
 

ตารางวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา  เศรษฐกิจพอเพียง ทช 31001 

 

ครั้ง
ที ่

ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
วิเคราะห์เนื้อหา 

จ านวน
ชั่วโมง 

การจัดการความรู้ 

ง่าย 
ปาน
กลาง 

ยาก ตนเอง 
ราย 
งาน 

พบ
กลุ่ม 

เข้า
ค่าย 

อบร
ม 

1 1. อธิบายความเป็นมา ความหมายและ
หลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. รู้เข้าใจและวิเคราะห์แนวคิดหลักการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ความเป็นมา  ความหมายหลักแนวคิด 
2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
จัดการความรู้ 
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2 1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และ
การบริหารจัดการชุมชน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. วิเคราะห์กระบวนการ เทคนิคการ
บริหารจัดการชุมชนและประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างสมดุลพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน 

1. ความหมาย ความส าคัญการบริหารจัดการ
ชุมชน 
2. การบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. กระบวนการ เทคนิคการบริหารจัดการ
ชุมชน 
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ครั้ง
ที ่

ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
วิเคราะห์เนื้อหา 

จ านวน
ชั่วโมง 

การจัดการความรู้ 

ง่าย 
ปาน
กลาง 

ยาก ตนเอง 
ราย 
งาน 
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กลุ่ม 
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ม 

3 1. ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม-พ้ืนฐานของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. อธิบายแนวทางพัฒนาชุมชนด้าน  
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมตามหลักแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
3. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมโดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. มีส่วนร่วมในการส่งเสริม เผยแพร่ขยาย
ผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล ชุมชนที่
ประสบผลส าเร็จ 
 
 
 
 
 

1. ปัญหาของชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การพัฒนาชุมชนด้านสังคมเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมตามหลักแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. การส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงานการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคคล ชุมชนที่ประสบผลส าเร็จ 
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ครั้ง
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4 1. อธิบายและวิเคราะห์การพัฒนาประเทศ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่าง
สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศชาติ 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศโดย
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
สถานการณ์ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน
(ภาวะเงินเฟ้อ ราคาผลผลิตตกต่ า ค่าครองชีพ
สูง ฯลฯ 
2. การเลือกแนวทางการด าเนินชีวิตภายใต้
สถานการณ์ของประเทศโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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5 1. วิเคราะห์สถานการณ์โลก ประเทศใน
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปได้ให้
ก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุลภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน ์
2. ตระหนักในความส าคัญของการพัฒนา
ประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และเลือก
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสมดุล
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศภายใต้กระแส 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ของโลก ประเทศ
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ภาวะโลกร้อน น้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
2. การเลือกแนวทางการด าเนินชีวิตภายใต้
สถานการณ์ของโลกประเทศโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ค าอธิบายรายวิชา ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 หน่วยกิต    
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

รู้ เข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับ ประยุกต์ใช้ใน  ชุมชน และ มีคุ้มกันใน
การด าเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันในครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่างสันติสุข สร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น 
 
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้คือ 
 ความเป็นมา ความหมาย หลักแนวคิด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระดับประเทศและสถานการณ์โลก 
เพ่ือให้เป็นคนมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม    ในการพัฒนาชุมชน และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม   
 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ศึกษาข้อมูลตนเอง ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ สังเคราะห์  เชื่อมโยงเข้ากับความรู้และ
ประสบการณ์ จากกรณีตัวอย่าง สภาพจริง สื่อทุกประเภท อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและ ภูมิปัญญา  
ทดลอง ฝึกปฏิบัติ และวางแผนการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ท าแผน ปฏิบัติการ โครงงาน และน าไปประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการเรียนรู้  การประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  ตลอดจนมี
การประเมินตนเอง 
 
การวัดและประเมินผล 

ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ประเมินแผนปฏิบัติการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลงาน โดยวิธีการทดสอบ สังเกต 
สัมภาษณ์ ตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติจริง และประเมินตามสภาพจริง  
 



 

รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 หน่วยกิต    
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

รู้ เข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับ ประยุกต์ใช้ใน ชุมชน และ มีคุ้มกันใน
การด าเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันในครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่างสันติสุข สร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น 

ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จ านวน
(ชั่วโมง) 

1 ความพอเพียง 1. อธิบายความเป็นมา ความหมายและ
หลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. รู้เข้าใจและวิเคราะห์แนวคิด 
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ความเป็นมา ความหมาย 
หลักแนวคิด  
 
2.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการจัดการความรู้ 

4 

2 ชุมชนพอเพียง 1.อธิบายความหมาย ความส าคัญ และ
การบริหารจัดการชุมชน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.วิเคราะห์กระบวนการ เทคนิค       
การบริหารจัดการชุมชน และ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่าง
สมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน 

1.ความหมาย ความส าคัญ     
การบริหารจัดการชุมชน  
 
2.การบริหารจัดการชุมชน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.กระบวนการ  เทคนิคการ
บริหารจัดการชุมชน 
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3 การแก้ปัญหา
ชุมชน 

1.ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม-พ้ืนฐานของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 2.อธิบายแนวทางพัฒนาชุมชนด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมตามหลักแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
3.เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

1.ปัญหาของชุมชนด้านสังคม 
เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.การพัฒนาชุมชนด้านสังคม
เศรษฐกิจ   สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมตามหลักแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาชุมชนด้านสังคม 
เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมโดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.การส่งเสริม เผยแพร่ ขยาย
ผลงานการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จ านวน
(ชั่วโมง) 

4.มีส่วนร่วมในการส่งเสริม เผยแพร่ 
ขยายผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล ชุมชน
ที่ประสบผลส าเร็จ 

ของบุคคล ชุมชนที่ประสบ
ผลส าเร็จ 

4  สถานการณ์ของ
ประเทศกับความ
พอเพียง 

1.อธิบายและวิเคราะห์การพัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่าง
สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศชาติ 
 

1.การวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ประเทศโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
สถานการณ์ของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับผู้เรียน(ภาวะเงิน
เฟ้อ  ราคาผลผลิตตกต่ า  ค่า
ครองชีพสูง ฯลฯ) 
2.การเลือกแนวทางการด าเนิน
ชีวิตภายใต้สถานการณ์ของ
ประเทศโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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5 สถานการณ์โลกกับ
ความพอเพียง 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลก 
ประเทศในการการพัฒนาประเทศให้
ก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุลภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน ์
 2.ตระหนักในความส าคัญของการ
พัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกา 
ภิวัตน์และเลือกแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างสมดุลและพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงของประเทศภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ 

1.การวิเคราะห์สถานการณ์ของ
โลก ประเทศภายใต้กระแสโลกา
ภิวัตน์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะโลก
ร้อน การสื่อสารไร้พรมแดน 
น้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ  
2. การเลือกแนวทางการด าเนิน
ชีวิตภายใต้สถานการณ์ของโลก
ประเทศโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10 

 
 
 

 
 
 
 



 

แผนการเรียน รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31003 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                                                        สาระการด าเนินชีวิต    หน่วยการเรียนรู้  เรื่องความพอเพียง    ครั้งที่  1   แบบพบกลุ่ม  
 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดผล/
ประเมินผล 

1. ความพอเพียง 1. อธิบายความเป็นมา 
ความหมายและหลักแนวคิดของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. รู้เข้าใจและวิเคราะห์แนวคิด
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ความเป็นมา  
ความหมายหลักแนวคิด 
2. ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการจัดการ
ความรู้ 
 

ขั้นที ่1 ก าหนดสาาพปญหหาการเรียนรู้ 
1. ครูสนทนากับผู้เรียนถึงเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงว่าเคยทราบเรื่องนี้มาก่อนหรือไม่
และมีความเข้าใจว่าอย่างไร 
 2. ครูสนทนากับผู้เรียนถึงเรื่องปัญหาที่
เกิดข้ึนในครอบครัวว่ามีสามเหตุมาจาก
เรื่องใดบ้าง เช่น ปัญหาความยากจน  
การว่างงาน  ครอบครัวแตกแยก 
 
ขั้นที ่2 แสวงหาข้อมูลและจัดการ
เรียนรู้ 
1. ครูและผู้เรียนระดมปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงในครอบครัว  ชุมชนของตนเอง 
2. เรียงล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติ 
3. ศึกษาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และปรัชญาคิดเป็น 
 
 
 

ส่ือ 
- หนังสือ  
- รูปภาพ  ซีดี 
- ใบความรู้ 
- อินเตอร์เน็ต  
แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องสมุด 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
- ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ใบงาน 
2.  บัญชีชาวบ้าน 
3. แบบทดสอบ 
4. บันทึกการ
เรียนรู้ 



 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดผล/
ประเมินผล 

   ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
1. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย 
กลุ่มละ 5-6 คน ท าการศึกษาค้นคว้า 
สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามหัวข้อที่ครูก าหนด กลุ่มละ 1 
เรื่อง และให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. ครูให้ผู้เรียนฝึกท าบัญชีครัวเรือน 
 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้  
1. แบบทดสอบ  
2.ใบงาน 
3. ท าบัญชีครัวเรือน 
4. สังเกตการมีส่วนร่วม 

  

 
 
 
 
 



 

ใบความรู้   
เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 



 

เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร   
 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ 

ราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของ ทางสายกลาง ค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ 
ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท า  
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  
          หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจน
ใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้  

1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยพื้นฐานมาจาก
วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤตเพ่ือความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา  
  2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติ
บนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน  

3. ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้  
3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่ 

เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนเช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป 

อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่าง
รอบคอบ  

3.3 การมีาูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ 
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึง ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้
และไกล  

4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน  

4.1 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบ 
ด้านความรอบคอบ ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังใน
ขั้นปฏิบัติ  

4.2 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  

5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนา
ที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี  
          หลักการของปรัชหาเศรษฐกิจพอเพียง   

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่ายิ่งและยังมีความลึกซึ้งก้าวหน้าและ
เหมาะสมส าหรับสังคม  หลักการส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มี  5  ประการ  คือ 

1. ความพอประมาณ  คือ  ความพอดี  ไม่น้อยเกินไป  ไม่มากเกินไป  ไม่เติบโตเร็วเกินไป  ไม่ช้าเกินไปและไม่
โดเด่นเกินไป 



 

2. ความมีเหตุผล  คือทุกอย่างต้องมีท่ีไปที่มา  อธิบายได้  การส่งเสริมกันในทางที่ดีสอดคล้องกับหลักพุทธรรม 
คือ ความเป็นเหตุเป็นผลเพราะสิ่งนี้ท าให้เกิดสิ่งนี้  ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดข้ึนตามเหตุผลปัจจัย 

3. ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี  จะต้องปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่ควรจะเป็น  เช่น เกิดความเสี่ยงเพราะมี
ความโลภมากเกินไป 

4. ความรอบรู้  ต้องมีความรอบคอบ มีการใช้ความรู้ ใช้วิทยาการด้านความระมัดระวัง  มีการจัดองค์ความรู้ที่ดี  
ด าเนินการอย่างรอบคอบ  ครบถ้วนรอบด้าน  ครบทุกมิติ 

5. ความมีคุณธรรมความดีคุณธรรมความดีเป็นพ้ืนฐานของความม่ันคงซึ่งประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
มานะอดทน  พากเพียรและใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบความรู้   
 เรื่อง  คิดเป็น 

 
คิดเป็น (khit pen) เป็นศัพท์ บัญญัติ โดย ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ให้เงื่อนไขนิยามว่า คิดเป็นหมายถึงการคิดเพ่ือ

การตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูล 3 ด้าน คือ ข้อมูล ส่วนตัว  ข้อมูลทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และข้อมูลทางวิชาการ 
 กระบวนการ คิดเป็น  โดย ดร.โกวิท วรพิพัฒน์  มีดังนี ้
 

                                           
 
ส่วนที่เป็นสีชมพู  แทนการคิดโดยอาศัยข้อมูลด้านตนเองด้านเดียว  
ส่วนที่เป็นสีเขียว  แทนการคิดที่อาศัยข้อมูลด้านสังคมสิ่งแวดล้อมเพียงด้านเดียว  
ส่วนที่เป็นสีฟ้า  แทนการคิดท่ีอาศัยข้อมูลด้านวิชาการเพียงด้านเดียว  
ส่วนที่เป็นสีเหลือง  แทนการคิดท่ีอาศัยข้อมูลด้านตนเอง และด้านสังคมสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้ค านึงถึงข้อมูลทางด้าน
วิชาการ  
ส่วนที่เป็นสีฟ้าอ่อน  แทนการคิดท่ีอาศัยข้อมูลด้านสังคมสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ โดยไม่ได้ค านึงถึงข้อมูลด้านตนเอง  
ส่วนที่เป็นสีม่วง  แทนการคิดที่อาศัยข้อมูลด้านตนเองและด้านวิชาการ โดยไม่ได้ค านึงถึงข้อมูลด้านสังคมสิ่งแวดล้อม  
ส่วนที่เป็นสีขาว  แทนการคิดที่อาศัยข้อมูลครบทั้งสามด้าน ในวิถีการด ารงชีวิตในสังคม ซึ่งไม่มีค าตอบส าเร็จรูป ขึ้นอยู่กับ
ตัวบุคคลที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ของสังคม สิ่งแวดล้อม และวิชาการ สามารถคิด ตัดสินใจ สู่การปฏิบัติ จนกระทั่งเกิด
ความพอใจและพบความสุขตามหลักการ คิดเป็น  
ปรัชหา  คิดเป็น  อยู่บนพ้ืนฐานความคิดที่ว่า ความต้องการของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนมีจุดรวมของความ
ต้องการที่เหมือนกัน คือ ทุกคนต้องการความสุข คนเราจะมีความสุขเมื่อเราและสังคมสิ่งแวดล้อมประสมกลมกลืนกันได้ 
โดยการปรับปรุงตัวเราให้เข้ากับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือโดยการปรับปรุงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตัวเรา  หรือ
ปรับปรุงทั้งตัวเราและสังคมสิ่งแวดล้อมให้ประสมกลมกลืนกัน  หรือเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตน คนที่
สามารถท าได้เช่นนี้ เพ่ือให้ตนเองมีความสุขนั้น จ าเป็นต้องเป็นผู้มีความคิดสามารถคิดแก้ปัญหา รู้จักตนเองและธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม จึงจะเรียกได้ว่าผู้นั้นเป็นคนคิดเป็น หรืออีกนัยหนึ่งปรัชญา “คิดเป็น” มาจากความเชื่อพ้ืนฐานตามแนวพุทธ
ศาสนา ที่สอนให้บุคคลสามารถพ้นทุกข์ และพบความสุขได้ด้วยการค้นหาสาเหตุของปัญหา  สาเหตุของทุกข์ ซึ่งส่งผลให้
บุคคลผู้นั้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 



 

ความหมายของ   คิดเป็น 
         โกวิท วรพิพัฒน์ ได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับ คิดเป็น ว่า  บุคคลที่คิดเป็นจะสามารถเผชิญปัญหาในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีระบบ บุคคลผู้นี้จะสามารถพินิจพิจารณาสาเหตุของปัญหาที่เขาก าลังเผชิญอยู่ และสามารถรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
ได้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับทางเลือก เขาจะพิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละเรื่อง โดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวค่านิยมของ
ตนเอง และสถานการณ์ที่ตนเองก าลังเผชิญอยู่ ประกอบการพิจารณา 
         การคิดเป็น  เป็นการคิดเพ่ือแก้ปัญหา คือ มีจุดเริ่มต้นที่ปัญหาแล้วพิจารณาย้อนไตร่ตรองถึงข้อมูล 3 ประเภท คือ 
ข้อมูลด้วยตนเองชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และข้อมูลวิชาการ  ต่อจากนั้นก็ลงมือกระท าถ้าหากสามารถท าให้ปัญหา
หายไป กระบวนการก็ยุติลง แต่หากบุคคลยังไม่พอใจแสดงว่ายังมีปัญหาอยู่ บุคคลก็จะเริ่มกระบวนการพิจารณาทางเลือก
ใหม่อีกครั้ง และกระบวนการนี้ยุติลงเมื่อบุคคลพอใจและมีความสุข 
สรุป ความหมายของ คิดเป็น   ได้ดังนี้ 
• การวิเคราะห์ปัญหาและแสวงหาค าตอบหรือทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาและดับทุกข์ 
• การคิดอย่างรอบคอบเพ่ือการแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลตนเอง ข้อมูลสังคมสิ่งแวดล้อมและข้อมูลวิชาการ 
เป้าหมายของ   คิดเป็น 
         เป้าหมายสุดท้ายของการเป็นคน คิดเป็น  คือความสุข คนเราจะมีความสุขเมื่อตัวเราและสังคมสิ่งแวดล้อมประสม
กลมกลืนกันอย่างราบรื่นทั้งทางด้านวัตถุ กายและใจ 
 แนวคิดหลักของ  คิดเป็น 
• มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความสุข 
• ความสุขที่ได้นั้นขึ้นอยู่กับการปรับตัวของแต่ละคนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามวิธีการของตนเอง 
• การตัดสินใจเป็นการคิดวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูล 3 ด้าน คือด้านตนเอง ด้านสังคม และด้านวิชาการ 
• ทุกคนคิดเป็น เท่าท่ีการคิดและตัดสินใจท าให้เราเป็นสุขไม่ท าให้ใครหรือสังคมเดือดร้อน 
 
คิดอย่างไรเรียกว่า  คิดเป็น 
           คิดเป็น  เป็นการคิดแบบพอเพียง พอประมาณ ไม่มาก ไม่น้อยเป็นทางสายกลาง สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผล 
พร้อมที่จะรับผลกระทบที่เกิดโดยมีความรอบรู้ในวิชาการท่ีเกี่ยวข้องอย่างรู้จริง สามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ได้      มี
คุณภาพใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวนั่นเอง เป็นการบูรณาการเอาการคิด การกระท า การแก้ปัญหา ความเหมาะสมและความพอดี มารวมไว้ในค าว่า  
คิดเป็น  คือ การคิดเป็นท าเป็นอย่างเหมาะสมตนเกิดความพอดี และแก้ปัญหาได้ด้วย 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เป็นคน  คิดเป็น 
         กระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญา  คิดเป็น  นี้ ผู้เรียนส าคัญที่สุดผู้สอนจะเป็นเพียงผู้จัดโอกาส จัดกระบวนการ 
จัดระบบข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้ กิจกรรมในการเรียนรู้อาจมีแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
1. กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์จากปัญหาและความต้องการของตนเอง 
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
3. เรียนรู้จากการอภิปรายถกเถียงในประเด็นที่เป็นปัญหา 
4. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม มีการใช้ข้อมูลหลาย ๆ ด้าน 
5. เรียนรู้จากวิถีชีวิตจริง จากการท างาน 
6. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการท าโครงงาน 
7. เรียนรู้จากการศึกษา กรณีตัวอย่างเพ่ือการแก้ปัญหาชุมชน 
8. ผู้เรียนต้องรู้จักใช้ข้อมูลที่ลึกซ่ึง ฝึกตัดสินใจด้วยระบบข้อมูลที่เพียงพอและเชื่อถือได้ 



 

9. น าเวทีชาวบ้านมาเป็นเครื่องมือส าคัญในกระบวนการคิดแก้ปัญหา 
10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจในการแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของข้อมูลตนเอง ชุมชนสิ่งแวดล้อม และวิชาการ 
ตัวอย่างการคิดเป็น 
        ปราชญ์ชาวบ้าน คุณลุงประยงค์ รณรงค์ แห่งชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตัวอย่างของบุคคลที่
เป็นรูปแบบของความหมาย  คิดเป็น  ได้อย่างดี ลุงประยงค์ จะมีความคิดที่เชื่อมโยง คิดแยกแยะ ชัดเจน เพ่ือหาทาง
เลือกที่ดีที่สุดในการน าไปปฏิบัติ และต้องทดลองความรู้ที่หามาได้ก่อนการยืนยันเสมอ แนวคิดเช่นนี้ท าให้ลุงประยงค์เป็น
แกนน าส าคัญที่ท าให้ชุมชนไม้เรียง เป็นชุมชนตัวอย่างหนึ่งที่เข้มแข็งมานาน พ่ึงพาตนเองได้อย่างเหมาะสมพอดีกับบริบท
ของตนเอง 
ตัวอย่าง การคิดเป็น  เรื่องถ้าคิดจะเลี้ยงหมู จะต้องพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ 

1. ตนเอง ว่ามีความพร้อมด้านทรัพยากรของตนเองเช่น เงินทุน สถานที่ ท าเล  แรงงาน ฯลฯ 
2. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม มีความขัดแย้ง หรือเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการหรือไม่ตลอดจนถึง ด้าน 

ความต้องการของชุมชน ฯลฯ 
             3. ด้านวิชาการ หมายถึงความรู้วิชาการทุกอย่างที่จ าเป็นต้องใช้ในการเลี้ยงหมู ว่าตนเองมีความรู้ 
พร้อมหรือ มีแหล่งใดที่จะสามารถหาเพื่อรู้หาได้หรือไม่ 

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยตนเอง พิจารณาความเป็นไปได้ แล้วจึงตัดสินใจ เลี้ยงหรือไม่เลี้ยง 
"กระบวนการคิดเพ่ือตัดสินใจ" ระบบนี้เรียกว่า "คิดเป็น" 
สรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้  คิดเป็น  นั้นคือ 

• ส ารวจปัญหาล าดับความส าคัญของปัญหาที่ต้องแก้ไขก่อนหลัง 
• แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการรวบรวมข้อมูล 
• วิเคราะห์ข้อมูล 
• สรุปตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่เหมาะสมที่สุด 
• น าไปปฏิบัติและตรวจสอบ 
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ใบความรู้ 
 เรื่อง บัหชีชาวบ้าน 

 
การท าบัญชีชาวบ้านเป็นการท าบัญชีอย่างง่าย  ด้วยวิธีการจดบันทึกรายรับ- รายจ่ายประจ าวันของครัวเรือน 

เพ่ือประโยชน์ ดังนี้  
1. ท าให้ทราบรายรับ รายจ่าย และหนี้สินของครัวเรือน  
- รายรับ คือ รายได้ของครอบครัวเป็นเงินหรือของมีค่าที่ได้รับจากการประกอบอาชีพหรือผลตอบแทนที่ได้รับ

จากการแลกเปลี่ยน เช่น เงินเดือน ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารรายได้จากการขายสิ่งของเหลือใช้ เป็นต้น หนี้สินเป็นเงิน
หรือของมีค่าที่ครัวเรือนได้รับจากแหล่งภายนอก โดยมีภาระที่ต้องชดใช้คืนในอนาคต เช่น การกู้ยืมเงินจากธนาคาร    
การกู้ยืมเงินจากเพ่ือนบ้าน การรับเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ต้องใช้คืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด การซื้อเงินผ่อน  

- รายจ่าย คือ ค่าใช้จ่ายของครอบครัว เช่น การเช่าซื้อและการซื้อสินทรัพย ์เป็นเงินเชื่อ เป็นต้น รายจ่าย     เป็น
เงินหรือของมีค่าที่จ่ายออกไปเพื่อให้ได้สิ่งของหรือบริการ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าอาหาร เป็นต้น 
  2. ท าให้ทราบว่าครัวเรือนมีเงินคงเหลือเท่าใดในแต่ละวัน  โดยการน ารายจ่ายหักลบจากรายได้ 

3. น าข้อมูลจากการจัดท าบัญชีครัวเรือนมาใช้ในการบริหารจัดการเงิน  จัดล าดับความส าคัญของรายจ่าย      
และวางแผนการใช้จ่าย ว่ารายจ่ายใดมีความจ าเป็น รายจ่ายใดไม่มีความจ าเป็นสามารถตัดออกได้ 
  



 

ใบงานที่   1 
 

ค าสั่ง  ให้ผู้เรียนตอบค าถามในหัวข้อต่อไปนี้ตามความเข้าใจของท่าน 
 
1. จงอธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความเข้าใจของท่านโดยละเอียด 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ............................................................................ ....... 
........................................................................................................................................ ................................. 
2.  บัญชีครัวเรือนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญอย่างไร 
............................................................................................................................. ............................................ 
................................................................................................................................................. ........................ 
.......................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
................................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ ...................................................... 
 
