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หัวข้อเรื่อง 
1.1  หลักการที่สําคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
1.2  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
1.3  การสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

 
สาระสําคัญ  

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  
ต้ังแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ท้ังในด้านจริยธรรม โดยใช้หลักการที่สําคัญของการ
พัฒนาที่ย่ังยืน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
 
สมรรถนะผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
          1  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการท่ีสําคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืน 

2  เพ่ือให้นักศกึษามีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
3  เพ่ือให้นักศกึษามีความรู้เกี่ยวกับการสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 
 จุดประสงค์ท่ัวไป  (จุดประสงค์ปลายทาง) 

    มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับด้านจริยธรรม โดยใช้หลักการท่ีสําคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืน การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน และการสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  (จุดประสงค์นําทาง) 

1.  บอกความสําคัญหลักการที่สําคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
2.  บอกความสําคัญการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
3.  บอกความสําคัญการสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
4.  ยกตัวอย่างกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
5.  ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

 
เนื้อหาสาระ 

พระบรมราโชวาท… สู่พ้ืนฐานแห่งความพอเพียงได้แก ่
1.  หลักการทีส่ําคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
2.  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
3.  การสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ใช้เทคนิควิธีสอนแบบอุปนัย) 
1.  ขัน้เตรียมการ 

1.1  ทบทวนความรู้เดิม  ตรวจสอบความพร้อมในการเรียน ซักถามปัญหาและแนวทางแก้ไข 
1.2  กระตุ้นเตือนเร่ืองความรับผิดชอบในการทํางานร่วมกันเป็นทีม  การให้ความร่วมมือกับกลุ่ม  
1.3  เสนอเน้ือหาและจุดประสงคใ์นการเรียนเรื่องการเสรมิสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลงังาน นักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนเรียน  
1.4  สร้างบรรยากาศความสนใจโดยการดูวีดีทัศน์ 
1.5  สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเม่ือดูวีดีทัศน์  โดยสนทนาพูดคุยในเรื่องวีดีทัศน์ท่ีได้ดูไปแล้ว 

2.  ขัน้เสนอตัวอย่าง 
2.1  นําเสนอวีดีทัศน์  เรื่อง หลักการท่ีสําคญัของการพัฒนาที่ย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.2  นําเสนอวีดีทัศน์  เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3  นําเสนอวีดีทัศน์  เรื่องการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ขัน้เปรียบเทียบ 
  3.1 แบ่งนักศึกษาเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน หรือใกล้เคียงกัน โดยสมาชิกแต่ละกลุม่มี
ความสามารถคละกัน และเลือกต้ังคณะกรรมการกลุ่ม 
  3.2 ผู้สอนแจกใบงานท่ี 1 ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มปฏิบัติ คือ 
         1) ให้สมาชิกกลุ่มทุกคนใช้ความรู้และประสบการณ์ตลอดจนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับช่วยกันศึกษา
หาการเสริมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลงังาน ตามความคิด ความ
เข้าใจของแต่ละกลุ่ม 
                2) แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอ (กลุ่มละประมาณ 3 นาที) 
                3) นําเอกสารที่นําเสนอติดหน้าช้ันเรียน 

3.3 ผู้สอนนําตัวอย่างท่ีได้จากการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์และ
สาเหตุของการเกิดพฤติกรรม 
4.  ขัน้สรุปกฎเกณฑ์ 

4.1 ให้นักศึกษาร่วมกันสรุป สาระสําคัญเกีย่วกับเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ย่ังยืน นักศึกษาจด
บันทึกลงสมุด 
           4.2 ให้นักศึกษาเสนอแนวทางในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเอง และสังคม 

4.3  ผู้สอนแจกใบความรู้ท่ี 1 ให้นักศึกษาได้ศึกษาทําความเขา้ใจเป็นการสรุปอีกครั้งหน่ึง 
5.  ขัน้นําไปใช้ 
  5.1  ประเมินผลโดยใช้คําถามอัตนัย 2 ข้อ  
6. ส่ือการเรียนรู ้

6.1  วีดีทัศน์  เรื่อง หลักการที่สําคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.2  วีดีทัศน์  เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.3  วีดีทัศน์  เรื่องการสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง     

6.4 ใบความรู้ 
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7. แหล่งการเรียนรู ้
     7.1 ห้องสมุด 
     7.2 INTERNET   
     7.3 ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิน่ของนักศึกษา 
8. การวัดผลและประเมินผล 

8.1 เรื่องที่จะการประเมิน 
1)  หลักการท่ีสําคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืนอย่างถูกต้อง 
2)  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างถูกต้อง 
3)  การสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็งอย่างถูกต้อง 

            4)  ยกตัวอย่างกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้ถูกต้อง 
            5)  ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

8.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
                  1) แบบทดสอบอัตนัย 2 ข้อ 

   2) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนกัศึกษา โดยยึดกระบวนการกลุ่มได้แก่ 
        - การร่วมกันวางแผนการทํางาน 

   - ทํางานตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
       - เป็นผู้พูดและผู้ฟังท่ีดี 
       - แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
         - ยอมรับข้อสรุปและผลงานของกลุ่มและร่วมปรับปรุงงาน 

3) สังเกตพฤติกรรมด้านการรายงานการศึกษาค้นคว้า 
     - เน้ือหาสาระครบถ้วน ตรงตามประเด็น 

               - ความถูกต้องของเนื้อหาสาระ 
                    -  ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
                 - ค้นคว้าจากแหลง่ความรู้ท่ีหลากหลาย 
                 - รูปแบบการนําเสนอน่าสนใจ 
                   - ประเมินปรับปรุงและแสดงความรู้ 

8.3 เกณฑ์การประเมิน 
                 1) การตอบคําถามในแบบทดสอบอัตนัย 2 ข้อ สามารถตอบถูกต้อง 100% 
               2) การส่งงานทันตามกําหนดเวลาทุกครั้ง 
               3) การทํางานกลุ่มร่วมกันแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ความร่วมมือทุกครั้ง 
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แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณภาพ  จรยิธรรม 
วันท่ี ……….. เดือน……………………… พ.ศ. ………… 

ช่ือ …………………………………….................รหัสนักศึกษา ........................ 
 สาขาวิชา …………………......................... คณะ …………………............  

 

ลําดับ พฤติกรรมที่ประเมิน 
ระดับคะแนน หมายเหต ุ

1 2 3 4 

ความหมายของระดับการประเมิน 
4 = ปฏิบัติถูกต้องดีเย่ียม 
3 = ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
2 = ปฏิบัติบ้างแต่ต้องฟังคําส่ัง            

หรือชี้นํา 
1 = ไม่ปฏิบัติ ต้องบังคับหรือว่ากล่าว
ตักเตือนหรือมักจะปฏิบัติในทางที่ผิด 
เกณฑ์การประเมิน 
  4    =  1.6 -  2 
  3    =  1.1 -  1.5 
  2    =  0.6  -  1 
  1    =   0  -  0.5 

1 ความซ่ือสัตย์สุจริต     
2 การตรงต่อเวลา     
3 การมีวินัย     
4 ความสนใจใฝ่รู ้     
5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์     
6 ความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี     
7 ความรับผิดชอบ     
8 ความต้ังใจในการปฏิบัติงาน     
9 การมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน     
10 ความสําเร็จในการดําเนินงานกลุ่มและรายบุคคล     
      

รวม  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)     
 

บันทึก………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………...………………..………………..………………..………………..…… 

ลงช่ือ ……………………………………… ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม ประกอบการวัดผล/ประเมินผล 
แผนการเรียนรู้ท่ี  9  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ท่ี 

 
 

ชื่อ-สกุล 
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1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 รวม / เฉล่ีย         

 

เกณฑ์การประเมิน  ถ้าได้คะแนนต้ังแต่   6-20 ได้คุณภาพดี    แสดงว่า   ผ่าน 

         ถ้าได้คะแนนต้ังแต่  10-15 ได้คุณภาพปานกลาง  แสดงว่า   ผ่าน 

         ถ้าได้คะแนนต่ํากว่า  10  ได้คุณภาพต้องปรับปรุง  แสดงว่า   ไม่ผ่าน 
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แบบประเมินรายงานการค้นคว้า ประกอบการวัดผล/ประเมินผล 
แผนการเรียนรู้ท่ี ……………  เรื่อง ……………………………………........................ 

 

ท่ี 

 
 
 

ชื่อ-สกุล 
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 รวม / เฉล่ีย         

 
เกณฑ์การประเมิน ถ้าได้คะแนนตัง้แต่   20-25  ได้คุณภาพดี    แสดงว่า  ผ่าน 

    ถ้าได้คะแนนตัง้แต่  14-19  ได้คุณภาพปานกลาง  แสดงว่า  ผ่าน 

    ถ้าได้คะแนนต่าํกว่า  14      ได้คุณภาพต้องปรับปรุง แสดงว่า  ไม่ผ่าน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
รายวิชา ………………….………………. ระดับช้ัน ………….……. 

 

พฤติกรรม 
ประเมิน 

 
ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ การแสดง    
ความคิดเห็น 

การอาสา    
ตอบคําถาม 

การรับฟัง    
ความคิดเห็น  
ของผู้อ่ืน 

ความ
รับผิดชอบ 
ต่องาน     
ท่ีได้รับ

มอบหมาย 

สรุปผล   
การ

ประเมิน 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
ผู้ประเมิน …………………………………………. 

