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เปน	หนังสือ	เรียน	ที่	จัด	ทำาขึ้น	สำาหรับ	ผูเรียน	ที่	เปน	นักศึกษา	นอก	ระบบ
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อีกครั้ง	และ	การ	ปฏิบัติ	กิจกรรม	ของ	แตละ	เนื้อหา	แตละ	เรื่อง	ผูเรียน	สามารถ	นำาไป	ตรวจสอบ	กับ	ครู	และ	เพื่อน	ๆ	ที่	
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ความพอเพียง

บท ที่1

สาระสำาคัญ

 เศรษฐกิจ	พอเพียง	เปน	ปรัชญา	ที่	ยึดหลัก	ทาง	สายกลาง	ที่	ชี้	แนวทาง	ดำารงอยู	และ	ปฏิบัติ	ของ	ประชาชน	

ใน	ทุก	ระดับ	ตั้งแต	ครอบครัว	ไป	จนถึง	ระดับ	รัฐ	ทั้ง	ใน	การ	พัฒนา	และ	บริหาร	ประเทศ	ให	ดำาเนิน	ไป	ในทาง	สาย

กลาง	มี	ความ	พอเพียง	 และ	มี	ความ	พรอมที่จะ	จัดการ	ตอ	ผล	กระทบ	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง	ทั้ง	ภายนอก	และ	ภายใน	

ซึ่ง	จะ	ตอง	อาศัย	ความรู	 รอบคอบ	 และ	ระมัดระวัง	 ใน	การ	วางแผน	 และ	ดำาเนินการ	ทุก	ขั้นตอน	 เศรษฐกิจ	พอ

เพียง	ไมใช	เพื่อ	การ	ประหยัด	 แต	เปนการ	ดำาเนิน	ชีวิต	อยาง	สมดุล	และ	ยั่งยืน	 เพื่อให	สามารถ	อยู	ได	แม	ใน	โลก	

โลกา	ภิวัฒน	ที่	มี	การ	แขงขัน	สูง

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
	 นักศึกษา	มีความรู	ความ	เขาใจ	และ	วิเคราะห	แนวคิด	หลักการ	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	ได

ขอบขายเนื้อหา
	 เรื่องที่		 1		 ความ	เปนมา	ความ	หมาย	หลัก	แนวคิด

	 เรื่องที่		 2	 ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง

	 เรื่องที่		 3	 การ	จัดการ	ความรู

 



หนังสือเรียนสาระทักษะการดำาเนินชีวิตรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทช31001)2

 เรื่องที่1ความเปนมาความหมายหลักแนวคิด
 

	 	 พระบาท	สมเด็จ	พระเจา	อยู	หัว	ภูมิ	พล	อดุลย	เดช	ได	พัฒนา	หลัก	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	เพื่อ	ที่	จะ	ให	 

พสกนิ	กร	ชาวไทย	ได	เขา	ถึง	ทาง	สายกลาง	ของ	ชีวิต	และ	เพ่ือ	คงไว	ซ่ึง	ทฤษฎี	ของ	การ	พัฒนา	ท่ี	ย่ังยืน	 	ทฤษฎี	น้ี	เปน	พ้ืนฐาน	 

ของ	การ	ดำารงชีวิต	ซึ่ง	อยู	ระหวาง		สังคม	ระดับ	ทองถิ่น	และ	ตลาด	ระดับ	สากล		จุดเดน	ของ	แนว	ปรัชญา	นี้	คือ		แนวทาง	

ที่	สมดุล	 	โดย	ชาติ	สามารถ	ทันสมัย	 	และ	กาว	สู	ความ	เปน	สากล	ได	 	โดย	ปราศจาก	การ	ตอตาน	กระ	แส	โลกา	ภิวัฒน				

ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	 	มี	ความ	สำาคัญ	ใน	ชวง	ป	 	พ.	ศ.		 	2	5	4	0		 	เมื่อ	ป	ที่	ประเทศ	ไทย	ตองการ	รักษา	ความ	มั่นคง	และ	

เสถียรภาพ	เพื่อ	ที่	จะ	ยืนหยัด	ใน	การ	พึ่งตนเอง	และ	พัฒนา	นโยบาย	ที่	สำาคัญ	เพื่อ	การ	ฟนฟู	เศรษฐกิจ	 	ของ	ประเทศ	โดย	

การ	สราง	แนวคิด	เศรษฐกิจ	ที่	พึ่งตนเอง	ได	 	ซึ่ง	คน	ไทย	จะ	สามารถ	เลี้ยงชีพ	โดย	อยู	บน	พื้นฐาน	ของ	ความ	พอเพียง	

พระบาท	สมเด็จ	พระเจา	อยู	หัว	มี	พระ	ราช	ดำาริ	วา	 	“	มัน	ไมได	มี	ความ	จำาเปน	ที่	เรา	จะ	กลาย	เปน	ประเทศ	อุตสาหกรรม	

ใหม		(	N	I	C	)			“					พระองค	ได	ทรง	อธิบาย	วา		ความ	พอเพียง	และ	การ	พึ่งตนเอง		คือ		ทาง	สายกลาง	ที่	จะ	ปอง	กัน	การ	เปลี่ยน	

แปลง	ความ	ไมมั่นคง	ของ	ประเทศ	ได

 

 เรื่องที่2ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	“		 	การ	พัฒนา	ประเทศ	จำาเปน	ตอง	ทำาตาม	ลำาดับขั้น	 	ตอง	สราง	พื้นฐาน	 	คือ	 	ความ	พอมีพอกิน	 	พอ	ใช	ของ	

ประชาชน	สวน	ใหญ	เปน	เบื้องตน	กอน		โดย	ใช	วิธีการ	และ	ใช	อุปกรณ	ที่	ประหยัด		แต	ถูกตอง	ตามหลัก	วิชา	เมื่อ	ได	พื้น

ฐาน	มั่นคง	พรอม	พอควร	และ	ปฏิบัติ	ได	แลว	จึง	คอย	สราง	คอย	เสริม	ความ	เจริญ	และ	ฐานะ	เศรษฐกิจ	ขั้น	ที่	สูงขึ้น	โดย	

ลำาดับตอไป		หาก	มุง	แต	จะ	ทุมเท	สราง	ความ	เจริญ		ยก	เศรษฐกิจ	ขึ้น	ให	รวดเร็ว	แต	ประการ	เดียว		โดย	ไม	ให	แผน	ปฏิบัติ	

การ	สัมพันธกับ	สภาวะ	ของ	ประเทศ	และ	ของ	ประชาชน	โดย	สอดคลอง	ดวย	 	ก็	จะ	เกิด	ความ	ไม	สมดุล	ใน	เรื่อง	ตางๆ		 	

ขึ้น		ซึ่ง	อาจ	กลาย	เปนความ	ยุงยาก	ลมเหลว	ได	ใน	ที่สุด”
	 พระ	บรม	ราโชวาท		ใน	พิธี	พระราชทาน	ปริญญาบัตร	ของ		มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร		ณ		หอประชุม	มหาวิทยาลัย		เกษตรศาสตร			

วันพฤหัสบดี	ที่		1	8			กรกฎาคม		พ.	ศ.			2	5	1	7			

 

	 	 	“		 		 	คน	อื่น	จะ	วา	อยางไร	ก็ชาง	เขา	จะ	วา	เมืองไทย	ลาสมัย	 	วา	เมืองไทย	เชย	 	วา	เมืองไทย	ไมมี	สิ่ง	ใหม	แต	เรา	

อยู	 	อยาง	พอมีพอกิน	 	และ	ขอ	ให	ทุกคน	มี	ความ	ปรารถนา	ที่	จะ	ให	เมืองไทย	พอ	อยู	พอ	กิน	 	มี	ความ	สงบ	ชวย	กัน	รักษา	

สวนรวม		ให	อยู	ที	พอสมควร		ขอ	ย้ำา	พอควร		พอ	อยู	พอ	กิน		มี	ความ	สงบ	ไม	ให	คน	อื่น	มา	แยง	คุณสมบัติ	ไป	จาก	เรา	ได”	
 พระ	ราช	กระ	แส	รับสั่ง	ใน	เรื่อง	เศรษฐกิจ	พอเพียง	แก	ผู	เขาเฝา	ถวายพระพร	ชัย	มงคล		เนื่อง	ใน	วัน	เฉลิม	พระ	ชนมพรรษา	แต	พุทธศักราช		
2	5	1	7	

 

	 	 	“		 	การ	จะ	เปน	เสือ	นั้น	มัน	ไม	สำาคัญ	 	สำาคัญ	อยู	ที่	เรา	พอ	อยู	พอ	กิน	 	และ	มี	เศรษฐกิจ	การ	เปน	อยู	แบบ	พอมีพอ

กิน		แบบ	พอมีพอกิน		หมายความวา		อุมชู	ตัวเอง	ได		ให	มี	พอเพียง	กับ	ตัวเอง	”	

   

  พระ	ราชำา	ดำารัส		“	เศรษฐกิจ	แบบ	พอเพียง”			พระบาท	สมเด็จพระปร	มินทร	มหา	ภูมิ	พล	อดุลย	เดช		พระราชทาน			เมื่อ	วัน	ที่		

4				ธันวาคม		พ.	ศ.			2	5	4	0	
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		 	 ปรัชญา	ของ	เศรษฐกิจ	พอเพียง	ที่	ทรง	ปรับปรุง	พระราชทาน	เปน	ที่มา	ของ	นิยาม	 	“	3		 	หวง	 	2		 	เงื่อนไข”		 	ที่	

คณะ	อนุกรรมการ	ขับ	เคลื่อน	เศรษฐกิจ	พอเพียง	 	สำานักงาน	คณะกรรมการ	พัฒนาการ	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แหงชาติ		

นำามา	ใช	ใน	การ	รณรงค	เผย	แพร	 	ปรัชญา	ของ	เศรษฐกิจ	พอเพียง	 	ผาน	ชองทาง	ตางๆ		 	อยู	ใน	ปจจุบัน	 	ซึ่ง	ประกอบดวย	

ความ		“			พอประมาณ				มี	เหตุผล				มี	ภูมิ	คุม	กัน		”			บน	เงื่อนไข		“	ความรู		และ		คุณธรรม”	

		 	 อภิชัย	 	พัน	ธเสน	 	ผู	อำานวยการ	สถาบัน	การ	จัดการ	เพื่อ	ชนบท	และ	สังคม	 	ได	จัด	แนวคิด	เศรษฐกิจ	พอ	เพียง

วา	เปน	 	“	ขอเสนอ	ใน	การ	ดำาเนิน	กิจกรรม	ทาง	เศรษฐกิจ	ตาม	แนวทาง	ของ	พุทธธรรม	อยาง	แทจริง”		 	ทั้งนี้	เนื่องจาก	ใน	

พระ	ราช	ดำารัส	หนึ่ง	 	ได	ให	คำา	อธิบาย	ถึง	 	เศรษฐกิจ	พอ	เพียงวา	 	“	คือ	ความ	พอประมาณ		ซื่อตรง	 	ไม	โลภมาก		และ	ตอง	

ไม	เบียดเบียน	ผูอื่น”			

		 	 ระบบ	เศรษฐกิจ	พอเพียง	 	มุงเนน	ให	บุคคล	สามารถ	ประกอบ	อาชีพ	ได	อยาง	ยั่งยืน	 	และ	ใช	จายเงิน	ให	ได	มา	

อยาง	พอเพียง	และ	ประหยัด	 	ตามกำาลัง	ของ	เงิน	ของ	บุคคล	นั้น	 	โดย	ปราศจาก	การ	กู	หนี้	ยืม	สิน	 	และ	ถา	มี	เงิน	เหลือ	 	ก็	

แบง	เก็บ	ออมไว	บางสวน		ชวยเหลือ	ผูอื่น	บางสวน		และ	อาจ	จะ	ใชจาย	มา	เพื่อ	ปจจัย	เสริม	อีก	บางสวน		(	ปจจัย	เสริม	ใน	

ที่นี้	เชน	 	ทองเ	ที่ยว	 	ความ	บันเทิง	 	เปนตน)		 	สาเหตุ	ที่	แนวทาง	การ	ดำารงชีวิต	อยาง	พอเพียง	 	ได	ถูก	กลาว	ถึง	อยาง	กวาง

ขวาง	ใน	ขณะนี้	เพราะ	สภาพ	การ	ดำารงชีวิต	ของ	สังคม	ทุนนิยม	ใน	ปจจุบัน	ได	ถูก	ปลูกฝง	 	สราง	 	หรือ	กระตุน	 	ให	เกิด	

การ	ใชจาย	อยาง	เกินตัว	ใน	เรื่อง	ที่	ไม	เกี่ยวของ	หรือ	เกิน	กวา	ปจจัย	ใน	การ	ดำารงชีวิต	 	เชน	 	การ	บริโภค	เกินตัว	 	ความ	

บันเทิง	หลากหลาย	รูป	แบบ	ความ	สวย	ความ	งาม	 	การ	แตงตัว	ตาม	แฟชั่น	 	การ	พนัน	หรือ	เสี่ยงโชค	 	เปนตน	 	จน	ทำา	ให	

ไมมีเงิน	เพียงพอ	เพื่อ	ตอบสนอง	ความ	ตองการ	เหลา	นั้น	 	สงผล	ให	เกิด	การ	กู	หนี้	ยืม	สิน	 	เกิด	เปน	วัฏจักร	ที่	บุคคล	หนึ่ง	

ไม	สามารถ	หลุด	ออกมา	ได		ถา	ไม	เปลี่ยน	แนวทาง	ใน	การ	ดำารงชีวิต

 

                                           

                                                                 

 

 

 

ทางสายกลาง

พอประมาณ

มีภูมิคุมกันมีเหตุผล

เงื่อนไข ความรู
(รอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวัง)

เงื่อนไข  คุณธรรม
(ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบง เปน)

ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคม
สมดุล  มั่นคง  ยั่งยืน
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เศรษฐกิจพอเพียง			คือ	การ	ยึดหลัก		5			ประการ		ที่	สำาคัญ	ใน	การ	ดำาเนินการ	ได	แก
		 	 1	.		 	ทาง	สายกลาง	ใน	การ	ดำาเนิน	ชีวิต		ต้ัง	แต	ระดับ	ครอบครัว			ชุมชน			และ	ระดับ	รัฐ	รวม	ถึง	เศรษฐกิจ	ใน	ทุก	ระดับ

	 	 2	.			มี	ความ	สมดุล		มี	ความ	สมดุล	ระหวาง	คน		สังคม		สิ่ง	แวดลอม		และ	เศรษฐกิจ		มี	ความ	สมดุล	ใน	การ	ผลิต	 

	 	 	 ที่	หลากหลาย		ใช	ทรัพยากร	ที่	มี	อยู	อยาง	มี	ประสิทธิภาพ

	 	 3	.		 	มี	ความ	พอประมาณ		ความ	พอเพียง	ใน	การ	ผลิต	และ	การ	บริโภค		บน	พื้นฐาน	ของ	ความ	พอประมาณ		

	 	 	 อยาง	มี	เหตุผล		ไม	ขัดสน		ไม	ฟุมเฟอย		ใน	การ	ใช	ทรัพยากร	ธรรมชาติ	และ	เทคโนโลยี	ที่	มี	ความ	พอเพียง

		 	 4	.		 	มี	ระบบ	ภูมิ	คุม	กัน	 	มี	ภูมิ	คุม	กัน	ใน	การ	ดำารงชีวิต	 	มี	สุขภาพ	ดี	 	มี	ศักยภาพ	 	มี	ทักษะ	ใน	การ	แกไข	ปญหา	 

	 	 	 และ	มี	ความ	รอบรู	อยาง	เหมาะสม	พรอม	รับ	ผล	กระทบ	ของ	การ	เปลี่ยน	แปลง	ทั้ง	จาก	ภายนอก	และ 

	 	 	 ภาย	ในประเทศ

		 	 5	.			รูเทา	ทันโลก		มีความรู		มี	สติปญญา		ความ	รอบคอบ		มี	ความ	อดทน			มี	ความ	เพียร			มี	จิต	สำานัก	ใน	คุณธรรม		 

	 	 	 และ	ความ	ซื่อสัตย

 
	 	 	นาย	แพทย	ปราชญ	 		 	บุญย	วงศ	วิโรจน	 		 	ปลัด	กระทรวง	สาธารณสุข	บรรยาย	เรื่อง	 	การ	ขับ	เคลื่อน	เศรษฐกิจ	พอเพียง	ระดับ	 

	 	 ชุมชนใน	ลักษณะ	บูรณาการ

 

	 เรื่อง	ที่	3			การจัดการความรู
          

  	แม	วาการ	อธิบาย	 	ถึง	คุณลักษณะ	และ	เงื่อนไข	ใน	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	 		 	จะ	ใช	คำา	วา	ความรู	 	อันเปน	ที่	

ตกลง	และ	เขา	ใจ	กัน	ทั่วไป				แต	หาก	พิจารณา	ปรัชญา	ของ	เศรษฐกิจ	พอเพียง	ที่	ได	ทรง	พระ	กรุณา	ปรับปรุง	แกไข				และ	

พระราชทาน	พระบรมราชานุญาต	 		 	ให	นำาไป	เผย	แพร	อยาง	ละเอียด	นั้น	 	กลับ	พบ	คำา	วา	 	“	ความ	รอบรู”	 	ซึ่ง	กิน	ความ	

มากกวา	คำา	วา	 	“		 	ความรู	 	“		 	คือ	นอกจาก	จะ	อาศัย	ความรู	ใน	เชิง	ลึก	เกี่ยวกับ	งาน	ที่	จะ	ทำา	แลว	 		 	ยัง	จำาเปน	ตอง	มีความรู	

ใน	เชิง	กวาง	 		 		 	ได	แก	ความ	รูความ	เขา	ใจ	ใน	ขอ	เท็จ	เกี่ยวกับ	สภาวะ	แวดลอม	 		 	และ	สถานการณ	ที่	เกี่ยวพัน	กับ	งาน	ที่	จะ	

ทำา	ทั้งหมด	 		 	โดยเฉพาะ	ที่	พระองค	ทาน	ทรง	เนน	 	คือ	ระบบ	ชีวิต	ของ	คน	ไทย	อัน	ได	แก	ความ	เปน	อยู	 	ความ	ตองการ		

วัฒนธรรม		และ	ความ	รูสำานึก	คิด	โดย	เบ็ดเสร็จ				จึง	จะ	ทำางาน	ให	บรรลุ	เปาหมาย	ได

														 การนำา	องคประกอบ	ดาน	ความรู	ไป	ใช	ใน	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	ไป	ประยุกต	ใช	ในทาง	ธุรกิจ				จึง	มิได

	จำากัด	อยู	เพียง	ความรู	 		 	ที่	เกี่ยวของ	กับ	มิติ	ทาง	เศรษฐกิจ	 	ที่	คำานึง	ถึง	ความ	อยูรอด	 		 	กำาไร	 	หรือ	การ	เจริญ	เติบโต	ของ	

กิจการ	แตเพียง	อยางเดียว	 		 	แต	รวม	ถึง	ความรู	ที่	เกี่ยวของ	กับ	มิติ	ทาง	สังคม	 	สิ่ง	แวดลอม	 	และ	วัฒนธรรม	ของ	คน	ใน	

ทองถิ่น	นั้นๆ			สอดคลอง	ตามหลัก		การ	ไมติด	ตำารา				เชน		ไม	ควร	นำา	เอา	ความรู	จาก	ภายนอก		หรือ	จาก	ตางประเทศ				มา	

ใชกับ	ประเทศ	ไทย	โดย	ไม	พิจารณา	ถึง	ความ	แตกตาง	 		 	ในดาน	ตางๆ	อยาง	รอบคอบ	ระมัดระวัง	 		 	หรือ	ไม	ควร	ผูกมัด	

กับ	วิชาการ	ทฤษฎี		และ	เทคโนโลยี	ท่ี	ไม	เหมาะสมกับ	สภาพ	ชีวิต				และ	ความ	เปน	อยู	ท่ี	แทจริง	ของ	คน	ไทย	และ	สังคม	ไทย

	 	 ยิ่ง	ไป	กวา	นั้น	 	ความรู	 		 	ที่	ปรากฏ	ใน	ปรัชญา	ของ	เศรษฐกิจ	พอเพียง	 		 	ยัง	ประกอบ	ไป	ดวย	 		 	ความ	ระลึก	รู 