 
 
 
 
  



 

ใบงานที่  2 
 

ค าสั่ง  ให้ผู้เรียนบันทึกรายการบัญชีประจ าเดือนมกราคม  2558  ของนายมานะ  อุตสาหะ   
         ในสมุดบัญชีตามโจทย์ที่ก าหนดให้  ดังนี้ 

 
นายมานะ  อุตสาหะ  ท างานบริษัทแห่งหนึ่ง  มีภรรยา  1  คน  ลูก  2  คน  มีรายได้เดือนละ  10,300  บาท  

วันที่  3  มกราคม   ซื้อของใช้เข้าบ้าน  950  บาท  วันที่  5  มกราคม  ซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่  275  บาท  วันที่  6  
มกราคม  จ่ายค่าขนนมให้ลูกไปโรงเรียน 2  คน  250  บาท  วันที่  6  มกราคม  ขายกระดาษได้เงิน 125 บาท  วันที่  
10  มกราคม  พ่อซื้อเหล้า  450  บาท  ซื้อหวย  200  บาท  วันที่  14  มกราคม  จ่ายค่าขนนมให้ลูกไปโรงเรียน 2  
คน  250  บาท  วันที่  16   มกราคม  ซื้อของใช้ในครัว  320  บาท วันที่  17  มีนาคม  พาครอบครัวไปดูหนัง   500  
บาทและจ่ายค่าบัตรเติมเงินให้ลูก  500 บาท  วันที่  28  จ่ายค่าไฟฟ้า  280  บาท ค่าเครื่องดื่ม  350  บาท  
  



 

แบบทดสอบ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
ค าสั่ง ให้ใช้เมาส์คลิกในวงกลมหน้าตัวเลือกที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว 
1. ข้อใดอธิบายถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องที่สุด 
     ก.  แนวคิดนี้ใช้ได้เฉพาะเกษตรกรเท่านั้น 
     ข.  ความพอเพียง คือ การรู้จักคิด พอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่ 
     ค.  ความพอเพียง หมายถึง พออยู่ พอกิน พอใช้ และไม่พ่ึงพาผู้อื่น 
     ง . ความพอเพียง คือ การพอมี พอกินส าหรับตนเอง และครอบครัว 
2. ข้อใดต่อไปนี้ ควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศตกต่ า 
     ก.  นิตยา สั่งจองรถยนต์รุ่นใหม่ที่น าเข้ามาจากยุโรป 
     ข.  จันทิมา นั่งรถประจ าทางมาท างานแทนการขับรถส่วนตัว 
     ค.  สาวิตร ีเดินทางไปพักผ่อนต่างประเทศเป็นประจ าทุกเดือน 
     ง.  พรรณทิภา สั่งซื้อเครื่องส าอางของต่างประเทศทางอินเตอร์เน็ต 
3. นายสมศักดิ์ อายุ ๔๕ ปี ถูกบริษัทจ้างให้ออกจากงาน พร้อมทั้งให้เงินสดจ านวนหนึ่ง ถ้านักเรียนเป็นสมศักดิ์ จะท า
อย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
     ก.  เปิดร้านขายของช า 
     ข.  น าเงินไปลงทุนในตลาดหุ้น 
     ค.  น าเงินไปซื้อรถใหม่ป้ายแดง 
     ง.  น าเงินไปฝากธนาคารเพ่ือกินดอกเบี้ย 
4. ทฤษฎีใหม่ หมายถึงอะไร 
     ก.  หลักการบริหารประเทศแบบใหม่ 
     ข.  หลักการบริหารเศรษฐกิจแบบใหม่ 
     ค.  หลักการบริหารจัดการที่ดิน และน้ าเพ่ือการเกษตร 
     ง.  หลักการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมการเกษตร 
5. หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส าคัญที่สุด คืออะไร 
     ก.  การจัดการ 
     ข.  การพึ่งตนเอง 
     ค.  การวมกลุ่มของชาวบ้าน 
     ง.  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และความสามัคคี 
 
6. ตามหลักทฤษฎีใหม่ ขั้นตอนสุดท้าย คืออะไร 
     ก.  การด าเนินธุรกิจชุมชน 
      ข.  การผลิตที่พึ่งพาตนเอง 
     ค.  การด าเนินธุรกิจระดับชาติ 
     ง.  การรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ 
 
 



 

7. ข้อใด มิใช่ การจัดแบ่งพ้ืนที่การเกษตรตามวิธีการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
     ก.  สระน้ า 
     ข.  พื้นที่อยู่อาศัย 
     ค.  พื้นที่อุตสาหกรรม 
     ง.  พ้ืนที่ท าไร่ท าสวน 
8. อัตราส่วนการแบ่งพ้ืนที่การเกษตรทฤษฎีใหม่ คือข้อใด 
     ก.  ๑๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ 
     ข.  ๓๐ : ๑๐ : ๓๐ : ๓๐  
     ค.  ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ : ๓๐  
     ง.  ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ 
9. นักเรียนสามารถน าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนย่างไร 
     ก.  เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นส าคัญ 
     ข.  ไม่ท าความเดือดร้อนให้บุคคลอื่น 
     ค.  ปฏิบัติตนในลักษณะการพออยู่พอกิน 
     ง.  ถูกทุกข้อ 
10. ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิต และการพัฒนาประเทศ ควรยึดหลักใด 
     ก.  อิทธิบาท ๔ 
     ข.  สังคหวัตถุ ๔ 
     ค.  ทางสายกลาง 
     ง.  หิริ - โอตตัปปะ 
11. ในการด ารงชีวิต นักเรียนต้องด าเนินการอย่างไรจึงจะเหมาะสม และดีท่ีสุด 
     ก.  การพ่ึงตนเอง 
     ข.  การพึ่งบิดามารดา 
     ค.  การให้ผู้อ่ืนช่วยเหลือ 
     ง.  คอยพระเจ้าประทานให้ 
12. สิ่งใดเป็นเป้าหมายส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ก.  ความหรูหรา 
     ข.  ความฟุ่มเฟือย 
     ค.  ความอยู่ดีกินดี 
     ง.  ความเป็นเอกภาพ 
13. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาในการด ารงชีวิตของคนกลุ่มใด 
     ก.  นักเรียน 
     ข.  เกษตรกร 
     ค.  ข้าราชการ 
     ง.  ทุกกลุ่มอาชีพ 
 
 



 

14. แนวความคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชด าริในพระมหากษัตริย์พระองค์ใด 
     ก.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
     ข.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
     ค.  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
     ง.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
15. การผลิตและการบริโภคในข้อใดเป็นไปตามแนวทางพระราชด าริ "เศรษฐกิจพอเพียง" มากที่สุด 
     ก.  การผลิต การบริโภคสินค้า และบริการที่ผลิตขึ้นจากทรัพยากรในประเทศ 
     ข.  การผลิตสินค้าและบริการให้เพียงพอแก่การบริโภคของประชาชนในประเทศ 
     ค.  การบริโภคสินค้า และบริการเฉพาะที่ผลิตในประเทศและเท่าท่ีมีอยู่ในประเทศ 
     ง.  การผลิตเฉพาะสินค้าเกษตรกรรมออกจ าหน่ายให้เพียงพอแก่การบริโภคในประเทศ 
16. ข้อใด มิใช่ หลักการของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
     ก.  การพ่ึงตนเอง 
     ข.  การอยู่อย่างสันโดษ 
     ค.  การรวมกลุ่มของชาวบ้าน 
     ง.  ความสามัคคี และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
17. แนวทางปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดที่นักเรียนควรยึดเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
     ก.  ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต 
     ข.  น าทรัพยากรมาใช้อย่างรู้คุณค่า 
     ค.  ใช้ความรู้ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ง.มีความประหยัด ลดความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีวิต 
18. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับใด 
     ก.  ฉบับที ่๖ 
     ข.  ฉบับที่ ๗  
     ค.  ฉบับที่ ๘ 
     ง.  ฉบับที่ ๑๐ 
19. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดหลักตรงกับส านวนไทยในข้อใด 
     ก.  น้ าขึ้นให้รีบตัก 
     ข.  ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม 
     ค.  ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน 
     ง.  เงินคืองานบันดาลสุข 
20. การเกษตรกรรมวิธีใดที่สนับสนุนแนวคิดทฤษฎีใหม่มากท่ีสุด 
     ก.  การปลูกพืชหมุนเวียน 
     ข.  การเลี้ยงปลาในกระชัง 
     ค.  การปลูกพืชแบบขั้นบันได 
     ง.  การเกษตรแบบผสมผสาน 

เฉลย      1. ค 2.ข 3.ก 4.ค 5.ข 6.ก 7.ค 8.ง 9.ง 10.ค 

 11.ก 12.ค 13.ง 14.ง 15.ก 16.ข 17.ง 18.ง 19.ค 20.ง 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการเรียน รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31003 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                                                      สาระการด าเนินชีวิต หน่วยการเรียนรู้  เรื่องชุมชนพอพียง                   ครั้งที่  2  ศึกษาด้วยตนเอง 
 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดแผนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดผล/
ประเมินผล 

2. ชุมชนพอเพียง  1. อธิบายความหมาย 
ความส าคัญ และการบริหาร
จัดการชุมชน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. วิเคราะห์กระบวนการ เทคนิค
การบริหารจัดการชุมชนและ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
อย่างสมดุลพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน 

1. ความหมาย ความส าคัญการ
บริหารจัดการชุมชน 
2. การบริหารจัดการชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. กระบวนการ เทคนิคการ
บริหารจัดการชุมชน 
 
 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสาาพปญหหาการ
เรียนรู้ 
-  ครสูนทนากับผู้เรียนถึงวิธี
การศึกษาด้วยตนเองและให้ผู้เรียน
ไปค้นคว้าในหัวข้อ 
-  การบริหารจัดการชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดใน
ชุมชนและการน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา
คนว่างงาน  ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ส่ือ 
- หนังสือ  
- รูปภาพ  ซีดี 
- ใบความรู้ 
- แผ่นพับแผ่นปลิว 
- อินเตอร์เน็ต  
แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องสมุด 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
- ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ใบงาน 
2.  บันทึกการ
เรียนรู้ 
3. แบบทดสอบ 
(ให้ครูผู้จัดออกเอง) 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดแผนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดผล/
ประเมินผล 

   ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูลและ
จัดการเรียนรู ้
- ครูบอกถึงแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ใน
การศึกษาหาข้อมูล 
- ครูมอบหมายงานให้ผู้เรียนไป
ศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่ก าหนด
และจดบันทึก 
 
ขั้นที่ 3  การปฏิบัติและการ
น าไปใช้ 
- สรุปผลการศึกษาค้นค้าและ
จัดท าเป็นรายงานส่งตามก าหนด 
- ท าใบงาน 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการ
เรียนรู้ 
- รายงาน 
- บันทึกการเรียนรู้- แบบทดสอบ 

  

 



 

ใบความรู้ 
 

เรื่อง ความเป็นมา และความหมาย 
 

แนวคิดการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนมีความส าคัญ  สืบเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก
ประเทศของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมและระบบเศรษฐกิจโลกของประเทศทาง
ตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา ที่เน้นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เสรีนิยม หรือบริโภคนิยม ที่ให้ความส าคัญกับวัตถุ 
เงินตรา ประสิทธิภาพ ก าไร ความรวดเร็ว การต่อสู้แข่งขัน ผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเน้นความเจริญก้าวหน้า การขยาย
ตลาด และการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ิมมากข้ึน ๆ แนวคิดดังกล่าวนี้ได้เข้า
มามีอิทธิพลต่อแนวคิด แนวทางการพัฒนา และแนวทางการบริหารจัดการภายในประเทศและในชุมชนของไทยที่ผ่านมา 
ตัวอย่างเช่น ในปี 2517 ช่วงกลางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) และ
ในช่วงปี พ.ศ. 2530-2539 ขณะนั้นเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวในอัตราที่สูงตามแนวคิดของระบบทุนนิยมดังกล่าว  
และประมาณปี 2540 ระบบเศรษฐกิจของไทยเสียหายอย่างมหาศาล ในส่วนของประชาชนบางส่วนยังคงมีความโลภ 
บริโภคอย่างฟุ่มเฟือย ตกอยู่ในภาวะหนี้สินอย่างถอนตัวไม่ออก และขาดหลักพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตได้อย่างมั่นคง ท าให้
ถูกน าไปสู่การกระท าท่ีเบียดเบียนกันได้ง่ายมากขึ้น ประกอบกับปัจจัยภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนในทุก
ชุมชนจ านวนไม่น้อยได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฟุ่มเฟือยและต่อเนื่อง  ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมสภาพ เสื่อมสลาย หรือถกูท าลายเป็นจ านวนมาก โดยบางอย่างหมดสิ้นไปและไม่อาจหาทดแทนได้ อาจเปรียบเทียบ
ได้ว่า ประชาชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 ส่วน ขณะที่ท านุบ ารุงได้เพียง 1 ส่วน หากปล่อยให้แนวคิด 
แนวทางการพัฒนา และแนวทางการบริหารจัดการภายในประเทศของไทยยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป  ประเทศชาติและ
ประชาชนย่อมได้รับความเสียหายและเดือดร้อนเพ่ิมมากข้ึน ๆ กล่าวคือ ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าแบบกระจุกตัวเฉพาะ
บางพ้ืนที่บางชุมชนโดยไม่กระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่หรือชุมชนอื่นด้วยอย่างสมดุล เกิดการต่อสู้แข่งขันเพ่ือสร้างความ
ร่ ารวยอย่างเกินความจ าเป็น เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน และระบบทุนนิยมยังท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้หมดสิ้นไป เสื่อมสลาย ด้อยคุณภาพ หรือใช้อย่างไม่คุ้มค่าเป็นจ านวนมหาศาลเพ่ือ
น าทรัพยากร ธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ท าให้เหลือและปล่อยทิ้งกากพิษสารพิษออกมาจาก
ปลายทางของการผลิตเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ของชุมชนสูญเสียความสมดุลและเกิดภัยธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น  
ในส่วนของประชาชนต้องเผชิญกับความเดือดร้อนทุกข์ยาก  เช่น ประชาชนขาดคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 
ครอบครัวและชุมชนแตกแยก เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันต้องต่อสู้ดิ้นรนและแสวงหาเกินความจ าเป็น  รวมทั้งเกิดการ
แย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประชาชนและชุมชนเพ่ิมมากขึ้นด้วย  ผนวกกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศหรือแนวทางการบริหารจัดการภายในประเทศและในชุมชนที่ผ่านมายังไม่ประสบผลส าเร็จมากเท่าท่ีควร  

สาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในประเทศท่ีมีความสัมพันธ์กันได้สร้างความเสียหายและเดือดร้อน
แก่ประเทศชาติและชุมชนข้างต้น ได้น ามาสู่การเกิดหรือการน าเสนอแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการตามแนวทาง 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ส าหรับในที่นี้เรียกว่า การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                      โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริที่จะเห็นการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นเพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร  
จัดการหรือการพัฒนาประเทศชาติและชุมชนไทย พร้อมกับคาดหวังให้ประชาชนยึดถือการบริหารจัดการและการด าเนิน
ชีวิตตามแนวทางนี้เป็นหลักพ้ืนฐาน อันจะน าไปสู่จุดหมายปลายทางส าคัญ คือ ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
โดยประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน รวมทั้งประชาชนในชาติทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน  



 

ความเป็นมาของแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีสาเหตุจากปญจจัยาายนอก
และาายในประเทศ  
ปญจจัยาายนอก ปญจจัยาายใน  

แนวคิดและระบบเศรษฐกิจโลกแบบ ประชาชนบางส่วนโลภ บริโภคอย่างทุนนิยม เสรีนิยม และบริโภคนิยมของ
ฟุ่มเฟือย รวมทั้งใช้ ท าให้เสื่อมสลายและเหตุตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อแนวคิด  ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และแนวทางการบริหารจัดการภายใน อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งแนวทางการบริหาร ประเทศและในชุมชนของ
ไทย จัดการที่ผ่านมาไม่ส าเร็จเท่าที่ควรประเทศชาติและประชาชนได้รับความเสียหายเดือดร้อน  เช่น เกิดความเจริญ
แบบกระจุกตัว ผล เกิดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน (เกิดปัญหา) เช่น ขาดคุณธรรม 
ครอบครัวแตกแยก ต้องต่อสู้ดิ้นรนเกินความจ าเป็น  
แนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการ เกิดแนวคิด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทาง เพ่ือน ามาใช้ใน
ประเทศชาติและชุมชนไทย การบริหารจัดการ ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ประเทศชาติมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน รวมทั้ง จุดหมาย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ปลายทาง
ส าคัญ   

ส าหรับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง อธิบายได้ว่า ค าว่า เศรษฐกิจพอเพียง  มิได้เน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
เพียงด้านเดียว แต่ในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงานของประชาชนและชุมชนทุกระดับจะต้องพอเพียงในทุกด้าน  ไม่ว่า
จะเป็นด้านวัตถุและจิตใจ หรือด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและการบริหาร โดยค าว่า ความพอเพียง 
หมายถึง ทางสายกลางที่มีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ ซึ่งไม่อาจขาดประการใดประการหนึ่ง ดังนี้  

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ กินอยู่ใช้แต่เพียงพอดีตามก าลังความสามารถ ไม่ฟุ่มเฟือย  

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล           
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ  

3. การมีาูมิคุ้มกัน หมายถึง การสร้างหรือเตรียมตัวด้วยการหาข้อมูลข่าวสารหรือศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือให้
มีพ้ืนฐานหรือมีความพร้อมมากเพียงพอที่จะรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล้และไกลด้วยความไม่ประมาท ทั้งนี้ ในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงานของประชาชนและชุมชนต้องอาศัย
ความรู้และ คุณธรรมควบคู่กันไปด้วย โดยความรู้จะต้องประกอบด้วยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังที่
จะน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการคิดหรือการวางแผนและการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ส่วนคุณธรรมนั้น เป็นการเสริมสร้าง
พ้ืนฐานจิตใจของประชาชนในชุมชน ซึ่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคลากรในทุกภาคทุกระดับให้มีส านึกในเรื่องความ
ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน ความเพียร และมีสติปัญญาในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

 



 

ใบความรู้ 
 

เรื่อง  การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
 

นับแต่นี้ไป เป็นที่น่ายินดีว่าชุมชนไทยทุกระดับและทุกวงการจะกล่าวถึง เศรษฐกิจพอเพียง  กันอย่างกว้างขวาง  
ค านี้อาจเข้ามาแทนที่เศรษฐกิจแบบค้าขาย  เศรษฐกิจที่เน้นความเจริญเติบโตและเศรษฐกิจยิ่งมากยิ่งดี  บทความนี้เขียน
ขึ้นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการพิจารณาศึกษา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาจเรียกว่า หลักหรือแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง แต่ในที่นี้ขอเรียกว่า  การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใน  4 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความหมายของ
การบริหารจัดการ (2) ความส าคัญ ความเป็นมา และความหมาย  (3) หลักการส าคัญของการบริหารจัดการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน และ (4) บทสรุป  
 
ความหมายของการบริหารจัดการ  
 

แนวทางการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่บุคลากรและหน่วยงานภาครัฐน ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา 
หรือสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขและการกินอยู่แต่เพียงพอดีให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ  อาจเรียกว่า การพัฒนา       
การบริหาร  การจัดการ หรือการบริหารจัดการ  ก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ของประเทศ ยุคสมัย และผู้น ารัฐบาล เช่น   
ในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความส าคัญกับค าว่า การพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การพัฒนาชนบท อีกทั้งในสมัยนั้นได้มีการจัดแบ่งประเทศทั้งหลายในโลกออกเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่
ก าลังพัฒนา โดยไทยถูกจัดเป็นประเทศท่ีก าลังพัฒนาประเทศหนึ่ง ขณะที่สมัย พ.ต.ท. ทักษณิ ชินวัตร ด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรี ได้น าค าว่า การบริหารจัดการ มาใช้ โดยส่วนหนึ่งน ามาจากแนวคิดผู้บริหารสูงสุด หรือ ซีอีโอ            ของ
ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจมาปรับใช้ในภาครัฐหรือในวงราชการ  โดยมุ่งหวังให้การบริหารราชการเกิดความรวดเร็ว  ลด
ขั้นตอนและลดพิธีการที่ไม่จ าเป็น รวมทั้งจูงใจด้วยการให้รางวัลตอบแทน เป็นต้น เพ่ือช่วยเพิ่มความเข้าใจการจัดการมาก
ขึ้น จึงขอน าความหมายค าว่า การจัดการ และการบริหารจัดการ มาแสดงไว้ด้วย เช่น  
1. สมพงศ์ เกษมสิน ในปี พ.ศ. 2523 กล่าวไว้ว่า การจัดการ นิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการด าเนินการ
ตามนโยบายที่ก าหนดไว้  
2. ธงชัย สันติวงษ์ ในปี พ.ศ. 2543 กล่าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ 3 ด้าน คือ  

2.1 ในด้านที่เป็นผู้น าหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้น าภายในองค์การ  

2.2 ในด้านของภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์การ 
และการประสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  

2.3 ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องท าให้งานต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วย
การอาศัยบุคคลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน   
3. วิรัช วิรัชนิาาวรรณ กล่าวไว้ว่า  การบริหารจัดการ การบริหารการพัฒนา  แม้กระทั่งการบริหารการบริการ  แต่ละ
ค ามีความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย 3 ส่วน คือ หนึ่ง ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการ
บริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ น ามาใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการ สอง มีกระบวนการบริหารงานหรือกระบวนการบริหารจัดการที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การ
คิด หรือการวางแผน  การลงมือปฏิบัติงาน  และการประเมินผลและ สาม มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไป
ในทิศทางท่ีท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมข้ึน ส าหรับส่วนที่



 

แตกต่างกัน คือ แต่ละค ามีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริหารจัดการเน้นเรื่องการน าแนวคิดการจัดการของภาคเอกชน
เข้ามาใช้ในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลก าไร การแข่งขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจูงใจ
ด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ เป็นต้น ในขณะที่การบริหารการพัฒนาให้ความส าคัญเรื่องการ
บริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหารการบริการ
เน้นเรื่องการอ านวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน  

จากความหมายของค าต่าง ๆ ข้างต้น ท าให้สรุปได้ว่า โดยทั่วไป ค าว่า การบริหาร การจัดการ และการบริหาร
จัดการ มีความหมายใกล้เคียงกันและอาจน ามาใช้แทนกันได้ ค าว่า การบริหาร ส่วนใหญ่ใช้ในภาครัฐหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ ขณะที่ค าว่า การจัดการ นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือมุ่งแสวงหาก าไร   
หรือก าไรสูงสุด โดยผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้  เช่นนี้ จึงแตกต่างจาก
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการสาธารณะทั้งหลาย  แก่ประชาชน  

ส าหรับในที่นี้ ใช้ ค าว่า การบริหารจัดการ ซึ่งหมายถึง แนวทางการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของ
บุคลากรและหน่วยงานทุกภาค ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคที่ไม่สังกัดภาครัฐ และภาคประชาชน 
น ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือสร้างความสุขความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ประชาชนและ
ประเทศชาติด้วย ค าว่าการบริหารจัดการนั้นอาจมองในลักษณะที่เป็น กระบวนการ ซึ่งหมายถึง การมีขั้นตอนในการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบก็ได้ กล่าวคือ หากการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับคน 
สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น (1) การจัดการนโยบาย  (2) การจัดการอ านาจหน้าที่  (3) การ
จัดการคุณธรรม (4) การจัดการที่เกี่ยวข้องกับสังคม (5) การวางแผน (6) การจัดองค์การ  (7) การจัดการทรัพยากร
มนุษย์  (8) การอ านวยการ (9) การประสานงาน  (10) การรายงาน  และ (11) การงบประมาณ  เช่นนี้ เป็นการน า 
กระบวนการบริหารจัดการ หรือ  ปญจจัยที่มีส่วนส าคัหต่อการบริหารจัดการ  ที่เรียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ 6 แต่ละตัว
มาเป็นแนวทางในการให้ความหมายของการบริหารจัดการด้วย  อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ หากการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ของบุคลากรและหน่วยงานทุกภาคที่เกี่ยวข้องกับ คน สิ่งของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ 
เช่น (1) คน (Man) (2) เงิน (Money) (3) วัสดุอุปกรณ์ (Material) (4) การจัดการทั่วไป (Management) และ (5) 
คุณธรรม (Morality) เช่นนี้ เป็นการน า ปญจจัยที่มีส่วนส าคัหต่อการบริหารจัดการ ที่เรียกว่า 5M แต่ละตัวมาเป็น
แนวทางในการให้ความหมายการบริหารจัดการ นอกจากนี ้ยังอาจน าปัจจัยอื่นมาใช้เป็นแนวทางในการให้ความหมายของ
การบริหารจัดการได้อีก เป็นต้นว่า 3M ซึ่งประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) และการจัดการทั่วไป (Management) 
และ 5  ป ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ การให้ความหมายตาม
ตัวอย่างข้างต้นนี้ เป็นการน าหลักวิชาการด้านการบริหารจัดการ คือ กระบวนการบริหารจัดการ และ ปญจจัยที่มีส่วน
ส าคัหต่อการบริหารจัดการ มาใช้เป็นแนวทางในการให้ความหมายซึ่งน่าจะมีส่วนท าให้การให้ความหมายค าว่าการ
บริหารจัดการเช่นนี้ครอบคลุมเนื้อหาสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ชัดเจน  เข้าใจได้ง่าย เป็นวิชาการ และมี
กรอบแนวคิดด้วย  
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบความรู้   
เรื่อง  กระบวนการพัฒนาชุมชน 

 
กระบวนการพัฒนาชุมชน 
 
                 กระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงคนและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบหรือเป็น
ขั้นตอนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นักพัฒนาชุมชนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการพัฒนาชุมชน และน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาชุมชนขึ้นให้ได้ 
กระบวนการพัฒนาชุมชน อาจแบ่งได้เป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การศึกษาชุมชน หรือชุมชนศึกษา 
2. การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 
3. การจัดล าดับความต้องการและปัญหาชุมชน 
4. การวางแผนปัญหาในลักษณะของโครงการ 
5. การพิจารณาวิธีด าเนินงาน 
6. การด าเนินงาน 
7. การประเมินผลงาน 
8. การทบทวนเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 
ขั้นที่  1  การศึกษาชุมชน (Community Study)  ความหมายของการศึกษาชุมชน  
                การศึกษาชุมชน หมายถึง การส ารวจและศึกษาวิเคราะห์หาความจริงในสภาวะของ สังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม ความต้องการ และปัญหาในชุมชนนั้น ๆ เพ่ือที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น อันจะเป็น
ประโยชน์ในการด ารงชีวิตของประชาชนในชุมชนต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการศึกษาชุมชน  การศึกษาชุมชนมีความมุ่งหมายดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือทราบความต้องการต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อจะได้หาทางตอบสนองความต้องการต่อไป 
2. เพ่ือทราบปัญหาต่าง ๆ และได้ร่วมกันคิดวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป 
3. เพ่ือทราบถึงแหล่งวิชาในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยากรและสถาบันต่าง ๆ ของชุมชนเพ่ือน าสิ่งเหล่านี้มาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป 
4. เพ่ือทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับชุมชน อันจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงส่งเสริมให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีขึ้น 
5. เพ่ือศึกษาสภาวะทางเศรษฐ์สังคม (Socio - Economic) สวัสดิภาพของสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ การบริโภคและ
อุปโภค ซึ่งจะได้หาทางบริการจัดหาอุปกรณ์และวิธีปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
6. เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อ เจตคติ ขนมธรรมเนียมประเพณี การนันทนาการของประชาชนในชุมชน ซึ่งจะได้
หาทางสนับสนุน ปรับปรุง ส่งเสริมให้เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 
ประเาทของการศึกษาชุมชน การศึกษาชุมชนมี 2 ประเภทคือ  
1. การศึกษาเฉพาะด้าน (Topical Community Study) เป็นการศึกษาชุมชนในด้านใดด้านหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เท่านั้น เช่น สุขภาพอนามัย การศึกษา การเกษตร เป็นต้น 



 

2. การศึกษาทั่ว ๆ ไป () เป็นการศึกษาชุมชนอย่างกว้างขวางหรือหลาย ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กัน 
หลักในการศึกษาชุมชน  ในการศึกษาชุมชน ควรยึดถือหลักบางประการ  คือ 
1. ต้องศึกษาต่อเนื่องกันไปตลอดเวลา 
2. ใช้วิธีการหลาย ๆ วิธีและทดลองท าหลาย ๆ ครั้ง 
3. ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มจากการตั้งจุดมุ่งหมาย การวางโครงการการลงมือกระท าและการประเมินผลตามล าดับ 
4. ใช้หลักฐาน วัสดุ อุปกรณ์อย่างเพียงพอ และใช้อุเบกขาในการพิจารณา 
5. สร้างความรู้สึกและความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ที่จะศึกษา เพราะมีโอกาสได้ข้อมูลที่แท้จริงได้มากข้ึน 
 
วิธีการศึกษาชุมชน  ในการศึกษาชุมชนสามารถกระท าได้หลายวิธีการ  ดังนี้ 
1. การสังเกต 
2. การแจงนับจ านวนแบบสมบูรณ์ 
3. การสุ่มตัวอย่าง 
4. การสัมภาษณ์ 
5. การใช้แบบสอบถาม 
6. การใช้สถิติต่าง ๆ  
7. การศึกษารายกรณี 
8. การส ารวจ 
9. การศึกษาจากผู้รู้และแหล่งวิชาต่าง ๆ  
 
ขั้นที่  2  การวิเคราะห์ปญหหาชุมชน   
                การพัฒนาชุมชนโดยแท้จริงแล้วก็คือ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเอง ดังนั้นการวิเคราะห์ปัญหา
ชุมชน จึงเป็นขั้นตอนส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่งที่ต้องกระท า ซึ่งโดยทั่วไป ปัญหาชุมชนมี 4 ลักษณะ คือ 
1. ปัญหาเกี่ยวกับอาชีพและรายได้ 
2. ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
3. ปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ 
4. ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาและวัฒนธรรม 
 
ปัญหาเหล่านี้อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 
1. ปัญหาที่ชุมชนสามารถแก้ไขได้เองโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชน 
2. ปัญหาที่ชุมชนไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องขอความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชน 
 
