป

ตามลําดับ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2542) 

 ข้ันท่ี 2 ทฤษฎีใหมข้ันกลาง  เมื่อเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดปฏิบัติในที่ดินของตนจนไดผลแลว 

ก็ตองเร่ิมขั้นที่สอง คือ ใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุม หรือ สหกรณ รวมแรง รวมใจกันดําเนินการในดาน 

(1) การผลิต เกษตรกรจะตองรวมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแต ขัน้เตรียมดิน การหาพันธุพืช ปุย 

การหานํ้า และอ่ืน ๆ เพื่อการเพาะปลูก 

(2) การตลาด เมื่อมีผลผลิตแลว จะตองเตรียมการตาง ๆ เพือ่การขายผลผลิตใหไดประโยชน

สูงสุด เชน การเตรียมลานตากขาวรวมกัน การจัดหายุงรวบรวมขาว เตรียมหาเครื่องสีขาว 

ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตใหไดราคาดี และลดคาใชจายลงดวย 

(3) ความเปนอยู ในขณะเดียวกันเกษตรกรตองมีความเปนอยูทีดี่พอสมควร โดยมีปจจัยพื้นฐาน

ในการดํารงชีวิต เชน อาหารการกินตาง ๆ กะป นํ้าปลา เสื้อผา ที่พอเพียง 



27 

(4) สวัสดิการ แตละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการทีจํ่าเปน เชน มีสถานีอนามัยเมือ่ยามปวย

ไขหรือมีกองทุนไวใหกูยืมเพื่อประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ 

(5) การศึกษา มีโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา เชน มีกองทุนเพื ่อ

การศึกษาเลาเรียนใหแกเยาวชนของชุมชนเอง 

(6) สังคมและศาสนา ชุมชนควรเปนศูนยกลางในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเปนที่ 

ยดึเหน่ียว 

กิจกรรมทั้งหมดดังกลาวขางตน จะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกีย่วของ ไมวาสวน

ราชการ องคกรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเปนสําคัญ 

ข้ันท่ี  3  ทฤษฎีใหมขั้นกาวหนา  เมื่อดําเนินการผานพนขั้นที่สองแลว เกษตรกรจะมีรายไดดีขึ้น 

ฐานะมั ่นคงขึ ้น เกษตรกรหรือกลุ มเกษตรกรก็ควรพัฒนากาวหนาไปสู ขั ้นที ่สามตอไป คือ ติดตอ

ประสานงานเพื่อจัดหาทุน หรือแหลงเงิน เชน ธนาคาร หรือบริษัทหางรานเอกชน มาชวยในการทําธุรกิจ 

การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝายเกษตรกรและฝายธนาคารกับบริษัท จะไดรับประโยชน

รวมกัน กลาวคือ 

(1) เกษตรกรขายขาวไดในราคาสูง (ไมถูกกดราคา) 

(2) ธนาคารกบับริษทัสามารถซื้อขาวบริโภคในราคาตํ่า (ซือ้ขาวเปลอืกตรงจากเกษตรกรและมาสเีอง) 

(3) เกษตรกรซื ้อเครื ่องอุปโภคบริโภคไดในราคาต่ ํา เพราะรวมกันซื ้อเปนจํานวนมาก                         

(เปนรานสหกรณซื้อในราคาขายสง) 

(4) ธนาคารกบับริษทัจะสามารถกระจายบคุลากร (เพื่อไปดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ  ใหเกิดผลดียิ่งขึ้น) 

ในปจจุบันนีไ้ดมีการนําเอาเกษตรทฤษฎีใหมไปทําการทดลองขยายผล ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งกรมวิชาการเกษตรไดดําเนินการจัดทําแปลงสาธิต 

จํานวน 25 แหง กระจายอยูทั ่วประเทศ นอกจากนี้ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

เกษตรและสหกรณ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพภาค กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ 

ไดมีการดําเนินงานใหมีการนําเอาทฤษฎีใหมน้ีไปใชอยางกวางขวางขึ้น 

 

แผนภาพจําลองการจัดสัดสวนพื้นที่ตามแนวทฤษฎีใหม 
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ระบบการจัดการพ้ืนที ่

1. สระน้ํา ขนาดประมาณ 3 ไร ไวเก็บกักนํ้าและเลี้ยงปลาไวบริโภค 

2. นาขาว ประมาณ 3 ไร ปลูกขาวไวบริโภค และปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล 