(	สติ)	กับ	 	ความ	รูชัด	 	(	ปญญา)		 	ซึ่ง	ถือเปน	องคประกอบ	สำาคัญ	ที่	วิชาการ	หรือ	ทฤษฎี	 	ใน	ตะวันตก	ที่	เกี่ยวกับ	การ”	

จัดการ	ความรู	 		 	ยัง	ไม	ครอบคลุม	ถึง		หรือยัง	ไมพัฒนา	กาวหนา	ไป	ถึงขั้น	ดังกลาว		จึง	ไมมี	แนวคิด		หรือ	เครื่องมือ	ทาง	

การ	บริหาร	จัดการ	ความรู	ใดๆ	ที่	มี	ความ	ละเอียด	ลึกซึ้ง	เทากับ	ที่	ปรากฏ	อยู	ใน	ปรัชญา	ของ	เศรษฐกิจ	พอเพียง	อีก	แลว

															 พิพัฒน				ยอด	พฤติ	การ				ได	กลาว	ไว	ใน	บทความ		เรื่อง	ที่	มัก	เขา	ใจ	ผิด	เกี่ยวกับ	เศรษฐกิจ	พอ	เพียงวา
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	เศรษฐกิจ	พอเพียง	มี	รากฐาน	มาจาก	แนวคิด	ใน	การ	สราง	ความ		“	พอ	มี”		 	(	คือ	การ	ผลิต)		 	“	พอ	กิน-	พอ	ใช”		 	(	การ	บริโภค)	

ให	เกิดขึ้น	แก	ประชาชน	สวน	ใหญ	ของ	ประเทศ	 	เพราะ	ถา	ประชาชน	สวน	ใหญ	ของ	ประเทศ	ยัง	ยากไร	ขัดสน	 	ยังมี	

ชีวิต	ความ	เปน	อยู	อยาง	แรน	แคน				การ	พัฒนา	ประเทศ	ก็	ยัง	ถือวา	ไม	ประสบ	ความ	สำาเร็จ

		 	 	เศรษฐกิจ	พอเพียง		สำาหรับ	คน	ทุก	กลุม		มิ	ใช	แค	เกษตรกร

	การ	สราง	ความ	ความ		“	พอ	กิน-	พอ	ใช”			ใน	เศรษฐกิจ	พอ	เพียงนี้				มุงไป	ที่	ประชาชน	ใน	ทุก	กลุม	สาขา	อาชีพ	ที่	ยังมี	ชีวิต	

แบบ	 	“	ไม	พอ	กิน-	ไม	พอ	ใช”		 	หรือยัง	ไม	พอเพียง	 	ซึ่ง	มิได	จำากัด	อยู	เพียง	แค	คน	ชนบท	 	หรือ	เกษตรกร	 	เปน	แต	เพียงวา		

ประชาชน	สวน	ใหญ	ของ	ประเทศ	ที่	ยัง	ยากจน	นั้น	มี	อาชีพ	เกษตรกร	มากกวา	สาขา	อาชีพ	อื่น				ทำา	ให	ความ	สำาคัญ	ลำาดับ	

แรก	จึง	มุง	เขาสู	ภาคเกษตร	หรือ	ชนบท	ที่	แรน	แคน	 	จน	มี	รูปธรรม	ของ	การ	ประยุกต	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	ออกมา	

เปน	เกษตร	ทฤษฎี	ใหม		อันเปน	ที่	ประจัก	ใน	ความ	สำาเร็จ	ของ	การ	ยกระดับ	ชีวิต	ความ	เปน	อยู	ของ	เกษตรกร	ให		“	พอ	มี”			

“	พอ	กิน-	พอ	ใช”			หรือ	สามารถ	พึ่งตนเอง	ได		ใน	หลาย	พื้น	ที่	ทั่วประเทศ
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 กิจกรรมที่1

 1.ให	นักศึกษา	แบงกลุม	แลกเปลี่ยน	และ	วิเคราะห	ประเด็น	ภายใน	กลุม	แลว	เลือก	ผูแทน	กลุม	ออกมา	

นำาเสนอ	ตาม	ใบ	งาน	ตอไปนี้

1.	 ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	หมายถึง	อะไร
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2.	 เศรษฐกิจ	พอเพียง	ทาน	สามารถ	ปรับใช	ใน	การ	ดำาเนิน	ชีวิต	อยางไร	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ใบงานที่1



ชุมชนพอเพียง

บท ที่2

สาระสำาคัญ
	 ชุมชน	ที่	มี	ความ	สามารถ	ใน	การ	บริหาร	จัดการ	ชุมชน	อยาง	มี	ประสิทธิภาพ	เปนกำาลัง	สำาคัญ	ใน	การ	ขับ	

เคลื่อน	เศรษฐกิจ	พอเพียง	นัก	วิชาการ	หลาย	ทาน	ได	ศึกษา	และ	วิเคราะห	เรื่อง	การ	พัฒนา	ชุมชน	 เพื่อ	มุงสู	การ	เปน	

ชุมชน	ที่	พอเพียง	รวมทั้ง	ตัวอยาง	ของ	ชุมชน	พอเพียง	ที่	ประสบ	ความ	สำาเร็จ		และ	ตัวอยาง	ของ	ชุมชนพอเพียง	

ดาน	พลังงาน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
	 1.	 นักศึกษา	สามารถ	อธิบาย	 และ	วิเคราะห	การ	บริหาร	จัดการ	ชุมชน	 องคกร	ตามหลัก	ปรัชญา	

เศรษฐกิจ	พอเพียง

	 2.	 อธิบาย	การ	บริหาร	จัดการ	ชุมชน	องคกร	และ	ประยุกต	ใช	ใน	การ	ดำาเนิน	ชีวิต	อยาง	สมดุล	พรอม	รับ	

ตอ	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	ชุมชน	ได

ขอบขายเนื้อหา
	 	เรื่อง	ที่	 1	 ความ	หมายโครงสราง	ของชุมชน

	 	เรื่อง	ที่	 2		 กา	รพัฒนา	ชุมชน
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  เรื่องที่1ความหมายโครงสรางของชุมชน

  ความหมายของชุมชน 	 ชุมชน		 หมายถึง	ถิ่นฐาน	ที่อยู	ของ	กลุมคน	 ถิ่นฐาน	นี้	มี	พื้นที่	อางอิง	ได	 และ	
กลุมคน	นี้	มี	การ	อยูอาศัย	รวมกัน	มี	การ	ทำา	กิจกรรม	 เรียนรู	ติดตอ	สื่อสาร	รวมมือ	และ	พึ่งพา	อาศัย	กัน	มี	วัฒนธรรม	

และ	ภูมิปญญา	ประจำาถิ่น	มี	จิตวิญญาณ	และ	ความ	ผูกพัน	อยู	กับ	พื้นที่	แหงนั้น	อยู	ภายใต	การ	ปกครอง	เดียวกัน

  โครงสรางของชุมชน	ประกอบดวย	3	สวน	คือ

	 	 1.	 กลุมคน	หมายถึง	การ	ที่	คน	2	คน	หรือ	มากกวา	นั้น	เขามา	ติดตอ	เกี่ยวของ	กัน	และ	มี	ปฏิสัมพันธ	ตอกัน	

ทาง	สังคม	ใน	ชั่วเวลา	หนึ่ง	ดวย	ความ	มุงหมาย	อยาง	ใด	อยาง	หนึ่ง	รวมกัน

	 	 2.	 สถาบัน	ทาง	สังคม	เมื่อ	คน	มา	อยู	รวมกัน	เปนกลุม	แลว	และ	มี	วิวัฒนาการ	ไป	ถึงขั้น	ตั้ง	องคกร	ทาง	สังคม	

แลว	ก็	จะ	มี	การ	กำาหนด	แบบแผน	ของ	การ	ปฏิบัติ	ตอกัน	ของ	สมาชิก	ใน	กลุม	เพื่อ	สามารถ	ดำาเนินการ	ตาม	ภารกิจ

	 	 3.	 สถานภาพ	และ	บทบาท	สถานภาพ	 หมายถึง	 ตำาแหนง	ทาง	สังคม	ของ	คนใน	กลุม	หรือ	สังคม	บทบาท	

หมายถึง	พฤติกรรม	ที่	คนใน	สังคม	ตอง	ทำาตาม	สถานภาพ	ใน	กลุม	หรือ	สังคม

  เรื่องที่2การพัฒนาชุมชน

  

  ชุมชน	ที่	มี	ความ	สามารถ	ใน	การ	บริหาร	จัดการ	ชุมชน	อยาง	มี	ประสิทธิภาพ	 ตอง	มี	องคประกอบ	สำาคัญ	

หลาย	ประการ	และ	สามารถ	พัฒนา	หรือ	ควบคุม	องคประกอบ	เหลานั้น	ได	 	 โดย	ผู	ศึกษา	ไว	ดังนี้	 	 มี	นัก	วิชาการ	หลาย	

ทาน	ที่	ได	ศึกษา	และ	วิเคราะห	องค	ประกอบการ	พัฒนา	ชุมชน	ไว	ตาม	แนวคิด	การ	พัฒนา	ชุมชน	ดัง	ตอไปนี้

	 	 สนท	ยา	พลตรี	(2533	:	65	–	68)	ได	กลาว	ถึง	การ	พัฒนา	ชุมชน	วา	มี	องคประกอบ	2	ประการ	สรุป	ได	ดังนี้

	 	 1.	 การ	เขา	มี	สวนรวม	ของ	ประชาชน	เอง	 เพื่อที่จะ	ปรับปรุง	ระดับ	ความ	เปนอยู	ให	ดีขึ้น	 	 โดย	จะ	ตอง	พึ่ง

ตนเอง	ให	มาก	ที่สุด	เทาที่จะ	เปนได		และ	ควร	เปนความ	ริเริ่ม	ของ	ชุมชน	เอง	ดวย

	 	 2.	 การ	จัดให	มี	การ	บริการ	ทาง	เทคนิค	และ	บริการ	อื่น	ๆ		ที่จะ	เรงเรา	ให	เกิด	ความคิด	ริเริ่ม		การ	ชวย	ตน	เอง

	 	 3.	 ชวยเหลือ	กัน	และ	กัน		อันเปน	ประโยชน	มาก	ที่สุด

	 	 คณะกรรมการ	พัฒนาการ	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แหงชาติ	(2539	:	1	–	2)	ได	กลาว	ถึง	ลักษณะ	การ	พัฒนา	คน	

และ	สิ่งแวดลอม		ซึ่ง	อาจ	ถือวา	เปน	องคการ	พัฒนา	ชุมชน	ดวย	สรุป	ได	ดังนี้	

	 	 1.	 การ	พัฒนา	คน	ประกอบดวย	4	ดาน	ดังนี้

	 	 	 ดาน	จิตใจ

	 	 	 ดาน	รางกาย

	 	 	 ดาน	สติปญญา

	 	 	 ดาน	บุคลิกภาพ

	 	 2.	 การ	พัฒนา	สภาพแวดลอม	ให	เอื้อ	ตอ	การ	พัฒนา	ประกอบดวย	4	ดาน	ดังนี้

	 	 	 ดาน	เศรษฐกิจ

	 	 	 ดาน	ครอบครัว	และ	ชุมชน

	 	 	 ดาน	ทรัพยากร	และ	สิ่งแวดลอม

	 	 	 ดาน	การ	บริหาร	จัดการ	และ	การเมือง
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   สุพัตราสุภาพ	(2536	:	124	–	126)	ได	กลาว	ถึง	ปจจัย	ที่	มี	อิทธิพล	ตอ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม		ซึ่ง	เปน	

องค	ประกอบการ	พัฒนา	ชุมชน	วา	มี	7	ประการ	ดังนี้

	 	 1.	 สิ่งแวดลอม	ทาง	ธรรมชาติ	หาก	มี	ความ	สมบูรณ	จะ	สงผลให	ชุมชน	มี	การ	พัฒนา	ได	รวดเร็ว	และ	มั่นคง

	 	 2.	 การ	เปลี่ยน	แปล	ลง	ดาน	ประชากร	 การ	เพิ่ม	ประชากร	มี	คุณภาพ	สามารถ	สราง	ให	เกิด	การ	พัฒนา	ดาน	

เศรษฐกิจ	สังคม	และ	การเมือง	ทันสมัย	ขึ้น

	 	 3.	 การ	ได	อยู	โดดเด่ียว	และ	ติดตอ	เก่ียวของ	ชุมชน	ใด	ท่ี	มี	การ	ติดตอกัน	ทำา	ใหการ	พัฒนา	เปนไป	อยาง	รวดเร็ว

	 	 4.	 โครงสราง	ของ	สังคม	และ	วัฒนธรรม	ชุมชน	ที่	มี	การ	เคารพ	ผูอาวุโส	จะ	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	นอย	คานิยม	

ตาง	ๆ	ชวย	ให	รูวา	ชุมชน	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	เกิด	การ	พัฒนาขึ้น	มาก	นอย	เพียงไร

	 	 5.	 ทัศนคติ	และ	คานิยม	 การ	มี	คานิยม	ดาน	อาชีพ	 ดาน	บริโภค	 เปน	สวน	ของ	การ	ชัด	การ	พัฒนา	ใน	ชุมชน	

นั้น	ได

	 	 6.	 ความ	ตองการ	รับรู	การ	ยอมรับ	สิ่ง	ประดิษฐ	ใหม	ๆ	จะ	เปน	เครื่องชี้	ทิศทาง	และ	อัตรา	การ	เปลี่ยนแปลง	

ของ	ชุมชน

	 	 7.	 พื้นฐาน	ทาง	วัฒนธรรม		ถา	มี	ฐาน	ที่	ดี	สิ่ง	ใหม	ที่จะ	เกิดขึ้น	ยอม	ดี	ตาม	พื้นฐาน	เดิม	ดวย

  พลายพลคุมทรัพย	 (2533	 :	 44	–	47)	ได	กลาว	ถึง	ปจจัย	ที่	สามารถ	ใช	ใน	การ	พัฒนา	ชุมชน	 	ซึ่ง	เปน	องค	

ประกอบการ	พัฒนา	ชุมชน	วา	ประกอบดวย	3	ปจจัย	ดังนี้

	 	 1.	 โครงสราง	ทาง	สังคม	 ครอบครัว	ที่	มี	ขนาดเล็ก	และ	มี	โครงสราง	ไมซับซอน	จะ	สงผลให	ชุมชน	นั้น	

พัฒนา	ได	ดีกวา	ชุมชน	ที่	มี	โครงสราง	ทาง	ครอบครัว	ที่	ซับซอน

	 	 2.	 โครงสราง	ทาง	ชนชั้น	 ใน	ชุมชน	ที่	มี	โครงสราง	แบบ	เปด	 ที่	สามารถ	เปลี่ยนแปลง	ฐานะ	ทาง	สังคม	ได	

งาย	ชุมชน	นั้น	จะ	เกิด	การ	พัฒนา

	 	 3.	 ความ	แตกตาง	ทาง	เผาพันธุ	 เชื้อชาติ	 และ	ศาสนา	 ความ	แตก	ตางหาก	เกิดขึ้น	ใน	ชุมชน	ใด	ยอม	เปน	

อุปสรรค	ตอ	การ	พัฒนา	ตามลำาดับ	ความ	แตกตาง

   ยุวัฒนวุฒิเมธี	(2531	:	58	–	63)	กลาว	ถึง	ปจจัย	ที่	เกื้อกูล	ใหการ	พัฒนา	ชนบท	บรรลุ	ความ	สำาเร็จ	จำา	เปนตอ	

การ	พัฒนา		วาดวย	องคประกอบ	และ	สวนประกอบ	ยอย	ของ	องคประกอบ	ดังนี้

	 	 1.	 นโยบาย	ระดับชาติ	 ฝายบริหาร	จะ	สามารถ	ดำาเนินการ	แผน	พัฒนา	ได	ตอเนื่อง	 และ	มี	เวลา	พอที่จะ	เห็น	

ความ	ถูกตอง	 คุมคา	 มี	แนวทาง	ประสาน	ประโยชน	ระหวาง	รัฐ	และ	เอกชน	 และ	ความ	รวมมือ	ระหวาง	ประเทศ	จะ	

ตอง	เกื้อกูล	ตอ	การ	พัฒนา

	 	 2.	 องคการ	บริหาร	การ	พัฒนา	ชนบท	 ที่	มี	องคกร	กลาง	ทำาหนาที่	ประสาน	นโยบาย	แผนงาน	และ	โครงการ	

อยาง	มี	ประสิทธิภาพ	และ	มี	อำานาจ	เด็ดขาด	ใน	การ	ลงทุน	ใน	หนวย	ปฏิบัติ	ตอง	ดำาเนินการ	ตาม	นโยบาย	แผนงาน	และ	

โครงการ	ใน	แผน	ระดับชาติ	และ	จัด	งบ	ประมาณการ	ติดตาม	ควบคุม	ที่	มี	ประสิทธิภาพ

	 	 3.	 วิทยา	การ	ที่	เหมาะสม	และ	การ	จัดการ	บริการ	ที่	สมบูรณ	 เลือก	พื้นที่	และ	กลุม	เปาหมาย	ที่	สอดคลองกับ	

ความ	เปนจริง	และ	เลือก	วิทยา	การ	ที่	ประชาชน	จะ	ไดรับ	ให	เหมาะสม

	 	 4.	 การ	สนับสนุน	ระดับ	ทองถิ่น	 ความ	รับผิดชอบ	ของ	การ	สนับสนุน	งาน	ใน	ทอง	ถิ่นที่	มี	ประสิทธิภาพ	จะ	

เกิด	การ	พัฒนา	อยาง	แทจริง	ใน	ระยะยาว

	 	 5.	 การ	ควบคุม	ดูแล	และ	ติดตาม	ผล	การ	ปฏิบัติ	งาน	 ควร	เปนไปตาม	แผนงาน	และ	โครงการ	ทุก	ระดับ	และ	

ครอบคลุม	ทุก	พื้นที่	พรอมทั้ง	ให	สถาบัน	การ	ศึกษา	ทองถิ่น	ติดตาม	ประเมินผล
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  อัชญาเคารพาพงศ	(2541	:	82	–	83)	กลาว	ถึง	ปจจัย	สวนประกอบ	ที่	มือทธิ	พล	ตอ	การ	พัฒนา	สรุป	ได	ดังนี้

	 	 1.	 ผูนำา	 ไดแก	 ผูนำา	ทองถิ่น	 ทั้ง	เปนทางการ	และ	ไม	เปนทางการ	ใน	หมูบาน	 และ	จาก	องคกร	ภาครัฐ	 มี	

สวน	ให	ชุมชน	พัฒนา	ในทาง	ที่	ดีขึ้น	 เปน	ประโยชน	 ชุมชน	มี	เจตคติ	ที่	ดี	ยอมรับ	สิ่ง	ใหม	และ	สราง	พลัง	ตอสู	เพื่อ	การ	

เปลี่ยนแปลง

	 	 2.	 สังคม	–	วัฒนธรรม		การ	ไดรับ	วัฒนธรรม	จาก	สังคมเมือง	มา	ปฏิบัติ	ทำาให	ชุมชน	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง

	 	 3.	 สิ่งแวดลอม	 การ	ปรับปรุง	สภาพแวดลอม	ภูมิศาสตร	ชุมชน	 สงผลให	ที่ดิน	อุดมสมบูรณ	ราคา	สินคา

เกษตร	ดี	ความ	เปนอยู	สะดวกสบาย	กวา	เดิม

	 	 4.	 ประวัติ	ศาสตร	 เหตุการณ	สำาคัญ	ในอดีต	มีผลตอ	การ	พัฒนา	ความ	สามัคคี	 รัก	พวกพอง	 ชวยเหลือ	ซึ่ง	

กัน	และ	กัน

  ปรียาพรหมจันทร	(2542	:	25)	ได	สรุป	องคประกอบ	ที่	เปน	ปจจัย	การ	พัฒนา	ชุมชน	ได	ดังนี้