ประโยชน์ของการวิเคราะห์ปญหหาชุมชน  การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน มีประโยชน์หลายประการ คือ 
1. เป็นแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหาแต่ละปัญหา ตามขีดความสามารถของชุมชน 
2. ท าให้ทราบว่าปัญหาใดแก้ไขได้ง่าย ปัญหาใดแก้ไขได้ยากสามารถเลือกด าเนินการได้ก่อนหลังตามล าดับ 
3. เป็นการเตรียมการส าหรับการแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า ในขั้นปฏิบัติการสามารถด าเนินไปได้ด้วยด้วย 
4. เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง เพราะการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนนั้นเป็นการเชื่อมโยงปัญหา
ทั้งหมดเอาไว้ในทุกแง่มุม 
 



 

 ขั้นที่  3  การจัดล าดับความต้องการและปญหหาชุมชน 
              เมื่อท าการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนเรียบร้อยแล้วก็น าปัญหาเหล่านั้นมาจัดล าดับความส าคัญเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการลงมือแก้ไขต่อไป  การจัดล าดับความต้องการและปัญหาชุมชน มีหลักในการด าเนินการดังนี้ 
1. ปัญหาที่ชุมชนส่วนรวม ได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุด ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ติดตามมา ควรเป็น
ปัญหาที่มีความส าคัญมาก 
2. ปัญหาที่เมื่อแก้ไขแล้วน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ ได้ง่ายขึ้น ควรเป็นปัญหาที่มีความส าคัญมาก 
3. ปัญหาที่อยู่ในขีดความสามารถของประชาชนที่จะแก้ไขได้ควรเป็นปัญหาที่มีความส าคัญมาก 
 
ประโยชน์ของการจัดล าดับความต้องการและปญหหาชุมชน  การจัดล าดับความต้องการและปัญหาชุมชนมีประโยชน์ 
ดังต่อไปนี้ 
1. ท าให้ทราบว่าปัญหาใดชุมชนเดือดร้อนมากท่ีสุด และต้องรีบแก้ไขก่อนปัญหาอ่ืน ๆ  
2. ในชุมชนจะประสบปัญหามากมายหลายปัญหาจนไม่อาจท าการแก้ไขไปพร้อม ๆ กันได้ การจัดล าดับก่อนหลังจะเป็น
แนวทางในการแก้ไขได้เป็นอย่างดี 
3. ท าให้ทราบถึงความเก่ียวพันกันของแต่ละปัญหา ถ้าน าไปแก้ไขพร้อม ๆ กันได้ก็จะไม่เสียเวลา 
4. เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมดของชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 
 ขั้นที่  4  การวางแผนแก้ปญหหาในลักษณะของโครงการ 
               การวางแผนหรือการวางโครงการในงานพัฒนาชุมชน หมายถึงกระบวนการเกี่ยวกับการก าหนดวัตถุประสงค์
ในการด าเนินการ บริหาร และก าหนดวิถีทางส าหรับปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีการ
ล าดับความคิดในการด าเนินงานที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันว่าควรจะท าอะไร เมื่อไร ใครเป็นผู้ท า ท าที่ไหน ท าไมจึงเลือกวิธี
ด าเนินงานเช่นนั้น ตลอดจนการฝึกอบรมให้ประชาชนได้เข้าใจวิธีการจัดสรร มอบหมายงานให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องได้
ทราบบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ทั้งยังเป็นการคาดการณ์ว่าในอนาคตควรจะด าเนินงานอย่างไรได้อีกด้วย    
หลักในการวางแผนโครงการในงานพัฒนาชุมชน  ในการวางแผนโครงการเพื่อด าเนินงานพัฒนาชุมชน มีหลักการที่ 
ส าคัญ  ดังนี้ 
1. การวางแผนโครงการเป็นผลจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ ความต้องการและ
ปัญหาของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ 
2. ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการของประชาชนในชุมชน โดยการด าเนินงาน ต้องเป็นไปตามล าดับความส าคัญของ
ปัญหาในชุมชนนั้น ๆ อีกด้วย 
3. การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาในชุมชน ต้องพิจารณาถึงจ านวนประชาชนผู้เกี่ยวข้อง ความสนใจและต้องการของ
บุคคลในแต่ละครอบครัว 
4. ต้องมีความสอดคล้องกับค่านิยม ความเชื่อ ข้อห้ามของประชาชนในชุมชน 
5. ต้องเริ่มจากสิ่งที่ประชาชนมีอยู่และสิ่งที่ประชาชนรู้อยู่แล้ว 
6. วัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับความสนใจ ความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน 
7. ต้องมีแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบแบบแผน 
8. ต้องเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
9. ต้องอาศัยความร่วมมือประสานงานในการปฏิบัติร่วมกับองค์กรต่าง ๆ และผู้น าในชุมชน 
10. ต้องบ่งชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการประเมินผลได้เป็นอย่างดี 
 



 

ขั้นตอนของการวางแผนโครงการในงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ได้ก าหนดขั้นตอนของการวางแผน
โครงการเอาไว้ 5 ขั้นตอน  ดังนี้ 
1. การแสวงหาข้อเท็จจริง 
2. การเผยแพร่ความคิดต่อบุคคลอื่น ๆ ในชุมชนเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุน 
3. การจัดท าแผนและโครงการตามความเหมาะสม โดยทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน 
4. การลงมือปฏิบัติงานตามแผนและโครงการที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ 
5. การติดตามและประเมินผล 
 
ลักษณะของแผนงานและโครงการที่ดี  แผนและโครงการที่ดีควรมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นแผนและโครงการที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามสถานการณ์ที่มีอยู่ 
2. ได้คัดเลือกปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน 
3. มีวัตถุประสงค์ และวิธีด าเนินงานอันเป็นที่พึงพอใจของประชาชนในชุมชน 
4. มีลักษณะถาวรแต่ยืดหยุ่นได้ 
5. ต้องมีดุลแห่งความต้องการ 
6. มีแผนปฏิบัติงานในรายละเอียด 
7. มีลักษณะเป็นกระบวนการต่อเนื่อง 
8. มีลักษณะเป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชนในชุมชน 
9. มีลักษณะกระบวนการประสานงาน 
10. ต้องก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติไว้ 
 
 ขั้นที่  5  การพิจารณาวิธีด าเนินงาน   
                ในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนนั้นมีวิธีด าเนินงานอยู่ในรูปของแผนและโครงการนักพัฒนาชุมชน จะต้อง
พิจารณาแผนและโครงการใน 3 ประเด็นส าคัญ คือ 
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของโครงการ โครงการที่จะใช้ด าเนินงานพัฒนาชุมชน ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
1.1 วัตถุประสงค์ 
1.2 วิธีการหรือกิจกรรมที่ใช้ 
1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
1.4 เป้าหมาย 
1.5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1.6 ปัจจัยที่น ามาใช้ด าเนินงาน 
2. การวิเคราะห์โครงการ ในการวิเคราะห์โครงการพัฒนาชุมชน ควรท าการวิเคราะห์ในเรื่องต่อไปนี้ 
2.1 ความสอดคล้องสมบูรณ์ทางโครงการ 
2.2 ความเป็นไปได้ของโครงการ 
2.3 ความเหมาะสมและประโยชน์ของโครงการ 
3. การวิเคราะห์แผนปฏิบัติงานประกอบโครงการ เมื่อนักพัฒนาชุมชนตกลงใจจะด าเนินงานตามโครงการใด ๆ แล้ว ใน
ขั้นตอนสุดท้ายจะต้องวิเคราะห์พิจารณารายละเอียดของแผนปฏิบัติงาน ประกอบโครงการอีกด้วย เพราะแผนปฏิบัติงาน
จะแสดงถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาได้เป็นอย่างดี ในแผนปฏิบัติงานจะต้อง
แสดงข้อมูลหรือสาระส าคัญต่อไปนี้ 



 

3.1 ชื่อโครงการ 
3.2 หลักการและเหตุผลของโครงการ 
3.3 วัตถุประสงค์ 
3.4 เป้าหมาย หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ 
3.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
3.6 ทรัพยากรที่ใช้ 
3.7 วิธีด าเนินการ 
3.8 หน่วยงานรับช่วงดูแลในอนาคต 
3.9 วิธีประเมินผล  ในขั้นตอนการพิจารณาวิธีด าเนินงานพัฒนาชุมชนนี้ เมือ่พิจารณาวิเคราะห์และตรวจสอบแล้ว พบว่า
ยังมีข้อบกพร่องปรากฏอยู่ นักพัฒนาชุมชนจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสมเสียก่อนแล้ว จึงด าเนินการตาม
โครงการต่อไป 
  
ขั้นที่  6  การด าเนินงานพัฒนาชุมชน 
                ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ลงมือกระท าการพัฒนาชุมชนในภาคปฏิบัติการ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
นักพัฒนาชุมชนจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบให้มากท่ีสุด ส่วนนักพัฒนาชุมชนต้องท าหน้าที่
เป็นผู้ให้การสนับสนุน และมีภารกิจที่ส าคัญอีก 2 ประการ  คือ  
1. การบริหารโครงการให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  
1.1 จัดให้มีการอ านวยการสั่งการ และแบ่งงานให้เป็นสัดส่วน 
1.2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจต่อกันอย่างชัดเจน 
1.3 ก าหนดวิธีการประสานงาน 
1.4 ก าหนดวิธีการตรวจสอบและควบคุมงาน 
1.5 ตรวจสอบและประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ เพ่ือการปรับปรุงส่วนที่ไม่เป็นไปตามแผนและโครงการ 
2. การควบคุมและติดตามผลการด าเนินงาน 
ในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนนั้น นอกจากการจัดให้มีการบริหารโครงการแล้ว ยังต้องมีการควบคุมและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนโครงการอีกด้วย การด าเนินงานจึงจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
ความมุ่งหมายของการควบคุมและติดตามโครงการ  การควบคุมและติดตามโครงการมีความมุ่งหมาย  ดังนี้ 
1. เพ่ือตรวจสอบวิธีปฏิบัติงานว่าถูกต้องเหมาะสมเพียงไร 
2. เพ่ือบ ารุงขวัญหรือการจูงใจผู้ปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
4. เพ่ือปรับปรุงแก้ไขโครงการให้สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
5. เพ่ือสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
ประเาทของการควบคุมและติดตามโครงการ   การควบคุมและติดตามโครงการ มีหลายประเภท  คือ 
1. การควบคุมและติดตามผลทางปริมาณ 
2. การควบคุมและติดตามผลทางคุณภาพ 
3. การควบคุมและติดตามผลทางด้านเวลา 
4. การควบคุมและติดตามผลทางงบประมาณ 



 

5. การควบคุมและติดตามผลทางวิชาการ 
6. การควบคุมและติดตามผลทางความคุ้มค่าของโครงการ 
               นักพัฒนาชุมชนหรือผู้มีหน้าที่ในการควบคุมและติดตามโครงการ จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชน การบริหารงาน การควบคุมและติดตามโครงการเป็นอย่างดี จึงจะสามารถด าเนินงานในขั้นตอนนี้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ขั้นที่  7  การประเมินผลงาน 
                ความหมายของการประเมินผลงาน  การประเมินผลงานเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ให้สามารถด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่วางไว้ หรือเป็น
วิธีการส าหรับตัดสินว่ากิจการด าเนินไปด้วยความเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด และจะต้องด าเนินการต่อไปอีกมากน้อย
เท่าไร จึงจะประสบผลส าเร็จ ดังนั้นการประเมินผลจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่ส่องให้ผู้ปฏิบัติงานได้มองเห็นถึงจุดเด่น
และจุดด้อยของการด าเนินงานในทุก ๆ ขั้นตอนของโครงการ และยังสามารถใช้ในการคาดคะเนผลที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
ประโยชน์ของการประเมินผลงาน  การประเมินผลงานมีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนหลายประการ  ดังนี้ 
1. แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของโครงการ 
2. ท าให้ทราบถึงทิศทางของการด าเนินงานว่าเป็นไปตามความต้องการหรือไม่ 
3. เป็นเครื่องชี้ประสิทธิภาพของโครงการ 
4. บอกให้ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของโครงการ 
5. ช่วยในการเสริมสร้างทักษะในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
6. ช่วยในการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรมต่าง ๆ 
7. สร้างความม่ันใจในการด าเนินงาน 
8. เป็นแนวทางท่ีจะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากแหล่งต่าง ๆ 
9. เป็นพื้นฐานส าหรับการวางโครงการและปฏิบัติการในโอกาสต่อไป 
 
ขั้นที่ 8  ทบทวนผลการด าเนินงาน   
                 การทบทวนผลการด าเนินงาน  ท าให้เราทราบว่างานที่ท าไปนั้นประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด  มีส่วนใด
ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่   
 
บทบาทของนักพัฒนาในการพัฒนาชุมชน 
 
               เนื่องจากเป้าหมายและกระบวนการพัฒนาชุมชนนั้นมีขอบเขตของการพัฒนาที่กว้างขวางมาก  นักพัฒนา
ชุมชนจึงต้องมีบทบาทหรือภาระหน้าที่หลายประการ แต่ที่เป็นภาระหน้าที่พ้ืนฐานควรมีอย่างน้อย 5 ประการ  คือ  
1. เป็นผู้ให้การศึกษาแก่ชุมชน (Educator) โดยการแนะน าความรู้ ความคิดใหม่ ๆ สู่ชุมชนสนับสนุนและส่งเสริม 
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยการพูดคุย การประชุม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
2. เป็นผู้จัดรวมกลุ่ม (Organizer) เพ่ือให้สมาชิกชุมชนท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน แก้ไขปัญหาร่วมกัน และสร้างอ านาจ 
ต่อรอง 
3. เป็นผู้ประสานงาน (Co – ordinator) ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งของรัฐ เอกชนและประชาชน  เพ่ือระดม
ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ทั้งนี้เพราะนักพัฒนาชุมชนไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแก้ไขปัญหาใน
ชุมชนได้ทุกเรื่อง ต้องติดต่อขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น ๆ จึงกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า นักพัฒนา 



 

ชุมชนท าหน้าที่เป็นผู้เชื่อมประสานงานในทุกข้ันตอนของการพัฒนาชุมชน 
4. เป็นผู้ร่วมปฏิบัติ (Catalystor) โดยต้องมีส่วนร่วมปฏิบัติงานกับประชาชนทั้งในการวางแผน การจัดรวมกลุ่ม และการ
ปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ 
5. เป็นผู้ส่งเสริมและเผยแพร่ (Extension Worker) คือต้องท าหน้าที่ในการฝึกอบรม การสาธิต และการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้ประชาชนยอมรับการด าเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ 
 
คุณสมบัติของนักพัฒนาชุมชน  นักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชนที่ดี    จึง
ควรมีลักษณะ  ดังนี้ 
1. มีอุดมคติ มีแรงจูงใจที่ต้องการท างานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
2. ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในชุมชนได้ดี 
3. มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี 
4. มีความคิดริเริ่ม มีไหวพริบดี 
5. มีบุคลิกภาพที่จะเป็นหัวหน้าหรือผู้น า 
6. มีความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชน 
7. มีความประพฤติดี ขยันขันแข็ง กระตือรือร้นมีระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านยอมรับนับถือหรือเลื่อมใส 
8. มีลักษณะเป็นคนที่พัฒนาแล้วมากกว่าประชาชนที่จะไปพัฒนา 
9. มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจคนให้เห็นคล้อยตาม 
10. มีความรอบรู้รอบด้านเพราะต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาของประชาชนเกือบทุกด้าน 
11. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ประชาชนเป็นอย่างดี 
12. ต้องล่วงรู้จิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุก ๆ ฝ่ายอย่างถ่องแท้ 
 
สิ่งท่ีพึงยึดถือและปฏิบัติของนักพัฒนาชุมชน  นักพัฒนาชุมชนควรยึดถือสิ่งต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชน ดังนี้ 
1. ละทิ้งนิสัยและความรู้สึกต่าง ๆ ที่คิดว่าตนเป็นผู้ปกครอง ผู้คุ้มครอง หรือผู้เหนือกว่าประชาชนด้วยประการทั้งปวง 
2. ต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมในหมู่บ้านที่ตนเข้าไปท างาน 
3. พยายามท าความเข้าใจในสิ่งที่เขาท ากัน 
4. เลือกด าเนินงานที่ได้ริเริ่มด้วยความระมัดระวังยิ่ง ในการที่จะเริ่มด าเนินงานใหม่นั้น ควรเลือกเอาท้องถิ่นที่ก าลัง
ก้าวหน้า และมีราษฎรที่ประกอบด้วยจิตใจดี มีลักษณะก้าวหน้า เศรษฐกิจมั่นคง นิสัยของชาวบ้านไม่จับจด ทั้งจะต้องมี
ความขัดแย้งในด้านความคิดเห็นทางการเมืองเพียงเล็กน้อย 
5. เริ่มด าเนินงานกับชาวบ้านในระดับท่ีจะได้ส าเร็จก่อน 
6. เลือกด าเนินกิจกรรมที่ชาวบ้านสนใจอยู่แล้ว 
7. อย่าหวังผลให้มากเกินไป เริ่มต้นด้วยโครงการง่าย ๆ และสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนในระยะเวลาอันสั้น 
8. ท าให้ชาวบ้านศรัทธาว่าตนสามารถจะปรับปรุงสถานการณ์ของชาวบ้านได้ 
9. น าเอาความเป็นอยู่ นิสัยใจคอตามธรรมชาติของประชาชนนั้นเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด 
10. มีความพอใจที่จะเริ่มต้นด้วยงานเล็ก ๆ ก่อน 



 

 ใบงาน 
 
ค าสั่ง  ให้ผู้เรียนท าการศึกษาค้นคว้าและตอบค าถามในข้อต่อไปนี้โดยละเอียด 

 
ข้อ  1  จงบอกถึงแนวคิดในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีความส าคัญอย่างไร 
 
ข้อ  2  จงอธิบายถึงกระบวนการในพัฒนาชุมชนตามความเข้าใจของท่านว่ามีอย่างไรบ้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

ใบงาน 
 
ค าสั่ง  ให้ผู้เรียนท าการศึกษาค้นคว้าปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนของตนเองโดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิด   
          ปัญหานั้น ๆ แนวทางการแก้ไขปัญหา การป้องกันและการน าไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวของตนเอง ใน 
         ต่อไปนี้ 

1. ปัญหาด้านยาเสพติด 
2. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
3. ปัญหาคนว่างงาน 

 
 
 



 

แผนการเรียน รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31003 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  การแก้ปญหหาชุมชน                 ครั้งที่  3  การศึกษาด้วยตนเอง 
 
รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดแผนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดผล/

ประเมินผล 
 3. การแก้ปญหหา
ชุมชน 

1. ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา
ของชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม-
พ้ืนฐานของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. อธิบายแนวทางพัฒนาชุมชน
ด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมตามหลักแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
3. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
ด้านสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมโดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ปัญหาของชุมชนด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การพัฒนาชุมชนด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมตามหลักแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาชุมชนด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมโดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
ขั้นที่ 1 ก าหนดสาาพปญหหาการ
เรียนรู้ 
- ครูสนทนากับผู้เรียนถึงวิธี
การศึกษาด้วยตนเองและให้ผู้เรียน
ไปศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
1.ปัญหาที่พบในชุมชน ในหัวข้อ 
(เลือก 1 ปัญหา) 
- ปัญหาด้านชุมชนสังคม 
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
-ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
2.การแก้ปัญหา 
3.การพัฒนาชุมชน 

ส่ือ 
- หนังสือ  
- รูปภาพ  ซีดี 
- ใบความรู้ 
- แผ่นพับแผ่นปลิว 
- อินเตอร์เน็ต  
แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องสมุด 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
- ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ใบงาน 
2.  แบบทดสอบ
(ให้ครูผู้สอนจัดท า) 
3. บันทึกการ
เรียนรู้ 

  



 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดแผนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดผล/
ประเมินผล 

 4. มีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
เผยแพร่ขยายผลงานการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคคล ชุมชนที่
ประสบผลส าเร็จ 

4. การส่งเสริม เผยแพร่ ขยาย
ผลงานการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคคล ชุมชนที่ประสบ
ผลส าเร็จ 
 

ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูลและ
จัดการเรียนรู ้
- ครูบอกถึงแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ใน
การศึกษาหาข้อมูล 
- ครูมอบหมายงานให้ผู้เรียนไป
ท าการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่
ก าหนดและจดบันทึก 
 
ขั้นที่ 3  การปฏิบัติและการ
น าไปใช้ 
- สรุปผลการศึกษาค้นค้าและ
จัดท าเป็นรายงานส่งตามก าหนด 
- ท าใบงาน 
 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการ
เรียนรู้ 
- รายงาน 
- บันทึกการเรียนรู้ 
- ใบงาน   
-  แบบทดสอบ 

  

 



 

ใบความรู้ 
 

เรื่อง ปญหหาชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

สาาพปญหหาสังคมไทย 

              ขณะนี้กลายเป็นปัญหาอันใหญ่ของสังคมไทยยุคโลกภิวัตน์ ปัญหาอันยิ่งใหญ่ตาม  คือ ปัญหาด้านสังคม จน
อาจสรุปเป็นข้อความสั้น ๆ แต่น่าคิดอย่างยิ่งว่า "เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน" ยิ่งพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจให้ก้าวหน้ามากเท่าใด และความเจริญด้านวัตถุมีมากเท่าใดสภาพด้านจิตใจกลับเสื่อมลง จิตใจคนสับสน ว้าเหว่ 
คนขาดที่พ่ึงทางใจครอบครัวที่เคยเข้มแข็งกลับอ่อนแอ แตกแยก ชุมชน หมู่บ้าน ที่เคยเข้มแข็งก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกัน 
 
ประเด็นปญหหาสังคมท่ีส าคัหสรุปสั้น ๆ ดังนี้ 

1. ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ  แต่เกิดความเสื่อมทางด้านจิตใจ ค่านิยมและ
สังคมคนไทยประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึงความเสื่อมทางจิตใจอย่างเห็นได้ชัดเจนหลายประการ  เช่น นิยมวัตถุ นิยมความ
หรูหราฟุ่มเฟือย ยกย่องคนรวย โดยไม่ค านึงถึงว่าจะร่ ารวยมาได้โดยวิธีใด เกิดการแข่งขันเอารัดเอาเปรียบ  ไม่ค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม การเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบนี้นอกจากจะเบียดเบียนกันเองแล้ว  ยังเบียดเบียนรุกรานธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ที่ดิน ป่าไม้ แม่น้ า สภาพธรรมชาติ ถูกรุกราน ยึดครอง ถูกท าลาย สภาพน้ าเน่าเสีย สภาพคนจน
อยู่ใน สลัมท่ามกลางตึกสูงอันหรูหราใหญ่โต สภาพความยากจนแร้นแค้นของคนในชนบท และสภาพเสื่อมโทรมทางสังคม 
อันเกิดจากความเสื่อมทางจิตใจมีมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้จากปัญหายาเสพติด โสเภณี โรคเอดส์และปัญหาอ่ืน ๆรวมถึงการ
ละเลยด้านศาสนา และประเพณีเป็นต้น 

2. ปัญหาอ่ืน ๆ ที่สืบเนื่องจากความเสื่อมทางด้านจิตใจและค่านิยม คือ 
            2.1 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างมากและอย่างรวดเร็ว 
            2.2  ความเหลื่อมล้ าระหว่างคนรวยและคนจนมีมากยิ่งขึ้น คนรวยมีเพียงจ านวนเล็กน้อย แต่เป็นเจ้าของทรัพย์
สมบัติมากมาย ท าให้คนจนส่วนใหญ่ที่จนอยู่แล้วกลับยิ่งยากจนลงไปกว่าเดิมอีก 
            2.3 ความเจริญกระจุกอยู่แต่ในเมืองไม่ได้กระจายออกไป ท าให้คนชนบทอพยพเข้าสู่เมืองเกิดปัญหาตามมาทั้ง
ในชนบทและในเมือง 
            2.4  ระบบราชการขาดประสิทธิภาพ เพราะปรับสภาพไม่ทันกับปัญหาสังคมที่ซับซ้อนในเมืองหลวงและใน
ชนบท 
           2.5  คนไทยส่วนใหญ่พ้ืนฐานการศึกษายังน้อย ปรับตัวไม่ทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามาสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะ
เรื่องข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
                 3.  วิกฤตการณ์ทางการเมือง หมายถึง ระบบการเมืองของ ไทยอันเป็นแบบแผน ของสังคมในการปกครอง
ประเทศ และดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ขณะนี้การเมืองไทยมีปัญหาถึง 8 ประการ คือ 
                 3.1 ใช้เงินเป็นใหญ่ 
                 3.2  มีการผูกขาดการเมืองโดยคนจ านวนน้อย 
                 3.3  คนดีมีความสามารถเข้าไปสู่การเมืองได้ยาก 
                 3.4   การทุจริตประพฤติมิชอบมีอยู่ในทุกระดับ 
                 3.5   การเผด็จการโดยระบอบรัฐสภา 
                 3.6   การต่อสู้ขัดแย้งเรื้อรังและความไร้เสถียรภาพทางการเมือง 



 

               3.7   การขาดประสิทธิภาพทางการบริหารและนิติบัญญัติ 
               3.8  การขาดสภาวะผู้น าทางการเมือง 
              4. วิกฤตการณ์ในระบบราชการ หมายถึง ระบบราชการอันเป็นเครื่องมือปัญหาสังคมไทยกลับกลายเป็น
ปัญหาเสียเอง เช่น ปัญหาความเสื่อมศักดิ์ศรีของระบบราชการ ท าให้คนดีคนเก่งหนีระบบราชการ ปัญหาคอรัปชั่นในวง
ราชการปัญหาคุณธรรม เป็นต้น 
             5.วิกฤตการณ์ของการศึกษา หมายถึง การศึกษาของไทยอัน เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาของสังคมไทย
กลายเป็นตัวปัญหาเสียเอง เช่นการเรียนแบบท่องจ าเนื้อหาไม่ทันต่อความรู้ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  ปัญหาการแก่งแย่ง
แข่งขัน ปัญหาระบบการศึกษา การบริหาร การกระจายโอกาสการศึกษา รวมถึงการศึกษาของสงฆ์ก็มีปัญหาด้วยประมวล
สรุป 

      ***    การทีจ่ะอยู่ในสังคมไทยได้อย่างสงบสุขนั้นทุกคนจะต้องรู้จักความสามัคคี รู้จักมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกันถ้า
พวกเราทุกคนท าได้ประเทศชาติก็คงไม่ต้องแบ่งพรรคแบ่งพวก  *** 

ปญหหาด้านเศรษฐกิจ  ในส่วนของเศรษฐกิจนั้นปัญหาในเชิงโครงสร้างน่าจะมีอยู่ 3 ประการ คือ  
1.เศรษฐกิจโลกถดถอยในปีนี้และจะฟ้ืนตัวอย่างเชื่องช้าใน 3-4 ปีข้างหน้า ท าให้มีก าลังการผลิตส่วนเกิน

มากมาย ส่งผลให้ต้องปลดคนงานทั่วโลก โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) คาดว่าโลกจะเผชิญปัญหาคน
วางงานกว่า 30 ล้านคน ส าหรับประเทศไทยนั้นจะมีคนตกงานเพิ่มข้ึนกว่า 1 ล้านคนและเอสเอ็มอีจะต้องปิดตัวลงเป็น
จ านวนมาก โดยจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังเพราะก าลังซื้อทั่วโลกจะฟ้ืนตัวอย่างเชื่องช้า ในขณะที่เศรษฐกิจไทยพ่ึงพาการ
ส่งออกคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 65% ของจีดีพี ท าให้ต้องถามว่าอนาคตจะลดการพึ่งพาการส่งออกได้อย่างไรหรือไม่  