วันท่ี ………… เดือน …………………… พ.ศ. ……………. 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

คะแนน 3 2 1 

สรุปการประเมิน 

 ได้ 3 คะแนน แสดงว่า ผ่าน 

 ได้  2 คะแนน แสดงว่า ผ่าน 

 ได้  1  คะแนน แสดงว่า ไม่ผ่าน 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

ลงช่ือ……………………………………..ผู้สอน 
                 (.............................................) 
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ใบความรู้ที ่ 9.1 
 
คําชี้แจง 
             1. ประธานกลุ่มอ่านสาระในใบงานให้สมาชิกกลุ่มฟัง 
             2. สมาชิกกลุ่มพิจารณาและทําความเข้าใจในหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากใบงานโดย
แลกเปลี่ยนความรู้กันภายในกลุ่ม  และช่วยกันสรุป 
             3. ให้แต่ละกลุ่มนําเสนอผลงาน  โดยให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอผลงาน      
(ให้เวลากลุ่มละ  5  นาที) 
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เรื่อง  พระบรมราโชวาท…สู่พื้นฐานแห่งความพอเพียง 
 

  นักศึกษาจะทําอย่างไรเกี่ยวกับการเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ย่ังยืนของนักศึกษาโดยใช้
เศรษฐกิจพอเพียง  
         

เรื่องท่ี 1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
พอเพียงเพื่อเพียงพอ 
      โลกาวิวัฒน์”  สร้างระบบทุนนิยมโดยใช้กลไกลตลาด     เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน  โดยเน้นเศรษฐกิจเป็นตัววัดปัจจัยของการเจริญเติบโต   และการแสดงว่าประเทศพัฒนาจะใช้รายได้
ประชาชาติต่อหัวเป็นตัวตัดสิน  ดังน้ันจึงเกิดสิ่งท่ีเรียกว่าการแข่งขัน  การชิงไหวชิงพริบ   การแกร่ง
แย่ง    เพ่ือให้นํามาซ่ึงความร่ํารวยของประเทศตน  สิ่งที่เป็นผลพวงตามมาก็คือ  ทรัพยากรของโลกถูกทําลาย
โดยนํ้ามือมนุษย์ เพ่ือที่ จะสนองความต้องการ ความย่ิงใหญ่  จนเกิดภาวะเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและ
สภาพจิตใจ และเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย  โดยเฉพาะปัญหาสภาพแวดล้อม เช่น  การเกิดมลพิษจาก
โรงงานอุตสาหกรรม   การเกิดภัยธรรมชาติ  เนื่องจากมนุษย์บุกรุกทําลายป่า  ปัญหาสังคม  ยาเสพ
ติด  อาชญากรรม  และตามมาด้วยโรคภัยไข้เจ็บอีกมากมาย     แม้แต่ประเทศไทยเอง ก็ได้รับเอาวัฒนธรรม
ตะวันตกเข้ามาใช้ในการดํารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการบริโภค  การแต่งกาย   ความเป็นอยู่ บนพ้ืนฐานของความ
ฟุ่มเฟือยหรูหรา นิยมวัตถุจนเกิดเป็นวัฒนธรรมบริโภคนิยม วัตถุนิยมส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม 
จริยธรรม คุณธรรม จนสภาพสังคมไทยตกอยู่ในสภาพเลวร้าย  วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม  ประเพณีอันดีงามที่
บรรพบุรุษสั่งสมไว้แทบจะไม่หลงเหลือให้ช่ืนชม  คนไทยเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว สังคมที่มีมิตรไมตรีความเอ้ือ
อาทรต่อกันเหลือน้อยเต็มทน  เพราะต้องแข่งขัน แกร่งแย่งเพ่ือความอยู่รอด รัฐบาลเองก็บริหารประเทศโดย
ใช้ระบบทุนนิยม มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การลงทุนจากต่างประเทศใช้เงินมากมายในการท่ีจะต้อง
ซ้ือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เป็นการก่อหน้ีจํานวนมหาศาล ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย เพราะต้องนําไป
ในการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม รัฐบาลให้ความสําคัญกับภาคเกษตรท่ีถือเป็นหัวใจและสิ่งท่ี
หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่บรรพกาลน้อยมาก  ประเทศจึงมีสภาพเศรษฐกิจที่คลอนแคลนไม่
ม่ันคง      ไม่สามารถยืนบนขาตัวเองได้  เพราะต้องพ่ึงพาต่างประเทศ  ถ้าคนไทยยังคงอยู่ในสภาพน้ีต่อไปก็
คงจะถึงเวลาที่ประเทศจะต้องประสบภัยความ   “ล่มสลาย”     ดังน้ัน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้
เล็งเห็นถึงสิ่งเหล่านี้  จึงได้สร้างทฤษฎีใหม่ขึ้นมา  คือ  “เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยทรงเน้นยํ้าแนวทางแก้ไข
เพ่ือให้ประเทศรอดพ้นและย่ืนหยัดภายใต้กระแสโลกาวิวัฒน์  และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ได้อย่างม่ันคง เพ่ือ
เป็นหนทางสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
เศรษฐกิจพอเพียง 
    เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช้ีถึงแนวทางการดําเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ 
ไม่ว่าจะในระดับครอบครัว  ชุมชน  หรือ  รัฐ  ในการปฏิบัติงานหรือบริหารพัฒนาประเทศให้ดําเนินไปในทาง
สายกลาง  มีความพอประมาณ  ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความไม่ประมาท  มีเหตุผล  และสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
ต่อผลกระทบต่าง ๆ        อันอาจจะเกิดขึ้นจากภายนอกและภายในอย่างรอบคอบ   ในขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนให้มีความสํานึกในคุณธรรม   ความซ่ือสัตย์   และความรอบรู้ท่ีเหมาะสม การ
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ดําเนินชีวิตควรใช้ความอดทน  ความเพียร  มีสติปัญญา  พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงจาก
สภาพแวดล้อม  และวัฒนธรรมโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี       การดํารงชีวิตและปฏิบัติตนมุ่งเน้นการอยู่รอด
ปลอดภัย   และวิกฤต  สร้างความม่ันคงและความย่ังยืนของการพัฒนา 
                  ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย  3  คุณลักษณะ  ดังน้ี 
                  -   ความพอประมาณ   หมายถึง   ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป  โดยไม่เบียดเบียน 
ตนเองและผู้อ่ืน  เช่น  การผลิตและการบริโภคอยู่ในระดับพอประมาณ 
                  -   ความมีเหตุผล   หมายถึง   การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํา
น้ัน ๆ อย่างรอบคอบ 
                  -   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว   หมายถึง   การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ  และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล 
                การดําเนินกิจการต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงน้ัน  ต้องมีความรู้ และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน 
กล่าวคือ 
                  -  ความรู้  ประกอบด้วย  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  ความรอบคอบ 
ท่ีจะนําความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน  เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติ 
                  -  คุณธรรม  ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียง ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต  จึงกล่าวได้ว่าการนําปรัชญา           
ของเศรษฐกิจเพียงพอมาปฏิบัติ  คือ  การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน  พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน      
ท้ังเศรษฐกิจ สังคม  สภาพแวดล้อม  ความรู้  และเทคโนโลยี  เป็นแนวทางในการพัฒนาให้สามารถพ่ึงตนเอง
ในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน  ลดความเสี่ยงเก่ียวกับธรรมชาติ   หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ 
โดยอาศัยความพอประมาณและสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี มีความรู้  ความเพียร และความอดทน สติ และปัญญา การ
ช่วยเหลือเกื้อกูล และความสามัคคี  โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับหลักวิชาการ ใช้การพิจารณาวางแผน
และขั้นตอนการปฏิบัติอย่างรอบคอบ  โดยตระหนักในคุณธรรม  ความซ่ือสัตย์  สุจริต  ใช้สติปัญญาและความ
เพียรในการดําเนินชีวิต    
     ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะของเกษตรกรในชนบทเท่านั้น  แต่หมายรวมไปถึง  
ทุกคน ทุกอาชีพ รวมท้ังรัฐบาล  สามารถนําเอาแนวพระราชดํารัสไปยุกต์ใช้ได้ท้ังสิ้น 
          หลักสําคัญของความพอดีมี  5  ประการ   คือ 
       ความพอดีด้านจิตใจ   :   ต้องเข้มแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองได้ มีจิตสํานึกที่ดี   เอ้ืออาทร  ประณีประนอม    
นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
       ความพอดีด้านสังคม   :   ต้องมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  สร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน รู้จักผนึก
กําลัง และท่ีสําคัญมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากฐานรากที่ม่ันคง และแข็งแรง 
     ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   :   รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ  เพ่ือให้
เกิดความย่ังยืนสูงสุด  และที่สําคัญใช้ทรพัยากรท่ีมีอยู่ในประเทศ   เพ่ือพัฒนาประเทศให้ม่ันคงอยู่เป็นขั้นเป็น
ตอนไป 
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      ความพอดีด้านเทคโนโลยี   :   รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการ และควร
พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเองและสอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมของเรา
เอง                                             
       ความพอดีด้านเศรษฐกิจ   :    เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ดํารงชีวิตอย่างพอควร พออยู่ พอกิน สมควร
ตามอัตตภาพ และฐานะของตน 
กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  มาต้ังแต่เริ่ม
งานพัฒนาเม่ือ  50  ปี  ที่แลว้  และทรงยึดม่ันหลักการน้ีมาโดยตลอด  แต่นโยบายเก่ียวกับเกษตรที่ผ่านมา
ของรัฐบาลเน้นการ ผลิตสินค้า  เพ่ือส่งออกเป็นเชิงพาณิชย์  คือ  เม่ือปลูกข้าวก็นําไปขาย  และก็นําเงินไปซ้ือ
ข้าว  เม่ือเงินหมดก็จะไปกู้ เป็นอย่างน้ีมาโดยตลอดจนกระทั่ง ชาวนาไทยตกอยู่ในภาวะหน้ีสิน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงตระหนักถึงปัญหาด้านน้ี  จึงได้พระราชทานพระราชดําริให้จัดต้ังธนาคาร
ข้าว ธนาคาร  โค – กระบือขึน้  เพ่ือช่วยเหลือราษฎร  นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งท่ีมาของ “เศรษฐกิจ-
พอเพียง”  นับต้ังแต่อดีตกาล แม้กระท่ังโครงการแรก ๆ  แถวจังหวัดเพชรบุรี  ก็ทรงกําชับหน่วยราชการมิให้
นําเคร่ืองกลหนักเข้าไปทํางาน รับสั่งว่าหากนําเข้าไปเร็วนัก ชาวบ้านจะละท้ิงจอบ เสียม และในอนาคตจะช่วย
ตัวเองไม่ได้  ซ่ึงก็เป็นจริงในปจัจุบัน  จากน้ันได้ทรงคิดค้นวิธีการท่ีจะช่วยเหลือ ราษฎรด้านการเกษตร  จึงได้
ทรงคิด “ทฤษฎีใหม่”  ขึ้น เม่ือปี 2535  ณ  โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอัน เนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดสระบุร ี เพ่ือเป็นตัวอย่างสําหรับการทําการเกษตรให้แก่ราษฎร  ในการจัดการด้านท่ีดิน
และแหล่งนํ้าในลักษณะ 30 : 30 : 30 : 10   คือ ขุดสระและเลี้ยงปลา 30  ปลูกข้าว  30  ปลูกพืชไร่พืช
สวน  30  และสําหรับเป็นทีอ่ยู่อาศัย ปลูกพืชส่วนและเลีย้งสัตว์ใน  10  สุดท้าย  ต่อมาได้พระราชทาน
พระราชดําริเพ่ิมเติมมา  โดยตลอดเพ่ือให้เกษตรกร ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมีความแข็งแรงพอ ก่อนท่ี
จะไปผลิตเพ่ือการค้าหรือเชิงพาณิชย์  โดยยึดหลักการ  “ทฤษฎใีหม่”  3  ขั้น  คือ 