	 	 1.	 ดาน	เศรษฐกิจ	ชุมชน	ที่	เศรษฐกิจ	ดี	การ	พัฒนา	ชุมชน	สามารถ	พัฒนา	ไดดี	ดวย

	 	 2.	 ดานสังคม	วัฒนธรรม	และ	สิ่งแวดลอม	เปน	บริบท	ที่	ปรับ	เปลี่ยน	สภาพ	ชุมชน	ไป	ตาม	ปจจัย

	 	 3.	 ดาน	การเมือง	หมาย	รวมถึง	การเมือง	ระดับชาติ	และ	ชุมชน	ระดับ	ทองถิ่น

	 	 4.	 ดาน	ประวัติ	ศาสตร	โดย	อาศัย	ประสบการณ	และ	วิกฤต	ของ	ชุมชน	เปน	ฐาน	และ	บทเรียน	การ	พัฒนา	

	 	 	 ชุมนุม

	 	 นอกจากนี้	ปรียา	 พรหม	จันทร	 ยัง	ได	จำาแนก	ออก	เปน	องคประกอบ	ที่	เปน	ปจจัย	การ	พัฒนา	ชุมชน	ปจจัย	

โดย	ตรง	เชน	คน	ทุน	ทรัพยากร	การ	จัดการ	เปนตน	และ	ปจจัย	โดย	ออม	เชน	ภาวะ	เศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	การ	

ปกครอง	เปนตน

  ไพบูลย วัฒนศิริธรรม	 (2549)	 ได	กลาว	ถึง	การ	สราง	และ	พัฒนา	คน	รุนใหม	เพื่อ	พัฒนา	ชุมชน	ทองถิ่น	 มี	

ปจจัย	สำาคัญ	4	ประการ	ซึ่ง	ถือเปน	องคปะก	อบ	การ	พัฒนา	ชุมชน	ดังนี้

	 	 1.	 สังคม	ดี	 สิ่งแวดลอม	ดี	 มี	โอกาส	ใน	อาชีพ	 และ	กิจกรรม	ที่	หลากหลาย	 รวมไปถึง	วิถี	ชีวิต	 ศิลป	

วัฒนธรรม	ความ	อบอุน	ความ	สุข	ความ	เจริญ	กาว	หนาที่	พึง	คาดหวัง	ใน	อนาคต	ดวย

	 	 2.	 ระบบ	การ	ศึกษา	ของ	ชาติ	 มี	เปาหมาย	ใน	การ	ผลิต	คน	เพื่อ	การ	พัฒนา	ชุมชน	หรือ	ทองถิ่น	 ให	เปนที่	พึง

ปรารถนา	ของ	ทองถิ่น	เพียงไร

	 	 3.	 รัฐธรรมนูญ	และ	นโยบาย	ของ	รัฐ	 ที่	เอื้อ	ตอ	การ	พัฒนา	ชุมชน	ทองถิ่น	ให	เปนที่	พึงปรารถนา	นาอยู	

บทบาท	ของ	ชุมชน	มี	สิ่ง	สำาคัญ	3	ประการ	คือ	ความ	รัก	และ	ความ	ดี	การ	เรียนรู	ที่	มากกวา	ความรู	และ	การ	จัดการ	กับ	

ปจจัย	ชุมชน	ตาง	ๆ

กิจกรรมที่ชุมชนตองรับผิดชอบคือ

	 	 -		 ตั้ง	คณะกรรมการ	บริหาร

	 	 -		 ประเมิน	สภาพ	ของ	ชุมชน

	 	 -		 เตรียม	แผนการ	ปฏิบัติ

	 	 -		 หา	ทรัพยากร	ที่	จำาเปน

	 	 -	 ทำาให	แนใจ	วา	กิจกรรม	ของ	ชุมชน	ทั้งหมด	 จะ	ตอง	มี	การ	ติดตาม	และ	การ	บริหาร	ที่	มี	 	 	 	 ประสิทธิภาพ	

สูงสุด	สำาหรับ	การ	ปฏิบัติ	งาน
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แบบจำาลองชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี

แผนชุมชนที่มีพลัง
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 กระบวนการชุมชน

	 	 1.		วิเคราะห	ชุมชน

	 	 2.		การ	เรียนรู	และ	การ	ตัดสินใจ	ของ	ชุมชน

	 	 3.		การ	วางแผน	ชุมชน

	 	 4.		การ	ดำาเนิน	กิจกรรม	ชุมชน

	 	 5.		การ	ประเมินผล	การ	ดำาเนินงาน	ของ	ชุมชน

 องคประกอบการขับเคลื่อนชุมชน

	 	 1.	 โครงสราง	พื้นฐาน	ทาง	สังคม	ของ	ชุมชน

	 	 2.		ความคิด	พื้นฐาน	ของ	ประชาชน

	 	 3.		บรรทัดฐาน	ของ	ชุมชน

	 	 4.		วิถี	ประชาธิปไตย

ตัวอยางชุมชนพอเพียงที่ประสบความสำาเร็จ

กุดกะเสียนวันนี้ที่ยิ้มได

	 	 เวลา	ติดขัด	ก็	ไป	กู...เขา	มา	ทำา	ทุน	 พอ	หาได	 ขาย	ได	ก็	เอาไป	ฝาก...เขา”	 เขา	ใน	ความ	หมาย	 	 	 	 ของ	คนใน	

ชุมชนกุด	กะ	เสียน	คือ	สถาบัน	การเงิ	น	ชุมชนกุด	กะ	เสียน	รวมใจ	

  

	 	 ทามกลาง	ภาวะ	เศรษฐกิจ	เงินเฟอ	พุง	 ดอกเบี้ย	เพิ่ม	 ทั้ง	เงินกู	 เงินฝาก	 (ติดลบ	เมื่อ	เทียบกับ	เงินเฟอ)	 ทุ

กอยาง	อยู	ใน	ชวง	ขา	ขึ้น(ราคา)	จะ	มี	ที่	ลดลง	คง	เปน	กำาลังใจ	ประชาชน	โดยเฉพาะ	คนเมือง	ยิ้ม	ฝนๆ	เผชิญ	ชะตา	ใน	ยุค	

ขาว(แก)ยาก	น้ำามัน	แพง	กัน	ไป	

	 	 แตกตางจาก	คนใน	ชุมชน	บานกุด	กะ	เสียน	 	 ต.เขื่องใน	 อ.เขื่องใน	 จ.อุบลราชธานี	 หมูบาน	รางวัล	

พระราชทาน	 “เศรษฐกิจ	พอเพียง	 อยู	เย็น	เปนสุข”	 สมเด็จพระ	เทพรั	ตน	ราช	สุดา	 สยาม	บรม	ราช	กุมารี	 ซึ่ง	มี	นายส	

มาน	ทวี	ศรี	กำานัน	ตำาบล	เขื่องใน	เปน	ผูนำา	สราง	รอยยิ้ม	ให	คนใน	ชุมชน
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	 	 จาก	หมูบาน	ที่	มี	อาชีพ	ทำา	นาป	ละ	2	ครั้ง	 แต	เนื่องจาก	สภาพ	พื้นที่	เปน	ที่ลุม	มี	น้ำาทวม	ถึง	ทำาให	มี	ปญหา	น้ำา

ทวม	นา	จึง	ตองหา	ปลา	แลก	ขาว	ตอมา	ประกอบ	อาชีพ	คาขาย	สียอมผา		ทำาให	มี	ปญหา	หนี้สิน	เพราะ	ตอง	ไป	กู	นายทุน	

ดอกเบี้ย	สูง	

	 	 แต	สภาพ	ใน	ปจจุบัน	ของกุด	กะ	เสียน	 ผูคน	ยิ้มแยม	แจม	ใจ	 เนื่องจาก	เศรษฐกิจ	ของ	หมูบาน	ดีขึ้น	มาก	 สืบ	

เนื่องจาก	การ	ริเริ่ม	ของ	ผูนำา	ชุมชน	ที่	เห็น	ปญหา	ของ	หมูบาน	 จึง	ได	สงเสริม	ให	มี	การ	ตั้ง	กลุม	ออมทรัพย	จนกระทั่ง	

พัฒนา	มา	เปน	ธนาคารกุด	กะ	เสียน	รวมใจ	 โดย	การ	ปลอย	สินเชื่อ	ใน	อัตรา	ดอกเบี้ย	ต่ำา	ให	คนใน	ชุมชน	ไป	ประกอบ	

อาชีพ	อาชีพ	หลัก	ทำานา	คาขาย	เฟอรนิเจอร	เครื่องใช	ไฟฟา	ชุด	เครื่อง	นอน	ชุด	เครื่องครัว	ฯลฯ

	 	 ทั้ง	มี	การ	รวมกลุม	อาชีพ	 กลุม	เลี้ยง	โค	 กลุม	ทำา	น้ำายา	ลางจาน	น้ำา	ยาสระผม	 กลุม	เพาะ	เห็ด	 กลุม	เกษตรกร	

ทำานา	กลุม	จักสาน	

	 	 หนึ่ง	ใน	ชุมชน	ตัวอยาง	ที่	กรมการ	พัฒนา	ชุมชน	 กระทรวง	มหาดไทย	 คัดเลือก	มา	เปน	ตนแบบ	ใน	การ	สง

เสริม	การ	บริหาร	การ	จัดการ	ชุมชน	ให	เขมแข็ง	อยาง	ยั่งยืน	 นาย	ปรีชา	 บุตร	ศรี	 อธิบดี	กรมการ	พัฒนา	ชุมชน	กลาว	วา	

ประเด็น	ยุทธศาสตร	หนึ่ง	ใน	การ	สงเสริม	การ	บริหาร	การ	จัดการ	ชุมชน	คือ	การ	เพิ่ม	ขีด	ความ	สามารถ	ผูนำา	ชุมชน	เพื่อ

ให	ผูนำา	ชุมชน	เปนกำาลัง	หลัก	ใน	การ	บริหาร	การ	จัดการ	ชุมชน	ให	ชุมชน	เขมแข็ง	และ	พึ่งตนเอง	ได	ในที่สุด	
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	 	 ยุทธศาสตร	ใน	การ	ทำางาน	ของ	กรมการ	พัฒนา	ชุมชน	ทั้ง	5	ประเด็น	ประกอบดวย	การ	พัฒนา	ทุน	ชุมชน	

การ	พัฒนา	เศรษฐกิจ	ชุมชน	ให	เขมแข็ง	 การ	เพิ่ม	ขีด	ความ	สามารถ	ผูนำา	ชุมชน	นำา	ขับ	เคลื่อน	แผน	ชุมชน	 และ	การ	สง

เสริม	การ	จัดการ	ความรู	ชุมชน	บน	พื้นฐาน	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง		ซึ่ง	มี	เปาหมาย	สราง	ผูนำา	ชุมชน	ระดับ	แกนนำา	

ทั่วประเทศ	จำานวน	691,110	คน	ภายใน	4	ป	ใน	ป	2551ดำาเนินการ	ใน	217	หมูบาน	ทั่วประเทศ	เพื่อให	ได	ผูนำา	ชุมชน	

ที่	มี	ภาวะผูนำา	มี	คุณธรรม	จริยธรรม	องคความรู	 เปนกลุม	แกนนำา	ใน	การ	ขับ	เคลื่อน	และ	ผลักดัน	นโยบาย	ของ	รัฐ	ใน	

ระดับ	ชุมชน	ให	มี	ทิศทาง	การ	พัฒนา	ชุมชน	สอดคลองกับ	การ	พัฒนา	ประเทศ	

	 	 “สิ่ง	ที่	ทำาให	หมูบาน	ไดรับ	การ	คัดเลือก	มาจาก	การ	ดำาเนินการ	ทั้ง	6	ดาน	ประกอบดวย	การ	ลด	รายจาย	เพิ่ม	

รายได	 การ	เรียนรู	 อนุรักษ	 เอื้ออาทร	และ	การ	ประหยัด	สิ่ง	ที่	คณะกรรมการ	มา	ดู	แลว	ประทับใจ	ที่สุด	คือ	สถาบัน	

การเงิน”นายส	มาน	กลาว	 ซึ่ง	ได	นำา	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	มา	ใช	ใน	การ	ดำาเนินการ	บริหาร	ธนาคาร	ชุมชน	 กุด	

กะ	เสียน	รวมใจ	 การ	ประหยัด	 อดออม	 อ	อม	เพื่อ	นำาไปใช	ใน	การ	ผลิต	 ไม	นำาไปใช	ฟุมเฟอย	 ให	กู	โดย	ถือ	หลัก	ความ	

พอประมาณ	ถือ	หลัก	มีเหตุมีผล	และ	มี	ภูมิ	คุมกัน	ใน	ตัว	ที่	ดี	ภายใต	เงื่อนไข	ความรู	คือ	รอบรู	รอบคอบ	ระมัดระวัง	

และ	เงื่อนไข	คุณธรรม	ซื่อสัตย	 สุจริต	 ขยัน	 อดทน	และ	แบงปน	ปจจุบัน	มี	เงินทุน	หมุนเวียน	ประมาณ	 14	 ลาน	บาท	

สมาชิก	สถาบัน	การเงิน	ชุมชน	ประกอบดวย	หมู	ที่	10,11,12	บานกุด	กะ	เสียน	ตำาบล	เขื่องใน	ซึ่ง	มี	สมาชิก	246	ครัว

เรือน	285	คน	มี	จำานวน	สมาชิก	เงินฝาก	464	คน		

	 	 “สราง	ผล	ดี	ให	ชุมชน	ผู	กู	 กู	ถูก	 คน	ฝาก	ได	ดอกเบี้ย	สูง	 ตั้งแต	รอยละ	 2	สูงสุด	หาก	มี	เงินฝาก	 5	 แสน	บาท	

ขึ้น	ไป	ดอกเบี้ย	รอยละ	 5	 บาท	ไม	หัก	ภาษี	ดอกเบี้ย	กู	งาย	กวา	 แต	ให	กู	เฉพาะ	คนใน	ชุมชน	 เทานั้น	 สวน	ผูฝาก	นอก	

ชุมชน	ก็	ฝาก	ได	ดอกเบี้ย	เทา	คนใน	ชุมชน	แต	กู	ไมได	ทำาให	ประชาชน	ประหยัด	ดอกเบี้ย	เงินกู	ได		ชุมชน	ก็	พึงพอใจ	

เสีย	ดอกเบี้ย	นอยกวา	และ	ยัง	ได	สวัสดิการ	กลับ	คืน	สู	ชุมชน	 “	 นายส	มาน	 ทวี	ศรี	 ประธาน	กรรมการ	สถาบัน	การเงิน	

ชุมชน	กุด	กะ	เสียน	รวมใจ	กลาว

	 	 ใน	มุมมอง	ของ	คนใน	ชุมชน	 บานกุด	กะ	เสียน	ตาง	บอก	เปน	เสียง	เดียวกัน	วาที่	มี	วันนี้	ได	เพราะ	 “ผูนำา	ดี”	

เปน	ผูนำา	ชุมชน	ที่	เขมแข็ง	นอกจาก	การ	ยอมรับ	ของ	คนใน	ชุมชน	แลว	ยังมี	รางวัล	มากมาย	รับรอง	อาทิ	ผูใหญ	บาน	

ยอดเยี่ยม	แหนบ	ทองคำา	ป	2523	กำานัน	ยอดเยี่ยม	แหนบ	ทองคำา	ป	2546	ประกาศ	เกียรติคุณ	“คนดี	ศรี	อุบล”						ป	2550	

และ	รางวัล	ผูนำา	ชุมชน	ดีเดน	ระดับ	เขต	ป	2550	ใน	ฐานะ	ที่	เปน	แกนนำา	สราง	รอยยิ้ม	ให	ชุมชน

ตัวอยางของชุมชนพอเพียงดานพลังงาน

	 	 ตลอด	 3	 ป	 (2549-2551)	 ของ	การ	เดินหนา	โครงการ	จัดทำา	แผน	พลังงาน	ชุมชน	 80	 ชุมชน	 สนอง	พระ	

ราช	ดำาริ	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ของ	สำานัก	นโยบาย	และ	ยุทธศาสตร	 สำานักงาน	ปลัด	กระทรวง	พลังงาน	 ดวย	มอง

เห็น	ศักยภาพ	ชุมชน	ใน	การ	จัดการ	ดาน	พลังงาน	ที่	ชุมชน	ทำา	เอง	ได	 ภายใต	การ	บริหาร	จัดการ	ทรัพยากร	ทอง	ถิ่นที่	

สามารถ	นำามา	เปลี่ยน	เปน	พลังงาน	ทดแทน	ใช	ใน	การ	ดำาเนิน	ชีวิต	นั้น	ทำาได	จริง	

  “แผนพลังงานชุมชน”	คือ	สิ่ง	ที่เกิด	ขึ้นกับ	ทุก	ชุมชน	ที่	เขารวม	ใน	ระยะเวลา	ที่	ตางกัน	พรอมกับ	กลไก	การ	

ทำางาน	รวมกัน	 ระหวาง	ภาค	ชุมชน	และ	ภาค	วิชาการ	 โดยเฉพาะ	เจาหนาที่	พลังงาน	จังหวัด	หรือ	สำานักงาน	พลังงาน	

ภูมิภาค	ซึ่ง	เปน	ตัวแทน	กระทรวง	พลังงาน	ไป	เผยแพร	ความรู	สราง	ความ	เขาใจ	“พลังงานเรื่องใกลตัว”	และ	นำาเสนอ	

เทคโนโลยี	พลังงาน	ทางเลือก	หรือ	พลังงาน	ทดแทน	หลาก	หลายประเภท	 ให	ชาวบาน	เลือก	นำาไป	ใชได	อยาง	เหมาะ
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สมกับ	ความ	ตองการ	 เพื่อ	ประโยชน	สูงสุด	ของ	การ	ใช	พลังงาน	อยาง	คุมคา	 และ	ไม	ทำาลาย	สิ่งแวดลอมปรากฏการณ	

ที่	เกิดขึ้น	ใน	ชุมชน	สวนใหญ	ที่	เขารวม	คือ	การ	ตอ	ยอด	หรือ	นำา	เทคโนโลยี	ที่	กระทรวง	พลังงาน	นำามา	ให	นั้น	นำาไป	

ประยุกต	ตอ	เพื่อ	การ	ใชงาน	ที่	สะดวก	และ	สอดคลองกับ	ความ	ตองการ	ของ	แตละคน	แตละ	ชุมชน	ที่	แตกตางกัน	การ	

ลองทำา	ลอง	ใช	ให	เห็น	ผล	กระจาง	ชัด	แลวจึง	บอกตอ	

  “สาธิตพรอมอธิบาย”	 จึง	เปน	พฤติกรรม	ที่	เกิดขึ้น	โดย	อัตโนมัติ	ของ	วิทยากร	ตัวคูณ	พลังงาน	 หรือ	นัก	

วางแผน	พลังงาน	ชุมชน	ที่	ไม	หวงแหน	ความรู	 เกิด	เครือขาย	วิทยากร	ตัวคูณ	พลังงาน	ขึ้นอยู	ใน	ทุก	กลุมคน	ของ	ชุมชน	

ไมวา	จะ	เปน	อันดับแรก	 คือ	 แกนนำา	 ตอมา	คือ	 ชาวบาน	ที่	สนใจ	 และ	นำาไป	ทำา	จริง	จึง	ขยายผล	ตอ	กับ	เพื่อนบาน	

ใกลเคียง	หรือ	ใน	หมู	ญาติมิตร	กับ	อีก	กลุม	คือ	เยาวชน	ที่	เปน	พลัง	เสริม	แต	ยั่งยืน	

	 	 ภาพ	ที่	เกิดขึ้น	ใน	ชุมชน	ที่	ทำาตาม	แผน	พลังงาน	ชุมชน	อยาง	แข็งขัน	 คือ	 เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	วิถี	ชีวิต	

สราง	วิถี	พลังงาน	ชุมชน	ที่	ไป	ไดดี	กับ	แนวทาง	เศรษฐกิจ	พอเพียง	 จุดเดน	ของ	เทคโนโลยี	พลังงาน	ที่	ถูก	นำาไป	ปรับ

ใช	 ไมได	เกิด	ประโยชน	เฉพาะตัว	ผูปฏิบัติ	 แต	ยัง	สราง	ผล	ดี	ตอ	ชุมชน	คน	รอบขาง	 และ	สังคม	ประเทศ	โดย	รวม	เมื่อ	