2.กลยุทธ์การพัฒนาที่เน้นการเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมีปัญหาสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากการตัดสินของ
ศาลปกครองระยองที่โอนอ านาจการก าหนดมาตรฐานมลพิษจากหน่วยงานของรัฐบาลกลางไปสู่องค์การท้องถิ่น  การ
ขยายตัวของจีดีพีไทยนั้นพ่ึงพาการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเป็นหัวหอกมานาน 40 ปี และขณะนี้ภาคอุตสาหกรรม
ต้องพัฒนาในเชิงลึก คือ สร้างโรงไฟฟ้าปิโตรเคมี โรงถลุงเหล็ก ฯลฯ ซึ่งก าลังเป็นข้อขัดแย้งกับความต้องการด้าน
สิ่งแวดล้อม ท าให้ต้องตั้งค าถามว่าในอนาคตจะต้องลดการพ่ึงพาอุตสาหกรรมเป็นหัวหอกในการพัฒนาเศรษฐกิจหรือไม่
อย่างไร  
3.การขาดแคลนการลงทุนในส่วนของสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ตอบสนองความต้องการของคนไทย
อย่างเหมาะสม เช่น ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แต่รัฐบาลให้ต าราเรียนและชุดนักเรียนก่อนการ
พัฒนาคุณภาพ) ภาวะด้านสาธารณสุขตามโครงการรักษาพยาบาลฟรี ซึ่งเป็นภาระที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพราะประชากรก าลัง
แก่ตัวอย่างรวดเร็วในขณะที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ไม่เพียงพอ และการขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่
ส าคัญ เช่น ระบบชลประทาน ระบบรถไฟที่มีประสิทธิภาพเพ่ือทดแทนการใช้การขนส่งโดยรถบรรทุก  ซึ่งจะลดการใช้
พลังงานอย่างสิ้นเปลืองของประเทศไทย ความจ าเป็นต้องเร่งการลงทุนดังกล่าวเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความส าคัญมากท่ีสุด 
เพราะเห็นว่าการใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนจะสามารถแก้ไขปัญหาการว่างงานและเศรษฐกิจตกต่ าที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าอีก
ด้วย แต่ปัญหาโครงสร้างทั้ง 3 ปัญหาข้างต้นนั้นเป็นปัญหาที่ต้องไตร่ตรองให้ดี เพ่ือประเทศไทยจะได้ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศในอีก 10-20 ปีข้างหน้า เช่น เราจะยังต้องการเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในเอเชียหรือไม่  หาก
ต้องการเป็นก็คงจะต้องหาฉันทามติในประเทศให้ประเทศไทยเพ่ิมขยายโรงไฟฟ้ารวมทั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องเพ่ิมโรง
ผลิตปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ ามัน ตลอดจนโรงถลุงเหล็กและหากมาบตาพุดรองรับไม่ได้ก็ต้องสร้างนิคมอุตสาหกรรมใหม่ที่
ภาคใต้ หรือแม้กระทั่งน าเอาโครงการขุดคอคอดกระมาพิจารณา เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม ประเทศไทยอาจไม่ประสงค์
จะพัฒนาอุตสาหกรรมในทางลึก และหันมาหาทางเลือกอ่ืน เช่น การทุ่มเททรัพยากรเพ่ือพัฒนาผลิตภาพด้านการเกษตร   
ซึ่งถ้าเลือกจะพัฒนาการเกษตรก็จะต้องเน้นการชลประทานและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตภาค



 

เกษตรให้สูงกว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้แรงงานไหลกลับจากภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ภาคเกษตร ซึ่งการพูดง่าย
กว่าท าเพราะภาคเกษตรมีความเสี่ยงมากกว่าภาคอุตสาหกรรม คือมีความผันผวนของอุปทาน (จากดินฟ้าอากาศ โรค
ระบาด ฯลฯ) และอุปสงค์ก็อาจโตช้าและมีความผันผวนเช่นกัน อีกทางเลือกหนึ่งคือการพัฒนาส่งเสริมภาคบริการ เช่น 
การท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล และการเพ่ิมบทบาทประเทศไทยจากการรองรับนักท่องเที่ยวมาเป็นรองรับผู้สูงอายุ
ตะวันตกให้มาใช้ชีวิตในประเทศไทย การพัฒนาในส่วนนี้ก็จะแตกต่างจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยสิ้นเชิง เพราะ
จะต้องเน้นเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสะดวกสบายในส่วนของโทรคมนาคม
และคุณภาพของการรักษาพยาบาล ซึ่งดูเสมือนว่าคนไทยจะมีศักยภาพในด้านนี้อยู่แล้ว แต่ภาคการท่องเที่ยวก็ยังคิดเป็น
สัดส่วนเพียง 6% ของจีดีพี หากจะน ามาเป็นหัวจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็จะต้องมีขนาดใหญ่มากขึ้นอีก 4 เท่าตัว 
(ประมาณ 25% ของจีดีพี) หรือให้ใกล้เคียงกับภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วน 35% ของจีดีพี การพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ความหมายกว้าง ซึ่งรวมถึงการรักษาพยาบาลและการอยู่อาศัยระยะยาวนั้นอาจมีความขัดแย้งในบางประเด็น  เช่น 
ประเทศไทยจะต้องเปิดเสรีการถือครองที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ต่างชาติเดินทางมาพักผ่อนและ
ใช้ชีวิตในประเทศไทย แต่จะส่งผลให้ราคาบ้านและที่ดินสูงขึ้น กระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อยที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยของตัวเอง 
ในส่วนของการรักษาพยาบาลก็จะต้องเปิดเสรีให้ชาวต่างชาติมาท างานเป็นหมอและพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเปิดให้ต่างชาติมาสร้างมหาวิทยาลัยเพ่ือผลิตบุคลากรในด้านนี้ให้เพียงพอกับความ
ต้องการที่เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ดีหากประเทศไทยประสบความส าเร็จในการพัฒนาการบริการด้านนี้ก็จะท าให้ค่า
รักษาพยาบาลปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นภาระเพ่ิมขึ้นให้กับคนไทยและรัฐบาลไทย นอกจากนั้นก็จะต้องพัฒนาระบบ
โทรคมนาคมและการสื่อสารของไทยให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าโทรคมนาคม
ของไทยพัฒนาไปอย่างเชื่องช้าเพราะปัญหาด้านการเมือง ส าหรับปัญหาทางการเมืองไทยนั้น มีความขัดแย้งทางความคิด
กันอย่างมาก แม้แต่ต้นเหตุของปัญหาก็มีความเห็นแตกต่างกัน ฝ่ายหนึ่งเชื่อว่า ดร.ทักษิณเป็นผู้ปลุกปั่นประชาชนเพ่ือ
ประโยชน์ของตัวเอง ดังนั้นเมื่อใดที่สกัดกั้น ดร.ทักษิณส าเร็จ เมื่อนั้นปัญหาก็จะหมดไป อีกฝ่ายหนึ่งชี้ให้เห็นว่า ดร.ทักษิณ
และประชาชนส่วนใหญ่ที่สนับสนุนพรรคไทยรักไทยถูกกลั่นแกล้งโดยคนส่วนน้อยที่มีอ านาจแฝง ท าให้เกิดการใช้กฎหมาย
สองมาตรฐานซึ่งความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นหลังจากการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อกันยายน 2006 จะเป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิด
ความขัดแย้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และหากไม่แก้ปัญหาการเมืองก็จะไม่สามารถท าให้เศรษฐกิจพัฒนาต่อไปได้ นอกจากนี้ ยัง
มีความขัดแย้งเรื่องรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญ 2550 ที่ได้มาหลังการปฏิวัตินั้นท าให้พรรคการเมืองถูกยุบได้โดยง่าย 
และรัฐบาลผสมอ่อนแอเพราะพรรคร่วมรัฐบาลและ ส.ส.มีอ านาจต่อรองสูง  ในขณะเดียวกันอ านาจของฝ่ายบริหารถูก
จ ากัด เช่น การที่รัฐบาลต้องขออนุมัติรัฐสภาถึง 2 ครั้งในการกู้เงินจากต่างประเทศ เมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 
แล้วเห็นได้ชัดว่านักการเมืองและพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนถูกจ ากัดอ านาจและลงโทษโดยองค์กร
อิสระที่ไม่ได้มีจุดยึดเหนี่ยวกับประชาชน ท าให้นักการเมืองไม่พอใจและประชาชนที่เชื่อว่าอ านาจทางการเมืองควรเป็น
ของประชาชนเป็นหลักแสดงความไม่พอใจเช่นกัน ฝ่ายที่สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 มองว่า นอกจาก ดร.ทักษิณ
จะเป็นผลพวงที่เลวร้ายจากรัฐธรรมนูญ 2540 ที่จะต้องก าจัดแล้ว ประชาชนคนไทยก็ยังอยู่ในวงเวียนของการเมืองแบบ
อุปถัมภ์ ไม่สามารถไว้ใจเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนที่เลือกตั้งนักการเมืองคุณภาพต่ าที่เข้ามาคอยแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัว ความคิดของทั้งสองฝ่ายนับวันก็จะยึดติดมากขึ้นเรื่อยๆ กล่าวคือ การเลือกข้างได้เกิดขึ้นแล้วและนับวันต่างฝ่าย
ต่างก็จะเชื่อมั่นในจุดยืนของตนและต่อต้านจุดยืนของฝ่ายตรงข้ามมากขึ้น ดังนั้น จึงท าให้รู้สึกว่าความแตกแยกทางการ
เมืองของประเทศไทยเป็นเรื่องที่จะเยียวยาแก้ไขได้ยากกว่าปัญหาเศรษฐกิจมาก  และจะเป็นอุปสรรคส าคัญในการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจไทย ท าให้ผมเห็นแตกต่างจากแนวคิดของรัฐบาลที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นสิ่งแรกและปฏิรูปการเมือง
อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะหากแก้ปัญหาการเมืองไม่ได้เศรษฐกิจก็ยากท่ีจะฟ้ืนตัวได้ครับ  
 
 



 

ปญหหาทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ผลจากการจัดประชุมประชาชนในชุมชน   ซึ่ งประกอบไปด้วย   ประชาชนทั่ว ไป  ผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ 

เช่น   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ( อ.ส.ม.) ผู้น าชุมชน  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบัว กลุ่ม
แม่บ้านและกลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ  ตัวแทนจากสถานศึกษา  เช่น  ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ในเขตชุมชนบ้านเมืองบัว 
เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน  บ้านเมืองบัวอ าเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า มีปัญหาขยะมูลฝอย  ตาม
สถานที่สาธารณะ ตามข้างถนนภายในหมู่บ้านต่างๆ บริเวณโรงเรียน  วัด  ร้านค้า 
สวนสาธารณะ ในชุมชน  และริมหนองน้ าภายในหมู่บ้าน  จะพบเศษถุงพลาสติกบรรจุอาหารและถุงนมที่ดื่มแล้วและ
เปลือกผลไม้    กระป๋องเครื่องดื่ม  ขวดน้ าพลาสติก  ขวดแก้ว  เศษสังกะสี  เศษผ้าทิ้งกระจัดกระจายตามริมถนนใน
ชุมชน  โดยแยกประเภทและปริมาณ ได้ดังนี้  ถุงพลาสติก  30 %  ขวดแก้ว  20  %  กระดาษ 
10 %  โลหะ  10  %  กระป๋องเครื่องดื่ม  5 %    ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 10 %  เศษอาหารจากตลาดสดและ
ร้านอาหาร  5 % อ่ืนๆ อีก 10 % 
 
ปญหหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

เมื่อมนุษย์มีความสัมพันธ์กันและเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน มนุษย์ก็จะรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่ม สร้างบ้านเรือนแหล่งที่
อยู่อาศัย ท าไร่ท านาเลี้ยงสัตว์ มีกิจกรรมร่วมกัน และมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มในลักษณะ
นี้เรียกว่าชุมนุมชน ภายหลังจากที่มนุษย์รวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่ม โดยเลือกสถานที่ตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยแล้ว มนุษย์ก็ได้เริ่ม
จัดการกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวมนุษย์ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการด ารงชีพ ความสะดวกสบาย ในความเป็นอยู่
และความปลอดภัยในชีวิต สิ่งรอบ ๆ ตัวที่มนุษย์เข้าไปจัดการนั้น บางครั้งมนุษย์แสวงหามาเอง บางครั้งสร้างให้มันเกิดขึ้น 
และบางครั้งก็ตกแต่ง ดัดแปลงปรับปรุง และใช้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่เองนั้น ในลักษณะที่เหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการของชุมชน สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวมนุษย์ภายในบริเวณชุมนุมชนมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้นมาไว้ในชุมชน รวมเรียกกันว่า "สิ่งแวดล้อมชุมชน" อาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ อาจจะเป็นสิ่งที่มี
ตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้แต่ทุกอย่างจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องต่อเนื่องกันเป็นวงจร 
สิ่งแวดล้อมในชุมนุมอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหห่ ๆ คือ  

1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ได้แก่ อากาศ แม่น้ า ล าคลอง ทะเลสาบ มหาสมุทร พ้ืน ดิน แร่ 
ธาตุ ภูเขา ป่าไม้และสัตว์อ่ืน ๆ เป็นต้น  

2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ บ้านเรือน โรงเรียน ถนน รถยนต์ เขื่อนเก็บน้ า ตลอด จน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ประกอบกันขึ้นเป็นชุมชน  โดยมี
ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นและข้อจ ากัดทางธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์และเป็นหลัก
ส าหรับการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เพ่ือให้เกิดการด ารงชีวิตอย่างผาสุกและเสริมสร้างคุณภาพแห่งชีวิต ในแต่ละชุมชนก็จะมี
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ ทัศนคติ และนิสัยใจคอของผู้คนที่อยู่อาศัยใน
ชุมชนด้วย เช่น บางแห่งอาจอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ บางแห่งอาจมีความกว้างใหญ่ไพศาลของทะเลและบางแห่งก็
สลับซับซ้อนด้วยทิวเทือกเขา มีภูเขามาก สิ่งแวดล้อมในบางแห่งเหมาะที่จะใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว บางแห่งก็เหมาะที่จะ
ใช้ท าการเกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งแต่ละชุมชนต่างได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันไป  ตามลักษณะของ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ และโดยความเป็นจริงแล้วสิ่งแวดล้อมได้ให้ประโยชน์แก่คนในชุมชนนั้นอย่างมากมายมหาศาล  เราใช้
สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิต เป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพ ให้เป็นกฎเกณฑ์และแนวทางในการด าเนินวิถีชีวิต
ของสังคม ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งรวมของความสวยงามตามธรรมชาติ และเป็นแหล่งที่เราสามารถเรียนรู้
และท าความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติได้  มนุษย์เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อาศัยและใช้ประโยชน์
จากสิ่งแวดล้อมในการอยู่รอดของชีวิต มนุษย์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ดังนั้นการกระท า



 

ของมนุษย์จึงมีผลกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อม ต่อความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่เราเรียก
กันว่าระบบนิเวศวิทยา ผลกระทบกระเทือนนั้นเป็นไปได้ทั้งในทางสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น หรือในทางท าลายให้เลว
ลง ผลกระทบกระเทือนนี้เกิดขึ้นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม มีมากบ้างน้อยบ้าง  ตัวอย่างง่าย ๆ ที่ชี้ให้เห็นถึงการกระท า
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถ้าเราต้องการรับประทานอาหาร เราต้องเอาพืช ผลไม้ จากในป่าหรือต้องใช้ที่ดิน
เพาะปลูก ถ้าเราต้องการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ก็จ าเป็นต้องตัดต้นไม้ในป่าเอามาสร้างบ้านจะท าให้จ านวนต้นไม้ ป่า
ไม้ ลดลง และถ้าลดลงมาก ๆ จะท าให้ธรรมชาติเสียความสมดุล ความสัมพันธ์ในระหว่างสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไป 
ฝนอาจจะตกน้อยจนท าให้แห้งแล้ง หรืออาจจะเกิดน้ าท่วมได้ เพราะไม่มีป่าไม้ที่ช่วยท าให้น้ าถูกดูดซึมซับอยู่ใต้ดิน ใน
ขณะเดียวกันถ้าเราช่วยกันปลูกต้นไม้ ไม่ว่าจะต้นเล็กหรือต้นใหญ่ก็ตามจะช่วยท าให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเราดีขึ้น จะมี
ต้นไม้เขียวชอุ่มมาก ป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ ซึ่งก็มีส่วนท าให้ฝนตก ไม่แห้งแล้ง และยังช่วยไม่ให้เกิดน้ าท่วมได้ เพราะน้ าจะ
ถูกดูดซึมไว้ในป่าและถูกปล่อยให้เราได้ใช้กันตลอดทั้งปี ด้วยวิถีทางธรรมชาติ ต้นไม้ยังช่วยท าให้อากาศบริสุทธิ์ด้วย 
เพราะในเวลากลางวันต้นไม้จะหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ และคายก๊าซออกซิเจนออกมา ซึ่งเป็นก๊าซที่มนุษย์เรา
ต้องการในการหายใจ นอกจากนี ้ต้นไม้ยังช่วยท าให้บ้านเมืองและชุมชนมีความสวยงามร่มเย็นน่าอยู่อาศัยมากข้ึน 
ไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ ณ ที่แห่งใด จะตั้งชุมชนใหญ่หรือเล็กก็ตาม ตราบใดที่มนุษย์ยังต้องอาศัยพ่ึงพาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแล้ว ก็ย่อมจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมได้ แม้ว่าจะมีมนุษย์อยู่เพียงคนเดียวในโลก สิ่งแวดล้อม
ก็ถูกท าลายได้เหมือนกัน เป็นต้นว่า มนุษย์เก็บเกี่ยวเอาพืชพันธุ์ไม้และล่าสัตว์เป็นอาหาร ตัดไม้ในป่าเอามาสร้างที่อยู่
อาศัยและท าเชื้อเพลิงและมนุษย์ก็ยังขับถ่ายของเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม  แต่มนุษย์เพียงคนเดียวก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมไม่มากนัก แต่เมื่อใดก็ตามที่มีมนุษย์มากขึ้น ความต้องการใช้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มากขึ้นตามไปด้วย 
เพราะแต่ละคนต่างก็มีส่วนในการท าลายสิ่งแวดล้อมคนละมากบ้างน้อยบ้าง เมื่อรวมทั้งหมดแล้วสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะ
ถูกท าลายอย่างมาก และปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ก็เป็นปัจจัยอีกตัว
หนึ่งที่ช่วยท าให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วจากการที่เรามุ่ งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ขยายการก่อสร้าง 
ปัจจัยพ้ืนฐานแห่งการพัฒนา เช่น ถนน เขื่อน สนามบิน ท่าเรือ ฯลฯ เร่งผลิตสินค้าและบริการให้ทันกับความต้องการของ
ประชากรที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละชุมชนจึงถูกน ามาใช้กับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น
จ านวนมาก จากขบวนการพัฒนาและการผลิตท าให้มีของเสียเหลือทิ้งออกมาในรูปต่าง  ๆ เจือปนอยู่กับสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน ความสมดุลในธรรมชาติก็เสียไป  เมื่อสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย มีของเสียปะปนอยู่เป็นจ านวนมาก สิ่งแวดล้อมก็จะอยู่
ในสภาพเสื่อมโทรมและอาจจะรุนแรงจนถึงขั้นเป็นพิษเป็นภัยได้ ผลกระทบจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมและการ
ขยายตัวของกิจกรรมนั้น ๆ ผลของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและเป็นพิษก็จะตกอยู่แก่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน  ๆ ในชุมชน 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะผูกพันเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ เพราะสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตมี  ความสัมพันธ์กัน 
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและเป็นพิษจะมีผลโดยตรงต่อสุขภาพและอนามัยของมนุษย์ เพราะสภาพสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
จะเปลี่ยนแปลง ไม่เหมาะที่จะน ามาใช้ในการด ารงชีวิตอีกต่อไป  นอกจากนี้ก็ยังมีผลกระทบกระเทือนต่อการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่หยุดยั้ง และถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังแล้ว ทรัพยากรธรรมชาติก็จะสูญสิ้นลงอย่างรวดเร็ว  
อย่างไรก็ตาม ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้ มิได้เกิดขึ้นกับแม่น้ า อากาศ สารเคมี และสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติอ่ืน ๆ เท่านั้น แต่ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในรูปปัญหาทางสังคมอีก ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าลักษณะนิสัยใจคอ 
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนบ้าน ความสามัคคีในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ทั้งนี้ 
อาจจะเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจภายในครอบครัว ความยากจน การเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ การคมนาคม 
ติดต่อสื่อสารกับสังคมภายนอก ตลอดจนการรับเอาวัฒนธรรมและแนวความคิดจากที่อ่ืน ๆ มามาก ภายในชุมชนของเรา
จึง  เปลี่ยนแปลงไป ความมีระเบียบ การรักษาหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จึงหย่อนคลายลง  ปัญหา
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นั้น ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างรีบด่วนและถูกวิธีแล้วปัญหาต่าง ๆ จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น การแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนนั้น จะต้องเลือกใช้หลักวิชาการที่ผสมผสานได้กับลักษณะนิสัย ทัศนคติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 



 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วย จะต้องเป็นที่ยอมรับและไม่ถูกโต้แย้งจากคนในชุมชนนั้น ๆ  สิ่งแวดล้อม
บางอย่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คนทุกคนในชุมชนเป็นเจ้าของและมีสิทธิที่จะใช้ได้ เราทุกคนก็ควรที่จะมีหน้าที่ดูแล
รักษาและแก้ไขให้สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น  แม้ว่ารัฐบาลจะมีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมก็ตาม แต่การด าเนินงานอาจมีอุปสรรคบ้าง ล่าช้าบ้าง ถ้าคนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ทุกคนควร
จะถือว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเป็นทรัพย์สมบัติของชาติ และถือเอาเป็นความรับผิดชอบและหน้าที่ของตัวเองที่มีต่อชุมนุม 
ในอันที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีคุณภาพ เพ่ือคนทุกคนในชุมชน เพ่ือส่วนรวม เพ่ือตัวเอง และครอบครัว 
และเพ่ืออนุชนรุ่นหลังที่จะได้มีโอกาสพ่ึงพาอาศัยและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปในวันข้างหน้า  ถ้าสมาชิกใน
ชุมชนทุกคนส านึกในหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน ยอมเสียสละเล็ก ๆ น้อย ๆ ค านึงถึงแต่ประโยชน์ของ
ชุมชนส่วนรวมเป็นข้อใหญ่แล้ว อีกไม่ช้าไม่นานภายในชุมชนก็จะมีแต่สภาพแวดล้อมที่ดี สภาพสิ่งแวดล้อมที่จะท าให้คน
ทุกคนด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุข ความปลอดภัยในชีวิต มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ชุมชนก็จะมีแต่สมาชิกที่ดีมี
คุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติตลอดไป  

 
 
 
 
 



 

ใบความรู้   
 

เรื่อง การพัฒนาชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
 

นโยบายสิ่งแวดล้อมชุมชนในนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณาาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2540 – 2559 
 1. นโยบายก าหนดทิศทางและจัดระเบียบ ความเจริญเติบโตของชุมชนทุกระดับ  โดยค านึงถึงศักยภาพของ
ธรรมชาติ ระบบวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ประชากร  ขีดความสามารถของโครงสร้างบริการพ้ืนฐาน การบริการ
สาธารณะ เพ่ือให้ชุมชนบูรณาการสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สงบ  สะอาดสวยงาม น่าประทับใจ อย่างต่อเนื่อง 
             2. นโยบายส่งเสรมิให้มีการปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนทุกระดับ เพ่ือการพัฒนาและควบคุมการใช้ที่ดินให้เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
             3. นโยบายส่งเสรมิการพัฒนาชุมชนทั้งชุมชนเดิมและชุมชนเมืองใหม่ในรูปแบบชุมชนเมืองสมบูรณ์แบบ 
 4. นโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสงวนที่ดินเป็นพื้นที่สีเขียวส าหรับเป็นพ้ืนที่ที่สร้างความสดชื่นและ
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและประชากรในอนาคตอย่างเพียงพอ 
 5. นโยบายการให้ท้องถิ่นเร่งรัดและด าเนินการสร้างจินตภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดีในชุมชนทุกระดับ 
              6. นโยบายส่งเสริมการพัฒนาชุมชนชนบทให้เป็นชุมชนสมบูรณ์แบบ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาด้านอาชีพ แหล่ง
งาน การตลาด การบริการสังคม     และสิ่งแวดล้อม 
             7. นโยบายการผสมผสานแผนโครงสร้างบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับชุมชนทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ 
             8. นโยบายยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัย โดยการส่งเสริมอาชีพการตลาดและการบริการสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ชุมชนให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสม 
              9. นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและมีอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ชุมชน 
            10. นโยบายก าหนดทิศทางและจัดระเบียบ ความเจริญเติบโตของชุมชนทุกระดับ โดยค านึงถึงศักยภาพของ
ธรรมชาติ ระบบวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ประชากร ขีดความสามารถของโครงสร้างบริการพ้ืนฐาน  การบริการ
สาธารณะ เพื่อให้ชุมชนมีบูรณาการสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สงบ  สะอาดสวยงามน่าประทับใจ อย่างต่อเนื่อง 
1. นโยบายก าหนดทิศทางและจัดระเบียบ 
 แนวทางด าเนินการ 
                 1. ให้มีการจัดท าแผนโครงสร้างระบบชุมชนทั้งในระดับภาค ระดับอนุภาค ระดับจังหวัด ระดับต าบล 
และระดับหมู่บ้าน โดยให้ด ารงไว้ซึ่งมรดกทาง วัฒนธรรม วิถีชีวิต และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  
                2. วางและจัดท าผังเมืองของชุมชนระดับต่างๆ (ผังโครงสร้างจังหวัด ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และผัง
เฉพาะกิจ ผังชุมชนสุขาภิบาล ผังองค์การบริหาร ส่วนต าบล) พร้อมก าหนดแผนงาน - โครงการ รวมทั้งให้ มีการบังคับใช้
อย่างจริงจัง  
             3. ก าหนดรูปแบบชุมชนให้เหมาะสมชุมชนขนาดใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ใช้รูปแบบ
ภาคมหานคร โดยมีชุมชนหลักเป็นศูนย์ กลางและชุมชนบริวารอยู่โดยรอบ  ซึ่งถูกแบ่งแยกด้วยพ้ืนที่สีเขียว ส่วนชุมชน
ขนาดกลาง (เมืองหลัก) ให้ใช้รูปแบบหลายศูนย์กลางและชุมชนขนาดเล็ก หรือชุมชนชนบทให้ใช้รูปแบบศูนย์กลางเดียว  
  4. ก าหนดแผนการใช้ที่ดินเพ่ือกิจกรรมหลักในชุมชนให้สอดคล้องเหมาะสมกันและมีความหนาแน่น  ของการ
ใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม ส่วนกิจกรรมที่ขัดแย้ง ควรแยกออกจากกันหรือจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียว เป็นแนวกันชน  
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 5. ก าหนดประเภทและแนวทางการใช้ที่ดินในเขตชานเมือง ให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ดินและบริการพื้นฐาน 
เพ่ือควบคุมการขยายตัวของเมือง รวมทั้ง ออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณดังกล่าว  
 6. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ข้อก าหนด ข้อบัญญัติ ผังเมืองระดับต่างๆ ที่จ าเป็นและมาตรการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบังคับใช้ที่ดินของชุมชน การจัดสรร ที่ดินและการควบคุมอาคารให้สมบูรณ์และมีผลบังคับใช้อย่างเข้มแข็งจริงจัง 
รวมทั้งก าหนดมาตรการพิเศษ ควบคุมพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง ในบริเวณเชื่อมต่อระหว่างชุมชน  
            7. ปรับปรุงการบริหารและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่สีเขียวของรัฐให้มีเอกภาพ ทั้งการก าหนด
นโยบาย แผน และการปฏิบัติการ รวมทั้ง สนับสนุนการบริหารงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  
             8. ใช้มาตรการทางการเงินและการคลังในรูปของ “ กองทุนสีเขียว ” โดยระดมทุนจากภาครัฐ ท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และใช้หลักสิทธิในการพัฒนา เพ่ือให้ ได้มา ซึ่งทรัพยากรเพ่ือการจัดการพ้ืนที่สีเขียว 
 