ขั้นท่ี 1   มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเองได้บนพ้ืนฐานของความประหยัดและขจัดการใช้จ่าย 
ขั้นท่ี 2   รวมพลังกันในรูปกลุ่ม   เพ่ือการผลิต การตลาด  การจัดการ รวมท้ังด้าน

สวัสดิการ  การศึกษา  การพัฒนาสังคม 
ขั้นท่ี 3   สร้างเครือข่าย   กลุม่อาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย   โดยประสาน

ความร่วมมือกับภาคธุรกจิภาคองค์การ   พัฒนาเอกชน  และภาคราชการในด้านเงินทุนกาลตลาด   การผลิต    
การจัดการและข่าวสารข้อมูล 
        สําหรับในภาคอุตสาหกรรม ก็สามารถนํา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ได้ คือ เน้นการผลิต
ด้านการเกษตรอย่างต่อเน่ือง และไม่ควรทําอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกินไป  เพราะหากทําอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่   ก็จะต้องพ่ึงพิงสินค้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  เพ่ือนํามาผลิตสินค้า เราต้องคํานึงถึงสิ่งท่ี
มีอยู่ในประเทศก่อน  จึงจะทําให้ประเทศไม่ต้องพ่ึงพิงต่างชาติอย่าง เช่น ปัจจุบัน ดังน้ัน เราจะต้องช่วยเหลือ
ประเทศให้มี  ความเข้มแข็ง  ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เป็นผู้จุดประกายระบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง  ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดปัญหาการนําเข้าวัตถุดิบ และช้ินส่วนท่ีเรานํามาใช้ในการผลิตให้เป็นลักษณะ
พ่ึงพา   ซ่ึงมีมาแล้วเกือบ  20  ปี   แต่ทุกคนมองข้ามประเด็นน้ีไป   ตลอดจนได้รับผลจากภายนอกประเทศ   
ทําให้ประชาชนหลงลืม และมึนเมาอยู่กับการเป็นนักบริโภคนิยม รับเอาของต่างชาติเข้ามาอย่างไม่รู้ตัว  และ
รวดเร็วจนทําให้เศรษฐกิจของไทยตกต่ํา 
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การปฏิบัติตนตามแนวทางพอเพียง 
                1.  ยึดความประหยัด   ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน  ลดละความฟุ่มเฟือยในการดํารงชีพอย่างจริงจัง 
                2.  ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต  แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดํารง
ชีพก็ตาม   
                3.  ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแขง่ขนักันในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบต่อสู้กัน
อย่างรุนแรงดังอดีต 
                4.  ไม่หยุดน่ิงท่ีจะหาทางในชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากครั้งน้ี  โดยต้อง ขวนขวายใฝ่หา
ความรู้ให้เกิดมีรายได้เพ่ิมพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสําคัญ 
                5.  ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งย่ัวกิเลสให้หมดสิ้นไป  ท้ังนี้ด้วยสังคมไทยที่ล่มสลายลงใน
ครั้งน้ี  เพราะยังมีบุคคลจํานวนมิใช่น้อยที่ดําเนินการ โดยปราศจากละอายต่อแผ่นดิน 
 
หนทางไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้หลักพุทธธรรม 
                การที่  “คน”  จะดําเนินชีวิตไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงได้น้ัน  สิ่งท่ีสําคัญที่สุดคือ  คนจะต้องพัฒนา
จิตใจให้ละเลิกลดจากกิเลสตัณหา โดยใช้หลักพุทธธรรม  ซ่ึงมุ่งเน้นให้เขา้ใจธรรมชาติของโลก และชีวิตให้
สามารถดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม  เพ่ือให้สงัคมนําสู่ความสุข  โดยนําหลักพุทธธรรม  3  ประการ คือ
ไตรสิกขา  ได้แก ่ ศีล  สมาธิ  ปัญญา   เป็นองค์ความรู้ท่ีครอบคลุมการดํารงชีวิตทุกด้าน  เพ่ือฝึกฝนและ
ปัญญาให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ท้ังด้านพฤติกรรม จิตใจ  และสติปัญญา 
                                ด้านพฤติกรรมและวิธีใช้ชีวิต  ได้แก่  วินัย  ตลอดจนการทํามาหากินเลี้ยงชีพเป็น
ระดับที่ปรากฏของการแก้ปัญหา  และวิธีปฏบัิติในการผลิตและบริโภคแขง่ขันและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม 
                                ด้านจิตใจ   เช่น  พัฒนาคุณธรรม  ความเข้มแข็ง ม่ันคงของจิตใจ  และสภาพจิตใจ
ท่ีดีงาม  รวมทั้งความสุข 
                                ด้านปัญญาหรือปรีชาญาณ   คือ   ความรู้  ความเข้าใจต่างๆ ร่วมทั้งแนวคิด 
ทัศนคติ  และค่านิยม 
                                หลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา   ถือ  เป็นระบบการศึกษาที่ทําให้บุคคล
พัฒนาอย่างมีบูรณาการ  และให้มนุษย์เป็นองค์รวมที่พัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
 
  การพัฒนาศีลสิกขา   เป็นการฝึกฝนในด้านพฤติกรรม  โดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชิน  เครื่องมือในการ
ฝึกศีล คือ  วินัย  วินัยเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ให้มีความประพฤติดีท้ังกายและ
วาจา  เป็นข้อปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาให้ต้ังอยู่ในความดีงาม  เว้นจากความช่ัว  และพัฒนามนุษย์
ให้เป็นผู้ท่ีมีวาจาชอบ  คือ มีสัมมาวาจา  พูดจารู้จักกาลเทศะ  สามารถใช้วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม  มีการงาน
ชอบ  คือ  มีสัมมากัมมันตะ  และมีอาชีพชอบ  คือ  สัมมาอาชีวะ  สามารถทํามาหาเลี้ยงชีพได้อย่างดีมีสุข 
การพัฒนาจิตสิกขา   เป็นการฝึกฝนในด้านจิต  หรือระดับจิตใจให้มีความต้ังม่ันแห่งจิต     เพ่ือทําให้ใจสงบ
แน่วแน่  ไม่ฟุ้งซ่าน  จิตต้องกําหนดแน่วแน่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยเฉพาะเป็นการพัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต
ท้ังในด้านคุณธรรม เช่น ความมีเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ในด้านความสามารถของจิต เพ่ิมพูน
ความสามารถทางจิต  มีความเพียรพยายามชอบ  คือ มีสัมมาจายามะ  ฝึกฝนตนเองให้มีสติระลึก
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ชอบ  หมายถึง  สัมมาสติ รู้ตนเองตลอดเวลา  และมีความต้ังใจชอบ  คือ  มีสัมมาสมาธิ  มีจิตใจ
ม่ันคง  ต้ังใจ  และมุ่งม่ันทําสิ่งใดให้สําเร็จได้ 