เรา	สามารถ	สราง	ทางเลือก	การ	ใช	พลังงาน	ทดแทน	ขึ้น	ได	เอง	 และ	มี	การ	จัดการ	อยาง	ครบ	วงจร	 การ	จัดการ	พลังงาน	

อยาง	ยั่งยืน	จึง	เกิดขึ้น	ได	ภายใต	สอง	มือ	ของ	ทุกคน	ที่	ชวยกัน	 ไม	ตอง	หวั่นวิตก	กับ	ภาวะ	ความ	ไม	แนนอน	ของ	น้ำามัน	

ที่	ตอง	นำาเขา	จาก	ตางประเทศ	อีก	ตอไป	

	 	 เมื่อ	ยอมรับวา	พลังงาน	เปนเรื่อง	ใกล	ตัวการ	จัดการ	พลังงาน	ของ	ชุมชน	ที่	ชวย	เสริมสราง	ความ	เขมแข็ง	

ชุมชน	จึง	เกิดขึ้น	ใน	หลาย	ดาน	อาทิ	

  1. ดานเทคโนโลยีพลังงานชุมชนเกิดผลชัดเจนในหลายตำาบล	 ตัวอยาง	เชน	 ชาว	 อบต.พลับพลาชัย	

จ.สุพรรณบุรี	 สิ่ง	ที่เกิด	คือ	ความ	คึกคัก	ของ	ชุมชน	กับ	การ	เลือก	ใช	เทคโนโลยี	ประหยัด	พลังงาน	 การ	ทำา	ถาน	อัด	แทง	

จาก	ขี้เถา	แกลบ	ดำา	ของ	โรงไฟฟา	ชีว	มวล	ใน	พื้นที่	

คลาย	กัน	กับ	 อบต.นา	หมอ	บุญ	 จ.นครศรีธรรมราช	 ที่	 อบต.และ	บรรดา	แกนนำา	พรอมใจกัน	ผลักดัน	เต็มที่	 ทั้งคน	

เครื่องมือ	 และ	งบประมาณ	 ทำาให	ยังคง	ใช	พลังงาน	เทาเดิม	แต	คา	ใชจาย	ดาน	พลังงาน	กลับ	ลดลง	เรื่อย	 ๆ	 โดย	มี	

เทคโนโลยี	เพื่อ	การ	จัดการ	พลังงาน	ใน	แบบ	เฉพาะ	ของ	คน	นา	หมอ	บุญ	เปน	เครื่องมือ	

  2. ดานการพัฒนาประชาธิปไตย (การมีสวนรวม)	 ตัวอยาง	เชน	อบต.ถ้ำา	รงค	 อ.บานลาด	จ.เพชรบุรี	 มี	

จุดเดน	ของ	การ	ขยายผล	แผน	พลังงาน	ชุมชน	 ผาน	กระบวนการ	จัดทำา	แผน	พลัง	ชุมชน	ทุก	ดาน	เกิดขึ้น	จาก	การ	มี	

สวนรวม	ของ	ชาว	ชุมชน	 ที่	มี	กิจกรรม	พลังงาน	แทรก	อยู	ใน	วิถี	ชีวิต	ประจำาวัน	 และ	วิถี	อาชีพ	ที่	เห็น	ตรงกัน	วา	ตอง	

เปนไป	เพื่อ	การ	อนุรักษ	พลังงาน	ดวย	เชน	กิจกรรม	ทองเที่ยว	ชุมชน	ที่	ให	ใช	จักรยาน	แทน	การ	ใช	รถยนต	

  3. ดานการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (กลุมอาชีพดานพลังงาน)	 มี	 7ชุมชน	ที่	ไดรับ	การ	นำาเสนอ	วา	เกิด	รูป

ธรรม	จริง	 คือ	 อบต.หนองแซง	 อ.หันคา	 จ.ชัยนาท	 อบต.หนอง	โพรง	 อ.ศรีมหาโพธิ	 จ.ปราจีนบุรี	 อบต.ตา	อ็อง	

อ.เมือง	สุรินทร	 จ.สุรินทร	 อบต.กุด	น้ำา	ใส	 อ.น้ำาพอง	 จ.ขอนแกน	 อบต.กอ	เอ	 อ.เขื่องใน	 จ.อุบลราชธานี	 อบต.ทุง	

อ.ไชยา	จ.สุ	ราษฎร	ธานี	อบต.ทา	ขาม	อ.หาดใหญ	จ.สงขลา	

	 	 	 ใน	ทุก	ชุมชน	เกิด	อาชีพ	ที่	มาจาก	การ	ตอ	ยอด	เทคโนโลยี	พลังงาน	ชุมชน	ออกมา	เปน	ผลิตภัณฑ	สินคา	

ชุมชน	ทำา	รายได	เปน	อาชีพ	เสริม	 จาก	ผล	พวง	การ	บริหาร	จัดการ	พลังงาน	ทดแทน	ใน	ชุมชน	ไมวา	จะ	เปน	ถาน	จาก	กิ่ง	

ไม	ที่	เคย	ไรคา	ถาน	ผล	ไม	เหลือ	ทิ้ง	ใน	บรรจุภัณฑ	เก	ๆ	ใช	ดูด	กลิ่น	ใน	ตูเย็น	น้ำาสม	ควัน	ไม	ที่	ใช	ประโยชน	ได	สารพัด	
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	 	 ที่	สำาคัญ	หลาย	ชุมชน	เกิด	กลุม	อาชีพ	ชาง	ผลิต	เตา	เผาถาน	 เตา	ซูเปอร	อั้งโล	ประหยัด	พลังงาน	 เตา	ชีว	มวล	

ใน	แบบ	ที่	ถูก	ประยุกต	ให	เหมาะกับ	การ	ใช	ของ	แตละ	พื้นที่	จำาหนาย	ให	กับ	คนใน	ตำาบล	และ	นอก	พื้นที่	

  4. ดานการศึกษา (กิจกรรมการเรียนการสอนดานพลังงาน)	 ชุมชน	สวนใหญ	มอง	ภาพ	ความ	ยั่งยืน	ดาน	

การ	จัดการ	พลังงาน	ชุมชน	 โดย	มุง	เปาหมาย	ไป	ที่	การ	ปลูกฝง	เด็ก	และ	เยาวชน	 ใน	รั้ว	โรงเรียน	และ	ใน	ชุมชน	เกิด	

ความรู	ความ	เขาใจ	วา	เรื่อง	พลังงาน	เปน	อีก	ปจจัย	หนึ่ง	ที่	เกี่ยวของ	ใน	ชีวิต	ประจำาวัน	ของ	ทุกคน	และ	มี	พลังงาน	หลาย

ชนิด	สามารถ	บริหาร	จัดการ	ให	เกิด	ความ	ยั่งยืน	ได	จาก	ทรัพยากร	ที่	มี	อยู	ใน	ชุมชน	สราง	พฤติ	กรรมการ	ใช	พลังงาน	

อยาง	รูคุณคา	

  5.ดานการทองเที่ยว(ศูนยการเรียนรูเพื่อเปนที่ศึกษาดูงาน)	มี	ตัวอยาง	2	ชุมชน	ที่	ทำา	เรื่อง	นี้	อยาง	เขมขน	

คือ	 อบต.ดอน	หญา	นาง	 อ.ภาชี	 จ.พระนคร	ศรี	อยุธยา	 เปน	ชุมชน	ที่	เนน	การ	เลือก	นำา	เทคโนโลยี	พลังงาน	ไป	ใช	ให	

สอดคลองกับ	ความ	ตองการ	ที่	หลากหลาย	ของ	คนใน	ชุมชน	 ซึ่ง	มี	ทั้ง	ทำานา	 ทำาสวน	 และ	คาขาย	 รวมทั้ง	เดินหนา	

สราง	จิตสำานึก	ผาน	การ	ทำางาน	กับ	โรงเรียน	 และ	นักเรียน	ใน	พื้น	ที่หวัง	การ	เรียนรู	ที่	ซึมลึก	วา	พลังงาน	 คือ	 สวนหนึ่ง	

ของ	ชีวิต	ที่	ตอง	ใสใจ	และ	จัดการ	จึง	เกิด	แหลง	เรียนรู	จาก	การ	ทำา	จริง	กระจาย	อยู	ทั่ว	ชุมชน

  6. ดานสุขภาวะและสิ่งแวดลอม	 ผล	อีก	ดาน	หนึ่ง	ของ	การ	จัดการ	พลังงาน	ชุมชน	ไป	ใช	อยาง	มี	เปาหมาย	

ดัง	ตัวอยาง	 ต.คอ	รุม	 อ.พิชัย	 จ.อุตรดิตถ	 ที่	มี	สำานักงาน	พลังงาน	ภูมิภาค	ที่	 9	 เขามา	เสริม	ตอ	แนวทาง	เศรษฐกิจ	พอ

เพียง	 ที่	ชุมชน	ทำา	อยู	เดิม	อยาง	เขมแข็ง	นั้น	ให	มั่นคง	ยิ่งขึ้น	 มี	การ	อบรม	ทำา	ปุย	อินทรีย	 ซึ่ง	การ	ลด	การ	ใช	สารเคมี	จะ	

ชวย	ให	สุขภาพ	ของ	คนใน	ชุมชน	และ	สิ่งแวดลอม	ดีขึ้น	มี	จุด	เผยแพร	 ศูนย	เรียนรู	พลังงาน	มี	การ	อบรม	การ	ทำา	ไบโอ	

เซล	อบรม	เผาถาน	เปนตน	

  7. ดานบัญชีพลังงานครัวเรือน	 การ	ทำา	บัญชี	คา	ใชจาย	ดาน	พลังงาน	ถือเปน	หัวใจ	 หรือ	จุด	เริ่มตน	ของ	

การ	ได	มา	ซึ่ง	ขอมูล	ใน	การ	สราง	ความ	รวมมือ	หา	ทางออก	ของ	การ	ประหยัด	 ลดคา	ใช	พลังงาน	 แทบ	ทุก	ชุมชน	ใช	

เปน	เครื่องมือ	รวมทั้ง	อบต.บาง	โปรง	อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ	ที่	สำานักงาน	พลังงาน	ภูมิภาค	ที่	1	ได	เขาไป	เชื่อม	ตอ	

แนวทาง	การ	พัฒนา	ชุมชน	ใน	วิถี	เศรษฐกิจ	พอเพียง	ใน	แบบ	เฉพาะ	ของ	สังคม	กึ่ง	เมือง	กึ่ง	อุตสาหกรรม	ที่	มี	ทรัพยากร	

ที่จะ	แปลง	มา	เปน	พลังงาน	ทดแทน	ได	นั้น	มี	นอย	 ชุมชน	จึง	เดินหนา	ดวย	การ	สราง	จิตสำานึก	กับ	เครื่องมือ	 “บัญชี	

พลังงาน	ครัวเรือน”	ที่	ไม	ตอง	ลงทุน	เพราะ	ทุกคน	ทำาได	ดวย	ตัวเอง	และ	ทำาได	ตลอด	เวลา	

	 	 นี่	คือ	 การ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เกิดขึ้น	จาก	การ	รูจัก	การ	บริหาร	จัดการ	และ	การ	ใช	พลังงาน	ชุมชน	อยาง	มี	

ประสิทธิภาพ	 เปน	วิถี	พลังงาน	ชุมชน	ของ	คน	พอเพียง	 ที่	กำาลัง	ขยายผล	ออกไป	อยาง	กวางขวาง	 และ	เรา	ทุกคน	

สามารถ	มี	สวนรวม	ได	 และ	เริ่ม	ได	ตลอด	เวลา	 เรา	สามารถ	ชวย	จัดการ	กับ	ปญหา	พลังงาน	ให	หมดไป	ได	 เมื่อ	เรา	รูจัก	

พึ่ง	ตนอง	และ	ใชชีวิต	ดวย	ความ	พอประมาณ	ความ	มี	เหตุผล	และ	มี	ภูมิ	คุมกัน	อัน	เปนหลัก	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	

ที่จะ	นำาไปสู	การ	จัดการ	พลังงาน	ชุมชน	อยาง	ยั่งยืน
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จากขอความตอไปนี้	ใหผูเรียน		วิเคราะหเขียนสงอาจารยประจำากลุม	และ	นำาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน

	 	 “	การโฆษณาในจอทีวี	และวิทยุปจจุบัน	ถายังโฆษณากันอยางบาเลือดอยูอยางน้ี	จะไปสอนใหคนไมซ้ือ

ไมจาย	 	 และใหบริโภคตามความจำาเปนไดอยางไร	 ในเม่ือปลอยใหมีการกระตุนการบริโภคแบบเอาเปนเอาตายอ

ยูเชนน้ี	ผูคนก็คิดวา	อะไรท่ีตัวเองตองการตองเอาใหได	ความตองการถูกทำาใหกลายเปนความจำาเปนไปหมด	”
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ใบงานที่2

 กิจกรรมที่2





การแกปญหาชุมชน
บท ที่3

สาระสำาคัญ
	 	 การแกปญหาชุมชนโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 	 โดยพื้นฐานก็คือการพึ่งพาตนเอง	 เปนหลัก	

การทำาอะไรเปนขั้นตอน	 รอบคอบ	 ระมัดระวัง	 พิจารณาถึงความพอดี	 พอเหมาะพอควร	 ความสมเหตุสม

ผล	 และการพรอมรับความเปลี่ยนแปลง	 	 การสรางความสามัคคีใหเกิดบนพื้นฐานของความสมดุล	 ในแตละ

สัดสวนแตละระดับ	 	 ครอบคลุมทั้งดานจิตใจ	 สังคม	 เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมถึง

เศรษฐกิจ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
	 	 1.	 สำารวจและวิเคราะหปญหาของชุมชนดานสังคม	เศรษฐกิจ	สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม	พื้นฐาน

ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 2.	 อธิบายแนวทางพัฒนาชุมชนดานสังคม	 เศรษฐกิจ	 สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมตามหลักแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได

	 	 3.	 เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการแกปญหา	 หรือพัฒนาชุมชนดานสังคม	 เศรษฐกิจ	 สิ่งแวด

ลอมและวัฒนธรรมโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 4.	 มีสวนรวมในการสงเสริม	 เผยแพร	 ขยายผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

ของบุคคล	ชุมชนที่ประสบผลสำาเร็จ

ขอบขายเนื้อหา
	 	 เรื่อง	ที่			1	 ปญหาของชุมชน

	 	 เรื่อง	ที่			2	 การจัด	ทำาแผน	ชุมชน

	 	 เรื่อง	ที่		 3	 การ	ประยุกต	ใชเศรษฐกิจ	พอเพียง		เพื่อ	แกไข	ปญหา	ชุมชน
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	 	 ในแตละชุมชนจะมีปญหาที่แตกตางกันออกไป		ขึ้นอยูกับบริบทของชุมชน		แตโดยทั่วไป		เราสามารถ

แบงปญหาของชุมชน		ออกในดานตางๆ	ดังนี้

	 	 1.	 ปญหาดานการศึกษา		อาทิเชน		จำานวนผูไมรูหนังสือ		ระดับการศึกษาของประชาชน

อัตราการศึกษาในระดับตางๆ	และแหลงเรียนรูในชุมชน	เปนตน

	 	 2.	 ปญหาดานสุขภาพอนามัย	ไดแก		ภาวะทุโภชนาการ		คนพิการ		โรคติดตอ		โรคประจำาตัว		อัตราการ

ตายของทารกแรกเกิด		สถานพยาบาลในชุมชน		การรับบริการดานสาธารณสุข		เปนตน

	 	 3.	 ปญหาดานสังคม		การเมือง		การปกครอง		ไดแก		การเกิดอาชญากรรม		แหลงอบายมุข	ความขัดแยง

ทางการเมือง		กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งในระดับตางๆ

	 	 4.	 ปญหาดานสิ่งแวดลอม	 และทรัพยากรธรรมชาติไดแก	 	ปญหา	มล	ภาวะ	ตางๆ	 การ	ทำาลาย	ทรัพยากร 

ธรรมชาติ	และ	สิ่งแวดลอม	ของมูลฝอยกับธรรมชาติตางๆ

	 	 5.	 ปญหาดานศาสนา	 	 ศิลปวัฒนธรรม	 	 ไดแก	 	 	 การสืบทอด	 	 อนุรักษและการปฏิบัติศาสนกิจของ

ประชาชน		ที่สงผลถึง	ความรัก		และความสามัคคีของคนในชาติ		เชน	

	 	 -	 ดานการศึกษา

	 	 -	 สุขภาพอนามัย

	 	 -	 ดานสังคม/การเมืองการปกครอง

	 	 -	 สิ่งแวดลอม

	 	 -	 ศาสนาวัฒนธรรม		คุณธรรม

	 	 ควรแยกปญหาเปนดานๆ	 มากวาการยกมาเปนอยางๆ	 ใหผูเรียนจำาแนกและคนหาปญหาในชุมชนของ

ตนเอง



แนวทางการแกปญหาชุมชน

  เนนเรื่องปญหา	 	 เปนการ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เอา	ปญหา	มา	เปน	ตัวตั้ง	 แลว	หา	แนวทาง	จัดการ	หรือ	แกปญหา	

นั้น	ๆ	ชุมชน	เปลี่ยนแปลง	ไป	หรือไม	อยางไร	ดู	ที่	ปญหา	วา	มี	อยู	และ	แกไข	ไป	อยางไร

  เนนเรื่องอำานาจ	เปนการ	เปลี่ยนแปลง	ที่	มอง	ตัว	อำานาจ	เปนสำาคัญ	ชุมชน	เปลี่ยนแปลง	ไป	หรือไม	อยางไร	

ดู	ที่	ใคร	เปน	คน	จัดการ	 อำานาจ	ใน	การ	เปลี่ยนแปลง	อยู	ที่ไหน	 ศักยภาพ	ใน	การ	เปลี่ยนแปลง	เพิ่มขึ้น	หรือไม	 และ	สุด

ทาย	มี	การ	เปลี่ยน	โครงสราง	อำานาจ	หรือไม

  เนนการพัฒนา	เปนการ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เนน	ที่	พลัง	จาก	ภายใน	ชุมชน	ดำาเนินการ	เปลี่ยนแปลง	ชุมชน	โดย	

การ	ตัดสินใจ	การ	กระทำา	ของ	คนใน	ชุมชน	เอง	ไมได	ไป	เปลี่ยนที่	คน	อื่น	หาก	เปนการ	เปลี่ยนที่	ชุมชน	และ	ไมได	เอา	

ตัวปญหา	เปน	ตัวตั้ง	แต	เปนความ	พยายาม	ที่	จัด	สราง	ชุมชน	ที่	พึ่งตนเอง	และ	สามารถ	ยืน	อยู	ได	ดวย	ตน	เอง

เรื่องที่1ปญหาชุมชน
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 เรื่องที่2การจัดทำาแผนชุมชน
  

	 	 การ	แกปญหา	ชุมชน	ที่	เปน	รูปแบบ	และ	ขั้นตอน	 นาจะ	ใช	การ	แกปญหา	ใน	รูปแบบ	ชุมชนโดยชุมชน	จะ	

ตอง	มีคณะ	ทำางาน	ที่	มาจาก	หลาย	ภาค	สวน	 	 เขามา	มี	สวนรวม	ใน	การ	แกปญหา	ของ	ชุมชน	ดวย	ตน	เอง	 	 โดย	นำา	เอา	

ปญหา	และ	ประการณ	ของชุม	ขน	 	มา	วิเคราะห	 	จัด	ลำาดับ	และ	แนวทาง	การ	แกไข	 	มา	รวมกัน	พิจารณา	 	ปญหา	ใน	

บางเรื่อง		ชุมชน	สามารถ	แกไข	ได	ดวย	ตน	เอง		ปญหา	ใหญๆ	และ	ซับซอน	อาจ	ตอง	จัด	ทำาเปน	โครงการ	ประสานงาน	

หนวยงาน	 	 องคการ	ภาครัฐ	 	 หรือ	องคกร	ปกครอง	สวน	ทองถิ่น	หรือ	หนวยงาน	ที่	มี	การ	รับผิดชอบ	 และ	มี	ศักยภาพ	