3. ไมผลที่เหมาะกับสภาพดินฟาอากาศ ประมาณ 3 ไร ควรเปนแบบผสมผสาน และพึ่งพาอาศัย

กันเปนชั้น ๆ เชน 

- ไมผลหรือไมใชสอยขนาดใหญ ตนสูง เชน สะตอ, มังคดุ ฯลฯ 

- ไมผลพุมขนาดกลาง เชน มะมวง ลําไย ขนุน ชมพู สมโอ ฯลฯ 

- ไมผลพุมเต้ีย เชน มะนาว สมเขียวหวาน สมจ๊ีด ฯลฯ 

- ไมผลและพืชผักขนาดเล็ก เชน มะเขือ พริก กระเพรา ผักหวาน ฯลฯ 

- ผักสวนครัว เชน ตะไคร และพืชผัก ฯลฯ 

- ผักประเภทเถา เกาะตนไมใหญ เชน ตําลึง, ฟก, แฟง, แตงราง, บวบ, ถั่วชนิดตางๆ, 

พริกไทย ฯลฯ 

- ผักเลื้อยกินหัว เชน มัน ขิง ขา 

4. ที่อยูอาศัยตามสภาพ คอกปศุสัตว และพืชผักสวนครัวทีต่องการแสงแดด และแปลงปุยหมัก 

(หากไมใชมุสลิม แนะนําใหเลีย้งหมูหลุม) ใชเนือ้ทีป่ระมาณ 1 ไร จัดระบบภูมิศาสตร และ

สิง่แวดลอมที่ดี 

5. แนวรัว้ควรเปนพืชสวนครัวรัว้กินได เชน หากมีเสารั้วควรปลูกแกวมังกร ระหวางเสารั้ว 

ควรเปนผกัหวาน, ชะอม, ตนแค, มะละกอ ฯลฯ 

6. รอบ ๆ ขอบสระน้าํ ปลูกพืชผักไดตามสภาพ เชน กลวย, ออย, มะรุม, แค สวนของสระดาน

ในควรปลกูหญาแฝกกันการพังทลายของดินลงสระ 

 

หมายเหตุ การออกแบบวางผัง ควรคํานึงถึงสภาพพื้นที่ของแตละรายตามสภาพจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 5 

 1.  ใหนักศึกษารวมกลุม 3 – 5 คนหาขอมูลบุคคลที่ประสบความสําเร็จในอาชีพที่ยึดหลักความ

พอเพียง โดยบุคคลนีอ้าจอยูในพืน้ที่หรือบริเวณใกลเคียงก็ได จากนัน้ใหนําขอมูลดังกลาวมารายงาน

แลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 

 2.  ใหผู เรียนแตละคนพิจารณาความพรอมในการเลือกอาชีพของตนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงพรอมเขียนออกมาเปนรายงานนําเสนอหนาชั้นเรียน จากน้ันใหเพื่อนนักศึกษารวมวิจารณ และ

เก็บบันทึกน้ีไวในแฟมสะสมผลงานของนักศึกษาเอง 
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บทที่  4 

เครือขายดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 

สาระสําคัญ 

 ผูเรียนศึกษาแนวทางในการปฏิบัติตนเปนแบบอยางของชุมชน ในการประกอบอาชีพและการ

ดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมกันคนหาภูมิปญญา ดานการปฏิบัติตนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน หรือพื้นที่ใกลเคียง นํามาศึกษาวิเคราะห รวบรวม และสรุป

เผยแพร 

 

ผลการเรียนที่คาดหวัง 

 ผูเรียนสามารถสรางเครือขายเรียนรูดานประชาสังคมและชุมชนตลอดจนเครือขายธุรกิจเอกชน

ใหมกีารนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใหเปนสวนหนึง่ของวิถีชีวิตของคนไทย

ในทุกภาคสวน 

 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่  1  เครือขายดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 
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เร่ืองที่ 1 เครือขายดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 

“...ในการพัฒนาประเทศนั้นจําเปนตองทําตามลําดับขั้น 

เร่ิมดวยการสรางพื้นฐาน คือ ความมีกินมีใชของประชาชนกอน 

ดวยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา 

เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแลว 

จึงคอยสรางเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้นตามลําดับตอไป 

...การถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญใหคอยเปนไปตามลําดับ 

ดวยความรอบคอบระมดัระวังและประหยดัน้ัน 

ก็เพื่อปองกันความผิดพลาดลมเหลว 

และเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ” 