2. นโยบายส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพ้ืนที่ในชุมชนทุกระดับ เพ่ือการพัฒนาและควบคุมการใช้ 
ดินให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
2. นโยบายส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพ้ืนที่ในชุมชนทุกระดับ  
 แนวทางด าเนินการ 
                1. ให้มีการพัฒนาพื้นที่ของชุมชนตามผังเมืองรวม โดยสอดคล้องกับลักษณะแนวโน้มและศักยภาพเฉพาะ
ของแต่ละพ้ืนที่  
                2. น ามาตรการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาเมืองมาใช้เป็นกลไกส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่และควบคุมการใช้
ที่ดินในชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้าร่วม ในการพัฒนาที่ดิน โดยรัฐจะต้องระดมทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้าง
บริการพื้นฐานเข้าไปรองรับอย่างเหมาะสม โครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่จะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมและด าเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่สีเขียว 
ให้เหมาะสม 
 
3. นโยบายส่งเสริมการพัฒนาชุมชนทั้งชุมชนเดิมและชุมชนเมืองใหม่ในรูปแบบชุมชนเมืองสมบูรณ์แบบ 

แนวทางด าเนินการ 
               1. พัฒนาและควบคุมการเจริญเติบโตของชุมชนเดิมให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดทางธรรมชาติและเป็นไปตาม 

บทบาท ทั้งในระดับภาค ระดับอนุภาค ระดับ จังหวัด โดยให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและสอดประสาน
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสร้างพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นแนวกันชนระหว่างชุมชน เดิมและชุมชนเมืองใหม่ การสร้าง
สิ่งแวดล้อมด้านสถาปัตยกรรมเพ่ือภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกันระหว่างชุมชนและการส่งเสริมภูมิทัศน์ของธรรมชาติ 
                  2. ก าหนดพ้ืนที่ตั้งโครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ที่จะจัดตั้งเป็นชุมชนเมืองใหม่สมบูรณ์แบบ  เพ่ือป้องกัน
การเจริญเติบโตอย่างไร้รูปแบบ โดยมีหลักการ การเลือกที่ตั้งของเมืองและสร้างสาธารณูปโภคที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่และบทบาทหน้าที่ของชุมชนเมืองที่ได้ก าหนดขึ้น ทั้งนี้โดย ไม่น าพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยทาง
ธรรมชาติและเขตอุบัติภัยมาเป็นพื้นที่พัฒนา 
 
 
 
 



 

 
4. นโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสงวนที่ดินเป็นพื้นที่สีเขียวส าหรับเป็นพื้นที่ท่ีสร้างความสดชื่นและ
ส่งเสริมคุณาาพสิ่งแวดล้อมให้กับ  ชุมชนและประชากรในอนาคตอย่างเพียงพอ 

แนวทางด าเนินการ 
              1. ส่งเสริมการใช้พ้ืนที่สาธารณะและที่ราชพัสดุเป็นสวนสาธารณะทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เพ่ือเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยให้มีสัดส่วนตาม มาตรฐานของรัฐและกระจายให้ทั่วถึงทุกชุมชน รวมทั้งจัดภูมิทัศน์พร้อมทั้ง
องค์ประกอบต่างๆ เพื่อการนันทนาการอย่างเหมาะสม 
             2. อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่รัฐส ารวจและขึ้นทะเบียนไว้ พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล เขตรักษาพืชพันธุ์ เขตสงวนชีวาลัย   
เขตสงวนไว้เพ่ือการศึกษาทางวิชาการเขตป่า สงวนหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตชุมชนโบราณ  เขตอุทยานประวัติศาสตร์
และบริเวณที่มีคุณค่าทางด้านระบบนิเวศที่อยู่ประชิดกับชุมชน เพ่ือคงความเป็น เอกลักษณ์ของชุมชนและเป็นสถานที่
เพ่ือการนันทนาการ  
                 3. ควบคุมการใช้ประโยชน์หรือสงวนไว้ซึ่งพ้ืนที่โดยรอบชานเมือง ที่มีสมรรถนะที่ดินเหมาะสมกับการ
เกษตรกรรม เพื่อเป็นพ้ืนที่สีเขียว โดยใช้หลักสิทธิใน การพัฒนา 
 
5. นโยบายการให้ท้องถิ่นเร่งรัดและด าเนินการสร้างจินตาาพสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดีในชุมชนทุกระดับ 
 แนวทางด าเนินการ 
               1. ก าหนดให้มีพ้ืนที่สีเขียวบริเวณโดยรอบศาสนสถาน โรงเรียน โบราณสถาน อนุสาวรีย์ หรือชุมชน
โบราณ เพื่อเป็นเขตกันชนหรือให้มีที่อยู่อาศัยหนาแน่น เบาบาง รวมทั้งจัดให้มีภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมบริเวณพ้ืนที่สีเขียวที่
ชัดเจน  
                2. ก าหนดเขตส่งเสริมและควบคุมการขยายตัวของอาคารในแนวสูงให้สอดคล้องกับการใช้ที่ดิน         
การจัดบริการสาธารณูปโภค ความปลอดภัยของสถานที่ ราชการส าคัญ และบริเวณท่ีสมควรรักษาไว้เป็นพิเศษ  
 3. ส่งเสริมการจัดภูมิทัศน์ของถนน พ้ืนที่โล่งว่างในชุมชน และพ้ืนที่สีเขียวให้สวยงาม  ปราศจากมลทัศน์ของ
ป้ายโฆษณาอุปกรณ์การสาธารณูปโภคและ สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมข้างเคียง 
 
6. นโยบายส่งเสริมการพัฒนาชุมชนชนบทให้เป็นชุมชนสมบูรณ์แบบ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาด้านอาชีพ แหล่งงาน 
การตลาด การบริการสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางด าเนินการ 
 1. ก าหนดและจัดท าผังการพัฒนาชุมชนชนบทให้รวมกลุ่มกัน โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับเอกลักษณ์วิถี
ชีวิตของชุมชน และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของสังคม โดยการจัดที่อยู่อาศัยให้ใกล้แหล่งงาน จัดระบบขนส่ง
ที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว ทั้งนี้โดยมีศาลา ประชาคม  ศาสนาสถาน และโรงเรียน เป็นศูนย์กลางของ
กิจกรรมสังคมของชุมชน  
 2. ระชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการส่งเสริมการประกอบอาชีพแหล่งงาน และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่น าไปสู่การรักษาระบบนิเวศให้ยั่งยืน รวมทั้งการสร้างระบบตลาดให้รองรับการผลิต โดยให้เอกชน
เข้ามามีบทบาทร่วม  
 3. เร่งรัดการพัฒนาบริการด้านการศึกษา การจัดบริการสาธารณสุขและระบบสาธารณูปการอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
รวมทั้งการปลูกฝังจริยธรรม 
 
 



 

 
7. นโยบายการผสมผสานแผนโครงสร้างบริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับชุมชนทุกระดับให้มีประสิทธิาาพ 

แนวทางด าเนินการ 
 1. เร่งรัดจัดท าแผนการลงทุนโครงสร้างบริการพื้นฐานระยะยาว ส าหรับชุมชนให้สอดคล้องกับแผนการใช้ที่ดิน 
ทั้งนี้โดยส่งเสริมให้หน่วยงานท้องถิ่น รับผิดชอบทั้งในด้านการลงทุนและการจัดการอย่าง 
               2.ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและจัดหาแหล่งงานใกล้ที่อยู่อาศัย ส าหรับผู้มีรายได้น้อยในชุมชน รวมทั้ง
การขยายบริการด้านการเงินในระบบกองทุน เพ่ือการ อยู่อาศัยที่ผ่อนปรนระยะเวลาการใช้คืน เพ่ือให้ผู้มีรายได้น้อย
สามารถเข้าสู่ระบบตลาดที่อยู่อาศัยราคาประหยัดได้  
 3. ก าหนดองค์ประกอบและมาตรฐานที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยของชุมชนทุกระดับ ให้สอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการและความเป็นไปได้ในการ จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  
 4. ปรับปรุงและฟ้ืนฟูชุมชนแออัดที่มีสภาพเสื่อมโทรม โดยให้ท้องถิ่นเป็นองค์กรกลางในการประสานงานการ
จัดท าผังเฉพาะ เพ่ือฟ้ืนฟูชุมชน รวมทั้งควบคุม การเกิดใหม่ของพ้ืนที่เสื่อมโทรมของชุมชน  
 5. สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษาหาวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ราคาประหยัด รวมทั้งส่งเสริมการน าผลงานวิจัย ไปสู่การผลิตในระบบตลาด  
 6. ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้างที่อยู่อาศัยราคาประหยัด  และอาคารเช่า 
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยให้มากขึ้น โดยให้อยู่ใกล้ แหล่งงาน  
 7. ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้ประชาชนมีอ านาจในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนของตนเอง รวมทั้ง
มีส่วนร่วมในการออกกฎหมายเฉพาะ เพ่ือดูแล ชุมชนแออัด 
 
 8.  นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและมีอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขปญหหาสิ่งแวดล้อม
ชุมชน 
 แนวทางด าเนินการ 
              1. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการกระจายอ านาจ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอ านาจในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน รวมทั้ง เอ้ืออ านวยให้เกิดความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ  
             2. สนับสนุนการผนึกก าลังของสถาบันครอบครัว ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งสถาบันศาสนา เพ่ือการ
ป้องแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านจิตใจ และวัฒนธรรมของคนในสังคม  
              3. สร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน และสร้างจิตส านึ ก จิตวิญญาณ ให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมชุมชน และมีพฤติกรรมร่วม  
             4. สนับสนุนการพัฒนาและจัดระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่สีเขียวขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีมาตรฐานเดียว กันและมีการเชื่อมโยงโครงข่ายของระบบข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน  
             5. ปรับปรุงการบริหารและการจัดการของภาครัฐในการด าเนินงานและการบังคับใช้นโยบาย แผน  กฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน  
             6. ในส่วนของประชาชนให้น าหลักการผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบในการบ าบัด ฟ้ืนฟู หรือชดใช้
ค่าเสียหายเป็นมาตรการบังคับใช้ เพ่ือเป็นเครื่องมือ ส าหรับชุมชนในการติดตามควบคุมสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ในส่วน
ของผู้ประกอบการที่ก่อให้เกิดมลพิษ ให้น าหลักการด าเนินคดีอาญา และทางแพ่งมาใช้กับผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้เพ่ิมความ
ระมัดระวังด้านสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติตามให้รอบคอบ 
 
 



 

 
ใบความรู้ 

 
เรื่อง การมีส่วนร่วมในการแก้ปญหหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชน 

ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

บทบาทของประชาชนในการพัฒนาสังคม  มนุษย์จัดเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากในสังคมและเป็นองค์ประกอบที่
เป็นหน่วยย่อยของสังคม สังคมจะเจริญหรือพัฒนาได้นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชนที่เป็นองค์ประกอบในสังคมนั้น ๆ 
การที่สังคมจะพัฒนาได้จ าเป็นต้องเริ่มต้นพัฒนาในหน่วยย่อยของสังคม อันได้แก่การพัฒนาคนก่อน การพัฒนาครอบครัว 
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด และประเทศ การพัฒนาสังคมในหน่วยย่อยไปสู่ การพัฒนาสังคมที่เป็นหน่วยใหญ่ ๆ มี
จุดเริ่มต้นที่เหมือนกันคือการพัฒนาที่ตัวบุคคล บุคคลเหล่านั้นจะกระจัดกระจายอยู่ตามสังคมต่าง ๆ    โดยเฉพาะ
ประชาชนจ านวนมากอยู่ตามชนบท ถ้าประชากรเหล่านั้นได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีจิตใจดี  มีความเอ้ือเฟ้ือ มี
คุณธรรม รู้จักพ่ึงตนเอง มีความร่วมมือร่วมใจกัน มีความคิดริเริ่มดี มีความเชื่อมั่นในภูมิปัญญาของตนและพร้อมที่จะรับ
ความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมแล้วประชาชนเหล่านี้จะเป็นกลุ่ม
ที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญใน 
 
การพัฒนาประเทศ 
          การพัฒนาไม่ว่าจะเป็นชนบทหรือในเมือง การฝึกให้คนมีความสามารถและมีการเรียนรู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน  นับว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญ  ซึ่งการพัฒนาคนที่ดีที่สุด คือ การรวมกลุ่มประชาชนให้เป็นองค์กรเพ่ือ
พัฒนาคนในกลุ่ม เพราะกลุ่มนั้นก่อให้เกิดการเรียนรู้ การคิดและการแก้ปัญหา กลุ่มฝึกบุคลิกภาพของคน  ฝึกการท างาน
ร่วมกัน ช่วยให้คนพัฒนาในด้านความคิด ทัศนคติ ความมีเหตุผล อันเป็นรากฐานของประชาธิปไตย 

          การพัฒนามีจุดมุ่งหมาย คือ สร้างความสุขความเจริญแก่ประชาชนช่วยให้สถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจไปสู่  
สถานการณ์ที่น่าพอใจ   ดังนั้นประชาชนจึงควรเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการทุก ๆ ขั้นตอน เพราะถ้าหาก 
เขาเป็นผู้คิดค้นปัญหา จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ก าหนดหลักวิธีการและขั้นตอนการแก้ปัญหาและเข้าร่วม 
การปฏิบัติงานแล้ว   จะท าให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเต็มที่ ดังนั้นบทบาทของประชาชน ในการ
พัฒนาสังคม ก็คือ ประชาชนต้องมีบทบาทที่ต้องกระท าใน 2 ด้าน คือการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาสังคมโดยการมี
ส่วนร่วม ดังนี้ 
 
1. การพัฒนาตนเอง 
          การพัฒนาตนเอง หมายถึง  การพัฒนาตนเองด้วยตนเอง หรือการสอนใจตนเองในการสร้างอุปนิสัยที่ดีเข้า
ทดแทนอุปนิสัยที่ไม่ดี ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และประโยชน์ในการอยู่ภายในสังคมได้อย่างสงบสุข  ได้แก่ 

 การพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น ความซื่อสัตย์ การยกย่องผู้ที่ท าความดี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รักของส่วนรวม 
การตรงต่อเวลา การรู้จักเสียสละในทางท่ีถูกที่ควร  

 การพัฒนาทางด้านอารมณ์ ได้แก่ มีความเชื่อม่ันในตัวเอง การมองโลกในด้านดี การมีสติ เป็นต้น  
 การพัฒนาด้านสติปัญญา เช่น การพัฒนาความรู้ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ การพัฒนาความคิด ฯลฯ  
 การพัฒนาด้านการเข้าสังคม เช่น มนุษย์สัมพันธ์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้       

มีลักษณะของการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 



 

          นอกจากการพัฒนาตนเองในด้านบุคลิกภาพ  อารมณ์ สังคม สติปัญญา แล้วบุคคลควรมีค่านิยมที่เกื้อหนุนการ
พัฒนาสังคมอีกด้วย อันได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความขยันขันแข็งมานะอดทน การอดออม การไม่ฟุ้งเฟ้อ           ความ
ขยันหมั่นเพียร การท างานหนัก ความประหยัด ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การยกย่องผู้ที่ท าความดี           ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รักของส่วนรวม ตรงต่อเวลา รู้จักเสียสละในทางท่ีถูกที่ควร 
 
2. การพัฒนาสังคมโดยการมีส่วนร่วม 

 การมีส่วนร่วมคือกระบวนการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาไม ่
ว่าจะเป็นการวางแผน การด าเนินการ การจัดการตามแผน การก ากับติดตาม การประเมินผล และการรับประโยชน์จาก
การพัฒนาโดยถือว่าการพัฒนานั้นเป็นของประชาชน ซึ่งสามารถแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมได้ 3 ระดับ คือ  

1. ระดับเป็นผู้ใช้ประโยชน์ เป็นการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการรับประโยชน์อย่างเดียว โดย 
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างอ่ืน ซึ่งถือเป็นระดับต่ าสุดของการมีส่วนร่วม  

2. ระดับเป็นผู้ให้ความร่วมมือ เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่สูงข้ึนมา ระดับนี้ประชาชนเข้ามามีส่วน 
เกี่ยวข้อง โดยการคอยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ  โดยเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะขอความร่วมมือ 
จากประชาชนในเรื่องใด และเมื่อใด การรู้จักกาลเทศะ มีความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ดี ต้องตัดสินใจได้รวดเร็ว รู้จักใช้
ค าพูดได้อย่างเหมาะสม และเป็นนักฟังที่ด ี 

3. ระดับเป็นผู้ตัดสินใจ ระดับนี้ประชาชนจะเป็นผู้ศึกษาสถานการณ์ และตัดสินใจที่จะด าเนินการ 
ในเรื่องต่าง ๆ นับตั้งแต่การวางแผนการด าเนินการ การประเมินผล และการแบ่งปันผลประโยชน์  เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐจะเป็นเพียงผู้คอยให้ค าแนะน าปรึกษา ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม การที่ให้มีตัวแทน
ของประชาชนเพียงบางคนเข้ามาร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่  เพ่ือตัดสินใจท ากิจกรรมส าหรับหมู่บ้านนั้น ไม่ใช่ “การมีส่วน
ร่วมของประชาชน” 
                    การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  จะต้องเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกกลุ่มในหมู่บานมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
ที่จะด าเนินการใด ๆ เพ่ือตัวเขา และเพ่ือหมู่บ้านของเขา โดยตัวของเขาเอง ซึ่งลักษณะการท างานดังกล่าวจะมีลักษณะ
ของ  “หุ้นส่วน” ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา    การท างานลักษณะนี้ 
จะต้องเริ่มโดยการรวมกลุ่มประชาชน ตามกิจกรรมพัฒนาที่จัดขึ้นและค่อย ๆ เพ่ิมความสามารถและความรับผิดชอบ     
ในการด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาให้แก่ประชาชน  จนในที่สุดให้ประชาชนสามารถด าเนินงานด้วยตนเองตาม  
ล าพังได้ โดยที่เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องมีความตั้งใจและจริงใจที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของประชาชนให้เป็นดังนี้อย่าง
ต่อเนื่องและอดทน 

 ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคมมีข้ันตอนต่อไปนี้  
 
การมีส่วนร่วมในการค้นหาปญหหาและสาเหตุของปญหหา  

ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญที่สุด เพราะถ้าประชาชนยังไม่สามารถเข้าใจปัญหา  และสาเหตุของ
ปัญหาด้วยตัวของเขาเอง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ตามมาก็ไร้ประโยชน์  เพราะประชาชนจะขาดความเข้าใจ และมองไม่เป็น
ความส าคัญของกิจกรรมนั้น สิ่งหนึ่งที่แน่นอนที่สุดคือ ประชาชนเป็นผู้อยู่กับปัญหาและรู้จักปัญหาของตนดีที่สุด          
แต่อาจจะมองปัญหาของตนไม่ชัดเจน จนกว่าจะมีเพ่ือนมาช่วยตนวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน การวางแผนด าเนินกิจกรรม เป็นขั้นตอนต่อไปที่ 
ขาดไม่ได้  เพราะถ้าหากเจ้าหน้าที่ต้องการแต่ผลงานการพัฒนาวัตถุให้เสร็จสิ้นโดยฉับไวก็จะด าเนินการวางแผนงานด้วย
ตนเอง  ผลที่ตามมาก็คือต่อไปเมื่อขาดเจ้าหน้าที่ประชาชนก็ไม่สามารถจะด าเนินการวางแผนงานได้ด้วยตนเอง  อาจจะมี



 

ความยากล าบากที่จะผลักดันให้เจ้าหน้าที่ท าหน้าที่  เป็นเพียงเพ่ือนของประชาชนในการวางแผน เพราะประชาชนอาจจะ
มีการศึกษาน้อย แต่ถ้าไม่ให้เขาเข้าร่วมใน ขั้นตอนนี้ โอกาสที่ประชาชนจะได้รับการศึกษา และพัฒนาตนเอง ในการ
วางแผนด าเนินงานก็จะหมดไป เพราะฉะนั้น  เจ้าหน้าที่จะต้องท าใจให้ได้ว่า การศึกษาใดก็ตามต้องเริ่มจากความยก    
ง่าย เร็ว ช้า จากระดับของผู้ที่จะรับการศึกษาไม่ใช่จากระดับความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ 

2. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน ประชาชนมีแรงงาน และมีประสบการณ์ท่ีสามาร 
เข้าร่วมในกิจกรรมข้ันนี้ได้เพราะในกิจกรรมพัฒนาบางประเภท  ถ้าหากให้ประชาชนร่วมลงทุนในกิจกรรม จะท าให้เขามี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เกิดการบ ารุงรักษา รักและหวงแหน ในทางตรงข้าม ถ้าเขาไม่มีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ ถ้าการลงทุน
และการปฏิบัติงานทั้งหมดมาจากภายนอกถ้าเกิดอะไรเสียหาย เขาก็ไม่เดือดร้อนมากนัก เพราะเมื่อไม่ใช่ของเขา เขาก็จะ
ไม่บ ารุงรักษาไม่รักไม่หวงแหน นอกจากนั้นการเข้าร่วมปฏิบัติงานด้วยตนเอง จะท าให้เขาเรียนรู้การด าเนินกิจกรรมอย่าง
ใกล้ชิด และสามารถด าเนินกิจกรรมชนิดนั้นด้วยตนเองต่อไปได้ 

3. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ประชาชน ควรมีส่วนร่วมในการติดตามและ 
ประเมินผลงาน เพ่ือที่จะสามารถบอกได้ว่างานที่ท าไปนั้นได้รับผลดี  ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างไร ดังนั้นในการ
ประเมินผลควรที่จะต้องมีทั้งประชาชนในชุมชนนั้นเอง และคนนอกชุมชนช่วยกันพิจารณาว่า กิจกรรมที่กระท าลงไปนั้น
เกิดผลดีหรือไม่ดีอย่างไร ซึ่งจะท าให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการท ากิจกรรมนั้นร่วมกัน 
 

 



 

ใบงาน 
 
ค าสั่ง      ใหผู้้เรียนท าการวางแผนการด าเนินชีวิต  โดยยึดหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่  ว่าท าอย่างไรจึงจะประสบ
ความส าเร็จตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามโจทย์  ดังนี้  
 
 นายคิดดี   มีโชค  อายุ  47  ปี  มีภรรยา และลูก  2  คน  ซึ่งเรียนหนังสือในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ภรรยาเป็นแม่บ้าน  มีที่ดินเป็นของตัวเองที่จังหวัดปทุมธานี  จ านวน  55  ไร่   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการเรียน รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31003 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หน่วยการเรียนรู้  เรื่องสถานการณ์ของประเทศ                  ครั้งที่ 4     ศึกษาด้วยตนเอง 
 
รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดแผนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดผล/

ประเมินผล 
4. สถานการณ์ของ
ประเทศกับความ
พอเพียง 

1. อธิบายและวิเคราะห์การ
พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศชาติ 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ประเทศโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
สถานการณ์ของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับผู้เรียน เช่น ภาวะ
เงินเฟ้อ ราคาผลผลิตตกต่ า ค่า
ครองชีพสูง ฯลฯ 
2. การเลือกแนวทางการด าเนิน
ชีวิตภายใต้สถานการณ์ของ
ประเทศโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสาาพปญหหาการ
เรียนรู้ 
- ครูสนทนากับผู้เรียนถึงวิธี
การศึกษาด้วยตนเองและให้ผู้เรียน
ไปศึกษาค้นคว้าในหัวข้อต่อไปนี้ 
- ปัญหาค่าครองชีพ 
-ปัญหาความยากจน 
-ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า 
 
 
 
 
 
 

ส่ือ 
- หนังสือ  
- รูปภาพ  ซีดี 
- ใบความรู้ 
- แผ่นพับแผ่นปลิว 
- อินเตอร์เน็ต  
แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องสมุด 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
- ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ใบงาน 
2.  แบบทดสอบ
(ให้ครูผู้จัดกิจกรรม
ออกเอง) 
3. บันทึกการ
เรียนรู้ 

  



 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดแผนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดผล/
ประเมินผล 

   
 

ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูลและ
จัดการเรียนรู ้
- ครูบอกถึงแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ใน
การศึกษาหาข้อมูล 
- ครูมอบหมายงานให้ผู้เรียนไป
ท าการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่
ก าหนดและจดบันทึก 
 
ขั้นที่ 3  การปฏิบัติและการ
น าไปใช้ 
- สรุปผลการศึกษาค้นค้าและ
จัดท าเป็นรายงานส่งตาม
ก าหนดเวลา 
- ท าใบงาน 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการ
เรียนรู้ 
- รายงาน 
- บันทึกการเรียนรู้ 
- ใบงาน    - แบบทดสอบ 

  

 



 

ใบความรู้ 
 

เรื่อง  ปญหหาเศรษฐกิจที่ส าคัหของประเทศไทย 
 
ปญหหาการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุก ๆ ปี  
สาเหตุของการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศของไทย  
    1. มีมูลค่าการน าเข้าสินค้าปริมาณมากกว่ามูลค่าการส่งออก  
    2. การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมภายในประเทศยังต้องพ่ึงพิงจากสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ  
    3. ประชาชนนิยมบริโภคสินค้าจากต่างประเทศมากข้ึน  
ปญหหาการขาดดุลบัหชีเดินสะพัด  
สาเหตุของการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด  
    1. การอ่อนตัวลงของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเยนและเงินดอลล่าร์ ท าให้สินค้าน าเข้ามีราคาสูงขึ้น  
    2. มีการน าเข้าสินค้าในปริมาณสูงขึ้นในสินค้าประเภททุน รถยนต์ และอะไหล่ของรถยนต์  
    3. มีการน าเข้าสินค้าพิเศษ เช่น อาวุธ เครื่องบิน  
    4. ขาดเงินออมในประเทศที่มีไม่เพียงพอกับการลงทุนที่สูงขึ้น จ าเป็นต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ  
ผลกระทบของการขาดดุลบัหชีเดินสะพัด  
    1. แสดงถึงเสถียรภาพของค่าเงินบาทในตลาดโลก  
    2. ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในการลงทุนจากต่างประเทศ  
    3. แสดงฐานะการเงินของประเทศให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นหนี้ต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
 