โดย	ตรง		ตลอดจน	โครงการ	ของ	รัฐบาล

	 	 การ	จัดทำา	แผน	ชุมชน	นาจะเปน	เนื้อหา		สาระ	หนึ่ง	ที่		ชุมชน	จะ	ตอง	ไดรับ	การ	ฝกฝน		เพราะ	ใน	ปจจุบัน	นี้		

ทาง	ราชการ	ได	ใช	แนวทาง	ของ	แผน	ชุมชน	เปนแนว	ทางใน	การ	พัฒนา		ไมวา	จะ	เปน	โครงการ	กองทุน	เศรษฐกิจ	พอ

เพียง		โครงการ	SML	และ	โครงการ	ของ	องคการ	ตางๆ	แมกระทั่ง	องคการ	ปกครอง	สวน	ทองถิ่น

 เรื่องที่3การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกปญหาชุมชน

  ดานจิตใจ	มี	จิต	ใจเขมแข็ง	พึ่งตนเอง	ได	/	มี	จิตสำานึก	ที่	ดี	/	เอื้ออาทร	/	ประนีประนอม	นึกถึง	ผล	ประโยชน	
สวนรวม	เปนหลัก

  ดานสังคม		ชวยเหลือ	เกื้อกูล	กัน	/	รู	รัก	สามัคคี	/	สราง	ความ	เขมแข็ง	ให	ครอบครัว	และ	ชุมชน

  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม	 รูจัก	ใช	และ	จัดการ	อยาง	ฉลาด	และ	รอบคอบ	 /	 เลือก	ใช	ทรัพยากร

ที่	มี	อยู	อยาง	คุมคา	และ	เกิด	ประโยชน	สูงสุด	/	ฟนฟู	ทรัพยากร	เพื่อให	เกิด	ความ	ยั่งยืน	สูงสุด

  ดานเทคโนโลยี	 รูจัก	ใช	เทคโนโลยี	ที่	เหมาะสม	 สอดคลองกับ	ความ	ตองการ	และ	สภาพแวดลอม

(ภูมิ	สังคม)	/	พัฒนา	เทคโนโลยี	จาก	ภูมิปญญา	ชาวบาน	เอง	กอน	/	กอ	ให	เกิด	ประโยชน	กับ	คน	หมู	มาก

  การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 -		 โดยพื้นฐานก็คือ	การพึ่งพาตนเอง	เปนหลัก	การทำาอะไรเปนขั้นตอน	รอบคอบ	ระมัดระวัง

	 	 -	 พิจารณาถึงความพอดี	พอเหมาะพอควร	ความสมเหตุสมผลและการพรอมรับความเปลี่ยนแปลง

	 	 -		 การสรางสามัคคีในเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความสมดุลในแตละสัดสวนแตละระดับ

	 	 -		 ครอบคลุมทั้งดานจิตใจ	สังคม	เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมถึงเศรษฐกิจการ	

	 	 5.	 จัดระเบียบชุมชน

	 	 	 1.	 การชวยตนเอง	 (Self	 –	 help)	 หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชุมชนคนหาปญหา	 รับสมัครสมาชิก	

และใหบริการกันเอง	โดยรับความชวยเหลือจากภายนอกใหนอยที่สุด

	 	 	 2.	 การสรางพันธมิตร	 (Partnership)	 หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการดำาเนินการโดยคนในชุมชนที่

มีปญหา	รวมตัวกันรับความชวยเหลือจากภายนอก	โดยเฉพาะดานการเงิน

	 	 	 3.	 การทำางานรวมกัน	(Co	production)	หมายถึงการจัดตั้งกลุมองคกรในชุมชนขึ้นมารับผิดชอบกิจ

กรรมรวมกับหนวยงานภาครัฐ

	 	 	 4.	 การกดดัน	 (Pressure)	 หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่คนในชุมชนคนหาประเด็นปญหาของตน

มาจัดการ	 แตเปนการจัดการภายใตกฎเกณฑของบานเมือง	 ดวยการโนมนาวใหนักการเมืองและขาราชการ

เปลี่ยนแปลงนโยบาย
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  5.	 การประทวงคัดคาน	 (Protest)	 หมายถึงการรวมตัวกันของประชาชน	 และมีการจัดระเบียบที่

มุงกอใหเกิดการเปลี่ยนอปลงระบบเศรษฐกิจและการเมือง

  ทำาอยางไรจึงจะจัดชุมชนใหมีการทำางานอยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ชุมชนตองรับผิดชอบคือ

	 	 -	 ตั้งคณะกรรมการบริหาร

	 	 -	 ประเมินสภาพของชุมชน

	 	 -	 เตรียมแผนการปฏิบัติงาน

	 	 -	 หาทรัพยากรที่จำาเปน

	 	 -	 ทำาใหแนใจวากิจกรรมของชุมชนทั้งหมด	 จะตองมีการติดตามและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุดสำาหรับการปฏิบัติงาน

 การประเมินสภาพชุมชน
	 	 -	 ชุมชน	การ	ดำาเนิน	กิจกรรม	ของ	ตน	เอง	โดย	อิง	ขอมูล	สารสนเทศ

	 	 -	 วิเคราะห	ชุมชน	หรือ	เรื่องราว	ของ	ชุมชน			คณะกรรมการ	บริหาร	จะ	ตอง	ทำาการ	ประเมิน	ดวย	

	 	 	 คณะกรรมการ	เอง

	 	 -	 มอง	ปญหา	และ	หาทาง	แกไข	ทรัพยากร	และ	ขอจำากัด

	 	 -	 ประเมิน	สิ่ง	ที่	คนพบ	ให	ผสม	ผสาน	กัน	เปน	องค	รวม	ที่จะ	เสนอให	ชุมชน	ได	รับทราบ

	 	 -	 การ	ประเมิน	เปน	สิ่ง	ที่	ตอง	กระทำา	กอน	ที่จะ	มี	การ	วางแผน	ปฏิบัติ	งาน	ของ	ชุมชน	ให	แนใจ	วา	ชุมชน	มี	

	 	 	 ความ	เขาใจ	ที่	ถูกตอง	ตรงกัน	กับ	สิ่ง	ที่	คณะบริหาร	ได	สังเกต	มา	และ	เปน	ความเห็น	รวมกัน	เกี่ยวกับ	

	 	 	 ธรรมชาติ	และ	ขอบเขต	ของ	ปญหา	และ	ศักยภาพ

 การเตรียมแผนปฏิบัติการชุมชน
	 	 -	 ชุมชน	เปน	ผู	กำาหนด	อนาคต	ของ	ตน	เอง

	 	 -	 การ	ตัดสิน	สิ่ง	ที่	ตองการ	เฝาสังเกต	สิ่ง	ที่	มี	อยู	 และ	ทำาความ	เขาใจ	ขั้น	ตอนที่	ตองการ	 เพื่อให	ได	สิ่ง	ที่	 

	 	 	 ตองการ	ทั้งหลาย	ทั้งปวง	คือ	พื้นฐาน	การ	วางแผน

	 	 -	 เนื้อแท	ของ	การ	วางแผนการ	จัดการ

   	 เรา	ตองการ	อะไร

   	 เรา	มี	อะไร	อยู	ใน	มือ

   	 เรา	จะ	ใช	สิ่ง	ที่อยู	ใน	มือ	อยางไร	ให	ได	สิ่ง	ที่	เรา	ตองการ

   	 อะไร	จะ	เกิดขึ้น	เมื่อ	เรา	ทำา

 แผนปฏิบัติการของชุมชนควรชี้ใหเห็นถึง
	 	 -	 เดี๋ยวนี้	ชุมชน	เปน	อยางไร

	 	 -	 เมื่อ	สิ้นสุด	แผน	แลว	ตองการ	ที่จะ	เปน	อยางไร

	 	 -	 จะ	ได	อะไร	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง

	 	 -	 คณะกรรมการ	บริหาร	จะ	เปน	ผู	รางแผน	ปฏิบัติ	จาก	ขอมูล	สะทอนกลับ	ของ	ชุมชน	 จาก	การ	ประเมิน	 

	 	 	 ปจจุบัน	รางแผน	ปฏิบัติ	การ	ควร	นำาเสนอ	ตอ	ชุมชน	ท้ังหมด	เพ่ือ	การ	ปรับ	แผน	และ	การ	อนุมัติ	จาก	ชุมชน
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 กิจกรรมที่3
	 ให	ผูเรียน	แบงกลุม		กลุม	ละ	5-10	คน		ศึกษา	ปญหา	ของ	ชุมชน		จัด	ปญหา	เปนกลุมๆ	และ	หา	แนวทาง	แกปญหา

ใบงานที่3

ทาน	คิด	อยางไร	เกี่ยวกับ	ประเด็น	ตอไปนี้

	 “	 มี	เรื่องจริง	เกี่ยวกับ	นาสาว	กับ	หลานชาย	จาก	ชาย	จาก	ปลาย	ทุง	อยุธยา	ซึ่ง	มี	ทั้ง	ปลา	และ	พืชผัก	พื้นบาน	อุดมสม

บูรณ		นา	มีการศึกษา	สูง	จึง	ยาย	ไป	เปน	ครู	อยู	ใน	เมืองใหญ		เวลา	กลับ	ไป	เยี่ยม	บาน	เธอ	จะ	รับประทาน	อาหาร	จำา	พวก

ปลา	และ	ผัก	พื้นบาน	ดวย	ความ	พอใจ	 สวน	หลานชาย	มัก	บน	 วา	ปลา	และ	ผัก	พื้นบาน	เปน	อาหาร	ลาสมัย	 หนุมนอย	

คน	นั้น	จึง	ชอบ	ขับ	มอเตอรไซค	 เขาไป	ใน	ตลาด	เพื่อ	รับประทาน	อาหาร	ทันสมัย	 ไดแก	บะหมี่	สำาเร็จรูป	 น้ำาอัดลม	

ขนม	กรุบกรอบ	”
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กิจกรรมที่4

	 ให	ผูเรียน	แบงกลุม	 5-10	 ให	วิจารณ	 สถาน	การ	โลก	วา	เหตุใด	ประเทศ	ที่	มี	ความ	เจริญ	กาวหนา	อยาง	

ประเทศ	สหรัฐอเมริกา	จึง	ประสบปญหา	เศรษฐกิจ	ตกต่ำา

ใบงานที่4

 

	 ให	ผูเรียน		บันทึก		สาเหตุ	ที่	ทำาให	ภาวะ	เศรษฐกิจ	ตกต่ำา	ทั่วโลก
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สถานการณของประเทศไทย
และสถานการณโลกกับความพอเพียง

บท ที่4

สาระสำาคัญ
		 	 ปรัชญา	ของ	เศรษฐกิจ	พอเพียง	 	มุงเนน	ให	เกิด	การ	พิจารณา	อยาง	รอบดาน	 	มี	ความ	รอบคอบ	 	และ	

ระมัดระวังใน	การ	วาง	แผน	และ	การ	ดำาเนินงาน	ทุก	ขั้นตอน	 	 	เพื่อ	มิ	ให	เกิด	ความ	เสียหาย	ตอ	การ	พัฒนา	 	 	เปนการ	

พัฒนา	ที่	คำานึง	ถึง	การ	มี	รากฐาน	ที่	มั่นคง	แข็ง	แรง	 	สราง	การ	เจริญ	เติบโต	อยาง	มี	ลำาดับ	ขั้นตอน	 	สามารถ	ยกระดับ	

คุณภาพ	ชีวิต	ทั้ง	ทาง	กายภาพ	และ	ทาง	จิต	ใจ	ควบคู	กัน	 		 	หลักการ	ของ	เศรษฐกิจ	พอเพียง	จึง	มิได	ขัดกับ	กระ	แส	โลกา	ภิ

วัฒน				ตรง	กัน	ขาม	กลับ	สงเสริม	ให	กระ	แส	โลกา	ภิวัฒน	ไดรับ	การ	ยอมรับ	มากขึ้น		ดวย	การ	เลือก	รับ	การ	เปลี่ยน	แปลง	

ที่	สงผลกระทบ	ใน	แงดี	ตอ	ประเทศ	 		 	ในขณะ	เดียว	กัน	ตอง	สราง	ภูมิ	คุม	กัน	ใน	ตัว	ที่	ดี	พอสมควร	ตอ	การ	เปลี่ยน	แปลง	

ใน	แง	ที่	ไมดี	และ	ไม	อาจ	หลีกเลี่ยง	ได	 		 	เพื่อ	จำากัด	ผล	กระทบ	ให	อยู	ใน	ระดับ	ไม	กอ	ความ	เสียหาย	หรือ	ไม	เปน	อันตราย	

ราย	แรง	ตอ	ประเทศ		

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
	 	ตระหนัก	ใน	ความ	สำาคัญ	ของ	การ	พัฒนา	ประเทศภาย	ใต	กระ	แส	โลกา	ภิวัฒน	และ	เลือก	แนว	ทางหลัก	

ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	มา	ประยุกต	ใช	ใน	การ	ดำาเนิน	ชีวิต	อยาง	สมดุล	และ	พรอม	รับ	ตอ	ความ	เปลี่ยน	แปลง	ของ	

ประเทศภาย	ใต	กระ	แส	โลกา	ภิวัฒน

 

ขอบขายเนื้อหา
		 เรื่อง	ที่		 1			 สถานการณ	โลก	ปจจุบัน

		 เรื่อง	ที่		 2			 สถานการณพลังงาน	โลก	กับ	ผลกระทบ	เศรษฐกิจ	ไทย	
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 เรื่องที่1สถานการณโลกปจจุบัน(ชวงป2551-2552)

  

 	เมื่อ	สหรัฐอเมริกา	ได	พัฒนา	เศรษฐกิจ	ของ	ตน	 	สู	สูงสุด	ของ	ทุนนิยม	โลก	 	เนื่องจาก	ตลาด	ทุน	จาก	ทั่วโลก	

หลั่งไหล	สู	ตลาด	ทุน	ใน	สหรัฐอเมริกา	 	หลังจาก	เกิด	วิกฤต	เศรษฐกิจ	เอ	เซีย	และ	ขยายตัว	ออกไป	ทั่วโลก	 	ส	ตอก	ทุน	

จำานวน	มหาศาล	ใน	แตละ	ประเทศ	 	ไม	สามารถ	นำาไป	ลงทุน	ได	 	เนื่องจาก	เศรษฐกิจ	ชะลอตัว	ถึงขั้น	วิกฤติ	 	เม็ดเงิน	

จากส	ตอก	ทุน	 	ทั่ว	ทุก	มุม	โลก	ได	ไหลบา	ทะลัก	สู	ตลาด	ทุน	ใน	สหรัฐอเมริกา	 	ปญหา	จาก	การ	เติบ	ใหญ	ของ	ทุน	ใน	

สหรัฐอเมริกา	 	ก็	คือ	การ	ขยาย	พื้น	ที่	การ	ลงทุน	 	เพื่อ	กระจาย	ทุน	ออกไป	 	ใน	ขอบเขต	ปริมณฑล	ให	กวาง	ที่สุด	 	เพื่อ	

รองรับ	การ	ขยายตัว	ของ	ทุน		ที่	นับวัน	จะ	เติบ	ใหญ

		 	ป	 	พ.	ศ.	2	5	4	1		 	ขณะ	ที่	วิกฤต	เศรษฐกิจ	กำาลัง	เปนภัย	คุกคาม	ประเทศ	ตางๆ		 	จาก	ทั่วโลก	 	ตลาด	ทุน	ใน	

สหรัฐอเมริกา		กลับ	พุง	ทะยาน	อยาง	รวดเร็ว		ดัชนี	หุน		D	o	w			J	o	n	e	s			พุง	ทะยาน	ทะลุ		1	0	,	0	0	0			จุด	เปน	ครั้ง	แรก		และ	สูงสุด	

กวา	 	1	1	,	0	0	0		 	จุด	 	N	a	s	d	a	q		 	สูงกวา	 	3	,	8	0	0		 	จุด	 	สราง	ความ	เลื่อม	ใส	ศรัทธา	 	งุนงง	 	และ	ไม	เขา	ใจ	ตอ	เศรษฐกิจ	อเมริกา	 	ที่	

สวนทาง	กับ	วิกฤต	เศรษฐกิจ	โลก		ซึ่ง	จริงๆ			แลว	เปนเรื่อง	ที่	สามารถ	ทำาความ	เขา	ใจ	ได	ไมยาก		เมื่อส	ตอก	ทุน	ใน	แตละ	

ประเทศ	 	ไม	สามารถ	นำาไป	ลงทุน	ภาย	ใน	ประเทศ	ได	 	และ	ความ	เชื่อมั่น	ใน	ตลาด	ทุน	อเมริกา	 	ยังคง	อยู	ใน	ความรูสึก	ที่	

ดี	ของ	นัก	ลุง	ทุน	 	ดัง	นั้น	 	ทุน	จาก	ทั่ว	ทุก	มุม	โลก	จึง	หลั่งไหล	เขาสู	ตลาด	ทุน	ใน	อเมริกา	 	เมื่อ	ตลาด	ทุน	ใน	อเมริกา	ไมได	

เติบโต	บน	พื้นฐาน	ของ	ความ	เปนจริง	 	การ	เติบ	ทาง	เศรษฐกิจ	แบบ	ฟองสบู	ของ	สหรัฐอเมริกา	 	จึง	นา	จะ	ยืน	อยู	ได	

ไมนาน

		 	ป	 	2	0	0	1		 	ปฐมวัย	ยางกาว	แรก	 	ของ	รอบ	พันป	ที่	สาม	 	บริษัท	ยักษ	ใหญ	ใน	สหรัฐอเมริกา	เริ่ม	ทะยอย	 	ประกาศ	

ผล	ประกอบการ	กำาไร	ที่	ลดลง	 	และ	การ	ประกาศ	ปลด	พนักงาน	 	เชน	 	เมื่อ	เดือน	ธันวาคม	 	2	5	4	3		 	เจเนอรัล	 	มอเตอรส 

(	จี	เอ็ม)			ปลด	พนักงาน		1	5	,	0	0	0			คน		วันพุธ	ที่		2	4			มกราคม		2	5	4	4			ลู	เซนต	เทคโนโลยี		ผูผลิต	อุปกรณ	โทรศัพท	ยักษ	ใหญ	

ประกาศ	ปลด	พนักงาน	 	1	6	,	0	0	0		 	ตำา	แหนง	 	เวิรล	พูล	ผูผลิต	เครื่อง	ใช	ไฟฟา	ปลด	พนักงาน	 	6	,	0	0	0		 	คน	 	เอ	โอ	แอล	 	ไทม		

วอรเนอร		กิจการ	สื่อ	ยุค	ใหม	จาก	การ	ผนวก	ระหวาง	อเมริกา		ออนไลน		กับ		ไทม		วอรเนอร	ปลด	พนักงาน		2	,	0	0	0			คน

		 	การ	แกวง	ตัวอยาง	ไร	ทิศทาง	และ	ไม	ชัดเจน	ของ	ตลาด	ทุน	ใน	สหรัฐอเมริกา	 	เร่ิม	ท่ี	จะ	ผันผวน	และ	ไม	แนนอน		 

นัก	ลงทุน	เริ่ม	ไม	แน	ใจ	ตอ	ความ	เชื่อมั่น	ตลาด	ทุน	อเมริกา	 	และ	เมื่อ	นาย	คิอิชิ	 	มิยา	ซาวา	 	รัฐมนตรี	คลัง	ญี่ปุน	 	กลาว	เมื่อ	

วัน	ที่		8			มีนาคม		2	5	4	4			ใน	การ	ชี้	แจง	ตอ	คณะ	กรรมาธิการ	งบประมาณ	ของ	วุฒิสภา		ยอมรับ	ความ	ปราชัย	ทาง	เศรษฐกิจ	

อยาง	เปนทางการ	ครั้ง	แรก	 	หลังจาก	ที่	เศรษฐกิจ	ญี่ปุน	ผุกรอน	เปน	ปญหา	ยืด	ยื้อ	ยาวนาน	มา	รวม	 	1	0		 	ป	 	วา	 	ฐานะ	 

การเงิน	ของ	ประเทศ	กำาลัง	ย่ำา	แย	เต็มที	 	หรือ	อาจ	กลาว	ได	วา	 	ใกล	จะ	ลมละลาย	แลว	 	สัปดาห	รุงขึ้น	หลัง	การ	แถลง	ของ	