 

 พระบรมราโชวาทในพธิพีระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 19 กรกฎาคม 2517 

จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระองค นับต้ังแตป 2517 เปนตนมา จะพบวา พระองคทาน

ไดทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของการพึง่ตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช การรูจัก

ความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคน

ไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับขัน้ตอนทีถู่กตองตามหลักวิชาการ ตลอดจนมี

คุณธรรมเปนกรอบในการดํารงชีวิตซึ่งทั้งหมดน้ีเปนที่รูกันภายใตชื่อวา เศรษฐกิจพอเพียง 

 การขับเคลื ่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีเปาหมายหลักเพื ่อสรางเครือขายเรียนรู ใหมีการนําหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปนกรอบความคิด เปนแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเปนสวนหนึง่ของวิถีชีวิต

ของคนไทยในทุกภาคสวน 

 วัตถุประสงคของการขับเคลื ่อนเพื ่อสรางความรูความเขาใจที ่ถูกตอง เกี ่ยวกับหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงใหประชาชนทุกคนสามารถนําหลักปรัชญาฯ ไปประยุกตใหไดอยางเหมาะสม และปลูกฝง

ปรับเปลีย่นกระบวนทัศนในการดํารงชีวิตใหอยูบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนําไปสูการปรับ

แนวทางการพัฒนาใหอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เปนการเสริม

พลังใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปไดอยางมั่นคงภายใตกระแสโลกาภิวัตน โดยใหความสําคัญกับการ

สรางฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็งรักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติตางๆ 

ตลอดจนสามารถปรับตัวพรอมรับตอการเปลีย่นแปลงตาง ๆ ไดอยางเทาทัน และนําไปสูความอยูเย็นเปนสุข

ของประชาชนชาวไทย 
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 การขับเคลื ่อนจะเปนลักษณะเครือขายและระดมพลังจากทุกภาคสวน แบงเปน 2 เครือขาย

สนับสนุน ตามกลุมเปาหมายเบื้องตน ไดแก 

1. เครือขายดานประชาสังคมและชุมชน 

2. เครือขายธรุกจิเอกชน 

นอกจากน้ีแลวยังมีเครือขายสนับสนุนตามภารกิจ ไดแก 

1. เครือขายวิชาการ 

2. เครือขายสรางกระบวนการเรียนรู 

3. เครือขายเผยแพรประชาสัมพันธ 

การดําเนินการตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ นอกเหนือจากที่ทรงทดลองและ

ปฏิบัติจริงในสวนจิตรลดาฯ และโครงการพระราชดําริตาง ๆ แลว ไดมีผูสนใจนํามาใชเปนหลักในการ

ดําเนินชีวิตทั้งในประเทศและตางประเทศแลวมากมาย ซึ่งเราจําเปนทีจ่ะตองเขาไปศึกษาหาวา ในแตละ

พื้นที่ไดมีผูนําเอาปรัชญานี้ไปใชอยางไรบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่นําไปใชแลวประสบความสําเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 6 

1. ใหนักศึกษารวมกลุมกัน กลุมละ 5 – 8 คน 

2. ใหไปคนหาภูมิปญญาดานเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน หรือพื้นที่ใกลเคียง 

3. บันทึกการเรียนรู การดําเนินงานของภูมิปญญา 

4. สรุปมานําเสนอในการพบกลุม และสงเปนเอกสารรายงาน 
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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

1. นายศรายุทธ บูรณเจริญ ผอ.กศน.อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 

2. นายจํานง หนูนลิ กศน. อําเภอเมอืง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. นางพัฒนสุดา   สอนซื่อ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1. นางพัฒนสุดา   สอนซื่อ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นายอุช ุ เชือ้บอคา กศน. อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

3. นางสาวพัชรา ศริพิงษาโรจน สํานักงาน กศน. จังหวัดกระบี ่

4. นายวิทยา บูรณะหิรัญ สํานักงาน กศน. จังหวัดพงังา 

5. นายจํานง หนูนลิ กศน. อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพิมพตนฉบับ 

 นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

 

 

 