 
การพัฒนาปัญญาสิกขา   เป็นการฝึกหรือพัฒนาในด้านความรู้  ความจริง  เริ่มต้ังแต่ความ

เช่ือ  ความเห็น  ความรู้  ความเข้าใจ  ความหย่ังรู้เหตุผล  การรู้จักวินิจฉัย  ไตร่ตรอง ตรวจสอบ คิดการต่างๆ 
อย่างสร้างสรรค์   มีความเห็นชอบ  คือ   มีสัมมาทิฎฐิ   บุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิจะเป็นผู้ท่ีคิดถูก  ทําถูก  พูดถูก   
การเป็นบุคคลท่ีมีความดําริชอบ คือ สัมมาสังกัปปะ 
                เม่ือพัฒนาให้มนุษย์เป็นคนดีได้แล้ว  เขาจะมีความประพฤติดีท้ังกายและวาจา  มีวินัยต่อ
ตัวเอง  รู้จักกาลเทศะ ประกอบอาชีพอย่างสุจริต  มีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีสติรู้ตน
ตลอดเวลา   มีจิตใจม่ันคงและมุ่งม่ัน  มีความรู้เข้าใจ มีวิจารณญาณ  สามารถแยกแยะสิ่งดีช่ัว สิ่งที่ควรทํา
หรือไม่ควรทํา  ต้ังอยู่ในเหตุและผล รู้จักวินิจฉัยไตร่ตรอง สามารถที่จะดํารงชีวิตให้อยู่อย่างถูกต้องและดี
งาม  ซ่ึงถือว่าเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์    เม่ือมนุษย์ได้รับการพัฒนาในข้ันน้ี  มนุษย์ก็จะลดละจากกิเลส ตัณหา  
ลดความอยาก  มนุษย์ก็จะรู้จักคําว่าเพียงพอ  พอประมาณ  การดํารงชีวิตของมนุษย์ก็จะในความ
พอเพียง   ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  ต้ังอยู่ในความมีเหตุผล   คํานึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําอย่าง
รอบคอบ  เตรียมพร้อมที่จะรับสภาพสถานการณ์  การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขั้นตลอดเวลา  ซ่ึงเป็นการ
สร้าง    ความม่ันคงในการดํารงชีวิต เน่ืองจากสามารถพึ่งพาตัวเองได้ อยู่บนขาของตนเองได้ไม่ต้องพ่ึงพา
ผู้อ่ืน  มนุษย์ก็จะอยู่กับสรรพสิ่งในโลกด้วยความเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  ไม่เบียดเบียนทําลายล้าง   ทุกสิ่งในโลก
ก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
                เม่ือกล่าวถึงคําว่า  ”การพัฒนาที่ย่ังยืน”  หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนในที่นี้จะขอ
อธิบายความหมาย กรอบแนวทางการพัฒนา เป้าหมายของการพัฒนา  และหนทางนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน
บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี  “คน”  เป็นศูนย์กลางการพัฒนา  ดังน้ี 
  
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
                เป็นการพัฒนาที่บูรณาให้เกิดองค์รวม   คือ องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะมาประสานกัน
ครบองค์  และมีลักษณะอีกย่างหน่ึงคือ มีดุลยภาพ  กล่าวคือธรรมชาติแวดล้อมกับเศรษฐกิจจะต้องบูรณาการ
เข้าด้วยกัน  จะทําให้เกิดสภาพท่ีเรียกว่าเป็นภาวะย่ังยืนท้ังในทางเศรษฐกิจ  และในทางสภาพแวดล้อม     
การคุ้มครองสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยใช้มนุษย์เป็นแกนกลางการพัฒนาเพ่ือสร้าง
ให้เกิดความสมดุล  ระหว่างคนธรรมชาติ และสรรพสิ่ง  เพ่ือให้อยู่ร่วมกันด้วยความเก้ือกูลกัน ไม่ทําลายล้าง
กันทุกสิ่งในโลกก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ส่งผลต่อการพัฒนาที่ย่ังยืนอย่างแท้จริง 
                การพัฒนาท่ีผ่านมา เป็นการพัฒนาในด้านความเจริญเติบโตขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็น
สําคัญ  และปัจจัยท่ีทําให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต มองกันท่ีอุตสาหกรรม เน้นความเจริญทางวัตถุ  จนเกิดผลร้าย
ต่อธรรมชาติแวดล้อม เป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุล  ทําให้ธรรมชาติร่อยหรอ  และเกิดปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็น 
ปัญหาสภาพแวดล้อม  ปัญหาสังคมและปัญหาสภาพจิตใจ  จึงเป็นการพัฒนาที่ผิดพลาด  กําลังจะทําให้โลกสู่
หายนะ และความพินาศ  เพราะเป็นการพัฒนาที่เสียสมดุล  ทําให้โลกไม่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย และอาจจะ
อยู่อาศัยไม่ได้   ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ย่ังยืน     จึงเกิดแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาใหม่  
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โดยเปล่ียนวิธีการพัฒนาโดยใช้ “คน”  เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงการพัฒนาของ
ประเทศไทย   ประเทศไทยเองก็ได้ดําเนินการท่ีจะทําให้เกิดการพัฒนาย่ังยืนโดยใช้  “คน”  เป็นศูนย์กลาง   
จะเห็นได้จากแผนการพัฒนาฉบับที่ 8,   และ 9  ท่ีให้สําคัญต่อการพัฒนาคนและกระบวนการ พัฒนาที่บูรณา
การการเช่ือมโยงกันทุกด้านโดยมีเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคน  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือความอยู่ดีมีสุข
ของคนไทยอย่างย่ังยืนตลอดไป 
 
                เราคงต้องกลับมามองตัวสาเหตุของปัญหาที่ทําให้ประเทศชาติของเราไม่สามารถท่ีจะไปสู่การ
พัฒนาที่ย่ังยืนได้  ดังนี้ 
 
                -   ความต้องการการบริโภคสินค้า และบริการท่ีไม่สมเหตุสมผล ฟุ่มเฟือยเป็นเหตุให้เกิดการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการผลิตและบริการท่ีเกินพอดี  เกินความต้องการของการดําเนินชีวิตแบบ
พอเพียง  มีของเหลือทั้งเป็นมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมมาก  และทําให้คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทร ขาดสมดุล แม้จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ตาม 
                -   การที่ชุมชนไม่เข้มแข็ง รับวัฒนธรรมและแนวความคิดผิด ๆ มาจากต่างประเทศ เกี่ยวกับ
ความฟุ่มเฟือย  วัตถุนิยม  และบริโภคนิยม  ท้ังยังขาดการอบรม     ละท้ิงขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิม  ทํา
ให้สังคมเปลี่ยนเป็นสังคมบริโภค  กอบโกย  สะสม  เกิดการลงทุนทางธุรกิจที่สูญเปล่า ทําให้เกิดผลเสียทาง
เศรษฐกิจเกิดความขัดแย้งทางสังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทําลายอย่างรุ่นแรง 
                -   การเคลื่อนย้ายทุนจากต่างประเทศ  ส่งผลท้ังทางบวกและทางลบต่อระบบเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม  ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขันและเครือข่ายทางธุรกิจของประเทศ  วิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจปลายปี 2540  เป็นบทเรียนท่ีชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่พ่ึงพิงอยู่กับทุน
ต่างประเทศโดยขาดรากฐานที่ม่ันคงภายใน  ทําให้เกิดการล่มสลายของระบบอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อน  นอกจากน้ันการเปิดรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมท่ีใช้พลังงานมาก เช่น 
อุตสาหกรรมเหล็กและกระดาษ  โดยไม่มีกลไกหรือมาตรการที่เข้มแข็งในการตรวจสอบผลกระทบของ
อุตสาหกรรมเหล่านี้  ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสื่อมโทรมาอย่างรวดเร็ว 
                -   นโยบายการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐในอดีต   ทําให้มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและ
โครงการขนาดใหญ่จํานวนมาก  โดยขาดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มีการใช้ทรัพยากรเป็นฐานการ
ผลิตอย่างฟุ่มเฟือย  เกินอัตราการฟ้ืนตัวของระบบธรรมชาติ  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของ
ระบบนิเวศ 
                จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอย่าง
มาก  เพราะนําเอาวัฒนธรรมตะวันตก และระบบทุนนิยมเข้ามาบริหารประเทศ ทําให้เกิดสภาพท่ีเสื่อมโทรม
แทบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม  คุณภาพชีวิต   ศีลธรรม  คุณธรรม  ถือเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่
หลวง 
                รัฐบาลจึงต้องตระหนักถึงความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น    และต้องมีการแก้ไขและปรับปรุงนโยบาย
ของรัฐให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้
มาตรฐานสากล ก็จะนํามาซ่ึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังการลด
มลพืชและของเสียท่ีเกิดจากภาคการผลิต   อันจะทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กลับสู่สมดุลเดิม   
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ซ่ึงจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศระยะยาว  และรักษาต้นทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างย่ังยืนสําหรับคนรุ่นต่อไป  รัฐบาลจะต้องใช้ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ค่านิยม  และประเพณีอันดีงามของชุมชน และต้องรักษาระบบเศรษฐกิจ โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่น  ให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนโดยแท้จริง 
 