มิยา	ซาวา		ตลาด	ทุน	ใน	สหรัฐอเมริกา		นำา	โดย		N	A	S	D	A	Q			ลวง	ลง	กวา		3	0	%			ตาม	ดวย		D	o	w			J	o	n	e	s	,			S	&	P			และ	ตลาด	ทุน	

ทั่วโลก		พัง	ทะลาย	ลง	ทันที		จอรจ		บุช		เรียก	สถานการณ	นี้		วา	เปน		W	o	r	l	d			S	t	o	c	k			C	r	i	s	i	s	

		 	ขณะ	ที่	นัก	ลงทุน	จาก	ทั่วโลก	 	เกิด	ความ	ไม	เชื่อมั่น	ตลาด	ทุน	ใน	สหรัฐอเมริกา	 	เหตุการณ	ความ	ตึงเครียด	

ใน	ภูมิภาค	ตางๆ		 	ทั่วโลก	 	ใน	ชวง	ของ	เดือน	มีนาคม	 	2	5	4	4		 	ไล	ตั้ง	แต	การ	ประกาศ	จะ	พัฒนา	ขีปวุธ	ปอง	กัน	ตน	เอง	ของ	

สหรัฐอเมริกา	 	การ	จับตัว	 	มิโล	เซวิช	 	อดีต	ผูนำา	 	ยูโกสลาเวีย	 	การ	ตอสู	ของ	ชาว	ปาเลสไตน	 	ที่	พัฒนาจาก	การ	ขวาง	

กอนอิฐ	กอน	ดิน	 	มา	เปนการ	วางระเบิด	และ	มี	การ	ใช	ปน	 	ความ	ตึงเครียด	ใน	เชสเนีย	 	การ	ทำาลาย	พระพุทธรูป	ที่	ใหญ	

ที่สุด	ใน	โลก		ของ	กลุม	ตา	ลีบัน		ใน	อัฟกานิสถาน		ได	สราง	แผล	ลึก	ใน	จิต	ใจ	ของ	ชาวพุทธ		ตอ	ชาว	มุสลิม		องคทะ	ไลลา	

มะธิเบต	 	เยือน	ใต	ห	วัน	 	เรือดำาน้ำา	อเมริกา	โผล	ที่เกาะ	แหง	หนึ่ง	ใน	ญี่ปุน	โดย	ไมมี	การ	แจง	ลวงหนา	 	สหรัฐอเมริกา	

ประกาศขาย	อาวุธ	แก	ใต	ห	วัน	 	ปดทาย	ดวย	การ	ยั่วยุ	จีน	 	ดวย	การ	ใช	เครื่อง	สอด	แนม	บิน	รุกล้ำา	เขาไป	ใน	นานฟา	จีน		
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กระทั่ง	ทำา	ให	จีน	ตอง	ใช	เครื่องบิน	ขับไล	สอง	ลำา	 	ขึ้น	บังคับ	ให	เครื่องบิน	สอด	แนม	ของ	สหรัฐ	ลงจอด	บน	เกาะ	ไหหลำา

เหตุการณ	ที่เกิด	ความ	ตึงเครียด	ดังกลาว		ลวน	เกิดขึ้น	ใน	เดือน	มีนาคม		ขณะ	ที่	วิกฤต	ตลาด	ทุน	ของ	สหรัฐอเมริกา	กำาลัง	

เกิดขึ้น	พอดี	 	โดย	เบื้องลึก	จะ	เกิด	จาก	การ	สราง	สถานการณ	โดย	สหรัฐอเมริกา	หรือ	ไม	ก็ตาม	 	ภาย	ใน	ระยะเวลา	เพียง	

หนึ่ง	เดือน		ดัชนี	ตลาดหุน		D	o	w			J	o	n	e	s			ก็	ดีดกลับ	ขึ้น	มา	ยืน	อยู	ใน	ระดับ	ที่	สูงกวา	เดือน	มกราคม	เสีย	อีก		ทั้ง	ที่	เศรษฐกิจ	

ของ	สหรัฐอเมริกา		ยัง	ตก	อยู	ใน	ภาวะ	ที่	เลวราย

		 	สถานการณ	เศรษฐกิจ	สหรัฐอเมริกา	 	–		 	ญี่ปุน	 	กำาลัง	จะ	นำาไปสู	วิกฤต	เศรษฐกิจ	ทุนนิยม	 	การ	เตรียมพรอม	

ของ	สหรัฐอเมริกา	ใน	การ	ตั้ง	รับ	 	และ	เปด	แนว	รุก	ตอ	สถานการณ	ดังกลาว	 	มา	นาน	กวา	 	2	0		 	ป	 	นั่น	ก็	คือ	การ	เตรียม

พรอม	ดาน	ยุทธศาสตร	 	“	การ	ทำาสงคราม	เลี้ยง	เศรษฐกิจ”		 	เนื่องจาก	สหรัฐอเมริกา	 	ได	พัฒนา	ปจจัย	การ	ผลิต	สู	ยุค	 	I	T	 

(	I	n	f	o	r	m	a	t	i	o	n		 	T	e	c	h	n	o	l	o	g	y	)		 	ดัง	นั้น	 	ยุทธศาสตร	 	ยุทธวิธี	 	ทาง	สงคราม	 	ได	ถูก	พัฒนา	รูป	แบบ	สงคราม	สู	ยุค	 	I	T	 

ขณะ	ท่ีรูป	แบบ	ยุทธศาสตร	 	-		 	ยุทธปจจัย	 	ของ	ประเทศ	ตางๆ		 	ท่ัวโลก	 	ยังคง	ใช	รูป	แบบ	ของ	สงคราม	ใน	ยุค	อุตสาหกรรม		 

(	บาง	ประเทศ	มหาอำานาจ	อยาง	 	จีน	 	–	รัฐ	เซีย	 	รูป	แบบ	สงคราม	อาจ	พัฒนา	สู	ยุค	 	I	T		 	แลว	 	แต	ยัง	ไมมี	การ	สาธิต	 	เชน	

สหรัฐอเมริกา	ที่	ได	ผาน	การ	สาธิต	แลว	ใน	สงคราม	อาว)			

		 	ประเทศ	จีน	หลังจาก	ที่	 	เติ้ง	เซี่ยว	ผิง	 	ได	ประกาศ	นโยบาย	สี่	ทันสมัย	 	นำา	ประเทศ	จีน	สู	การ	พัฒนา	ดาน	

พลัง		 การ	ผลิต	 	ดวย	นโยบาย	 	หนึ่ง	ประเทศ	สอง	ระบบ	 	ทำา	ให	 	G	D	P		 	จีน	 	เติบโต	ระหวาง	 	8	–	1	2	%		 	มา	โดย	ตลอด	 	แม	 

ปจจุบัน	ที่	วิกฤต	เศรษฐกิจ	โลก	สงผลกระทบ	กับ	ทุก	ประเทศ	 	การ	เติบโต	ทาง	เศรษฐกิจ	ของ	จีน	 	ก็	ยัง	ยืน	อยู	ใน	ระดับ 

7	-	8	%		 	จาก	การ	เจริญ	เติบโต	ทาง	เศรษฐกิจ	ของ	จีน	ดังกลาว	 	ยอม	ที่	จะ	ไป	กระทบ	 	และ	ขัดขวาง	ตอ	ผล	ประโยชน	ของ	

สหรัฐอเมริกา	 	ใน	การ	ที่	จะ	แผอิทธิพล	ของ	สู	การ	เปน	จักรวรรดิ	นิยม	จาว	โลก	 	ดัง	นั้น	 	ความ	พยายาม	ใน	การ	ที่	จะ	 

ทำา	ลายจีน	ให	ออนกำาลัง	ลง	 	ดวย	การ	แยกสลาย	จีน	จาก	 	8		 	เขต	ปกครอง	ตน	 	ให	เปน	แปด	ประเทศ	เชน	เดียว	กับ	รัฐ	เซีย 

จึง	นับเปน	สุดยอด	ของ	ยุทธศาสตร		อัน	จะ	นำาไปสู	ความ	สำาเร็จ	ของ	การ	เปน	จักรวรรดิ	นิยม	จาว	โลก

 

 เรื่องที่2สถานการณพลังงานโลกกับผลกระทบเศรษฐกิจไทย

  

 ปญหา	เรงดวน	ใน	ปจจุบัน	ที่	สงผลกระทบ	ตอ	เกือบ	ทุก	ประเทศ	ใน	โลก	 	คือ	 	การ	ที่	ราคา	น้ำามัน	ได	สูงขึ้น	

อยาง	รวดเร็ว	และ	ตอเนื่อง	ใน	ชวงเวลา	 	4	-	5		 	ป	ที่ผานมา	 	และ	 	ดูเหมือน	น้ำามัน	ใน	ปนี้	 	(	พ.	ศ.	2	5	5	1	)		 	จะ	แพง	สูงสุด	เปน	

ประวัติการณ	แลว	 	ภาวะ	น้ำามัน	แพง	ทำา	ให	ตนทุน	ดาน	พลังงาน	 	(	โดยเฉพาะ	อยางยิ่ง	ใน	การ	ขนสง)		 	สูงขึ้น	อยาง	

รวดเร็ว	 	มี	ผล	ลูกโซ	ตอไป	ยัง	ราคา	สินคา	และ	บริการ	ตางๆ		 	นอกจาก	จะ	ทำา	ให	 	คา	ครอง	ชีพ	สูงขึ้น	มาก	แลว	 	ยังเปน	

อุปสรรค	ตอ	การ	ขยายตัว	ทาง	เศรษฐกิจ	อีกดวย

	 	ผล	กระทบ	เหลานี้	ได	กอ	ให	เกิด	การ	ประทวง	ของ	กลุม	 	ผู	ที่	ตอง	แบก	รับภาระ	 	เชน	 	คน	ขับ	รถบรรทุก	 	และ		

ชาวประมง	ใน	หลาย	ประเทศ	 	รวม	ทั้ง	การ	เรียกรอง	ให	รัฐบาล	ยื่นมือ	เขามา	แทรก	แซง	และ	ให	ความ	ชวยเหลือ	 	ปญหา	

ราคา	น้ำามัน	แพง	มาก	ใน	ชวงนี้	ถือไดวา	เปน	วิกฤตการณ	น้ำามัน	ครั้ง	ที่		3			ของโลก	ก็	วา	ได

 7ปจจัยตนเหตุน้ำามันแพง!
	 	ราคา	น้ำามันดิบ	ใน	ตลาดโลก	เริ่ม	ขยับ	ตัว	ขึ้นสูง	อยาง	เห็นไดชัด	ใน	ป	 	2	5	4	7		 	โดย	ราคา	น้ำามันดิบ	 	สูงขึ้น	

บารเรล	ละ	ประมาณ	 	$	1	0		 	เปน	กวา	 	$	3	8		 	ตอ	บารเรล	 	และ	หลังจาก	นั้น	เปนตนมา	 	ราคา	ก็	มี	แนวโนม	สูงขึ้น	โดย	ตลอด		

จะ	มี	ลดลง	บาง	ใน	บางครั้ง	เปนชวง	สั้นๆ		 	เทา	นั้น	 	โดย	ความ	ผันผวน	ของ	ราคา	มี	มากขึ้น	 	แต	การ	เปลี่ยน	แปลง	เปนไป	

ในทาง	เพิ่ม	มากกวา	ทาง	ลด
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	ใน	ชวง	ปลายป	 	2	5	5	0		 	ราคา	น้ำามันดิบ	พุง	สูง	เกิน	 	$	1	0	0		 	ตอ	บารเรล	 	ซึ่ง	นอกจาก	จะ	เปน	ระดับ	ที่สูง	ที่สุด	เปน	

ประวัติการณ	ใน	รูป	ของ	ราคา	ป	ปจจุบัน								ใน	ชวง	ครึ่ง	ป	แรก	ของ	ป		2	5	5	1			ราคา	น้ำามัน	ก็	ยังคง		ขยับ	สูงขึ้น	อยาง	ตอเนื่อง		

และ	อยู	ใน	ระดับ	กวา		$	1	3	0			ตอ	บารเรล	ใน	สัปดาห	ที่		2			ของ	เดือน	มิถุนายน		2	5	5	1			มี	บทความ	ขอเขียน	จำานวน	มาก	ที่	ได	

วิเคราะห	และ	อธิบาย	สาเหตุ	ของ	ภาวะ	น้ำามัน	แพง	ดังกลาว		สวน	ใหญ	มี	ประเด็น	ที่	เหมือน	กัน	และ	สอดคลอง	กัน		ดังนี้

		 1	)		 กำาลัง	การ	ผลิต	สวนเกิน	 	(	e	x	c	e	s	s	p	r	o	d	u	c	t	i	o	n		 	c	a	p	a	c	i	t	y	)		 	ใน	ตลาด	น้ำามันดิบ	อยู	ใน	ระดับ	ที่	คอนขาง	ต่ำา	มา

ตลอด		5			ป	ที่ผานมา		ทั้งนี้		เปนผล	จาก	การ	ที่	ประเทศ		ผูผลิต	น้ำามัน	หลาย	แหง	ขาด	แรง	จูง	ใจ	ใน	การ	ขยาย	กำาลัง	การ	ผลิต	

ใน	ชวง	ที่	ราคา	น้ำามัน	อยู	ใน	ระดับ	คอนขาง	ต่ำา	ใน	ชวง	ทศวรรษ		1	9	9	0			หนวยงาน	พลังงาน	ของ	สหรัฐ		(	E	I	A	)			รายงาน	วา		

ใน	เดือน	กันยายน		2	5	5	0			O	P	E	C			มี	กำาลัง	การ	ผลิต	สวนเกิน	เพียง		2			ลาน	บารเรล	ตอ	วัน		(	ประมาณ		2	%			ของ	ปริมาณ	การ	

ใช	น้ำามัน	ของโลก)			โดย	ประมาณ		8	0	%			ของ	สวนเกิน	นี้	อยู	ใน	ซาอุดีอาระเบีย	เพียง	ประเทศ	เดียว

		 2	)		 การ	ผลิต	น้ำามัน	จาก	แหลง	ใหมๆ		 	ใน	โลก	 	เริ่มมี	ตนทุน	ที่สูง	มากขึ้น	 	ทั้งนี้	อาจ	เปน	เพราะ	แหลง	น้ำามัน	

ขนาด	ใหญๆ		 	ถูก	คนพบ	และ	ใชงาน	เปน	สวน	ใหญ	แลว	 	ยังเหลือ	อยู	ก็	จะ	เปน	แหลง	น้ำามัน	ขนาดเล็ก	 	หรือ	ที่	มี	คุณภาพ	

ต่ำา		หรือ	ที่	อยู	ใน	ถิ่นทุร	กันดาร/	น้ำาทะเล	ลึกๆ			ซึ่ง	มี	ตนทุน	การ	สำารวจ	และ	การ	ผลิต	ที่	สูงมาก		มี	การ	วิเคราะห		พบ	วา	ใน	

ปจจุบัน	ตนทุน	การ	ผลิต	น้ำามัน	ใน	ปริมาณ		4			ลาน	บารเรล	ตอ	วัน		(	คิด	เปน		5	%			ของ	ปริมาณ	การ	ผลิต	ของโลก	ใน	ปจจุบัน)			 

มี	ตนทุน	การ	ผลิต	สูง	ถึง		$	7	0			ตอ	บารเรล		ตัวอยาง	ที่	เห็นไดชัด		คือ		ทราย	น้ำามัน		(	t	a	r	s			s	a	n	d	s	)			ใน	แคนาดา		ซึ่ง	เริ่ม	ผลิต	

ออกมา	แลว		และ	มี	ตนทุน	การ	ผลิต	ไม	ต่ำากวา		$	6	0			ตอ	บารเรล

		 3	)		 ในประเทศ	ผูผลิต	และ	สงออก	น้ำามัน	ราย	ใหญ	หลาย	ราย	 	การ	ผลิต	น้ำามัน	มี	โอกาส	หยุด	ชะงัก	ได	 	(	s	u	p	p	l	y	 

	d	i	s	r	u	p	t	i	o	n	)		 	เพราะ	เหตุ	จาก	ความ	ไม	สงบ	ทาง	การเมือง	 	 	สงคราม	 	 	และ	ภัย	ธรรมชาติ	 	 	เหตุการณ	สำาคัญ	ที่	บงชี้	ถึง	

ปญหา	นี้		ได	แก		การ	บุก	อิรัก	ของ	กองทัพ	สหรัฐ	ใน	ป		2	5	4	6			ทำา	ให	กำาลัง	การ	ผลิต	น้ำามัน	ของ	อิรัก	ลดลง	ระดับ	หนึ่ง		และ	

ความ	ไม	สงบ	ซึ่ง	ยังคง	เกิดขึ้น	ในประเทศ	หลังจาก	นั้น	 	ยังเปน	อุปสรรค	สำาคัญตอ	การ	ผลิต	และ	การ	สงออก	น้ำามัน	ของ	

อิรัก	ให	กลับ	ไป	สู	ระดับ	ปกติ

		 ความ	ขัด	แยง	ระหวาง	อิหราน	กับ	ประเทศ	ตะวันตก	เกี่ยวกับ	โครงการ	พัฒนา	นิวเคลียร	ของ	อิหราน	 	(	ซึ่ง	เปน	

ผูผลิต	น้ำามัน	มาก	เปน	อันดับ	ที่		4			ของโลก)			กอ	ให	เกิด	ความ	ตึงเครียด	ใน	ภูมิภาค	ตะวันออก	กลาง	ระหวาง	อิหราน	และ	

สหรัฐ		โดย	อิหราน	ประกาศ	วา	จะ	ใช	น้ำามัน	เปน	อาวุธ	เพื่อ	ตอบโต	มาตรการ	คว่ำาบาตร	ของ	สหรัฐ		และ	ใน	ป		2	5	5	1			ได	มี	

การ	เผชิญหนา	กัน	ระหวาง	ทหาร	อิหราน	และ	ทหาร	สหรัฐ	ใน	บริเวณ	ชอง	แคบ	ฮอรมุซ		ซึ่ง	เปน	ทางผาน	สำาคัญ	สำาหรับ	

การ	ขนสง	น้ำามัน	จาก	ตะวันออก	กลาง

		 พายุ	เฮอรริเคน	ใน	แถบ	อาว	เม็กซิโก	ใน	เดือน	กันยายน	 	2	5	4	8		 	มี	ผล	กระทบ	ตอ	แทน	ผลิต	น้ำามัน	ของ	เม็กซิโก		

และ	โรงกลั่น	ที่ตั้ง	อยู	ตอน	ใต	ของ	สหรัฐ	 	มี	ผล	ใหราคา	น้ำามัน	เบนซิน	ใน	สหรัฐ	เพิ่ม	สูงขึ้น	เปน	 	$	3		 	ตอ	แกลลอน	 	ซึ่ง	

เปน	ระดับ	ที่	สูงสุด	ใน	รอบ		2	5			ป

		 ผู	กอการราย	ใน	ไนจีเรีย	คุกคาม	แหลงผลิต	น้ำามัน	หลายครั้ง	 	ทำา	ให	ประมาณการ	ผลิต	และ	สงออก	น้ำามัน	จาก	

ไนจีเรีย	ลดลง	ประมาณ		5	0	0	,	0	0	0			บารเรล	ตอ	วัน

	ความ	ขัด	แยง	ทาง	การเมือง	ระหวาง	รัฐบาล	เวเนซุเอลา	และ	รัฐบาล	สหรัฐ	 	ทำา	ใหการ	นำาเขา	น้ำามัน	จาก	เวเนซุเอลา	ของ	

สหรัฐ	มี	ความ	เสี่ยง	มากขึ้น

		 4	)		 ใน	หลาย	ประเทศ	ที่	สงออก	น้ำามัน	ได	 	มี	การ	ผลิต	น้ำามัน	ใน	ปริมาณ	ที่	ลดลง	ไป	 	เพราะ	ปริมาณ	สำารอง	

เริ่มมี	ขอจำากัด	มากขึ้น	 	ในขณะ	เดียว	กัน	ความ	ตองการ	ใช	น้ำามัน	ในประเทศ	เหลานี้	ก็	เพิ่มขึ้น	ตาม	การ	ขยายตัว	ของ	
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ประชากร	และ	เศรษฐกิจ	ดวย	 	ทำา	ให	หลาย	ประเทศ	ตอง	ลด	การ	สงออก	ลง	 	เชน	 	อินโดนีเซีย	 	เม็กซิโก	 	นอรเวย	 	และ	