ปญหหาาาวะเงินเฟ้อ - เงินฝืดของประเทศ 
          าาวะเงินเฟ้อ หมายถึงภาวะค่าของเงินลดต่ าลง มีผลท าให้ราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ  
สาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ  
    1. ผู้ขายเพิ่มราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น  
    2. มีความต้องการซื้อสินค้ามากกว่าปริมาณสินค้า  
    3. ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เช่น ค่าแรงที่สูงขึ้น  
สาเหตุของการเกิดภาวะเงินเฟ้อของประเทศไทย  
    1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
    2. มีการเพ่ิมเงินเดือนให้กับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
    3. มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ าให้กับประชาชน 
    4. มีการลดภาษีเงินได้  
    5. การผลิตชะลอตัวลงเนื่องจากสินค้าทุนที่น าเข้ามีราคาสูงขึ้น ท าให้สินค้าและบริการมีปริมาณน้อยลงไม่ เพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน  
ผลกระทบจากการเกิดาาวะเงินเฟ้อ 
    1. เกิดภาวการณ์ว่างงานเพราะผู้ผลิตขาดทุน หรือเลิกกิจการ  
    2. ผู้มีรายได้ประจ า เช่น ข้าราชการ จะมีรายได้ไม่เพียงพอกับราคาสินค้าและบริการที่เพ่ิมสูงขึ้น  
    3. เจ้าหนี้จะเสียผลประโยชน์เพราะค่าของเงินเปลี่ยนแปลงไป  
    4. ผู้ประกอบธุรกิจการค้า และลูกหนี้จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น  



 

 าาวะเงินฝืด  
                เงินฝืด หมายถึง ภาวะของค่าเงินสูงขึ้น สินค้าและบริการต่าง ๆ ราคาลดต่ าลง  
สาเหตุภาวะเงินฝืด 
              ประชาชนมีความต้องการซื้อน้อยกว่าปริมาณสินค้า ผลกระทบจากภาวะเงินฝืด คืออาจเกิดภาวการณ์ว่างงาน
เพราะผู้ผลิตขาดทุน กลุ่มบุคคลที่ได้เปรียบในภาวะเงินฝืด คือ เจ้าหนี้ และบุคคลที่เสียเปรียบ ได้แก่ พ่อค้า ผู้ผลิต ผู้เชา่ 
ลูกหนี้  
 
การแก้ไขาาวะเงินเฟ้อ - เงินฝืด  
โดยใช้มาตรการทางเศรษฐกิจมี 3 ทาง ได้แก่  
1. นโยบายการเงิน  
เป็นนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมปริมาณเงินให้พอดีกับความต้องการและความจ าเป็นในการหมุนเวียนของระบบ
เศรษฐกิจ  
    - ภาวะเงินเฟ้อ เช่น ลดเครดิตธนาคาร ขายพันธบัตร และเพ่ิมดอกเบี้ยเงินฝาก  
    - ภาวะเงินฝืด เช่น ธนาคารให้เครดิตมากข้ึน ซื้อพันธบัตรคืน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ 
2. นโยบายการคลัง เป็นการวางแผนปรับภาวะการเงินของรัฐบาลให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจ  
โดยปรับการจัดเก็บภาษีและการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล เช่น เพ่ิมภาษีอากร รัฐบาลใช้นโยบายงบประมาณเกินดุล  
    - ภาวะเงินเฟ้อ เช่น เพ่ิมภาษีอากร รัฐบาลใช้นโยบายงบประมาณเกินดุล  
3. นโยบายการค้าระหว่างประเทศ เกี่ยวกับสินค้าน าเข้า และส่งออก เช่น สนับสนุนสินค้าน าเข้า  
    - ภาวะเงินเฟ้อ เช่น สนับสนุนสินค้าน าเข้า  
    - ภาวะเงินฝืด เช่น ส่งเสรมิสินค้าออก  
 

 
 
 
 



 

ใบความรู้ 
เรื่อง  การด าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่าง
มากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความ
เปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็น
ปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกันส าหรับผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่  การเพ่ิมขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย  หรือการขยายปริมาณและกระจาย
การศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบท หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย   
แต่ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วย เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้
ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการต้องพ่ึงพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพ่ือการจัดการทรัพยากรที่เคย
มีอยู่แต่เดิมแตกสลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป สิ่งส าคัญ 
ก็คือ ความพอเพียงในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ท าให้คนไทยสามารถพ่ึงตนเอง และด าเนินชีวิตไปได้อย่างมี
ศักดิ์ศรีภายใต้อ านาจและความมีอิสระในการก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพ่ือให้
ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพ้ืนฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิม ต้องถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจ
จากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท  รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยัน
ปรากฏการณ์นี้ได้เป็นอย่างด ี
 “...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชน
ส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานความม่ันคงพร้อม
พอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...”  
(18 กรกฎาคม 2517) 
           “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานานกว่า 30 ปี 
เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความ
ไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง  ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม     
เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมี “สติ ปญหหา และความเพียร” ซึ่งจะน าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนิน
ชีวิตอย่างแท้จริง 
            “...คนอ่ืนจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่
พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และท างานตั้งจิตอธิษฐานตั้ง
ปณิธาน ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ 
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...” (4 ธันวาคม 2517) 
พระบรมราโชวาทนี้ทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักแต่เพียงอย่าง
เดียวอาจจะเกิดปัญหาได้ จึงทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหห่ในเบื้องต้นก่อนเมื่อมีพ้ืนฐานความม่ันคง
พร้อมพอสมควรแล้วจึงสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้นซึ่งหมายถึงแทนที่จะเน้นการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมน าการพัฒนาประเทศ ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานก่อน นั่นคือ ท าให้ประชาชนใน



 

ชนบทส่วนใหห่พอมีพอกินก่อน เป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ เพ่ือสร้างพ้ืนฐานและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ก่อนเน้นการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป  
               ทรงเตือนเรื่องพออยู่พอกิน ตั้งแต่ปี 2517 คือ เมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว  
                   แต่ทิศทางการพัฒนามิได้เปลี่ยนแปลง  
           “...เมื่อปี 2517 วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง 
ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน 
บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...” (4 ธันวาคม 2541 
 
พระราชด ารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  
                 “...เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาของเศรษฐกิจ การที่ต้องใช้รถไถต้องไปซื้อ เราต้องใช้ต้องหาเงินมาส าหรับซื้อ
น้ ามันส าหรับรถไถ เวลารถไถเก่าเราต้องยิ่งซ่อมแซม แต่เวลาใช้นั้นเราก็ต้องป้อนน้ ามันให้เป็นอาหาร  เสร็จแล้วมันคาย
ควัน ควันเราสูดเข้าไปแล้วก็ปวดหัว ส่วนควายเวลาเราใช้เราก็ต้องป้อนอาหาร ต้องให้หญ้าให้อาหารมันกิน แต่ว่ามันคาย 
ออกมา ที่มันคายออกมาก็เป็นปุ๋ย แล้วก็ใช้ได้ส าหรับให้ที่ดินของเราไม่เสีย...” 
พระราชด ารัส เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 9 พฤษภาคม 2529  
                      “...เราไม่เป็นประเทศร่ ารวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก เราไม่
อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยกลับ ประเทศเหล่านั้นที่
เป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัว แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าแบบคน
จน แบบที่ไม่ติดกับต ารามากเกินไป ท าอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากัน จะอยู่ได้ตลอดไป...” 
พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2534  

                        “...ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ์ในทางดี ที่เขาเรียกว่าเล็งผลเลิศ ก็เห็นว่าประเทศไทย เรานี่
ก้าวหน้าดี การเงินการอุตสาหกรรมการค้าดี มีก าไร อีกทางหนึ่งก็ต้องบอกว่าเราก าลังเสื่อมลงไปส่วนใหญ่ ทฤษฎีว่า ถ้ามี
เงินเท่านั้นๆ มีการกู้เท่านั้นๆ หมายความว่าเศรษฐกิจก้าวหน้า แล้วก็ประเทศก็เจริญมีหวังว่าจะเป็นมหาอ านาจ ขอโทษ
เลยต้องเตือนเขาว่า จริงตัวเลขดี แต่ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังในความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนนั้นไม่มีทาง...” 
พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2536 

                “...การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า 
อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง 
จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่าง
ผลิ ต ได้ มากกว่ าความต้ องการก็ ขาย ได้  แต่ ขาย ในที่ ไ ม่ ห่ า ง ไกล เท่ า ไ ร  ไม่ ต้ อ ง เสี ยค่ าขนส่ งมากนั ก . . . ” 
พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2539.  

                “...เมื่อปี 2517 วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียง
นั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าท้ังประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่
พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...” 

 



 

 
พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541  

               “...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือค าว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง คนเราถ้าพอในความ
ต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าท าอะไร
ต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมี
ของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน...”  
พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541  

               “...ไฟดับถ้ามีความจ าเป็น หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ เรามีเครื่องปั่นไฟก็ใช้ปั่นไฟ  หรือถ้าขั้น
โบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็นขั้นๆ แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงนี้ ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นสิ่งท าไม่ได้ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน  ต้องมีการช่วยกัน ถ้ามีการ
ช่วยกัน แลกเปลี่ยนกัน ก็ไม่ใช่พอเพียงแล้ว  แต่ว่าพอเพียงในทฤษฎีในหลวงนี้ คือให้สามารถที่จะด าเนินงานได้...” 
พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 23 ธันวาคม 2542  

               “...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ท าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือท าจากรายได้ 200-
300 บาท ขึ้นไปเป็นสองหมื่น สามหมื่นบาท คนชอบเอาค าพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจ
พอเพียง คือท าเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่ความหมายไม่ใช่แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือเป็น Self-Sufficiency of 
Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจ ากัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดู เขาต้องการดูเพ่ือความสนุกสนาน ใน
หมู่บ้านไกลๆ ที่ฉันไป เขามีทีวีดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุ่มเฟือย เปรียบเสมือนคน
ไม่มีสตางค์ไปตัดสูทใส่ และยังใส่เนคไทเวอร์ซาเช่ อันนี้ก็เกินไป...”  
พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระต าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล วันที่17 มกราคม 2544  

ประเทศไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง  
               เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจ ากัด
ของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพ่ึงพา เพ่ิมขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตได้
ด้วยตนเอง และลดภาวการณ์เสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจพอเพียงมิใช่
หมายความถึง การกระเบียดกระเสียรจนเกินสมควร หากแต่อาจฟุ่มเฟือยได้เป็นครั้งคราวตามอัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่
ของประเทศ มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะท่ีหามาได้   เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปสู่เป้าหมายของการสร้างความม่ันคง
ในทางเศรษฐกิจได้  เช่น โดยพ้ืนฐานแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นที่
เศรษฐกิจการเกษตร เน้นความมั่นคงทางอาหาร เป็นการสร้างความมั่นคงให้เป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็น
ระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดความเสี่ยง หรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้   เศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม่จ าเป็นจะต้องจ ากัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท 
แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ  โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ เน้นการ
เลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม  

 

 



 

การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริพอเพียง  
               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อได้พระราชทานแนวพระราชด าริ หรือ
พระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ จะทรงค านึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชนด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ความคิด ที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้งในทางปฏิบัติได้  

แนวพระราชด าริในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  
1. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต  
2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต  
3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง  
4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มี 

รายได้เพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ  
5. ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา  

ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง  

                 ทฤษฎีใหม่ คือ ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่เด่นชัดที่สุด                  ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด ารินี้ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่มักประสบปัญหาทั้งภัย
ธรรมชาติและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการท าการเกษตร  ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะการขาด
แคลนน้ าได้โดยไม่เดือดร้อนและยากล าบากนัก ความเสี่ยงที่เกษตรกร มักพบเป็นประจ า ประกอบด้วย  

    1. ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร  
   2. ความเสี่ยงในราคาและการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตสมัยใหม่จากต่างประเทศ  
   3. ความเสี่ยงด้านน้ า ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง 
   4. ภัยธรรมชาติอ่ืนๆ และโรคระบาด 
   5. ความเสี่ยงด้านแบบแผนการผลิต เช่น  ความเสี่ยงด้านโรคและศัตรูพืช   ความเสี่ยงด้านการขาดแคลน
แรงงาน  ความเสี่ยงด้านหนี้สินและการสูญเสียที่ดิน  
   ทฤษฎีใหม่ จึงเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ า เพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ทฤษฎีใหม่ 

ความส าคัหของทฤษฎีใหม่  
   1. มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ซึ่งไม่เคยมี
ใครคิดมาก่อน  
   2. มีการค านวณโดยใช้หลักวิชาการเก่ียวกับปริมาณน้ าที่จะกักเก็บให้พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม
ตลอดปี  
   3. มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบส าหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมีถึง 3 ขั้นตอน  
 
 



 

ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น  
                        ให้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง  
                        พ้ืนที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ าเพ่ือใช้เก็บกักน้ าฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการ
ปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ าต่างๆ 
                        พ้ืนที่ส่วนที่สอง ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพ่ือใช้เป็นอาหารประจ าวันส าหรับครอบครัวให้
เพียงพอตลอดปี เพ่ือตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
                        พ้ืนที่ส่วนที่สาม ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใช้เป็น
อาหารประจ าวัน หากเหลือบริโภคก็น าไปจ าหน่าย 
                        พ้ืนที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 10% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอ่ืนๆ 
 
 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง  
                        เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นที่สอง คือให้
เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินการในด้าน  
                        (1) การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)  
                        - เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิต โดยเริ่ม ตั้งแต่ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย การจัดหาน้ า 
และอ่ืนๆ เพ่ือการเพาะปลูก  
               (2) การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจ าหน่ายผลผลิต)  
                        - เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียม
ลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตให้ได้ราคาดีและลด
ค่าใช้จ่ายลงด้วย  
                        (3) การเป็นอยู่ (กะปิ น้ าปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ)  
                        - ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต เช่น 
อาหารการกินต่างๆ กะปิ น้ าปลา เสื้อผ้า ที่พอเพียง  
                        (4) สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้)  
                        - แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จ าเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยามป่วยไข้ หรือมีกองทุน
ไว้กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  
                        (5) การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)  
                        - ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพ่ือการศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชนของ
ชมชนเอง  
                        (6) สังคมและศาสนา  
                        - ชุมชนควรเป็นที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว  
                        โดยกิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าส่วน
ราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นส าคัญ  
 
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม  
                        เมื่อด าเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สาม
ต่อไป คือติดต่อประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัท ห้างร้านเอกชน มาช่วยในการลงทุน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  



 

                        ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ  
                        - เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)  
                        - ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ า (ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและ
มาสีเอง)  
                        - เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ า เพราะรวมกันซื้อเป็นจ านวนมาก (เป็นร้านสหกรณ์
ราคาขายส่ง)  
                        - ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพ่ือไปด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ให้
เกิดผลดียิ่งขึ้น  
 
หลักการและแนวทางส าคัห  
   1. เป็นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัดก่อน ทั้งนี้ 
ชุมชนต้องมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันท านองเดียวกับการ “ลงแขก” แบบดั้งเดิมเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานด้วย 
   2. เนื่องจากข้าวเป็นปัจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะต้องบริโภค ดังนั้น  จึงประมาณว่าครอบครัวหนึ่งท านา
ประมาณ 5 ไร่ จะท าให้มีข้าวพอกินตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง เพ่ือยึดหลักพ่ึงตนเองได้อย่างมีอิสรภาพ  
   3. ต้องมีน้ าเพ่ือการเพาะปลูกส ารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วงได้อย่างพอเพียง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้อง
กันที่ดินส่วนหนึ่งไว้ขุดสระน้ า โดยมีหลักว่าต้องมีน้ าเพียงพอที่จะเพาะปลูกได้ตลอดปี ทั้งนี้ ได้พระราชทานพระราชด าริ
เป็นแนวทางว่า ต้องมีน้ า 1,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อการเพาะปลูก 1 ไร่ โดยประมาณ ฉะนั้น เมื่อท านา 5 ไร่ ท าพืชไร่ 
หรือไม้ผลอีก 5 ไร่ (รวมเป็น 10 ไร่) จะต้องมีน้ า 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  
ดังนั้น หากตั้งสมมติฐานว่า มีพ้ืนที่ 5 ไร่ ก็จะสามารถก าหนดสูตรคร่าวๆ ว่า แต่ละแปลง ประกอบด้วย  
                        - นาข้าว 5 ไร่  
                        - พืชไร่ พืชสวน 5 ไร ่ 
                        - สระน้ า 3 ไร่ ขุดลึก 4 เมตร จุน้ าได้ประมาณ 19,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ าที่เพียง
พอที่จะส ารองไว้ใช้ 
ยามฤดูแล้ง  
                        - ที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ 2 ไร่  
                        รวมทั้งหมด 15 ไร่  
                        แต่ทั้งนี้ ขนาดของสระเก็บน้ าข้ึนอยู่กับสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม ดังนี้  
                        - ถ้าเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรอาศัยน้ าฝน สระน้ าควรมีลักษณะลึก เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าระเหยได้มาก
เกินไป ซึ่งจะท าให้มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  
                        - ถ้าเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรในเขตชลประทาน สระน้ าอาจมีลักษณะลึก หรือตื้น และแคบ หรือกว้างก็
ได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะสามารถมีน้ ามาเติมอยู่เรื่อยๆ 
                         การมีสระเก็บน้ าก็เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างสม่ าเสมอทั้งปี (ทรงเรียกว่า Regulator หมายถึงการ
ควบคุมให้ดี มีระบบน้ าหมุนเวียนใช้เพ่ือการเกษตรได้โดยตลอดเวลาอย่างต่อเนื่ อง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าแล้งและ
ระยะฝนทิ้งช่วง แต่มิได้หมายความว่า เกษตรกรจะสามารถปลูกข้าวนาปรังได้ เพราะหากน้ าในสระเก็บน้ าไม่พอ ในกรณีมี
เขื่อนอยู่บริเวณใกล้เคียงก็อาจจะต้องสูบน้ ามาจากเขื่อน ซึ่งจะท าให้น้ าในเขื่อนหมดได้ แต่เกษตรกรควรท านาในหน้าฝน 
และเมื่อถึงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงให้เกษตรกรใช้น้ าที่เก็บตุนนั้น ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรอย่างสูงสุด โดยพิจารณา
ปลูก พืชให้ เหมาะสมกับฤดูกาล  เ พ่ือจะได้มีผลผลิต อ่ืนๆ  ไว้บริ โภคและสามารถน า ไปขายได้ตลอดทั้ งปี 



 

                        4. การจัดแบ่งแปลงที่ดินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค านวณและ
ค านึงจากอัตราการถือครองที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ 15 ไร่ อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครองน้อยกว่านี้ หรือ
ม า ก ก ว่ า นี้  ก็ ส า ม า ร ถ ใ ช้ อั ต ร า ส่ ว น  3 0 : 3 0 : 3 0 : 1 0  เ ป็ น เ ก ณ ฑ์ ป รั บ ใ ช้ ไ ด้  ก ล่ า ว คื อ 
  ร้อยละ 30 ส่วนแรก ขุดสระน้ า (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ า เช่น ผักบุ้ง ผักกะเฉด ฯลฯ ได้ด้วย)  บนสระ
อ า จ ส ร้ า ง เ ล้ า ไ ก่ แ ล ะ บ น ข อ บ ส ร ะ น้ า อ า จ ป ลู ก ไ ม้ ยื น ต้ น ที่ ไ ม่ ใ ช้ น้ า ม า ก โ ด ย ร อ บ ไ ด้   
ร้อยละ 30 ส่วนที่สอง ท านา  
 ร้อยละ 30 ส่วนที่สาม ปลูกพืชไร่ พืชสวน (ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ไม้เพ่ือเป็นเชื้อฟืน ไม้สร้างบ้าน พืชไร่ 
พืชผัก สมุนไพร เป็นต้น)  
 ร้อยละ 10 สุดท้าย เป็นที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ (ทางเดิน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรง
เพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น)   อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวเป็นสูตร หรือ
หลักการโดยประมาณเท่านั้น สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่ดิน 
ปริมาณน้ าฝน และสภาพแวดล้อม เช่น ในกรณีภาคใต้ที่มีฝนตกชุก หรือพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ ามาเติมสระได้ต่อเนื่อง ก็อาจลด
ขนาดของบ่อ หรือสระเก็บน้ าให้เล็กลง เพ่ือเก็บพ้ืนที่ไว้ใช้ประโยชน์อ่ืนต่อไปได้  
                        5. การด าเนินการตามทฤษฎีใหม่ มีปัจจัยประกอบหลายประการ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ 
สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น เกษตรกรควรขอรับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ด้วย และที่ส าคัญ คือ ราคาการลงทุน
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดสระสระน้ า เกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากส่วนราชการ มูลนิธิ และ
เอกชน  
                        6. ในระหว่างการขุดสระน้ า จะมีดินที่ถูกขุดขึ้นมาจ านวนมาก หน้าดินซึ่งเป็นดินดี ควรน าไปกองไว้
ต่างหากเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชต่างๆ ในภายหลัง โดยน ามาเกลี่ยคลุมดินชั้นล่างที่เป็นดินไม่ดี หรืออาจน ามา
ถมท าขอบสระน้ า หรือยกร่องส าหรับปลูกไม้ผลก็จะได้ประโยชน์อีกทางหนึ่ง  

  ตัวอย่างพืชที่ควรปลูกและสัตว์ท่ีควรเลี้ยง  
ไม้ผลและผักยืนต้น : มะม่วง มะพร้าว มะขาม ขนุน ละมุด ส้ม กล้วย น้อยหน่า มะละกอ กะท้อน แคบ้าน มะรุม สะเดา 
ขี้เหล็ก กระถิน ฯลฯ 
ผักล้มลุกและดอกไม้ : มันเทศ เผือก ถั่วฝักยาว มะเขือ มะลิ ดาวเรือง บานไม่รู้โรย กุหลาบ รัก และซ่อนกลิ่น สมุนไพร
และเครื่องเทศ : หมาก พลู พริกไท บุก บัวบก มะเกลือ ชุมเห็ด หญ้าแฝก และพืชผักบางชนิด เช่น กะเพรา โหระพา 
สะระแหน่ แมงลัก และตะไคร้ เป็นต้น 
ไม้ใช้สอยและเชื้อเพลิง : ไผ่ มะพร้าว ตาล กระถินณรงค์ มะขามเทศ สะแก ทองหลาง จามจุรี กระถิน สะเดา พืชไร่ : 
ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ อ้อย มันส าปะหลัง ละหุ่ง นุ่น เป็นต้น พืชไร่หลายชนิดอาจเก็บเกี่ยวเมื่อ
ผลผลิตยังสดอยู่ และจ าหน่ายเป็นพืชประเภทผักได้ และมีราคาดีกว่าเก็บเม่ือแก่ ได้แก่ ข้าวโพด ถัวเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม 
ถั่วมะแฮะ อ้อย และมันส าปะหลัง 
พืชบ ารุงดินและพืชคลุมดิน : ถั่วมะแฮะ ถั่วฮามาต้า โสนแอฟริกัน โสนพ้ืนเมือง ปอเทือง ถั่วพร้า ขี้เหล็ก กระถิน รวมทั้ง
ถั่วเขียวและถ่ัวพุ่ม เป็นต้น และเม่ือเก็บเกี่ยวแล้วไถกลบลงไปเพื่อบ ารุงดินได้ 
 

หมายเหตุ : พืชหลายชนิดใช้ท าประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งชนิด และการเลือกปลูกพืชควรเน้นพืชยืนต้นด้วย เพราะการ
ดูแลรักษาในระยะหลังจะลดน้อยลง มีผลผลิตทยอยออกตลอดปี ควรเลือกพืชยืนต้นชนิดต่างๆ กัน ให้ความร่มเย็นและชุ่ม
ชื้นกับที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และควรเลือกต้นไม้ให้สอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่ เช่น ไม่ควรปลูกยูคาลิปตัสบริเวณ
ขอบสระ ควรเป็นไม้ผลแทน เป็นต้น 



 

สัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ ได้แก่  
 สัตว์น้ า : ปลาไน ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาดุก เพ่ือเป็นอาหารเสริมประเภทโปรตีน และยังสามารถน าไปจ าหน่าย
เป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย ในบางพ้ืนที่สามารถเลี้ยงกบได้ 
  สุกร หรือ ไก่ เลี้ยงบนขอบสระน้ า ทั้งนี้ มูลสุกรและไก่สามารถน ามาเป็นอาหารปลา บางแห่งอาจเลี้ยงเป็ดได้ 

 ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่  
   1. ให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัด ไม่อดอยาก และเลี้ยงตนเองได้ตามหลัก
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
   2. ในหน้าแล้งมีน้ าน้อย ก็สามารถเอาน้ าที่เก็บไว้ในสระมาปลูกพืชผักต่างๆ ที่ใช้น้ าน้อยได้ โดยไม่ต้อง
เบียดเบียนชลประทาน  
   3. ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้ าดีตลอดปี ทฤษฎีใหม่นี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้โดยไม่
เดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ  
   4. ในกรณีที่เกิดอุทกภัย เกษตรกรสามารถที่จะฟ้ืนตัวและช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง โดยทางราชการไม่ต้อง
ช่วยเหลือมากนัก ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย  

ทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์                    

ทฤษฎีใหม่ที่ด าเนินการโดยอาศัยแหล่งน้ าธรรมชาติ น้ าฝน  จะอยู่ในลักษณะ “หมิ่นเหม่” เพราะหากปีใดฝนน้อย         
น้ าอาจจะไม่เพียงพอ ฉะนั้น การที่จะท าให้ทฤษฎีใหม่สมบูรณ์ได้นั้น จ าเป็นต้องมีสระเก็บกักน้ าที่มีประสิทธิภาพและเต็ม
ความสามารถ โดยการมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่สามารถเพ่ิมเติมน้ าในสระเก็บกักน้ าให้เต็มอยู่เสมอ  ดังเช่น กรณีของการ
ทดลองที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสระบุรี  

ระบบทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์   อ่างใหญ่ เติมอ่างเล็ก อ่างเล็ก เติมสระน้ า 

                      

                        จากภาพ วงกลมเล็ก คือสระน้ าที่เกษตรกรขุดขึ้นตามทฤษฎีใหม่ เมื่อเกิดช่วงขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 
เกษตรกรสามารถสูบน้ ามาใช้ประโยชน์ได้ และหากน้ าในสระน้ าไม่เพียงพอก็ขอรับน้ าจากอ่างห้วยหินขาว (อ่างเล็ก) ซึ่งได้
ท าระบบส่งน้ าเชื่อมต่อทางท่อลงมายังสระน้ าที่ได้ขุดไว้ในแต่ละแปลง  ซึ่งจะช่วยให้สามารถมีน้ าใช้ตลอดปี กรณีที่



 

เกษตรกรใช้น้ ากันมาก อ่างห้วยหินขาว (อ่างเล็ก) ก็อาจมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอ ก็สามารถใช้วิธีการผันน้ าจากเขื่อนป่าสัก
ชลสิทธิ์ (อ่างใหญ่) ต่อลงมายังอ่างเก็บน้ าห้วยหินขาว (อ่างเล็ก) ก็จะช่วยให้มีปริมาณน้ ามาเติมในสระของเกษตรกรพอ
ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องเสี่ยง ระบบการจัดการทรัพยากรน้ าตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถท า
ให้การใช้น้ ามีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จากระบบส่งท่อเปิดผ่านไปตามแปลงไร่นาต่างๆ ถึง 3-5 เท่า เพราะยามหน้าฝน 
นอกจากจะมีน้ าในอ่างเก็บน้ าแล้ว ยังมีน้ าในสระของราษฎรเก็บไว้พร้อมกันด้วย ท าให้มีปริมาณน้ าเพ่ิมอย่างมหาศาล น้ า
ในอ่างที่ต่อมาสู่สระจะท าหน้าที่เป็นแหล่งน้ าส ารอง คอยเติมเท่านั้นเอง  