จุดหมายปลายทางของการพัฒนาที่ยั่งยนื 
 
                ดังน้ันรัฐบาลจึงได้กําหนดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ 9  ท่ีให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคนให ้
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”และดุลยภาพเป็นเงื่อนไขของความย่ังยืน  ดังน้ัน จุดหมายปลายทางของการ
พัฒนาที่ย่ังยืน  คือ 
                การพัฒนาที่ทําให้เกิดดุลยภาพของ   เศรษฐกิจ   สังคม   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เพ่ือการอยู่ดีมีสุขของประชาชนชนตลอดไป 
                เศรษฐกิจ    ท่ีทําให้เกิดดุลยภายของการพัฒนาคือ เศรษฐกิจที่มีรากฐานม่ันคง มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันและสามารถพ่ึงตนเองได้  โดยมีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  เป็นแนวคิดหลัก 
                สังคม   ให้รวมหมายถึง  วัฒนธรรม   และภูมิปัญญาท้องถิ่น   ซ่ึงเป็นระเบียบวิถีชีวิตของสงัคม    
ท่ีให้มนุษย์ปรบัตัวและดํารงชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นได้โดยไม่ทําลายสิ่งแวดลอ้ม และให้รวมถึงศาสน
ธรรม  ซ่ึงเป็นระเบียบจิตใจของคนในสังคมที่ทําให้สังคมอยู่ได้โดยสงบสุข 
                ทรัพยากรธรรมชาติ   หมายถึง   ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์  ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
เกี่ยวโยงสัมพันธ์กันเป็นระบบนิเวศน์  ท่ีสามารถให้คุณและให้โทษต่อมนุษย์ได้ ขึ้นกับความสมดุล  หรอืไม่
สมดุลของระบบนิเวศ 
                ส่ิงแวดล้อม     หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ ท้ังท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตเกี่ยวโยง
สัมพันธ์กันเป็นระบบนิเวศน์  ที่สามารถให้คุณและให้โทษต่อมนุษย์ได้  ขึ้นกับความสมดุลหรือไม่สมดุลของ
ระบบนิเวศ 
 
                ความสมดุลและเช่ือมโยงระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ
จุดหมายการพัฒนาที่ทําให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขตลอดไป 
 
หนทางนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
 
       

ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึง “คน” เป็นปัจจัยแรก เพราะ “คน” เป็นปัจจัยท่ีสําคัญที่สุดในการท่ีจะทํา
ให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน “คน” เป็นผู้สร้างปัญหาทั้งหลายทั้งปวงให้เกิดขึ้น   เพราะตัวกิเลส   ตัณหาที่มีอยู่ใน
ตัวคน  จึ ง เป็นปัญหาอุปสรร ค์ขี ดขวาง  ท่ี จะ ให้ โลก ไ ม่สามารถ เ ดิน ไปสู่ ก าร พัฒนาอ ย่าง ย่ั ง ยืน
ได้  กิเลส  3  ตัว  คือ  ตัณหา  มานะ  ทิฎฐิ  ดังท่ีพระธรรมปิฎก  (ป.อ ปยุตโต)  ได้อธิบายความไว้ดังน้ี 
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                ตัณหา     คือ    ความอยากได้ อย่างบํารุงบําเรอตัวเอง ให้มีความสุขสะดวกสบาย  พรั่งพร้อม
ด้วยวัตถุท่ีมากมายสมบูรณ์  พูดง่าย ๆ ว่าความอยากได้  ผลประโยชน์ 

มานะ     คือ     ความต้องการย่ิงใหญ่ อยากมีอํานาจครอบงําผู้อ่ืนต้ังแต่ระดับบุคคลถึงระดับ
สังคมประเทศชาติ พูดง่าย ๆ ว่าความใฝ่อํานาจ 