อังกฤษ		ใน	ระหวาง	ป		2	0	0	5			ถึง		2	0	0	6			การ	บริโภค	น้ำามันภาย	ในประเทศ	ผูสงออก		5			อันดับ	แรก		คือ		ซาอุดีอาระเบีย		

รัสเซีย	 	นอรเวย	 	อิหราน	 	และ	สหรัฐ	อาหรับ	เอมิเรตส	 	ได	เพิ่ม	สูงขึ้น	ถึง	รอยละ	 	5	.	9		 	และ	มี	ปริมาณ	การ	สงออก	ลดลง 

	กวา	รอยละ	 	3		 	เมื่อ	เทียบกับ	ป	กอนหนา	นี้	 	หรือ	ใน	กรณี	ของ	อินโดนีเซีย	ที่	รัฐบาล	มี	การ	อุดหนุน	ผูบริโภคภาย	ใน

ประเทศ	 	และ	กรณี	ของ	ซาอุดีอาระเบีย	ที่	ราคา	น้ำามัน	เบนซิน	ในประเทศ	อยู	ที่	 	5		 	บาท	ตอ	ลิตร	 	ขณะ	ที่	มาเลเซีย	อยู	ใน	

ระดับ	 	2	0		 	บาท	ตอ	ลิตร	 	จึง	ทำา	ให	เกิด	การ	คาดการณ	วา	ปริมาณ	การ	สงออก	น้ำามันดิบ	ของ	ประเทศ	ผูสงออก	น้ำามัน	จะ	

ลดลง	ถึง	 	2	.	5		 	ลาน	บารเรล	ตอวั	นภาย	ใน	ชวง	 	1	0		 	ปนี้	 	เมื่อ	ไม	กี่	เดือน	มา	นี้	ขาว	วา	รัฐบาล	อินโดนีเซีย	กำาลัง	พิจารณา	จะ	

ถอนตัว	จาก	การ	เปนสมาชิก		O	P	E	C			เพราะ	อินโดนีเซีย	จะ	ไม	สามารถ	สงออก	น้ำามัน	ได	อีก	ตอไป	ใน	อนาคต	อัน	ใกล	นี้

		 5	)		 นอกจาก	กำาลัง	การ	ผลิต	สวนเกิน	ของ	น้ำามันดิบ	จะ	มี	นอย	 	กำาลัง	การ	กลั่นน้ำามัน	 	ของโลก	ก็	มี	ปญหา	 

คอขวด	 		 	โดย	มี	สวนเกิน	นอยกวา	 	1		 	ลาน	บารเรล	ตอ	วัน	 	ในขณะ	เดียว	กัน	ตลาด	น้ำามัน	มี	แนวโนม	ตองการ	ใช	น้ำามัน	

ชนิด	เบา	และ	สะอาด	มากขึ้น	 	จึง	สราง	แรงกดดัน	ให	โรง	กลั่นน้ำามัน	ตอง	ลงทุน	ปรับปรุง	คุณภาพ	อีกดวย	 	ขอจำากัด	นี้	

จึง	ทำา	ใหราคา	ผลิตภัณฑ	น้ำามัน	มี	ราคา	สูงขึ้น	เพิ่ม	ไป	จาก	การ	เพิ่ม	ของ	ราคา	น้ำามันดิบ	 	และ	กำาไร	ของ	โรง	กลั่นน้ำามัน 

อยู	ใน	ระดับ	ที่	คอนขาง	สูง	มา	โดย	ตลอด		เปน	ที่	นาสังเกต	ดวยวา	สหรัฐ	ซึ่ง	เปน	ผู	ใช	น้ำามัน	ราย	ใหญ	ที่สุด	ของโลก	ไมได	

กอสราง	โรง	กลั่นน้ำามัน		แหง	ใหม	มา	เลย	ตั้ง	แต	ทศวรรษ		1	9	7	0	

	 	6	)		 ถึง	แมวา	ราคา	น้ำามัน	ระหวาง	ป		2	5	4	6			ถึง	ป		2	5	5	0			จะ	สูงขึ้น	กวา		3			เทาตัว	แลว		แต	ความ	ตองการ	ใช	น้ำามัน	

ของโลก	ก็	ไมได	ลดลง	เลย	 	กลับ	ยังคง	เพิ่มขึ้น	ใน	อัตรา	 	3	.	5	5	%		 	ใน	ป	 	2	5	4	8		 	และ	ใน	อัตรา	ที่	ยัง	สูงกวา	 	1	%		 	ใน	 	ป	ตอๆ			

มา	 	ปรากฏการณ	เชนนี้	แตกตางจาก	ที่	เกิดขึ้น	ใน	ชวง	วิกฤต	น้ำามัน	สอง	ครั้ง	แรก	 	(	ป	 	2	5	1	6	/	1	7		 	และ	ป	 	2	5	2	2	/	2	3	)		 	ซึ่ง	เรา	

พบ	วา	ราคา	น้ำามัน	ที่	สูงขึ้น	มาก	ทำา	ให	ความ	ตองการ	น้ำามัน	ลดลง	ใน	ป	ตอมา	 	ใน	ชวง	 	4	-	5		 	ป	ที่ผานมา	 	เศรษฐกิจ	โลก	ยัง	

ขยายตัว	ได		คอนขาง	ดี		และ	ดูเหมือน	จะ	ยัง	ไม	ไดรับ	ผล	กระทบ	จาก	ภาวะ	ราคา	น้ำามัน	แพง	มาก	นัก		จีน	และ	อินเดีย	เปน	

ผู	ใช	พลังงาน	ที่	มี	อิทธิพล	ตอ	ตลาด	น้ำามัน	โลก

		 7	)	 	กองทุน	ประเภท	 	h	e	d	g	e		 	f	u	n	d	s		 	หันไป	ลงทุน	ซื้อขาย	เก็งกำาไร	ใน	ตลาด	น้ำามัน	ลวงหนา	มากขึ้น	 	ทั้งนี้	เพื่อ	

หลีกเลี่ยง	การ	ลงทุน	ใน	รูป	ของ	เงิน	ดอลลาร	สหรัฐ	 	ซึ่ง	ใน	ระยะหลัง	มี	แนวโนม	ออนคา	ลง	มาก	เมื่อ	เปรียบ	เทียบกับ	

เงิน	สกุล	อื่นๆ		 	เนื่องจาก	ภาวะ	ตลาด	น้ำามัน	ตาม	ที่	กลาว	มา	แลว	ชี้	ให	เห็นวา	ราคา	น้ำามัน	มี	แนวโนม	ที่	จะ	สูงขึ้น	 	ผูจัดการ	

กองทุน	เหลานี้	จึง	เก็งกำาไร	โดย	การ	ซื้อ	น้ำามัน	ไว	ลวงหนา	เพื่อ	ขาย	เอากำาไร	ใน	อนาคต	 	สงผล	ใหราคา	น้ำามัน	ทั้ง	ใน	

ตลาด		s	p	o	t			และ	ตลาด	ลวงหนา	สูงขึ้น	อีก	ระดับ	หนึ่ง

 

ปรากฏการณโลกรอนและปรากฏการณเรือนกระจก

	 	คา	ผิด	ปรกติ	ของ	อุณหภูมิ	เฉลี่ย	ที่	ผิวโลก	ที่	เพิ่มขึ้น	ใน	ชวง	ป	 	พ.	ศ.		 	2	4	0	3	–	2	5	4	9		 	เทียบกับ	อุณหภูมิ	ระหวาง 

	พ.	ศ.			2	5	0	4	–	2	5	3	3			คาเฉลี่ย	อุณหภูมิ	ผิว	พื้น	ที่	ผิด	ปกติ	ที่	เทียบกับ	อุณหภูมิ	เฉลี่ย	ระหวาง	ป		พ.	ศ.			2	5	3	8			ถึง		พ.	ศ.			2	5	4	7	

	 	ใน	ชวง	 	1	0	0		 	ป	ที่ผานมา	 	นับ	ถึง	 	พ.	ศ.		 	2	5	4	8		 	อากาศ	ใกล	ผิวดิน	ทั่วโลก	โดย	เฉลี่ย	มี	คา	สูงขึ้น	 	0	.	7	4		 	±	 	0	.	1	8	

องศา	เซลเซียส	 	ซึ่ง	คณะกรรมการ	ระหวาง	รัฐบาล	วาดวย	การ	เปลี่ยน	แปลง	สภาพ	ภูมิอากาศ	 	(	I	n	t	e	r	g	o	v	e	r	n	m	e	n	t	a	l

	P	a	n	e	l		 	o	n		 	C	l	i	m	a	t	e		 	C	h	a	n	g	e	:		 	I	P	C	C	)		 	ของ	สหประชาชาติ	ได	สรุป	ไว	วา	 	“	จาก	การ	สังเกตการณ	การ	เพ่ิม	อุณหภูมิ	โดย	

เฉล่ีย	ของโลก	ท่ี	เกิดข้ึน	ต้ัง	แต	กลาง	คริสตศตวรรษ	ท่ี	 	2	0		 	(	ประมาณ	ต้ัง	แต	 	พ.	ศ.		 	2	4	9	0	)		 	คอนขาง	แนชัด	วา	เกิด	จาก	การ	

เพ่ิม	ความ	เขม	ของ	แกส	เรือนกระจก	ท่ี	เกิดข้ึน	โดย	กิจกรรม	ของ	มนุษย	ท่ี	เปนผล	ใน	รูป	ของ	ปรากฏการณ	เรือนกระจก”			 
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ปรากฏการณ	ธรรมชาติ	บางอยาง	 	เชน	 	ความ	ผัน	แปร	ของ	การ	แผรังสี	จาก	ดวงอาทิตย	และ	การ	ระเบิด	ของ	ภูเขาไฟ		

อาจ	สงผล	เพียง	เล็กนอย	ตอ	การ	เพิ่ม	อุณหภูมิ	ใน	ชวง	กอน	ยุค	อุตสาหกรรม	จน	ถึง	 	พ.	ศ.		 	2	4	9	0		 	และ	มี	ผล	เพียง	เล็ก

นอย	ตอ	การ	ลด	อุณหภูมิ	หลังจาก	ป	 	2	4	9	0		 	เปนตนมา	 	ขอสรุป	พื้นฐาน	ดังกลาว	นี้	ไดรับ	การ	รับรอง	โดย	สมาคม	และ	

สถาบัน	การ	ศึกษา	ทาง	วิทยาศาสตร	ไม	นอยกวา	 	3	0		 	แหง	 	รวม	ทั้ง	ราช	สมาคม	ทาง	วิทยาศาสตร	ระดับชาติ	ที่	สำาคัญ	

ของ	ประเทศ	อุตสาหกรรม	ตางๆ		 	แม	นัก	วิทยาศาสตร	บางคน	จะ	มี	ความเห็น	โต	แยง	กับ	ขอสรุป	ของ	 	I	P	C	C		 	อยู	บาง	 	[	4	]

	แต	เสียง	สวน	ใหญ	ของ	นัก	วิทยาศาสตร	ที่ทำางาน	ดาน	การ	เปลี่ยน	แปลง	ของ	ภูมิอากาศ	ของโลก	โดย	ตรง	เห็นดวย	กับ	

ขอสรุป	นี้	 	แบบจำาลอง	การ	คาดคะเน	ภูมิอากาศ		บงชี้	วา	อุณหภูมิ	โลก	โดย	เฉลี่ย	ที่	ผิวโลก	จะ	เพิ่มขึ้น	 	1	.	1		 	ถึง	 	6	.	4		 	องศา	

เซลเซียส	 	ใน	ชวง	คริสตศตวรรษ	ที่	 	2	1		 	(	พ.	ศ.		 	2	5	4	4	–	2	6	4	3	)		 	คา	ตัวเลข	ดังกลาว	ได	มาจาก	การ	จำาลอง	สถานการณ	แบบ	

ตางๆ		 	ของ	การ	แผขยาย	แกส	เรือนกระจก	ใน	อนาคต	 	รวม	ถึง	การ	จำาลอง	คา	ความ	ไว	ภูมิอากาศ	อีก	หลากหลาย	รูป	

แบบ	 	แต	ความ	รอน	จะ	ยังคง	เพิ่มขึ้น	และ	ระดับ	น้ำาทะเล	ก็	จะ	สูงขึ้น	ตอเนื่อง	ไป	อีก	หลาย	สหัสวรรษ	 	แมวา	ระดับ	ของ	

แกส	เรือนกระจก	จะ	เขาสู	ภาวะ	เสถียร	แลว	ก็ตาม	 	การ	ที่	อุณหภูมิ	และ	ระดับ	น้ำาทะเล	เขาสู	สภาวะ	ดุลยภาพ	ได	ชา	เปน	

เหตุ	มาจาก	ความ	จุ	ความ	รอน	ของ	น้ำา	ใน	มหาสมุทร	ซึ่ง	มี	คา	สูงมาก	 	การ	ที่	อุณหภูมิ	ของโลก	เพิ่ม	สูงขึ้น	ทำา	ให	ระดับ	

น้ำาทะเล	สูงขึ้น	 	และ	คาดวา	ทำา	ให	เกิด	ภาวะ	ลมฟาอากาศ	 	ที่รุน	แรง	มากขึ้น	 	ปริมาณ	และ	รูป	แบบ	การ	เกิด	หยาดน้ำาฟา	

จะ	เปลี่ยน	แปลง	ไป	 	ผล	กระทบ	อื่นๆ		 	ของ	ปรากฏการณ	โลก	รอน	ได	แก	 	การ	เปลี่ยน	แปลง	ของ	ผลิตผล	ทาง	เกษตร 

การ	เคลื่อน	ถอย	ของ	ธารน้ำา	แข็ง	 	การ	สูญ	พันธุพืช-	สัตว	ตางๆ		 	รวม	ทั้ง	การ	กลาย	พันธุ	และ	แพรขยาย	โรค	ตางๆ		 	เพิ่ม	

มากขึ้นรัฐบาล	ของ	ประเทศ	ตางๆ		 	แทบ	ทุก	ประเทศ	ได	ลงนาม	และ	ใหสัตยาบัน	ใน	พิธีสาร	เกียว	โต	 	ซึ่ง	มุง	ประเด็น	

ไป	ท่ี	การ	ลด	การ	ปลอย	แกส	เรือนกระจก	 	แต	ยังคงมี	การ	โตเถียง	กัน	ทาง	การเมือง	และ	การ	โตวาที	สาธารณะ	ไป	ท่ัว	ท้ังโลก	 

เก่ียวกับ	มาตรการ	วา	ควร	เปน	อยางไร		จึง	จะ	ลด	หรือ	ยอนกลับ	ความ	รอน	ท่ี	เพ่ิมข้ึน	ของโลก	ใน	อนาคต		หรือ	จะ	ปรับตัว	กัน	 

อยางไร	ตอ	ผล	กระทบ	ของ	ปรากฏการณ	โลก	รอน	ที่	คาดวา	จะ	ตอง	เกิดขึ้น

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดำารัสเกี่ยวกับปรากฏการณเรือนกระจก	 	ที่	ศาลา	ดุ	สิดา	ลัย	 	อยาง	

ลึกซึ้ง	 	กระทรวง	วิทยาศาสตร	และ	เทคโนโลยี	 	จึง	ได	รับสนอง	กระ	แส	พระ	ราช	ดำารัส	 	นำาเขา	ประชุม	คณะ	รัฐมนตรี		

จนกระทั่ง	ทำา	ให	วันที่4ธ.ค.ของทุกปเปนวันสิ่งแวดลอมแหงชาติตั้งแตป2534		เปนตนมา

		 	จาก	ผล	งาน	พระ	ราช	ดำาริ	และ	การ	ทรง	ลงมือ	ปฏิบัติ	พัฒนา	ดวย	พระองค	เอง	 	เกี่ยวกับ	สภาพ	แวดลอม	 	โดย

เฉพาะ	อยางยิ่ง	 	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	 	ที่	มี	คุณ	ประโยชน	ตอ	คน	ชนชาติ	ตางๆ		 	ทั้ง	ดาน	เศรษฐกิจ	 	สังคม	 	ความ	

มั่นคง	ของ	มนุษย	และ	การเมือง	 	ซึ่ง	เปน	ที่	ประจักษ	ไป	ทั่วโลก	 	องคการ	สหประชาชาติ	 	โดย	นาย	โคฟ	 	อันนัน	 	อดีต	

เลขาธิการ	องคการ	สหประชาชาติ	 	จึง	ได	เดินทาง	มา	ประเทศ	ไทย	 	ใน	วาระ	มหา	มงคล	ฉลอง	สิริ	ราชสมบัติ	ครบ	 	6	0		 	ป 

	เขาเฝา	พระบาท	สมเด็จ	พระเจา	อยู	หัว	 	วัน	ที่	 	2	6		 	พ.	ค.		 	2	5	4	9		 	เพื่อ	ถวาย	รางวัล	 	“	U	N	D	P		 	H	u	m	a	n		 	D	e	v	e	l	o	p	m	e	n	t	 

L	i	f	e	t	i	m	e			A	c	h	i	e	v	e	m	e	n	t			A	w	a	r	d	”			(	รางวัล	ความ	สำาเร็จ	สูงสุด	ดาน	การ	พัฒนา	มนุษย)			ซึ่ง	เปน	รางวัล	ประเภท			L	i	f	e			-			L	o	n	g	 

A	c	h	i	e	v	e	m	e	n	t			และ	พระบาท	สมเด็จ	พระเจา	อยู	หัว		ทรง	เปน	พระม	หา	กษัตริย	พระองค	แรก	ใน	โลก	ที่	ไดรับ	รางวัล	นี้

		 	องคการ	สหประชาชาติ	 	ได	ยกยอง	พระบาท	สมเด็จ	พระเจา	อยู	หัว	 	เปน	 	“	พระม	หา	กษัตริย	นัก	พัฒนา”		 	และ 

	กลาว	ถึง	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	 	(	S	u	f	f	i	c	i	e	n	c	y		 	E	c	o	n	o	m	y	)		 	ของ	พระองค	วา	 	เปน	ปรัชญา	หรือ	ทฤษฎี	ใหม	ที่	นานา

ประเทศ	รูจัก	และ	ยกยอง	 	โดย	ที่	องคการ	สหประชาชาติ	ได	สนับสนุน	ให	ประเทศ	ตางๆ		 	ที่	เปนสมาชิก	 	ยึด	เปน	

แนวทาง	สู	การ	พัฒนา	ประเทศ	ที่	ยั่งยืน
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		 ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	 	มิ	ใช	เปน	เพียง	ปรัชญา	นามธรรม	 	หาก	เปน	แนวทาง	ปฏิบัติ	ซึ่ง	สามารถ	จะ	ชวย		

ทั้ง	แกไข	และ	ปอง	กัน	ปญหา	ที่เกิด	จาก	กิเลส	มนุษย	 	และ	ความ	เปลี่ยน	แปลง	ที่	ซับซอนรุน	แรง	ขึ้น	 	ที่	กำาลัง	เกิด	ขึ้นกับ	

มนุษย	ทั้งโลก	 	และ	ปญหา	ที่	ลุกลาม	ตอ	ถึง	ธรรมชาติ	 	กอ	ให	เกิด	ความ	เปลี่ยน	แปลง	ใหญ	ใน	เชิงรุน	แรง	 	และ	สราง	

ปญหา	ยอนกลับมา	ที่	มนุษย

		 	โดย	ทั่วไป	 	มัก	เขา	ใจ	กัน	วา	 	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	 	เหมาะ	ที่	จะ	ใช	เฉพาะ	กับ	คน	ยากจน	 	คน	ระดับ	ราก	

หญา	 	และ	ประเทศ	ยากจน	 	อีก	ทั้ง	เครื่องมือ	 	เทคโนโลยี	 	ก็	จะ	ตอง	ใช	เฉพาะ	เครื่องมือ	ราคาถูก	เทคโนโลยี	ต่ำา	 	การ	

ลงทุน	ไม	ควร	จะ	มี	การ	ลงทุน	ระดับ	ใหญ	 	แต	ใน	ความ	เปนจริง	 	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	ก็	ตองการ	คน	และ	ความคิด	