 
 
 
 
 
 
 



 

ใบงาน 
 

ค าสั่ง    ให้ผู้เรียนตอบค าถามในหัวข้อต่อไปนี้ตามความเข้าใจโดยละเอียด 
 
ข้อ  1   จงวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศในหัวข้อต่อไปนี้  ว่าเกิดจากสาเหตุใดและท่านมีแนวทาง 
            ในการด าเนินชีวิตในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง 

             -    ปัญหาสินค้าราคาแพง 
             -    ปัญหาการว่างงาน 

                  -    ปัญหาอาชญากรรม 
 
ข้อ  2   ถ้าท่านเป็นเกษตรกร  ท่านสามารถน าเอา เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชด าริของ  
           พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว  มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพอย่างไรจึงจะประสบความส าเร็จ 
 
 
 
  
 



 

แผนการเรียน รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31003 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง สถานการณ์โลกกับความพอเพียง                 ครั้งที่  5    ศึกษาด้วยตนเอง 
 
รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดแผนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดผล/

ประเมินผล 
5. สถานการณ์ของ
โลกกับความ
พอเพียง 

1. วิเคราะห์สถานการณ์โลก
ประเทศในการพัฒนาประเทศให้
ก้าวหน้าไปได้ให้ก้าวหน้าไปได้
อย่างสมดุลภายใต้กระแสโลกาภิ
วัตน์ 
2. ตระหนักในความส าคัญของ
การพัฒนาประเทศภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์และเลือกแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศภายใต้
กระแส 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ของ
โลก ประเทศภายใต้กระแสโลกา
ภิวัตน์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะโลก
ร้อน น้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
2. การเลือกแนวทางการด าเนิน
ชีวิตภายใต้สถานการณ์ของโลก
ประเทศโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสาาพปญหหาการ
เรียนรู้ 
- ครูสนทนากับผู้เรียนถึงวิธี
การศึกษาด้วยตนเองและให้ผู้เรียน
ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
- สภาวะโลกร้อน/เรือนกระจก 
-พลังงานธรรมชาติ เช่น น้ ามัน
เชื้อเพลิง  ก๊าซ ไฟฟ้า 
 
 

ส่ือ 
- หนังสือ  
- รูปภาพ  ซีดี 
- ใบความรู้ 
- แผ่นพับแผ่นปลิว 
- อินเตอร์เน็ต  
แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องสมุด 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
- ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ใบงาน 
2.  แบบทดสอบ
(ให้ครูผู้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ออกเอง) 
3. บันทึกการ
เรียนรู้ 

 
  



 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดแผนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดผล/
ประเมินผล 

   
 

ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูลและ
จัดการเรียนรู ้
- ครูบอกถึงแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ใน
การศึกษาหาข้อมูล 
- ครูมอบหมายงานให้ผู้เรียนไป
ท าการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่
ก าหนดและจดบันทึก 
 
ขั้นที่ 3  การปฏิบัติและการ
น าไปใช้ 
- สรุปผลการศึกษาค้นค้าและ
จัดท าเป็นรายงานส่งตาม
ก าหนดเวลา 
 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการ
เรียนรู้ 
- รายงาน 
- บันทึกการเรียนรู้ 
- ใบงาน   
- แบบทดสอบ 

  

 



 

ใบความรู้ 
เรื่อง าาวะโลกร้อน  

าาวะโลกร้อน  คืออะไร อะไรคือสาเหตุของการาาวะโลกร้อน  
               ภาวะโลกร้อน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ ที่ท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกเพ่ิมสูงขึ้น เราจึงเรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global Warming) กิจกรรมของมนุษย์ที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน คือ 
กิจกรรมที่ท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ การเพ่ิมปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยตรง เช่น 
การเผาไหม้เชื้อเพลิง และ การเพ่ิมปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยทางอ้อม คือ การตัดไม้ท าลายป่าปรากฏการณ์เรือน
กระจก หมายถึง การที่ชั้นบรรยากาศของโลกกระท าตัวเสมือนกระจกที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ ผ่านทะลุลง
มายังผิวพ้ืนโลกได้ แต่จะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวที่โลกคายออกไปไม่ให้หลุดออกนอกบรรยากาศ ท าให้โลกไม่เย็นจัดในเวลา
กลางคืน บรรยากาศเปรียบเสมือนผ้าห่มผืนใหญ่ที่คลุมโลกไว้ ก๊าซที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุลงมาได้
แต่ไม่ยอมให้รังสีคลื่นยาวที่โลกคายออกไปหลุดออกนอกบรรยากาศ เรียกว่า ก๊าซเรือนกระจก 
ก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัหๆ มีอะไรบ้าง  
ก๊าซเรือนกระจกท่ีส าคัญ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์ 
           1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดจาก การเผาไหม้เชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม และการตัดไม้ท าลายป่า 
           2. ก๊าซมีเทน เกิดจาก การย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ที่มีน้ าขัง เช่น นาข้าว 
           3. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ เกิดจาก อุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิต และการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนใน
การเกษตรกรรม 
รู้ได้อย่างไรว่าโลกร้อนขึ้น และในอนาคตอุณหาูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงข้ึนกี่องศาเซลเซียส  
               จากการเฝ้าติดตามความผันแปรของอุณหภูมิโลก พบว่า ในระยะ 10 ปี สุดท้าย พ.ศ. 2539 – 2548 เป็น
ช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกร้อนที่สุด  หากไม่มีมาตรการใดๆ ที่จะยับยั้งการปล่อยออกก๊าซเรือนกระจกแล้ว คาดว่า 
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพ่ิมสูงขึ้น 1.5-4.5 องศาเซลเซียส ภายในปี ค.ศ. 2100 
าาวะโลกร้อนส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไร  
              จากความผันแปรของภูมิอากาศมีผลต่อลักษณะอากาศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยก็มีสัญญาณที่บ่งบอกถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น นั่นคือ ความรุนแรงของภัยธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศในเดือน
พฤศจิกายน 2549 ซึ่งอยู่ในช่วงต้นฤดูหนาวสูงกว่าปกติ 1.7 องศาเซลเซียส สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในรอบ 56 ปี ของ
ประเทศ และในเดือนธันวาคม 2549 อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิเฉลี่ย 24 องศา
เ ซ ล เ ซี ย ส )  
               ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีสภาพอากาศเป็นอย่างไร  จากการศึกษาข้อมูล 54 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.
2494 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มมีการตรวจวัดข้อมูล พบว่า อุณหภูมิของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งอุณหภูมิเฉลี่ย (รูปที่ 
1) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(รูปที่ 2) และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย(รูปที่ 3) ส่วนปริมาณฝนและวันที่ฝนตกมีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 4 
และ5) ถึงแม้ว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาทั้งปริมาณฝนและจ านวนวันฝนตกอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าปกติ มากกว่าที่จะต่ ากว่า
ปกติก็ตาม 
               ในปี 2550 นี้ โลกและประเทศไทย มีสภาพอากาศเป็นอย่างไร การเพ่ิมขึ้นของก๊าชเรือนกระจกท าให้
บรรยากาศโลกกักเก็บพลังงานความร้อนเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ความสมดุลของพลังงานโลกเปลี่ยนแปลงไป อุณหภูมิเฉลี่ยของ
บรรยากาศบริเวณผิวโลกสูงขึ้น คลื่นความร้อนเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องนานัปการ เช่น ฤดูกาล 
ปริมาณและการกระจายของน้ าฝนเปลี่ยนแปลงไป ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น เนื่องจากน้ าแข็งขั้วโลกละลาย น้ าทะเลขยายตัว 
เนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดพายุและภัยพิบัติรุนแรงและถ่ีขึ้น ในปี 2550 สภาพอากาศทั่วไปของโลก มีการคาดการณ์ไว้ 



 

ว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นท าให้มีอากาศร้อนจัดอีกปีหนึ่งส าหรับประเทศไทยในปี 2550 คาดว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
ไทยจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝน และฤดูฝนจะมาเร็วกว่าปกติ และในช่วงฤดูร้อน
จะมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศจะสูงกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี  
ปญหหาโลกร้อนในวันนี้ ในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร  
               1. ท าให้ฤดูกาลของฝนเปลี่ยนแปลงไป กระบวนการระเหยและการกลั่นตัวจะเร็วขึ้น หมายถึงว่า ฝนอาจจะ
ตกบ่อยขึ้น แต่น้ าจะระเหยเร็วขึ้นด้วย ท าให้ดินแห้งเร็วกว่าปกติในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก  
               2. ผลผลิตทางการเกษตรจะลดลง นอกจากผลกระทบโดยตรงจากอุณหภูมิ ฝน ช่วงระยะเวลาฤดูกาล
เพาะปลูกแล้ว ยังเกิดจากผลกระทบทางอ้อมอีกด้วย คือ การระบาดของโรคพืช ศัตรูพืชและวัชพืช 
               3. สัตว์น้ าจะอพยพไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ าทะเล แหล่งประมงท่ีส าคัญๆของโลกจะ
เปลี่ยนแปลงไป 
               4. มนุษย์จะเสียชีวิตเนื่องจากความร้อนมากข้ึน ตัวน าเชื้อโรคในเขตร้อนเพ่ิมมากขึ้น ปัญหาภาวะมลพิษทาง
อากาศภายในเมืองจะรุนแรงมากขึ้น 
คนไทยสามารถช่วยกันแก้ไขปญหหานี้ได้อย่างไร  
                เพ่ือไม่ให้ประชากรโลกรวมทั้งประเทศไทยได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ จึง
ควรให้ความร่วมมือในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน ตามมาตรการดังต่อไปนี้  
               1. ร่วมกันใช้ก๊าซธรรมชาติแทนถ่านหินและน้ ามันในกระบวนการผลิตและการขนส่งต่างๆ เพ่ือลดปริมาณ
การปล่อยออกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง 
               2. ใช้พลังงานทดแทน เช่น จากแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล 
               3. รักษาป่าที่มีอยู่ให้คงอยู่ต่อไป ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ปลูกป่าเพ่ิมเติม 
               4. ศึกษาและปรับปรุงวิธีการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับชนิดของพืช 
               5. ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและครัวเรือน 
               6. เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการคมนาคม ซึ่งอาจท าได้โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทดแทนเชื้อเพลิง หรือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ เป็นต้น 
 
 



 

ใบความรู้ 
เรื่อง  สถานการณ์โลกยุคโลกาาิวัตน์ 

การวิเคราะห์กระแสโลกาาิวัตน์และผลกระทบต่อสังคมไทย  
คลื่นการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก  
  ยุคเกษตรกรรม สภาพเศรษฐกิจและสังคมเป็นสังคมแบบดั้งเดิม การผลิตด้าน การเกษตร เพาะปลูกและเลี้ยง
สัตว์ พึ่งพาธรรมชาติ สังคมเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเป็นยุคอดีตจนก่อนการ ปฏิวัติอุตสาหกรรม  
   ยุคอุตสาหกรรม มีการน าเครื่องจักรไอน้ ามาพัฒนาไปสู่ เครื่องจักรกล มาใช้ เป็นพลังการผลิตแทนแรงงานคน 
และสัตว์ ก่อให้พลังการผลิตจ านวนมาก  สภาพสังคมเปลี่ยนไปสู่ การตลาดและการบริโภคนิยม ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย 
สภาพสังคมซับซ้อน หลากกหลายมากขึ้น เป็นยุคสามทศวรรษก่อนปัจจุบัน มีการน าเครื่องจักรไอน้ ามาพัฒนาไปสู่
เครื่องจักรกล มาใช้ เป็นพลังการผลิตแทนแรงงานคน และสัตว์ ก่อให้พลังการผลิตจ านวนมาก  สภาพสังคมเปลี่ยนไปสู่ 
การตลาดและการบริโภคนิยม ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย สภาพสังคมซับซ้อน หลากกหลายมากขึ้น เป็นยุคสามทศวรรษก่อน
ปัจจุบัน ยุคเทคโนโลยีข่าวสารข้อมูล มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์ โทรสารติดต่อทั่วโลก เป็นยุค
โลกไร้พรมแดนการติดต่อสื่อสารรวดเร็วเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายจนคนในสังคมปรับตัวไม่
ทันกับคลื่นการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก (Future Shock) เป็นยุคศตวรรษที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน มีการน าระบบคอมพิวเตอร์
มาเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์ โทรสารติดต่อทั่วโลก เป็นยุคโลกไร้พรมแดนการติดต่อสื่อสารรวดเร็วเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายจนคนในสังคมปรับตัวไม่ทันกับคลื่นการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก  เป็นยุคศตวรรษที่ผ่าน
มาถึงปัจจุบัน  
   
ยุคโลกาาิวัฒน์  เป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ด้วยพลังแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT)  

โลกาภิวัตน์ หรือ โลกานุวัตร  คือ ผลจากการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล ทั่วทั้งโลก  
  โลกาภิวัตน์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง "การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่
ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง     
ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นต้น"  
  โลกาภิวัตน์ เป็นค าศัพท์เฉพาะที่บัญญัติขึ้นเพ่ือตอบสนองปรากฏการณ์ของสังคมโลกที่เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งของโลก ส่งผลกระทบอันรวดเร็วและส าคัญต่อส่วนอื่นๆของโลก 
โลกาภิวัตน์เกิดจากสี่รูปแบบพื้นฐานของการเคลื่อนย้ายทุนในเศรษฐกิจโลก โดยสี่การเคลื่อนย้ายของทุนที่ส าคัญคือ:  

ทุนมนุษย ์(เช่น การอพยพเข้าเมือง การย้ายถิน่ การอพยพจากถ่ินฐาน การเนรเทศ ฯลฯ)  
ทุนการเงิน (เช่น เงินช่วยเหลือ หุ้น หนี้ สินเชื่อและการกู้ยืม ฯลฯ)  
ทุนทรัพยากร (เช่น พลังงาน โลหะ สินแร่ ไม ้ฯลฯ)  
ทุนอ านาจ (เช่น กองก าลังความม่ันคง พันธมิตร กองก าลังติดอาวุธ ฯลฯ)  

  โลกาภิวัฒน์  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศหรือเป็นการค้าภายในประเทศ ทั้งหมดจะ
อยู่ภายใต้การครอบง าของ Globalization จึงต้องท าความเข้าใจว่าโลกาภิวัตน์คืออะไร และบทบาทตัวตนที่แท้จริง ซึ่งฝัง
อยู่ภายในนั้น จะเป็นอย่างไร ซึ่งจะมีรายละเอียดแบบย่อๆ ดังนี้   
โลก (Globalization) จะเก่ียวข้องกับ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89


 

   ทุน เศรษฐกิจโลกจะต้องเป็นไปตามลัทธิทุนนิยม ภายใต้การแข่งขันในลักษณะเสรีนิยม  ซึ่งเป็นลักษณะ
เศรษฐกิจของโลกตะวันตกที่มีเนื้อหาเน้นการสะสมทุนและการค้าเสรี โดยต่างก็จะให้มีการเปิดการค้าระหว่างประเทศให้
เป็นการค้าที่ไร้พรมแดนแต่ภายใต้การค้าเสรีนี้ ความได้เปรียบของบริษัทข้ามชาติ ก็จะมีมากกว่าจึงเป็นความเสรีที่ไม่เท่า
เทียมกัน ทุนจะมีการเคลื่อนย้ายไปยังประเทศต่างๆของโลกท่ีให้เงื่อนไขและผลประโยชน์ที่ได้ก าไรสูงสุด  

1. การครอบง าผ่านทางข้อมูล-ข่าวสาร  การปฏิวัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการเชื่อมโยง 
สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว โลกถูกเชื่อมด้วยข้อมูลข่าวสารและมักเป็นข้อมูลข่าวสารฝ่ายเดียวจากโลกตะวันตก หรือจาก
ประเทศซึ่งมีอ านาจเศรษฐกิจและการทหารที่เหนือกว่า โดยการครอบง าและสร้างกระแสข่าวตามที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การเมืองและเศรษฐกิจของตะวันตก เป็นการครอบง าทางข่าวสาร และวัฒนธรรมซึ่งมีผลต่อความเชื่อของมนุษยชาติใน
การที่จะต้องบริโภคข่าวสาร , การบริโภคสินค้า ,บริการ และวัฒนธรรมของตะวันตกนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง  

2. ค่านิยม (Value) โลกาภิวัฒน์ ได้สร้างค่านิยมผ่านทางข้อมูลข่าวสาร โดยแบ่งออกเป็น 3  
ลักษณะ  ค่านิยมทางการเมือง ทุกประเทศในโลกต้องเป็นแนวประชาธิปไตยแบบตะวันตก ซึ่งประเทศต่างๆ หากจะต้องมี
รูปแบบการเมืองการปกครองในแบบเดียวกัน มิฉะนั้นก็จะถูกคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจ หรือใช้ก าลังทหารเข้าไปปลดปล่อย
ให้เป็น 

o ประชาธิปไตย โดยไม่สนใจต่อความพร้อมหรือวิถีชีวิตของคนในประเทศเหล่านั้น ซึ่ง 
การเมืองในระบบประชาธิปไตย เมื่อถูกผ่านการครอบง าผ่านทางข้อมูลข่าวสารจากโลกตะวันตก ก็จะท าให้ประชาชนมี
ค่านิยมที่จะเลือกผู้น าที่มีแนวความคิดแบบการค้าเสรีหรือเป็นนายทุนเศรษฐกิจแบบตะวันตกไปเป็นรัฐบาล ซึ่งก็จะมีการ
แก้ไขกฎเกณฑ์ กฎหมาย เพ่ือเปิดโอกาสให้บริษัทข้ามชาติสามารถเข้าไปแข่งขันกับธุรกิจท้องถิ่น ซึ่งมีความอ่อนแอกว่า 
ซึ่งจะมีผลต่อจะต้องมีการพึ่งพาโลกตะวันตก  

o ค่านิยมทางเศรษฐกิจ โลกจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ มีการแบ่งงานกันท า  
โดยถือหลักการว่าที่ไหนถูกก็ผลิตหรือซื้อที่นั่น โดยต่างฝ่ายจะใช้มาตรการทางภาษีให้มีน้อยที่สุด โดยโลกตะวันตกก็จะมี
การปกป้องธุรกิจที่ไม่สามารถแข่งขันกันได้ในรูปแบบของการกีดกันทางการค้า ในแบบที่เรียกว่า NTB การค้าของโลกจะ
ตกอยู่ภายใต้กติกา WTO  ที่โลกตะวันตกไม่กี่ประเทศเป็นผู้บงการ และข้อตกลงในลักษณะที่เป็นทวิภาคี ได้แก่ ที่มาใน
รูปแบบของ FTA ซึ่งหาก WTO ไม่สามารถเอ้ือประโยชน์ก็จะมีการท าข้อตกลงความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น 
ASEAN , NAFTA , APEC เป็นต้น ต้องเข้าใจว่าการค้าเสรีของ Globalization นั้นเป็นความเสรีบนความไม่เท่าเทียมกัน 
จึงไม่ใช่ความยุติธรรมทางการค้า  

o ค่านิยมทางสังคม โดยการครอบง าทางสังคมวัฒนธรรม โดยผ่านทางข้อมูลข่าวสาร ท าให้ 
การค้าของโลกจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน   การบริโภคนิยม  การนิยมวัตถุ  รวมถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะ
อนุรักษ์เฉพาะในสิ่งที่ประเทศด้อยพัฒนาไม่พร้อม แต่โลกตะวันตกพร้อม  

o ค่านิยมการปกป้องทางการค้า  การค้าโลกาภิวัฒน์ จะท ามาพร้อมกับการปกป้องทางการค้า 
ในรูปแบบของลิขสิทธิ์ ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของลิขสิทธิ์ก็จะมาจากโลกตะวันตก ซึ่งจะใช้ ลิขสิทธิ์เป็นเครื่องมือในการปกป้อง
สินค้าและบริการ นอกเหนือจากนี้การใช้มาตรการทางด้านการเงิน ผ่านกองทุนต่างๆ เช่น IMF , ADB Bank ซึ่งมักจะมี
เงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจข้ามชาติ ก็จัดเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้อง รวมทั้งการใช้มาตรการที่ป้องกันผู้ก่อการร้าย
ของ Terrorism ก็อยู่ในกระแสของโลกาภิวัฒน์เช่นกัน  
 
 
 
 
 



 

กระแสโลกาาิวัตน์และผลกระทบต่อประเทศไทย (Global Trends and Implications to Thailand)  
  กระแสโลกาภิวัตน์นักเศรษฐศาสตร์หลายท่านต่างยอมรับกันว่า กระแสโลกาภิวัฒน์มีอิทธิพลต่อภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศต่างๆ ในโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงและพ่ึงพิงกับต่างประเทศ
สูง ดังเช่น ประเทศไทย จากการประมวลผลการศึกษาและคาดการณ์ของนักวิชาการหลายท่านได้ข้อสรุปถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เป็นประเด็นส าคัญ  และเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนี้  
  1. การเปลี่ยนแปลงลักษณะประชากร  ประชากรของโลกจะเพ่ิมขึ้นจาก 6.1 พันล้าน ในกลางปี 2001 เป็น 
7.8 พันล้านในปี 2025 (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28 หรือร้อยละ 1.2ต่อปี) ทั้งนี้ ร้อยละ 95 ของประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะอยู่ใน
ประเทศก า ลังพัฒนา โดยเฉพาะในเขตเมือง แนวโน้มประชากรโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิ งโครงสร้างและ
พฤติกรรม โดยประชากรสูงอายุ (มากกว่า 50 ปีขึ้นไป) จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยหนุ่มสาว  จะมีสัดส่วน
ลดลง โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราการเกิดของประเทศพัฒนาแล้วต ่าลง ประกอบกับคนจะมี
สุขภาพดีและอายุยืนมากขึ้น  นอกจากนั้น ค่านิยม และพฤติกรรมของประชากรจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากจนยากที่จะ
คาดเดา การเปลี่ยนแปลงลักษณะประชากรทั้งหมดดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบส าคัญ คือ  
    1.1 การสิ้นสุดของตลาดเดียว  เดิมตลาดของประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะมีลักษณะ  โดยมีกลุ่มวัยรุ่นเป็นผู้
ครอบครองตลาดส่วนใหญ่ แต่ต่อไปในอนาคต ตลาดจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน คือ  
   (1) ตลาดของผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเพ่ืออ า นวยความสะดวกใน
การใช้ชีวิตประจ า วันทดแทนความเสื่อมประสิทธิภาพของร่างกาย การให้บริการเพ่ือความบันเทิง เช่น การ ท่องเที่ยว   
เป็นต้น  
    (2) ตลาดของกลุ่มวัยรุ่น ผลิตภัณฑ์และบริการส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการใช้ชีวิตประจ า วัน ความฟุ่มเฟือยในรูปแบบต่างๆ แม้กระทั่งการศึกษาซึ่งจะมีรูปแบบที่เป็น   โดยเฉพาะใน
ตลาดศึกษาต่อเนื่องของผู้ที่มีพ้ืนฐานการศึกษาดีอยู่แล้ว ขณะนี้ก า ลังเป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุด เนื่องจาก ครอบครัวที่มี
ลูกคนเดียวมักจะลงทุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของลูกสูงมาก ท า ให้ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อหัวเท่ากับค่าใช้จ่าย
การศึกษาในอดีตของเด็ก 4-5 คนรวมกัน ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีสูง  รวมทั้ง ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า 
“Culture Product” ที่มีความเหมือนกันในวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ การบริโภค และผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้าจ า พวก  
Franchise ต่างๆสัญญาณของปรากฏการณ์ดังกล่าวปรากฏให้เห็นแล้วในธุรกิจบริการด้านการเงิน  ที่ขณะนี้การค้าหุ้นใน
ตลาดสินค้าประเภท High Technology ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นของคนอายุน้อยกว่า 45 ปี ส่วนการลงทุนในตลาดกองทุน
อ่ืน  ที่เน้นในเรื่องของการลงทุนเพ่ือการออม ลูกค้าจะเป็นผู้สูงอายุ  
   1.2 ภาระงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกับประเทศก า ลังพัฒนาซึ่งโครงสร้างของประชากรวัย
สูงอายุที่มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นมาก จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่จะเพ่ิมขึ้นจากเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เบี้ยบ านาญ และ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เช่นเดียวกับประเทศก าลังพัฒนาที่แนวโน้มดังกล่าวก็จะเพ่ิมขึ้นเช่นกันแต่ในอัตราที่ต ่ากว่า  
   1.3 การเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศก า ลังพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว  โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ
หรือแรงงานที่มีความรู้ ซึ่งเป็นที่ต้องการและมีบทบาทมากในระบบเศรษฐกิจ ในทางตรงกันข้าม จะมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานที่มีทักษะต ่าไปยังประเทศก า ลังพัฒนาเพ่ือลดจ านวนแรงงานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจโลกจะเป็นตัวซ ้า
เติมให้เกิดความยุ่งเหยิงของโครงสร้างการท า งานในสังคมที่ก า ลังพัฒนา โดยการสร้างให้เกิดการจ้างงานที่ขาด
เสถียรภาพ งานที่ต้องการความช านาญหลายอย่างอาจถูกลดระดับลง หรือถูกทดแทนด้วยแรงงานที่ต ่ากว่าระดับ จริง 
นอกจากนั้น จะก่อให้เกิดปัญหาเมืองใหญ่ (Mega City) ที่ต้องมีการวางแผนการพัฒนาเมืองที่ป้องกันและจะไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ทางโครงสร้างพ้ืนฐาน และทางด้านสิ่งแวดล้อม  



 