ทิฎฐิ       คือ    ความยึดม่ันตลอดจนคลั่งไคล้ในค่านิยม  แนวความคิดสิทธิ ศาสนา อุดมการณ์
ต่าง ๆ  ข้อนี้เป็นผู้ร้ายท่ีสุดท่ีรองรับ สําทับปัญหาไว้ให้เหนียวแน่นยึดเย้ือ และแก้ไขยากเหมือนกับตัณหา และ
มานะที่นอนก้นแล้ว 
                จะเห็นได้ว่าตัวกิเลสเป็นสิ่งท่ีขัดขวางต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  ถ้าไม่สามารถขจัด หรือลดละออก
จากตัวมนุษย์ได้  เพราะตัวกิเลสตัณหาน้ีแหละเป็นตัวท่ีทําลายทุกอย่าง   ในโลก เพ่ือสนองความอยากได้
ผลประโยชน์ ความอยากมีอํานาจความย่ิงใหญ่ หรือ ความยึดม่ันถือม่ันในค่านิยมอุดมการณ์ มนุษย์ทําร้ายสิ่ง
รอบตัวไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร-ธรรมชาติ สัตว์ สรรพสิ่ง  หรือแม้แต่มนุษย์ด้วยกันเอง เพ่ือสนองต่อกิเลส  จึง
เป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวย่ิงนัก ท่านลองวาดภาพดูว่า    ถ้ามนุษย์ชาติทุกคนในโลกน้ีมีกิเลสตัณหาครอบงํา 
อะไรจะเกิดขึ้น  โลกจะเป็นอย่างอย่างไร เพราะทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์    สรรพสิ่ง  หรือ แม้แต่มนุษย์
ด้วยกัน  จะไม่มีวันยอมให้ถูก   ทําร้ายแต่เพียงฝ่ายเดียว  จะต้องมีการตอบโต้  ดังจะเห็นได้จากการเกิดภัย
ธรรมชาติ น้ําท่วม  สึนามิ  ต้นเหตุเกิดจากมนุษย์ไปทําการตัดไม้ทําลายป่า และทําลายระบบนิเวศวิทยา ใน
โลกจึงเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ไม่สงบสุข เพราะทุกสิ่งในโลกอยู่อย่างทําลายล้างกัน  และผลสุดท้ายก็คือ 
มนุษย์น่ันเองท่ีจะประสบกับความพินาศล่มสลาย  ดังน้ันการท่ีจะทําให้มนุษย์ลดละจากกิเลสที่เป็นตัวปัญหาก็
คือ การพัฒนา “ด้านจิตใจ”  ให้มนุษย์มีมโนสํานึกที่ดี มีความรักความโอบอ้อมอารี  เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ มีเหตุผล 
สามารถแยกแยะสิ่งดีสิ่งช่ัว  รู้ว่าสิ่งไหนควรทําหรือไม่ควรทํา   ด้วยใช้หลักพุทธธรรมมาขัดเกลา และจรรโลง
จิตใจ  ด้วยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ  ปัญญา  เม่ือมนุษย์ได้รับการพัฒนาจิตใจให้ดีงามแล้ว มนุษย์ก็จะ
เกิดปัญญา “รู้แจ้งเห็นจริง” ลดละจากกิเลสตัณหาท้ังปวง ลดความอยากได้ใคร่มี  อยากมีอํานาจ อยาก
ย่ิงใหญ่  ยึดม่ันถือม่ันในอุดมการณ์ มนุษย์ก็จะกลายเป็นผู้ให้ผู้เกื้อหนุน       ผู้จรรโลงโลก ให้เกิดความสงบ
สุข  โดยสร้างดุลภาพให้เกิดขึ้นระหว่าง มนุษย์ สิ่งแวดล้อม สังคม เทคโนโลยี  ทุกที่จะอยู่อย่างเก้ือกูลกันและ
กัน  มนุษย์จะรักษาและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติก็จะให้
ประโยชน์ในการดํารงชีพของมนุษย์  มนุษย์ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยสร้างสรรค์ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี  ในท่ีสุด
สังคมก็จะเป็นสังคมแห่งความสงบสุข มีความเกื้อกูลต่อกัน  และการดํารงชีวิตของมนุษย์ท่ีมีแต่ความฟุ้งเฟ้อ
เห่อเหิม  ฟุ่มเฟือย นิยมวัตถุ  ก็จะกลับมาดํารงชีวิตแบบพอเพียง  โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงเป็น
เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน   หมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง  อยู่ได้อย่างไม่ต้องเดือน
ร้อน สามารถยืนอยู่บนขาตัวเอง  โดยท่ีไม่ต้องพ่ึงพาคนอื่น  น่ันคือฐานชีวิตท่ีม่ันคง  เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้
หมายความว่า ไม่คบค้าสมาคมไม่ค้าขายกับผู้อ่ืน  เม่ือเรายืนด้วยตัวเองอย่างม่ันคง เราก็สามารถเอาสิ่งที่เรา
เหลือกินเหลือใช้ไปทําการค้ากับผู้ อ่ืน  นําเงินเข้ามาเพ่ือเป็นเงินออม หรือเงินที่จะลงทุนต่อไปใน
อนาคต  เปรียบเสมือนบ้านท่ีมีรากฐานท่ีแข็งแรง  เม่ือเกิดความแข็งแรงแม้ลมพายุท่ีพัดโหมกระหนํ่า ก็ไม่
สามารถทําให้บ้านพังทลายได้  เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันภัยอย่างดี   ท้ังน้ีจะต้องอาศัยความรอบรู้  ความ
รอบคอบ  และความระมัดระวังในการทําเอาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนในทุกขั้นตอน  ขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจให้คนดํารงอยู่ด้วยคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต  น้ันเป็นเครื่องแสดงอย่าง
ชัดเจนแล้วว่า  เป็นหนทางที่จะนําสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
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                นับเป็นความโชคดีอย่างไม่อาจจะเปรียบได้ของคนไทยที่เกิดมาใต้ร่มโพธิสมภารของ
พระมหากษัตริย์  ท่ีทรงพระนาม  “ภูมิพล”  ท่ีเป่ียมล้นในด้วยพระปรีชาสามารถ และพระหฤทัยท่ีเป่ียมล้น
ด้วยเพราะเมตตาต่อพสกนิกรของพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย เสด็จในทุก
หนระแหงของประเทศ  เพ่ือทรงทราบถึงความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์อย่างแท้จริง  ทรงทุ่มเทพระ
สติปัญญา   ค้นคิดแนวทางการพัฒนาประเทศ  และความอยู่ดีกินดีของพสกนิกร ด้วยพระราชกรณียกิจ
มากมาย  ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทําให้พระองค์ทรงเล็งเห็นแล้วว่า  ถ้าประเทศไทยยังอยู่ในสภาวะ     
ท่ีเต็มไปด้วยความนิยมทางวัตถุ   ประชากรดํารงชีวิตภายใต้ระบบทุนนิยม   ประเทศจะไม่สามารถอยู่รอดได้     
จึงทรงคิดค้นทฤษฏีใหม่  คือ  ทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง”  เพ่ือให้การดํารงชีวิตของคนไทยทุกระดับมีความ
ม่ันคง ยืนอยู่บนขาตัวเอง    บนพ้ืนฐานความพอประมาณ ความมีเหตุผล เป็นการสร้างระบบภูมิคุ้มกัน  เม่ือมี
สิ่งเข้ามากระทบ  ท้ังภายในและภายนอก  โดยอาศัยความรอบรู้ รอบครอบและระมัดระวังอย่างย่ิงในการนํา
วิชาการต่าง ๆ     มาใช้ในการวางแผน ในการดําเนินงานทุกขั้นตอน  และจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานของจิตใจ
ให้ทุกคนมีสํานึกในคุณธรรม   ความซ่ือสัตย์   สุจริต   ซ่ึงท่ีเป็นหนทางที่จะทําให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน    ความสําเร็จจะขึ้นได้    เม่ือคนในชาติมีมโนสํานึกอยู่ในศีลธรรม    คุณธรรม   และจริยธรรมท่ีดีงาม        
คนจะต้องลดเลิกละจากกิเลสตัณหา มีสติปัญญาท่ีคิดเห็นไตร่ตรองเหตุผลแยกแยะช่ัวดี  มนุษย์ก็จะอยู่อย่างไม่
เบียดเบียน ธรรมชาติ  สรรพสิ่งในโลก  และมนุษย์ด้วยกัน  ทุกสิ่งก็จะอยู่กันอย่างเก้ือกูล สังคมก็จะสงบสุข 
                อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะต้องตระหนักและให้ความสําคัญอย่างจริงจัง มิใช่มีนโยบายท่ีสวยหรูบน
แผ่นกระดาษ เพราะเท่าที่ผ่านมาถึงแม้จะมีแผนพัฒนาฉบับท่ี 8 , 9  ท่ีเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา   แต่รัฐบาลก็ไม่ได้นําไปปฏิบัติอย่างจริงจัง รัฐบาลยังใช้การบริหารประเทศในระบบทุนนิยม ท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาและสร้างคน “เก่ง”  ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน    มิได้มุ่งเน้นสร้าง  “คนดี”  จึงทําให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมทางจิตใจ     อย่างที่เห็นใน     
ทุกวันน้ี รัฐบาลจะต้องนําทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง”  มาใช้อย่างจริงจัง มิใช่เป็นเพียงลมปาก รัฐบาลจะต้อง
สร้างรากฐานของชุมชนทุกชุมชนในประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง  โดยหันมาให้ความสําคัญกับภาคเกษตรท่ีถือ
เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ  บริหารประเทศด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เม่ือทุกชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง  ประเทศชาติก็จะเกิดความม่ันคงยืนบนขาตัวเองได้โดยไม่ต้องพึงพาต่างชาติ  น้ันเหละถึงจะแสดงว่า
ประเทศชาติของเราจะมีหนทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนโดยแท้จริง 
 

เรื่องท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นําการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
โดย วิชิต นันทสุวรรณ สํานักอํานวยการคณะกรรมการผู้นําชุมชนแห่งชาติ (สภาผู้นําชุมชนแห่งชาติ) 

 

 
 

           หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเผยแพร่อย่างกว้างขวาง คือ "พอประมาณ มีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกัน" 
เป็นหลักการกว้างๆ เพ่ืออธิบายให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ขยายตัวเป็นกระแสการพัฒนาในหมู่ประชาชนระดับ
รากแก้วของสังคมไทย พวกเขาขานรับกระแสเศรษฐกิจพอเพียงเร็วกว่าประชาชนในภาคส่วนอ่ืนๆ ปัจจัย
สําคัญเป็นเพราะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทาง "ทฤษฎีใหม่" ให้กับประชาชนมาก่อน
หน้านั้นแล้ว และประสานเข้ากับองค์ความรู้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่ีผู้นําชุมชนนําเสนอเป็นนโยบาย
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ระดับชาติ ท้ังเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ และวิสาหกิจชุมชน มีหลักคิดสําคัญและเป้าหมายท่ีใกล้เคียงกัน 
ดังนี้  (มีตารางประกอบ) 

แนวทางที่ชุมชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "พอประมาณ มีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกัน" ไปปฏิบัติ
อย่างแพร่หลาย คอื แนวทางการพ่ึงตนเอง 5 ด้าน ประกอบด้วย 

1. การพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจ มีข้าว ปลา ผัก ผลไม้ ในท้องถิ่นเพ่ือการยังชีพ และนําส่วนเกินเข้า
ร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ มีแนวทางที่ผู้นําชุมชนเรียกว่า "เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน" หรือ "เกษตร
อินทรีย์วิถีพอเพียง" เป็นแนวทางรูปธรรมที่ขยายตัวในพ้ืนท่ีชุมชนทั่วประเทศ 

2. การพ่ึงตนเองทางสงัคม เสริมสร้างให้แต่ละชุมชนร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ปัจจัยพ้ืนฐานบางอย่าง
ไม่สามารถพ่ึงตนเองในครอบครัวได้ ต้องพัฒนาการพ่ึงตนเองอย่างเป็นระบบ เช่น  

- มีโรงงานผลิตนํ้าปลาเล็กๆ ผลิตน้ําปลาให้พอบริโภคในชุมชน เลี้ยงหมูและทําเขียงหมูให้พอบริโภคใน
ชุมชนท้องถิ่น ไม่เน้นการผลิตเพ่ือสนองตลาดวงกว้าง  

- มีคลีนิคสุขภาพชุมชนที่ส่งเสริมบทบาทหมอพ้ืนบ้าน การใช้สมุนไพรและการบําบัดโรคโดยการนวด 
หรือวิธีการพ้ืนบ้านอ่ืนๆ  

- มีระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองแบบศูนย์ศกึษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียงที่ริเร่ิมโดย
ประยงค ์รณรงค์ ประธานคณะกรรมการผูนํ้าชุมชนแห่งชาติ เป็นศูนย์ท่ีเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปลูกฝัง
ให้ชาวบ้าน "เรียนรู้ในสิง่ท่ีต้องทํา เรียนรู้ในสิ่งท่ีต้องรู้ และทําในสิง่ท่ีเรียนรู้แล้ว" ไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้ที่เน้นการขาย
บริการศึกษาดูงานเป็นหลัก  

- มีระบบการจัดการทุนของตนเอง ท่ีเรียกว่า "ธนาคารเศรษฐกิจพอเพียง" ซ่ึงเป็นรูปแบบการจัดการทุน
ของชุมชนที่ไม่เน้นผลกําไรจากการค้าเงินแบบธนาคารในระบบทุนนิยม แต่เน้นการสร้างความร่วมมือเพ่ือให้
สมาชิกพ่ึงพาอาศัยกันด้านทุนได้ มีความม่ันคงในชีวิตและสวัสดิการสงัคมเป็นผลตอบแทนใหก้ับสมาชิก ดัง
ตัวอย่าง "ธนาคารชีวิตกลุ่มวัดอู่ตะเภาและวัดดอน" จ.สงขลา เป็นตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จ  

- มีการฟ้ืนฟูระบบและวิธีการจัดการทรัพยากรหรือทรัพย์สินของชุมชน เช่น โฉนดชุมชน สวนดุซน
หลวง ฝายแม้วหรือระบบเหมืองฝายแบบด้ังเดิม เป็นระบบที่เน้นความสัมพันธ์ท่ีดีงามระหว่างคนกับคน คนไม่
ขูดรีดจากทรัพยากรธรรมชาติ และมีคุณธรรมทางสังคมเป็นเคร่ืองกํากับ เป็นต้น 

3. พ่ึงตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการพ่ึงตนเองบนฐานองค์ประกอบ 3 ประการ คือ "คน 
ความรู้ และทรัพยากร" โดยการพัฒนาศักยภาพของคน ค้นหาทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น มาพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด บนฐานความรู้ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นน้ัน ตัวอย่างรูปธรรม เช่น 

- การปลูกต้นไม้ใช้หนี้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน ในทางปฏิบัติมีการค้นหาและศึกษาประสบการณ์
ความรู้ของชาวบ้าน 38 คน ที่ประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหาหน้ีสินด้วยการปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดใน
รูปแบบป่าธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า "วนเกษตร" นําความรู้เหล่าน้ันมาถ่ายทอดให้กับชาวบ้านท่ีมีปัญหาหนี้สิน 
โดยวิธีการสํารวจทรัพยากรพันธ์ุไม้ในชุมชนท้องถิ่น วิเคราะห์ท่ีดินของตนเอง สํารวจท่ีดินสาธารณะเพ่ือให้
ชาวบ้านที่ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเองเข้าร่วมโครงการได้ มีการเพาะขยายพันธ์ุไม้ การวางแผนเพาะปลูกที่สัมพันธ์
กับรายจ่ายและการชําระหน้ีของครัวเรือน มีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการแล้ว 36,000 คน และค้นพบว่าชาวบ้าน 
"มีรายได้ต้ังแต่วันลงมือปลูก" และมีการวางแผนนําผลผลิตจากต้นไม้มาแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตาม
แนวทางวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงแตกต่างจากความเช่ือเดิมในหน่วยงานต่างๆ ว่า การปลูกต้นไม้ต้องใช้เวลา 7-10 ปี 
จึงจะเก็บเกี่ยวผลได้ 
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- การเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน มีกระบวนการทํานองเดียวกับการปลูกต้นไม้ โดย
การศึกษาประสบการณ์ของชาวบ้านมากกว่า 40 คน ท่ีประสบความสําเร็จ และอยูใ่นช่วงของการนําความรู้ท่ี
ได้จากการศึกษาไปขยายผลในหมู่ชาวบ้าน 

การพ่ึงตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางดังกล่าวไม่ต้องการพันธ์ุพืชจากห้องทดลองหรือ
ต่างประเทศ ไม่ต้องการเทคโนโลยีใหม่ การลงทุนตํ่า เป็นการยืนยันว่าความพอเพียงไม่ได้มีความหมายเฉพาะ
กับประชาชนในชุมชนเท่าน้ัน แต่มีนัยสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้วย การลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่พอเพียงไม่ได้หมายถึง เน้นเงินลงทุนจากต่างชาติ วัตถุดิบจากต่างชาติ ผลกําไรของต่างชาติ 
อุตสาหกรรมแบบพอเพียงหมายถึงเน้นการพ่ึงตนเองด้านเงินลงทุน ฐานทรัพยากรภายใน และประโยชน์ตกอยู่
กับคนไทยด้วยกัน  

4. การพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยี ตัวอย่างที่ชุมชนศึกษาเป็นต้นแบบ คือ กังหันนํ้าชัยพัฒนา ประดิษฐกรรม 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีได้รับรางวัลระดับโลก ชาวบ้านศึกษา ทดลอง ทดสอบ เพ่ือสร้างเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท่ีช่วยให้ไม่ต้องซ้ือหาในราคาแพงๆ และทําให้ประเทศชาติเสียดุลการค้า ตัวอย่างของเทคโนโลยีท่ีคิดค้น
ได้ คือ ปลากินอาหารในนํ้า ไม่ใช่กินอาหารแขวนลอย ชาวบ้านพัฒนาวิธีเลี้ยงแบบธรรมชาติ ต้นทุนอาหารตํ่า 
บางรายต้นทุนท่ีต้องจ่ายเป็นเงินไม่มี เพราะปล่อยให้ปลาผสมพันธ์ุตามธรรมชาติ ดูแลระบบบ่อเลี้ยงให้
ใกล้เคียงธรรมชาติ ไม่ต้องเร่งการเจริญเติบโต ใช้เวลาเลี้ยงมากข้ึน แต่ไม่ขาดทุน นอกเหนือจากนั้นชาวบ้าน
พัฒนาโรงเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือชุมชน การเพาะหวายให้งอกภายใน 7 วัน ระบบกาลักนํ้าทดนํ้าในอ่างเก็บนํ้าโดย
ไม่ต้องใช้เครื่องสูบนํ้า สมุนไพรทดแทนผงฟองซ่ึงเป็นเคมีส่วนผสมในสบู่และยาสระผม สมุนไพรและวิธีการ
ดูแลไก่แบบพ้ืนบ้านเพ่ือป้องกนัไข้หวัดนก เป็นต้น 

5. การพ่ึงตนเองทางด้านจิตใจ ยึดหลักธรรมทางศาสนาหล่อหลอมการดําเนินชีวิต ปฏิบัติกิจทางศาสนา
อย่างสมํ่าเสมอตลอดปี ท่ีเป็นรูปธรรมที่สุด คือ "นพปฏิญาณเศรษฐกิจพอเพียง" คําปฏิญาณ 9 ข้อ ท่ีถอดเอา
หลักปฏิบัติรูปธรรมของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวินัยเหล็กในการดําเนินชีวิต ไม่โน้มเอียงไปตาม
กระแสบริโภคนิยมและโฆษณาตามสื่อต่างๆ มีการนําเสนอให้นํานพปฏิญาณเศรษฐกิจพอเพียงไปปลูกฝังให้
นักศึกษาตามโรงเรียนในชุมชน ให้กล่าวปฏิญาณหลังร้องเพลงชาติ และสวดมนต์หน้าเสาธงทุกเช้า หรือท่อง
แบบบทอาขยานและสูตรคูณก่อนเลิกเรียนใยตอนเย็น 

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพ การจัดความสัมพันธ์ทาง
สังคม การศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาเทคโนโลยี มีหัวใจสําคัญอยู่ที่การเช่ือมโยงคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้ากับคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมของกลุ่มคนและสังคม และต้องมีการสร้างแนวปฏิบัติท่ีเป็น
รูปธรรมเท่าน้ันจึงจะนําสังคมและผู้คนให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทได้อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี  9  
ช่ือวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง   
ช่ือหน่วย เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
คาบรวม  4 คาบ 

 
 

 
216 

เรืองท่ี 3 การสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
เอาชนะความยากจน ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง-ชุมชนเขม้แข็ง 

 
"หัวใจของการเอาชนะความยากจนคือ เศรษฐกิจพอเพียง ถ้าพอเพียงก็แปลว่าไม่ยากจน ถ้าพอเพียง

ทุกพ้ืนที่ ก็แปลว่า หายจนหมดท้ังประเทศ" เศรษฐกิจพอเพียงทุกพ้ืนท่ี เป็นท้ังเป้าหมายและยุทธศาสตร์ คําว่า
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายถึงเงินทองเท่าน้ัน แต่หมายถึงชีวิตท่ีพอเพียง อันมีความหมายเช่ือมโยงท้ังกาย ใจ 
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สุขภาพ การเรียนรู้ ถ้าการพัฒนาเอาเงินเป็นตัวต้ังอย่างเดียวจะเป็น
การแยกส่วนและก่อให้เกิดการทําลาย เช่น ทําลายสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ศาสนธรรม เป็นต้น ฉะนั้น 
การพัฒนาต้องไม่แยกส่วน แต่เช่ือมโยงทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพและการ
เรียนรู้ เข้ามาด้วยกันเป็นบูรณาการ การพัฒนาอย่างบูรณาการทําให้เกิดความสมดุล พอเพียงและย่ังยืน 
รูปธรรมของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาอย่างบูรณาการโดยเอาพ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง  ขณะน้ีชุมชนกําลัง
รวมตัวกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในประมาณ 1,000 ตําบล ซ่ึงสามารถสนับสนุนให้ขยายตัวไปครบท้ัง 
7,000 กว่าตําบลทั่วประเทศ กระบวนการชุมชนท่ีกําลังขับเคลื่อนอยู่ทรงพลังอย่างย่ิง อันจะทําให้เกิดการ
พัฒนาอย่างท่ัวตลอด และจะไม่หวนกลับไปสู่สภาวะวิกฤตอีก กระบวนการอะไรท่ีว่าทรงพลังเป็นอย่างย่ิง 
กระบวนการนั้นคือ การรวมตัวกันทําวิจัยเรื่องของชุมชน เป็น "การวิจัยของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือ
ประชาชน" แล้วเอาผลการวิจัยน้ันมาทําแผนแม่บท ชุมชน แผนแม่บทชุมชน คือ แผนการพัฒนาอย่างบูรณาการ 
และขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนน้ี ซ่ึงบางครั้งก็เรียกว่าวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนไม่ใช่ธุรกิจชุมชน แต่
ประกอบด้วยสัมมาอาชีพหลายสิบอย่างเช่ือมโยงกันเป็นคลัสเตอร์อย่างบูรณาการกับชีวิต สิ่งแวดล้อม สังคม 
วัฒนธรรม เม่ือชุมชนทําวิสาหกิจชุมชนได้ก็หายจน ฉะนั้นกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง-วิสาหกิจชุมชน คือ 
รูปธรรมของเศรษฐกิจพอเพียง-ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนจะเข้มแข็งต่อเม่ือมีการรวมตัวกันและมีกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเข้มแข็ง การเรียนรู้ที่เข้มแข็งไม่ใช่การท่องหนังสือ แต่คือ "การวิจัยของประชาชน-โดยประชาชน-เพ่ือ
ประชาชน" ที่อาจารย์เสรี พงศ์พิศ เรียกว่า "ประชาพิจัย" ขณะนี้หลายฝ่ายกําลังสนับสนุนกระบวนการวิจัยของ
ชุมชนและการทําแผนแม่บทชุมชน เช่น สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยความร่วมมือของมูลนิธิหมู่บ้าน-ธ.
ก.ส. -ปตท. -สวทช. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สสส.สภาพัฒน์ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ฯลฯ สิทธิชุมชน
เป็นเรื่องที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ถ้าชุมชนมีสิทธิ 4 ประการ คือ 