   1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงในค่านิยม            และ
พฤติกรรมของประชากรท า ให้ตลาดเปลี่ยนแปลงเร็ว จ า เป็นที่ผู้ผลิตจะต้องมีความพร้อมรับกับการปรับเปลี่ยนโดยต้อง
พร้อมในการที่จะคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ  และใช้ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมของประสบการณ์และภูมิปัญญา มารองรับ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว  
  2. ความเหลื่อมล ้าของความรู้  จะเกิดทั้งในระดับระหว่างประเทศและในระดับประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นจากความไม่
เท่าเทียมกันของความสามารถและความจริงจังในการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษา  ข้อมูลข่าวสาร และการวิจัย  
ของประเทศหนึ่งเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ และการพัฒนาองค์ความรู้ของคนในประเทศที่มีความแตกต่างกัน ท า ให้
ประเทศที่มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องจะเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน  ในสังคมเศรษฐกิจการเมืองโลกที่อาศัย
องค์ความรู้ในการพัฒนามากกว่าปัจจัยทางทรัพยากร  ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ในลักษณะคือ  
   2.1 การศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากจากการเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งความรู้มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกส่วนของภาคการผลิต 
เพ่ือลดต้นทุน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และเพ่ือลดการพ่ึงพิงแรงงานที่ขาดแคลน จ า เป็นที่ประชากรในทุกเพศ ทุกวัย ต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะประชากรในวัยท า งานที่ต้องมีความพร้อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีความต้องการทักษะและฝีมือ  
   2.2 การวิจัยและพัฒนาจะมีความส าคัญมากขึ้น ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพที่จะต้องเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ ทันสมัยและกระจายอย่างทั่วถึง  
  3. ภาวะก าลังการผลิตส่วนเกิน  ในสินค้าและบริการ ซึ่งเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกัน ได้แก่ การเข้ามาใหม่
ของประเทศก า ลังพัฒนา เช่น จีน และเม็กซิโก เป็นต้น การหดตัวของความต้องการ   การเพ่ิมผลิตภาพ  ของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการเพ่ิมขึ้นในความรู้ 
ความสามารถและทักษะฝีมือแรงงาน ก่อให้เกิดผลกระทบส าคัญ 2 ประการคือ  
   3.1 ภาวะ “Global Deflation” ราคาสินค้าส่วนใหญ่ทั่วโลกมีราคาถูกลง โดยเฉพาะสินค้าที่สามารถ
ผลิตได้ในประเทศก า ลังพัฒนาที่มีค่าแรงงานถูก เช่น ประเทศจีน เป็นต้น การแข่งขันจึงอยู่ในลักษณะของการลดต้ นทุน
การผลิต โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือการเป็นผู้น า ในการคิดค้นประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง  
   3.2 ภาวะ  “Growth with Unemployment” อัตราการขยายตั วทาง เศรษฐกิจโลกจะสู งขึ้ น 
เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในช่วงปี 1960 และ 1970 อันเนื่องจากแรงกดดันทางการเมือง เพ่ือให้มีมาตรฐานการครองชีพดี
ขึ้น การมีนโยบายเศรษฐกิจที่ดีขึ้น การเพ่ิมขึ้นในการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ การกระจายตัวของเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และภาคเอกชนมีพลวัตรมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าวกลับก่อให้เกิดปัญหาการ
ว่างงานมากขึ้น ที่ เห็นได้ชัดเจนคือ ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่ งใน  20 ปีข้างหน้า มีการคาดการณ์ไว้ว่าผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศพัฒนาแล้วจะเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 2 เท่า ในขณะที่การจ้างงานในอุตสาหกรรมจะลดลงเหลือ
เพียงร้อยละ 10-20 ของก า ลังแรงงานรวม ทั้งนี้ เป็นผลจากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งการลดบทบาทของ
ภาคอุตสาหกรรมในฐานะผู้สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศจะน า ไปสู่การรวมพลังของกลุ่มคนมากขึ้น เพ่ือให้รัฐเข้ามา
ปกป้องทางการค้าในรูปแบบใหม่  เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับสินค้าเกษตร แต่ภาวการณ์ว่างงานดังกล่าวจะบรรเทาได้ใน
ระดับหนึ่งจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและอาชีพทางด้านบริการที่มีแนวโน้มเพ่ิมความส าคัญขึ้นมากในอนาคต  
  4. การพ่ึงพิงและร่วมมือระหว่างกันมีมากขึ้น  ในทุกระดับ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์   
ได้แก่ การขยายตัวขององค์กรทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองระดับโลกขนาดใหญ่ เช่น WTO และ IMF เป็นต้น การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของขั้วอ านาจจาก Bipolar มาเป็น Multipolar ปัญหาผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ  ซึ่งท า ให้ประเทศต่างๆ 
ต้องอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดมากขึ้น อันน า ไปสู่ความต้องการที่เพ่ิมขึ้นในการเจรจาต่อรองและการสร้างความร่วมมือระหว่าง



 

ประเทศในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระดับทวิภาคี  ในระดับภูมิภาค  และระดับโลกเพ่ือสร้างความสมดุลของอ านาจทาง
การเมืองและทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและภูมิภาคท้ังที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่ในระดับประเทศ ถึงแม้รัฐจะเข้าไป
มีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้น แต่ภาคธุรกิจและองค์กรที่ไม่แสวงหาก า ไรจะมีบทบาทมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศเช่นเดียวกัน จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยแนวโน้มในอนาคตพลเมืองจะยังคง
ใช้การเมืองน าการด าเนินธุรกิจเนื่องจากการเมืองจะมีการปรับตัวเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการปรับโครงสร้าง
ของรัฐบาลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ให้มีความสามารถในการสร้างความร่วมมือ เพ่ือแสวงหาประโยชน์
จากการเพ่ิมขึ้นในการเคลื่อนไหวของข้อมูล เทคโนโลยีสมัยใหม่ การอพยพ และอิทธิพลของภาคธุรกิจ และองค์กรที่ไม่
แสวงหาก า ไร  
  ส าหรับในระดับธุรกิจ เนื่องจากข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งส าคัญต่อการตัดสินใจของภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก องค์กร
ทางด้านข้อมูลข่าวสารหรือองค์กรที่มีข้อมูลข่าวสารมากจะมีอ านาจมากขึ้น ท าให้เกิดการผลักดันที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจ โดยอาศัยการสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาคธุรกิจมากกว่าการมุ่งที่จะแข่งขันกัน อย่างไรก็
ตาม ความร่วมมือจะส าเร็จได้จ า เป็นต้องอาศัยความโปร่งใสและเปิดเผย ทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจที่จะมีให้กัน  
ผลกระทบต่อประเทศไทย  
  แนวโน้มสถานการณ์โลกในอนาคตท่ีคาดการณ์ไว้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในเชิงบวก ซึ่งถือเป็น
โอกาสของประเทศในการที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเชิงลบซึ่งถือเป็นข้อจ ากัดของการ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่จะต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาเพ่ือปรับข้อจ า กัดเหล่านั้น ให้เป็น
โอกาสของประเทศ เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มดังกล่าว ผลกระทบที่จะมีต่อประเทศไทยสรุปได้ดังนี้  
  1. โอกาส จากโครงสร้างประชากรที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนในประเทศพัฒนาแล้ว จะสร้างโอกาสให้กับประเทศไทย
ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายตลาดทางด้านสินค้าและบริการที่มีศักยภาพและข้อได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงาน รวมทั้งความรู้ความช านาญที่มีอยู่เดิม (ทางวัฒนธรรม) เช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แรงงานและ
ฝีมือเฉพาะด้านสินค้าและบริการเพ่ือสุขภาพ (นวดแผนโบราณ / สมุนไพร) และบริการทางด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น    
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินค้าและบริการที่สามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับรากหญ้าซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้
เป็นอย่างด ี 
  2. ข้อจ ากัดประกอบด้วย  
   2.1 นโยบายการเงินการคลังมีประสิทธิภาพน้อยลง สาเหตุจากภาระงบประมาณ 
รายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประชากร กระทบต่องบประมาณด้านการรักษาพยาบาลเบี้ยบ านาญและ
เงินสวัสดิการผู้สูงอายุต่างๆ รวมทั้ง กระแสการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ และบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้
งบประมาณทางด้านการศึกษาของภาครัฐเพ่ิมขึ้น เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของประชากรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากนี้ ปัญหาหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของประเทศต่างๆ ในโลก การขาดความ
เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการด า เนินนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายเสรีทางการเงินที่จะเพ่ิมความเสี่ยงของราคาทรัพย์สิน
และก่อให้เกิดปัญหา Credit Bubble ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคมากข้ึน  
    2.2 การขยายตัวของกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล แม้ดัชนีความเป็นเมืองของประเทศไทยจะยัง
อยู่ในระดับต ่ากว่าประเทศอ่ืนๆ เช่น ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และอินโดนีเซีย เป็นต้นแต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังกระ
จุดอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลจะส่งผลให้การอพยพเข้ามาของแรงงานเพ่ือการมีงานท า จะมีมากข้ึนเช่นเดียวกับในเมือง
หลวงขนาดใหญ่ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐาน       
ที่จะต้องได้รับการปรับปรุงและแก้ไขให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
    
 



 

2.3 ปัญหาด้านแรงงาน  
   (1) ขาดแรงงานที่มีความรู้และทักษะ เนื่องจากการอพยพไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วเพ่ือค่าตอบแทนที่สูง
กว่า ในขณะที่แรงงานส่วนใหญ่ในประเทศจะเป็นแรงงานขาดความรู้และทักษะ ที่ส่วนหนึ่งอพยพมาจากต่างประเทศ  
  (2) ภาวการณ์ว่างงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ในโลก อันเนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับความรู้ ความสามารถของแรงงานที่ท า ให้ผลิตภาพสูงขึ้น  
   2.4 ภาวการณ์แข่งขันสูงขึ้นและราคาสินค้าต ่าลง โดยเฉพาะสินค้าที่มีความต้องการในตลาดโลกสูง   
และสินค้าที่ประเทศใหม่ เช่น จีน และเม็กซิโก เป็นต้น สามารถผลิตได้ อันเนื่องจากข้อได้เปรียบทางด้านแรงงานราคาถูก 
ความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรม และผลิตภาพที่สูงของประเทศเหล่านั้น  
   2.5 เผชิญกับข้อกีดกันทางการค้าทั้งที่อยู่ในรูปของภาษีและที่มิใช่ภาษี  มากขึ้น เนื่องจาก การขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลกเป็นไปอย่างช้า ในขณะที่ การเพ่ิมขึ้นของการรวมขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับต่างๆ 
รวมทั้ง ปัญหาการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมที่ท า ให้ประเทศส่วนใหญ่ต้องปกป้องประชากรและอุตสาหกรรมใน
ประเทศเพ่ิมขึ้นมากขึ้น เนื่องจาก การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นไปอย่างช้า ในขณะที่ การเพ่ิมขึ้นของการรวมขั้ว
อ านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับต่างๆ รวมทั้ง ปัญหาการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมที่ท า ให้ประเทศส่วนใหญ่
ต้องปกป้องประชากรและอุตสาหกรรมในประเทศเพ่ิมข้ึน  
 
 
 



 

ใบงาน 
 
ค าสั่ง  ให้ผู้เรียนวิเคราะห์และตอบค าถามในข้อต่อไปนี้ 
 

ข้อ  1      ค าว่าโลกร้อนมีความหมายว่าอย่างไร  
 

ข้อ  2    ในสถานการณ์ปัจจุบันท่านสามารถช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้อย่างไรบ้าง 
 

ข้อ   3    กระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและการ  
             เพ่ิมขีด  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเรื่องใดบ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบทดสอบ เรื่องบัหชีครัวเรือน 

 
 ค าชี้แจง :  ให้กาเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 
1.  ข้อใดให้ความหมายของการท าบัญชีชาวบ้านได้ถูกต้องที่สุด 
 ก.  การท าบัญชีของชาวบ้าน   ข.  การท าบัญชีโดยชาวบ้าน 
 ค.  การท าบัญชีโดยอาศัยความร่วมมือของชาวบ้าน  
  ง.  การท าบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างง่าย ๆ เพ่ือจัดระเบียบการใช้เงิน  
2.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวางแผนการเงิน 
 ก.  ทราบถึงรายรับ – รายจ่ายในแต่ละเดือน ข. สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 
 ค.  มีเงินเหลือกินเหลือใช้ในแต่ละเดือน  ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
3.  หน่วยงานใดที่รณรงค์การท าบัญชีครัวเรือน หรือบัญชีชาวบ้านในสโลแกน “จดแล้วไม่จน” 
 ก.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์   ข.  ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 ค.  ธนาคารออมสิน    ง.  ธนาคารทหารไทย 
4.  ข้อใดกล่าวถูกต้องตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการใช้จ่ายเงิน 
 ก.  รู้จักความพอประมาณ   ข.  กินให้อิ่มถ้ามีเหลือค่อยเก็บ 
 ค.  ใช้จ่ายตามแฟชั่นและยุคสมัย   ง.  เก็บออมไว้เยอะ ๆ เพ่ืออนาคต 
5.  ข้อใดไม่ใช่ข้อควรระวังในการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
 ก.  ลืมบันทึกบัญชี    ข.  ผู้จัดท าเข้าใจผิดในรายการบัญชี 
 ค.  เข้าใจผิดรายการหนี้สินแต่บันทึกว่าเป็นรายรับ  
 ง.  การลงบันทึกด้วยลายมือที่ไม่สวย 
6.  ภาระผูกพันที่ต้องใช้คืนในอนาคตหมายถึงข้อใด 
 ก.  ค่าใช้จ่าย     ข.  หนี้สิน 
 ค.  ทุนส ารอง     ง.  ถูกท้ังข้อ ก และ ข้อ ค 
7.  การท าบัญชีครัวเรือนท าให้การเงินมีสภาพคล่อง ข้อใดสนับสนุนค ากล่าวนี้ 
 ก.  นายมุขใช้บัตรเครดิตซื้อของแทนเงินสด 
 ข.  นายมีแบ่งสัดส่วนของเงินเดือนแล้วจดบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือน 
 ค.  นายมั่งใช้เงินเดือนที่ได้มาซื้อข้าวของที่อยากได้จนหมดโดยไม่พิจารณาถึงความจ าเป็น 
 ง.  นายเมินแบ่งเงินเดือนเก็บไว้ครึ่งหนึ่ง เหลือไว้ใช้อีกครึ่งหนึ่ง และยืมเพ่ือนร่วมงานถ้าเงินไม่ 
       พอใช้ 
8.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวางแผนการเงิน 
 ก.  ทราบถึงรายรับ – รายจ่ายในแต่ละเดือน ข. สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้ 
 ค.  มีเงินเหลือกินเหลือใช้ในแต่ละเดือน  ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
9.  ข้อใดกล่าวถูกต้องตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการใช้จ่ายเงิน 
 ก.  รู้จักความพอประมาณ   ข.  รู้จักประหยัด 
 ค.  ใช้จ่ายตามพอควรและยุคสมัย  ง.  ถูกทุกข้อ 
 



 

10.  การท าบัญชีชาวบ้าน ต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง 
 ก.  จ านวนสมาชิกในครอบครัว   ข.  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ละวัน 
 ค.  นายมุขใช้บัตรเครดิตซื้อของแทนเงินสด ง.  ถูกทุกข้อ 
11.  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปเรียกว่า 
 ก.  เศรษฐกิจพอเพียง   ข.  ความพอประมาณ 
 ค.  ความพอดี    ง.  ความพอเพียง  
12.  ท าไมการท าบัญชีครัวเรือนถึงเรียกว่าเป็นการน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
 ก.  เพราะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน  
 ข.  เพราะท าให้สามารถวางแผนการเงินได้ 
 ค.  เพราะบัญชีชาวบ้านท าให้คนรู้จักพอเพียง  
  ง.  เพราะเป็นการส่งเสริมให้รู้จักพอประมาณ 
13.  ข้อใดจัดได้ว่าเป็นสมดุลแห่งชีวิต 
 ก.  มีนาปลูกผักไว้กิน เหลือกินก็ขายข้างบ้าน สร้างรายได้อีกทาง 
 ข.  เมษาจ้างคนท าสวน เก็บผลผลิตไว้กิน เหลือกินก็ส่งขาย 
 ค.  พฤษภาเป็นคนรักครอบครัว ท างานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัว 
 ง.  มิถุนาไปท างานในโรงงาน ส่งเงินมาหาเลี้ยงครอบครัว 
14.  ข้อใดจัดว่าเป็นสังคมเข้มแข็ง 
 ก.  โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากร  ข.  ครอบครัวไม่มีหนี้ 
 ค.  มีโครงการอบรมผู้น าท้องถิ่น  ง.  คนในครอบครัวเล่นกีฬา 
15.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก.  เมษาจ้างคนท าสวน เก็บผลผลิตไว้กิน เหลือส่งขาย 
 ข.  มีนาปลูกผักไว้กิน เหลือกินก็ขายข้างบ้าน สร้างรายได้อีกทาง  
 ค.  พฤษภาเป็นคนรักครอบครัว ท างานหาเงินเลี้ยงภายในครอบครัว 
 ง.  ไม่ถูกทุกข้อมิถุนาไปท างานในโรงงาน ส่งเงินมาหาเลี้ยงครอบครัว 
16.  ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการวางแผนการเงิน 
 ก.  ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการเงิน       
  ข.  วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน   
  ค.  ใช้เงินอย่างรอบคอบ         
  ง.  จัดท าแผนการเงิน  
17.  ข้อใดจัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 
 ก.  ค่าสาธารณูปโภค    ข. ค่ารถเดินทาง   
  ค.  ค่าเสื้อผ้า     ง.  ค่าเสริมสวย  
18.  สูตรออมเงินที่ใช้ได้ผลที่สุดคือข้อใด 
 ก.  รายได้ – เงินออม = รายจ่าย   ข.  รายได้ – รายจ่าย = เงินออม 
 ค.  รายได้ + รายได้พิเศษ = เงินออม  ง.  ถูกท้ังข้อ ก และ ค 
19.  วธิีมีเงินเก็บออมควรปฏิบัติตามข้อใด 
 ก.  ใช้อย่างคุ้มค่า    ข.  ใช้อย่างมีเป้าหมาย 
 ค.   ใช้อย่างประหยัด   ง.  ใช้อย่างฟุ่มเฟือย 



 

20.  ข้อใดคือการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้ผลที่สุด 
 ก.  น าข้อมูลบัญชีครัวเรือนมาวิเคราะห์บ่อย ๆ 
 ข.  งดให้ค่าขนมลูก  เพราะเป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือย 
 ค.  กินข้าวกับน้ าปลาแทนเพ่ือจะได้มีเงินเหลือเก็บ 
 ง.  ข้อ ก กับ ข้อ ข ถูกต้องที่สุด 
 
 
เฉลย 
1. ง 2. ค 3. ก 4. ก 5. ง 6. ข 7.  ข 8.  ค 9.  ง 10.  ข 
11.ข 12.ง 13.ก 14.ข 15.ข 16.ค 17.ข 18.ก 19.ก 20.ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
ค าสั่ง ให้ใช้เมาส์คลิกในวงกลมหน้าตัวเลือกที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว 
1. ข้อใดอธิบายถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องที่สุด 
     ก.  แนวคิดนี้ใช้ได้เฉพาะเกษตรกรเท่านั้น 
     ข.  ความพอเพียง คือ การรู้จักคิด พอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่ 
     ค.  ความพอเพียง หมายถึง พออยู่ พอกิน พอใช้ และไม่พ่ึงพาผู้อื่น 
     ง . ความพอเพียง คือ การพอมี พอกินส าหรับตนเอง และครอบครัว 
2. ข้อใดต่อไปนี้ ควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศตกต่ า 
     ก.  นิตยา สั่งจองรถยนต์รุ่นใหม่ที่น าเข้ามาจากยุโรป 
     ข.  จันทิมา นั่งรถประจ าทางมาท างานแทนการขับรถส่วนตัว 
     ค.  สาวิตร ีเดินทางไปพักผ่อนต่างประเทศเป็นประจ าทุกเดือน 
     ง.  พรรณทิภา สั่งซื้อเครื่องส าอางของต่างประเทศทางอินเตอร์เน็ต 
3. นายสมศักดิ์ อายุ ๔๕ ปี ถูกบริษัทจ้างให้ออกจากงาน พร้อมทั้งให้เงินสดจ านวนหนึ่ง ถ้านักเรียนเป็นสมศักดิ์ จะท า
อย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
     ก.  เปิดร้านขายของช า 
     ข.  น าเงินไปลงทุนในตลาดหุ้น 
     ค.  น าเงินไปซื้อรถใหม่ป้ายแดง 
     ง.  น าเงินไปฝากธนาคารเพ่ือกินดอกเบี้ย 
4. ทฤษฎีใหม่ หมายถึงอะไร 
     ก.  หลักการบริหารประเทศแบบใหม่ 
     ข.  หลักการบริหารเศรษฐกิจแบบใหม่ 
     ค.  หลักการบริหารจัดการที่ดิน และน้ าเพ่ือการเกษตร 
     ง.  หลักการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมการเกษตร 
5. หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส าคัญที่สุด คืออะไร 
     ก.  การจัดการ 
     ข.  การพ่ึงตนเอง 
     ค.  การวมกลุ่มของชาวบ้าน 
     ง.  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และความสามัคคี 
 
6. ตามหลักทฤษฎีใหม่ ขั้นตอนสุดท้าย คืออะไร 
     ก.  การด าเนินธุรกิจชุมชน 
      ข.  การผลิตที่พ่ึงพาตนเอง 
     ค.  การด าเนินธุรกิจระดับชาติ 
     ง.  การรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ 
 
 



 

7. ข้อใด มิใช่ การจัดแบ่งพ้ืนที่การเกษตรตามวิธีการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
     ก.  สระน้ า 
     ข.  พ้ืนที่อยู่อาศัย 
     ค.  พ้ืนที่อุตสาหกรรม 
     ง.  พ้ืนที่ท าไร่ท าสวน 
8. อัตราส่วนการแบ่งพ้ืนที่การเกษตรทฤษฎีใหม่ คือข้อใด 
     ก.  ๑๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ 
     ข.  ๓๐ : ๑๐ : ๓๐ : ๓๐  
     ค.  ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ : ๓๐  
     ง.  ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ 
9. นักเรียนสามารถน าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนย่างไร 
     ก.  เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นส าคัญ 
     ข.  ไม่ท าความเดือดร้อนให้บุคคลอื่น 
     ค.  ปฏิบัติตนในลักษณะการพออยู่พอกิน 
     ง.  ถูกทุกข้อ 
10. ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิต และการพัฒนาประเทศ ควรยึดหลักใด 
     ก.  อิทธิบาท ๔ 
     ข.  สังคหวัตถุ ๔ 
     ค.  ทางสายกลาง 
     ง.  หิริ - โอตตัปปะ 
11. ในการด ารงชีวิต นักเรียนต้องด าเนินการอย่างไรจึงจะเหมาะสม และดีท่ีสุด 
     ก.  การพ่ึงตนเอง 
     ข.  การพ่ึงบิดามารดา 
     ค.  การให้ผู้อื่นช่วยเหลือ 
     ง.  คอยพระเจ้าประทานให้ 
12. สิ่งใดเป็นเป้าหมายส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ก.  ความหรูหรา 
     ข.  ความฟุ่มเฟือย 
     ค.  ความอยู่ดีกินดี 
     ง.  ความเป็นเอกภาพ 
13. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาในการด ารงชีวิตของคนกลุ่มใด 
     ก.  นักเรียน 
     ข.  เกษตรกร 
     ค.  ข้าราชการ 
     ง.  ทุกกลุ่มอาชีพ 
 
 



 

14. แนวความคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชด าริในพระมหากษัตริย์พระองค์ใด 
     ก.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
     ข.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
     ค.  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
     ง.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
15. การผลิตและการบริโภคในข้อใดเป็นไปตามแนวทางพระราชด าริ "เศรษฐกิจพอเพียง" มากที่สุด 
     ก.  การผลิต การบริโภคสินค้า และบริการที่ผลิตขึ้นจากทรัพยากรในประเทศ 
     ข.  การผลิตสินค้าและบริการให้เพียงพอแก่การบริโภคของประชาชนในประเทศ 
     ค.  การบริโภคสินค้า และบริการเฉพาะที่ผลิตในประเทศและเท่าท่ีมีอยู่ในประเทศ 
     ง.  การผลิตเฉพาะสินค้าเกษตรกรรมออกจ าหน่ายให้เพียงพอแก่การบริโภคในประเทศ 
16. ข้อใด มิใช่ หลักการของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
     ก.  การพ่ึงตนเอง 
     ข.  การอยู่อย่างสันโดษ 
     ค.  การรวมกลุ่มของชาวบ้าน 
     ง.  ความสามัคคี และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
17. แนวทางปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดที่นักเรียนควรยึดเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
     ก.  ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต 
     ข.  น าทรัพยากรมาใช้อย่างรู้คุณค่า 
     ค.  ใช้ความรู้ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ง.มีความประหยัด ลดความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีวิต 
18. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับใด 
     ก.  ฉบับที ่๖ 
     ข.  ฉบับที่ ๗  
     ค.  ฉบับที่ ๘ 
     ง.  ฉบับที่ ๑๐ 
19. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดหลักตรงกับส านวนไทยในข้อใด 
     ก.  น้ าขึ้นให้รีบตัก 
     ข.  ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม 
     ค.  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 
     ง.  เงินคืองานบันดาลสุข 
20. การเกษตรกรรมวิธีใดที่สนับสนุนแนวคิดทฤษฎีใหม่มากท่ีสุด 
     ก.  การปลูกพืชหมุนเวียน 
     ข.  การเลี้ยงปลาในกระชัง 
     ค.  การปลูกพืชแบบขั้นบันได 
     ง.  การเกษตรแบบผสมผสาน 

เฉลย      1. ค 2.ข 3.ก 4.ค 5.ข 6.ก 7.ค 8.ง 9.ง 10.ค 

 11.ก 12.ค 13.ง 14.ง 15.ก 16.ข 17.ง 18.ง 19.ค 20.ง 



 

แบบทดสอบ  เรื่องาาวะโลกร้อน 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

1. สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดสภาวะโลกร้อนคืออะไร 

ก. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
ข. การกระท าของมนุษย์  
ค. การใช้พลังงานมากเกินไป 
ง. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

2. กลไกท่ีท าให้โรคเรารักษาพลังงานความร้อนไว้ได้คืออะไร 
   ก.  ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
             ข.  ไม่ตัดไม้ท าลายป่า 
            ค.  ลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ 
            ง.  การสลายตัวของอินทรีย์วัตถุ  
3. ก๊าซในข้อใดที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรื่อนกระจกทั้งหมด  

ก.  คาร์บอนไดออกไซด์ , co , มีเทน  
ข.  คาร์บอนไดออกไซด์ , co , CFCs 
ค.  คาร์บอนไดออกไซด์ , CFCs , ไนตรัสออกไซด์ 
ง.  คาร์บอนไดออกไซด์ , ออกซิเจน  , ไนตรัสออกไซด์  

4. รังสีที่ท าให้โลกร้อนขึ้นคือรังสีชนิดใด  
ก.  รังสีเอ็กซ์และรังสีอัลตราไวโอเลต 
ข.  รังสีอินฟาเรดและรังสีอัลตราไวโอเลต 
ค.  รังสีอินฟาเรดและรังสียูวี 
ง.  รังสียูวีและรังสีเอ็กซ์  

5. ก๊าซมีเทนมีแหล่งที่มาจากที่ใด  
ก.  จากกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต 
ข.  จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
ค.  การตัดไม้ท าลายป่า 
ง.  จากการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิต  

6. ข้อใดไม่ใช ่ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน  
ก.  ท าให้ทะเลทรายตอนกลางวันอากาศเย็นขึ้น 
ข.  ท าให้ระดับน้ าทะเลทางขั้วโลกเหนือเพ่ิมขึ้น 
ค.  เกิดความแห้งแล้งในฤดูร้อนที่ยาวนาน 
ง.  ท าให้เชื้อโรคเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  
 
 
 
 



 

7. แก็สที่มีส่วนประกอบของคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) ส่งผลให้โลกร้อนข้ึนกี่ %  
ก.  57 % 
ข.  12 % 
ค.  25 % 
ง.   6  %  

8. ข้อใดไม่ใช่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน  
ก.  Reuse 
ข.  Recycle 
ค.  Repair 
ง.  Remove  

9. ถ้าเราลดปริมาณขยะลง 10% จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่าไร  
ก.  1,000  ปอนด์ต่อปี 
ข.  1,100  ปอนด์ต่อปี 
ค.  1,200  ปอนด์ต่อปี 
ง.  1,300  ปอนด์ต่อปี  

10. การกระท าใดต่อไปจะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากที่สุด  
ก.  การซักผ้าในน้ าเย็น 
ข.  ลดขยะของบ้านคุณให้ได้ครึ่งหนึ่ง 
ค.  การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
ง.  หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เยอะ 

 
เฉลย 
 
  1.  ข   2.   ก  3.   ค  4.   ข  5.   ง  6.   ก   
  7.   ค  8.   ง  9.   ค  10.   ข        