1. สิทธิในการทํามาหากิน 
2. สิทธิในการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม และย่ังยืน 
3. สิทธิในการสื่อสาร เช่น ทําวิทยุชุมชน 
4. สิทธิในการมีระบบการเงินชุมชน 
ชุมชนจะแข็งแรงมาก มีเศรษฐกิจพอเพียง และหายจนอย่างย่ังยืน ในการสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งต้อง

สนับสนุนสิทธิชุมชนด้วย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คือ การสร้างความเข้าใจเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง-ชุมชน
เข้มแข็ง" อย่างเป็นเอกภาพท้ังฝ่ายนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ การปฏิบัติและการสนับสนุนการปฏิบัติ จะได้
สนับสนุนได้ถูกต้อง การสนับสนุนท่ีจําเป็นมากอย่างหน่ึง คือ การวิจัยโดยมหาวิทยาลัย "มหาวิทยาลัยกับการ
วิจัยเพ่ือแก้ความยากจนในพ้ืนที่" จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญท้ังของสังคม เศรษฐกิจของประเทศ และของ
มหาวิทยาลัยเอง เรื่องน้ีไม่ยากซ่ึงจะได้กล่าวต่างหากออกไป "เศรษฐกิจพอเพียง-ชุมชนเข้มแข็งนี้เป็นประดุจ
เสาเข็มของสังคม เม่ือฐานรากของสังคมเข้มแข็งแล้ว สังคมข้างบนย่อมเติบใหญ่และม่ันคง เพราะอยู่บนฐานท่ี
แข็งแรง เศรษฐกิจมหภาคควรเช่ือมโยง กับเศรษฐกิจชุมชนอย่างเกื้อกูลกัน เศรษฐกิจมหภาคจะได้ไม่หลุดไป
ทําลายสังคม สิ่งแวดล้อม แต่พากันแขง็แรงไปด้วยกันท้ังหมดมีบูรณาการ สมดุล ร่มเย็นเป็นสุขและย่ังยืน" 
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ใบงานท่ี 9.1 
เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
ช่ือกลุ่ม…………………………………………………….. 
จงแบ่งหน้าท่ีให้สมาชิกในกลุ่มรับผิดชอบทุกคน โดยเฉลี่ยตามภาระงาน ดังต่อไปนี้ 
 
1. จบอธิบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ย่ังยืน มีหลักการท่ีสําคัญอย่างไรจงช่วยกันสรปุ
สาระสําคัญให้เพ่ือนฟัง (ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
2. การเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ย่ังยืน กับเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  เฉลยใบงานที่ 9.1  ให้อยู่ในดุลพินิจของผูส้อน 
 



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยท่ี  9  
ช่ือวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง   
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สรุปเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ย่ังยนื 
 
แนวคิดหลัก 

เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  ต้ังแต่ระดับ
ครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ท้ังในด้านจริยธรรมโดยใช้หลักการท่ีสําคัญของการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง 
 
เป้าหมาย 

มุ่งให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน โดยใช้หลักการท่ีสําคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง 

 
หลักการ 

การเสริมสร้างจิตสํานึกโดยใช้หลักการท่ีสําคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ
การสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

เงื่อนไขพ้ืนฐาน (ความรู้คู่คุณธรรม) 
  - จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างย่ิงในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใน
การวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน 
  - การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฏีและนักธุรกิจในทุกระดับให้
มีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร 
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
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ใบงานท่ี 9.2 
 

คําชี้แจง 
1. จงใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม ดําเนินกิจกรรมตามข้อ 2-3 
2. ให้สมาชิกกลุ่มทุกคนใช้ความรู้และประสบการณ์ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับช่วยกัน การเสริมสร้าง

จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตามความคิด ความเข้าใจของแต่ละกลุ่ม 
3.  แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอ (กลุ่มละประมาณ 3 นาที) 
4.  นําเอกสารที่นําเสนอติดหน้าช้ันเรียน 
5.  ร่วมกันอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลงังานและแนวทางการนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของแต่ละ
บุคคล 
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

…………1. ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะของเกษตรกรในชนบทเท่าน้ัน  แต่หมายรวมไปถึงทุกคน ทุก
อาชีพ รวมท้ังรัฐบาล  สามารถนําเอาแนวพระราชดํารัสไปยุกต์ใช้ได้ท้ังสิ้น 

…………2. หลักสําคัญของความพอดีมี  2  ประการ   คือ ความพอดีด้านจิตใจ  และ ความพอดีด้านเทคโนโลยี   
…………3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  มาต้ังแต่เริ่มงานพัฒนา

เม่ือ  50  ปี  ท่ีแล้ว   
…………4. ชาวนาไทยตกอยู่ในภาวะหน้ีสิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาด้านน้ี   
…………5. สําหรับในภาคอุตสาหกรรม ก็สามารถนํา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ได้ คือ เน้นการผลิตด้าน

การเกษตรอย่างต่อเนื่อง และไม่ควรทําอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกินไป   
…………6. เราต้องคํานึงถงึสิง่ท่ีมีอยู่ในประเทศก่อน  จึงจะทําให้ประเทศไม่ต้องพ่ึงพิงต่างชาติ 
…………7. หลักพุทธธรรม  2  ประการ คือไตรสิกขา  ได้แก่  ศีล   ปัญญา 
…………8. มนุษย์ก็จะอยู่กับสรรพสิง่ในโลกด้วยความเก้ือกูลซ่ึงกันและกนั ไม่เบียดเบียนทําลายล้าง  ทุกสิ่งในโลกกจ็ะอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุข สง่ผลให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
…………9. เม่ือกล่าวถึงคําว่า  ”การพัฒนาท่ีย่ังยืน”  หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนในที่น้ีจะขออธิบาย

ความหมาย กรอบแนวทางการพัฒนา เป้าหมายของการพัฒนา  และหนทางนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนบน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

……..…10. เป็นการพัฒนาที่บูรณาให้เกิดองค์รวม  คือ องค์ประกอบท้ังหลายท่ีเก่ียวข้องจะมาประสานกันครบองค ์ และ
มีลักษณะอีกย่างหน่ึงคือ มีดุลยภาพ   
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กระดาษคําตอบ 

หน่วยการเรยีนรู้ที่  9 

เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

(จํานวนข้อสอบ 10   ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน) 

ข้อ คําตอบ  ข้อ คําตอบ 

  1.     1.  

  2.     2.  

  3.     3.  

  4.     4.  

  5.     5.  

  6.     6.  

  7.     7.  

  8.     8.  

  9.     9.  

10.   10.  

 

                          ก่อนเรียนได้……………..คะแนน            หลังเรียนได้……………คะแนน 

 

ผู้ตรวจ…………………………………………..…….. 

(…………………………………….....) 
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ช่ือหน่วย เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
คาบรวม  4 คาบ 

 
 

 
222 

แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  9  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท่ียั่งยนื 
 (จํานวนข้อสอบ 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน) 

เฉลยทดสอบก่อนเรียน เฉลยทดสอบหลังเรียน 

ข้อ คําตอบ  ข้อ คําตอบ 

  1. ถูก    1. ถูก 

  2. ผิด    2. ผิด 

  3. ถูก    3. ถูก 

  4. ถูก    4. ถูก 

  5. ถูก    5. ถูก 

  6. ถูก    6. ถูก 

  7. ผิด    7. ผิด 

  8. ถูก    8. ถูก 

  9. ถูก    9. ถูก 

10. ถูก  10. ถูก 

 

 

  ผู้ตรวจ…………………………………….………… 

          (…………………………………………….) 

 

 

 
 