ที่	กาวหนา		คน	ที่	กลา	คิด	กลา	ทำา	ใน	สิ่ง	ใหมๆ			

	 	เนื่องจาก	การนำา	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	ไป	ใช	ประโยชน	ในดาน	ตางๆ		 	ไมมี	สูตรสำาเร็จ	หรือ	คูมือ	การ	

ใช	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	สำาหรับ	ภารกิจ	 	ดังเชน	 	วิกฤต	โลก	รอน	 	ผู	เกี่ยวของ	จึง	ตอง	ศึกษา	ทำาความ	เขา	ใจ	 	แลวก็	

พัฒนา	แนวทาง	หรือ	แนวปฏิบัติ	สำาหรับ	แตละ	ปญหา	ขึ้น	มา		โดย	ยึดหลัก	ที่	สำาคัญ		ดังเชน		

	 	-				 การ	คิด	อยาง	เปนระบบ		อยาง	เปน	กระบวนการ	ทาง	วิทยาศาสตร

		 -			 	หลัก	คิด	ที่	ใช	 	ตอง	เปน	หลักการ	ปฏิบัติ	ที่	เปน	สายกลาง		ที่	ให	ความ	สำาคัญ	ของ	ความ	สมดุล	พอดี	 	ระหวาง	

ทุกสิ่ง	ที่	เกี่ยวของ		ดังเชน		ระหวาง	ธรรมชาติ	กับ	มนุษย

	 	-				 ขอมูล	ท่ี	ใช		จะ	ตอง	เปน	ขอมูล	จริง		ท่ีเกิด	จาก	การ	ศึกษา		การ	วิจัย		หรือ	การ	ลงสนาม	ให	ได	ขอมูล	ท่ี	เปนจริง

	 	-				 การ	สราง	ภูมิ	ตานทาน	ตอ	ความ	เปลี่ยน	แปลง	ที่	จะ	เกิดขึ้น

	 	-				 การ	ยึดหลัก	ของ	ความ	ถูกตอง	 	คุณธรรม	 	จริยธรรม	 	จรรยาบรรณ	 	ใน	ทุก	ขั้นตอน	ของ	การ	ดำาเนินงาน	

ตาม	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	 	ซึ่ง	เปน	กระบวนการ	สำาคัญ	ของ	การ	สราง	ภูมิ	ตานทาน	ตอ	ผล	กระทบ	และ	ความ	

เปลี่ยน	แปลง	ที่	กำาลัง	เกิดขึ้น		หรือ	ที่	จะ	เกิดขึ้น

		 	เหลานี้	เปน	หลักการ	ใหญๆ			ซึ่ง	ผู	ที่	รับผิดชอบ	หรือ	เกี่ยวของ	หรือ	คิด	จะ	ทำา		โครงการ	หรือ	กิจกรรม	ใน	ระดับ	

คอนขาง	ใหญ	 	จะ	ตอง	คำานึง	ถึง	 	และ	สามารถ	จะ	นำา	ปรัชญา	นี้	ไป	ใชได	ทันที	 	และ	มี	ผู	ที่	ได	ใช	ลวน	ประสบ	ความ	สำาเร็จ	

สูงสุด	ที่	มนุษย	พึง	จะ	มี		คือ		ความ	สุข	ที่	ยั่งยืน

		 	แลว	เรื่อง	ของ	การ	แขงขัน	 	ชิง	ไหว	ชิง	พริบ	 	การ	วาง	แผน	ยุทธศาสตร	และ	โลจิสติกส(	การ	จัด	ซื้อ	จัดหา	 	การ	

จัดสง		การ	บำารุง	รักษา	อุปกรณ		และ	การ	รักษา	พยาบาล	บุคลากร		)			ใน	การ	บริหาร	จัดการ	ระบบ		หรือ	โครงการ	ใหญๆ			

การ	ใช	จิตวิทยา	มวลชน		การ	ใช	เทคโนโลยี	กาวหนา		การ	กำาหนด	แผน	หรือ	ตน	เอง	ให	เปน		“	ฝายรุก”			มิ	ใช		“	ฝาย	ตั้ง	รับ”			

ละ		ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	ปฏิเสธ	หรือ	ไม?	

		 	คำา	ตอบ	คือ	 	ปฏิเสธ	 	ถา	ใช	อยาง	ไมถูกตอง	 	อยาง	หลีกเลี่ยง	กฎหมาย	 	อยาง	ผิด	คุณธรรม-	จริยธรรม-	และ	

จรรยาบรรณ	 	อยาง	ไมซื่อตรง	ตอหนา	ที่	และ	ความ	รับผิดชอบ	 	อยาง	มี	เจตนา	เพื่อ	ผล	ประโยชน	ที่	ไม	สุจริต	ของ	ตน	เอง		

และ	พวกพอง	 	แต	จะ	ตอง	รูจัก	และ	ใช	อยาง	รูเทาทัน	 	ปกปอง	 	และ	รักษา	ผล	ประโยชน	ของ	สวนรวม	 	อยาง	มี	ความคิด	

กาวหนา	ใน	เชิง	สรางสรรค

		 สำาหรับ	การ	แกปญหา	 	หรือ	การ	เตรียม	เผชิญกับ	ปญหา	จาก	วิกฤต	โลก	รอน	 	มี	ประเด็น	และ	เรื่องราว	ทั้ง	เกา	

และ	ใหม	 	ดังเชน	 	เรื่อง	ของ	มาตรการ	ที่	ถูก	กำาหนด	ขึ้น	มา	 	เพื่อ	เผชิญกับ	ภาวะ	โลก	รอน	 	เพื่อ	ให	ประเทศ	ที่	พัฒนา	แลว		

และ	ที่	กำาลัง	พัฒนา	 	(	ดังเชน	ประเทศ	ไทย)		 	ได	ดำารง	อยูรวม	กัน	 	พึ่งพิง	 	และ	เอื้ออาทร	ตอ	กัน	 	อยาง	เหมาะสม	 	ดังเชน		

เรื่อง	 	คารบอน	เครดิต	 	ที่	เปนเรื่อง	คอนขาง	ใหม	ของ	ประเทศ	ไทย	 	แต	ก็	เปน	ทั้ง	 	“	โอกาส”		 	และ	 	“	ปญหา”		 	ที่	ประเทศ	
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ไทย	ตอง	เผชิญ	 	ซึ่ง	ก็	ขึ้น	อยู	กับ	คน	ไทย	เรา	เอง	วา	 	จะ	ตอง	เตรียมตัว	กัน	อยางไร	 	เพื่อ	ให	สามารถ	เปน	 	“	ที่พึ่ง”		 	ของโลก	

หรือ	ประเทศ	อื่น		แทน	ที่	จะ	เปน		“	ปญหา”			ที่เกิด	จาก	ความ	ไม	ใส	ใจ		หรือ	ความ	ใส	ใจ		แต	เพื่อ	จะ	กอบโกย	ผล	ประโยชน	

เทา	นั้น

		 	เรื่อง	ของ	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	กับ	วิกฤต	โลก	รอน	 	จึง	มี	โจทย	 	มี	เปาหมาย	มากมาย	 	ที่	ทาทาย	 	เชิญชวน	

ให	ผูคน	และ	ประเทศ	 	ที่	ตองการ	มี	ชีวิต	สรางสรรค	และ	มี	ความ	สุข	อยาง	ยั่งยืน	ได	นำาไป	ใช	 	โดย	ใช	ปญญา	เปน	ตัวนำา		

กำากับ	ดวย	สติ		และ	ควบคุม	ดวย	คุณธรรม	กับ	จริยธรรม

		 	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอ	เพียงนี้	 	ถูก	ใช	เปน	กรอบ	แนวคิด	และ	ทิศทาง	การ	พัฒนา	ระบบ	เศรษฐกิจม	ห	ภาค	

ของ	ไทย	 	ซึ่ง	บรรจุ	อยู	ใน	แผน	พัฒนา	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แหงชาติ	 	ฉบับ	ที่	 	1	0		 	(		 	พ.	ศ.		 	2	5	5	0		 	–		 	2	5	5	4		 	)		 	เพื่อ	มุงสู	การ	

พัฒนา	ที่	สมดุล	ยิ่งขึ้น		และ	มี	ภูมิ	คุม	กัน		เพื่อ	ความ	อยู	ดี	มี	สุข		มุงสู	สังคม	ที่	มี	ความ	สุข	อยาง	ยั่งยืน		ดวย	หลักการ	ดังกลาว 

แผน	พัฒนาฯ		ฉบับ	ที่		1	0			นี้	จะ	เนน	เรื่อง	ตัวเลข	การ	เจริญ	เติบโต	ทาง	เศรษฐกิจ		แต	ยัง	ให	ความ	สำาคัญตอ	ระบบ	เศรษฐกิจ	

แบบ	ทวิ	ลักษณ	หรือ	ระบบ	เศรษฐกิจ	 	ที่	มี	ความ	แตกตาง	กัน	ระหวาง	เศรษฐกิจ	ชุมชนเมือง	และ	ชนบท	 	แนว	ปรัชญา	

เศรษฐกิจ	พอเพียง	ยัง	ถูก	บรรจุ	ใน	รัฐธรรมนูญ	ของ	ไทย		เชน	 	รัฐธรรมนูญ	แหง	ราชอาณาจักร	ไทย		พุทธศักราช		2	5	5	0 

	ใน	สวน	ที่	 	3		 	แนวนโยบาย	ดาน	การ	บริหาร	ราชการ	แผนดิน	 	มาตรา	 	7	8	(	1	)		 	บริหาร	ราชการ	แผนดิน	ใหเปนไป	เพื่อ	

การ	พัฒนา	สังคม	 	เศรษฐกิจ	 	และ	ความ	มั่นคง	ของ	ประเทศ	อยาง	ยั่งยืน	 	โดย	ตอง	สงเสริม	การ	ดำาเนินการ	ตาม	ปรัชญา	

เศรษฐกิจ	พอเพียง		และ	คำานึง	ถึง	ผล	ประโยชน	ของ	ประเทศชาติ	ใน	ภาพรวม	เปนสำาคัญ

		 	นายสุร	เกียรติ	 	เสถียร	ไทย	 	ใน	ฐานะ	รัฐมนตรี	กระทรวง	การ	ตางประเทศ	ได	กลาว	เมื่อ	วัน	ที่	 	2	4		 	พฤศจิกายน		

พ.	ศ.		 	2	5	4	7		 	ใน	การ	ประชุม	สุดยอด	 	T	h	e		 	F	r	a	n	c	o	p	h	o	n	i	c		 	O	u	a	g	a	d	o	u	g	o	u		 	ครั้ง	ที่	 	1	0		 	ที่	 	B	u	r	k	i	n	a		 	F	a	s	o		 	วา	ประเทศ	

ไทย	ได	ยึด	แนวทาง	เศรษฐกิจ	พอเพียง	 	ควบคู	กับ	 	“		การ	พัฒนา	แบบ	ยั่งยืน”		 	ใน	การ	พิจารณา	ประเทศ	ทั้ง	ทาง	ดาน 

	การ	เกษตรกรรม		เศรษฐกิจ	และ	การ	แขงขัน	ซึ่ง	เปนการ	สอดคลองกับ	แนวทาง	ของ	นานาชาติ	ใน	ประชาคม	โลก

		 การ	ประยุกต	นำา	หลัก	ปรัชญา	เพื่อ	นำา	พัฒนา	ประเทศ	ใน	ตางประเทศ	นั้น	 	ประเทศ	ไทย	ได	เปน	ศูนยกลาง	

การ	แลกเปลี่ยน	ผาน	ทาง	สำานักงาน	ความ	รวมมือ	เพื่อ	การ	พัฒนา	ระหวาง	ประเทศ(	ส	พร.	)		 	โดย	 	ส	พร.		 	มีหนา	ที่		

คอย	ประสานงาน	รับ	ความ	ชวยเหลือ	ทาง	วิชาการ	ดาน	ตางๆ		 	จาก	ตางประเทศ	มาสู	ภาครัฐ	 	แลว	ถายทอด	ตอไป	ยัง	 

ภาค	ประชาชน	 	และ	ยัง	สงผาน	ความรู	ที่	มี	ไป	ยัง	ประเทศ	กำาลัง	พัฒนา	อื่นๆ		 	เรื่อง	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	นั้น	 	ส	พร.			

ถายทอด	มา	ไม	ต่ำากวา	 	5		 	ป	 	ประสานกับ	สำานักงาน	คณะกรรมการ	พิเศษ	เพื่อ	ประสานงาน	โครงการ	อัน	เนื่อง	มาจาก	

พระ	ราช	ดำาริ		(	กปร.	)			และ	คณะ	อนุกรรมการ	ขับ	เคลื่อน	เศรษฐกิจ	พอเพียง		ซึ่ง	ตางชาติ	ก็	สน	ใจ	เรื่อง	เศรษฐกิจ	พอเพียง		

เพราะ	พิสูจน	แลว	วา	เปน	สิ่ง	ที่	ดี	และ	มี	ประโยชน	 	ซึ่ง	แตละ	ประเทศ	มี	ความ	ตองการ	ประยุกต	ใช	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	

พอเพียง	ไม	เหมือน	กัน		ขึ้น	อยู	กับ	วิถี	ชีวิต	 	สภาพ	ภูมิศาสตร	 	ฯลฯ		เชน		พมา	 	ศรีลังกา		เลโซโท		ซูดาน		อัฟ	หานิ	สถาน		

บังกลาเทศ	 	ภูฎาน	 	จีน	 	จิบู	ดี	 	โคลัมเบีย	 	อียิปต	 	เอธิโอเปย	 	แกมเบีย	 	อินโด	นิเซีย	 	เคนยา	 	เกาหลี	ใต	 	มาดากัสการ 

มัลดีฟส		ปาปวนิวกินี		แทนซาเนีย		เวียดนาม		ฯลฯ		โดย	ได	ให	ประเทศ	เหลานี้	ได	มา	ดูงาน		ใน	หลาย	ระดับ		ทั้ง	เจาหนา	

ที่	ปฏิบัติ	งาน		เจาหนา	ที่	ฝาย	นโยบาย		จน	ถึง	ระดับ	ปลัด	กระทรวง		รัฐมนตรี	กระทรวง	ตางๆ	[	1	4	]	

		 นอกจาก	นั้นอดิ	ศักดิ์	 	ภาณุ	พงศ	 	เอกอัครราชทูต	ไทย	ประจำา	กรุง	เวียนนา	 	ประเทศ	ออสเตรีย	 	ได	กลาว	วา 

ตางชาติ	สน	ใจ	เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง [	1	4	]		 	เน่ืองจาก	มาจาก	พระ	ราช	ดำาริ	ใน	พระบาท	สมเด็จ	พระเจา	อยู	หัว	ท่ี	ทรง	หวง	ใย	

ราษฎร	ของ	พระองค	 	และ	อยาก	รูวา	ทำาไม	รัฐบาล	ไทย	ถึง	ได	นำามา	เปน	นโยบาย	 	สวน	ประเทศ	ที่	พัฒนา	แลวก็	ตองการ	

ศึกษา	พิจารณา	เพื่อ	นำาไป	ชวยเหลือ	ประเทศ	อื่น
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 1	3			นัก	คิด	ระดับโลก	เห็นดวย	กับ	แนวทาง	เศรษฐกิจ	พอเพียง		และ	มี	การ	นำาเสนอ	บทความ		บท	สัมภาษณ		เปนการ	ยื่น

	ขอเสนอ	แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	ให	แก	โลก	 	เชน	 	ศ.ดร.วูลฟกัง ซัคส	 	นัก	วิชาการ	ดาน	สิ่ง	แวดลอม	คน	สำาคัญ	ของ	

ประเทศ	เยอรมนี		สน	ใจ	การ	ประยุกต	ใช	หลัก	ปรัชญา	เศรษฐกิจพอเพียง	อยาง	มาก		และ	มองวา	นา	จะ	เปน	อีก	ทางเลือก

	หน่ึง	สำาหรับ	ทุก	ชาติ	ใน	เวลาน้ี	 	ท้ัง	มี	แนวคิด	ผลักดัน	เศรษฐกิจ	พอเพียง	ให	เปน	ท่ี	รูจัก	ใน	เยอรมนี,		 	ศ. ดร.อมาตยา เซน

ศาสตราจารย	ชาว	อินเดีย	 	เจา	ของรางวัล	โนเบล	สาขา	เศรษฐศาสตร	ป	 	1	9	9	8		 	มองวา	 	ปรัชญา	เศรษฐกิจพอเพียง  

เปนการ	ใช	สิ่ง	ตางๆ		 	ที่	จำา	เปนตอ	การ	ดำารงชีพ	 	และ	ใช	โอกาส	ให	พอเพียง	กับ	ชีวิต	ที่	ดี	 	ซึ่ง	ไมได	หมาย	ถึง	ความ	ไม	ตอง

การ	 	แต	ตอง	รูจัก	ใชชีวิต	ให	ดี	พอ	 	อยา	ให	ความ	สำาคัญกับ	เรื่อง	ของ	รายได	และ	ความ	ร่ำารวย	 	แต	ให	มอง	ที่	คุณคา	ของ	

ชีวิต	มนุษย,		 	นายจิกมี ทินเลย	 	นายกรัฐมนตรี	แหง	ประเทศ	ภูฎาน	 	ให	ทรรศนะ	วา	 	หาก	ประเทศ	ไทย	กำาหนด	เรื่อง	

เศรษฐกิจพอเพียง	ให	เปน	วาระ	ระดับชาติ	 	และ	ดำาเนิน	ตาม	แนว	ทางนี้	อยาง	จริงจัง	 	“	ผม	วา	ประเทศ	ไทย	สามารถ	

สราง	โลก	ใบ	ใหม	จาก	หลัก	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 	สราง	ชีวิต	ที่	ยั่งยืน	 	และ	สุดทาย	จะ	ไมหยุด	เพียง	แค	ในประเทศ

แต	จะ	เปน	หลักการ	และ	แนวปฏิบัติ	ของโลก		ซึ่ง	หาก	ทำาได	สำาเร็จ		ไทย	ก็	คือ	ผูนำา”			[	1	5	]	

		 ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอ	เพียงนี้	 	ไดรับ	การ	เชิดชู	สูงสุด	จาก	องคการ	สหประชาชาติ(	U	N	)		 	โดย	นาย	โคฟ	 	อันนัน 

	ใน	ฐานะ	เลขาธิการ	องคการ	สหประชาชาติ	 	ได	ทูลเกลาฯ	ถวาย	รางวัล	 	T	h	e		 	H	u	m	a	n		 	D	e	v	e	l	o	p	m	e	n	t		 	l	i	f	e	t	i	m	e	 

A	c	h	i	e	v	e	m	e	n	t			A	w	a	r	d			แก	พระบาท	สมเด็จ	พระเจา	อยู	หัว		เมื่อ	วัน	ที่		2	6			พฤษภาคม		2	5	4	9			และ	ได	มี	ปาฐกถา	ถึง	ปรัชญา	

เศรษฐกิจพอเพียง	 	วา	เปน	ปรัชญา	ที่	มี	ประโยชน	ตอ	ประเทศ	ไทย	และ	นานาประเทศ[	6	]		 	และ	สามารถ	เริ่ม	ได	จาก	การ	

สราง	ภูมิ	คุม	กัน	ใน	ตน	เอง	 	สู	หมูบาน	 	และ	สู	เศรษฐกิจ	ใน	วงกวาง	ขึ้น	ใน	ที่สุด	 	นาย	 	Hakan Bjorkman	 	รักษาการ

	ผู	อำานวยการ	 	U	N	D	P		 	ในประเทศ	ไทย	กลาว	เชิดชู	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	 	และ	 	U	N	D	P		 	นั้น	ตระหนัก	ถึง	วิสัยทัศน	

และ	แนวคิด	ใน	การ	พัฒนา	ของ	พระบาท	สมเด็จ	พระเจา	อยู	หัวฯ[	1	6	]		 	โดย	ที่	องคการ	สหประชาชาติ	ได	สนับสนุน	ให	

ประเทศ	ตางๆ			ที่	เปนสมาชิก		1	6	6			ประเทศ	ยึด	เปน	แนวทาง	สู	การ	พัฒนา	ประเทศ	แบบ	ยั่งยืน[	7	]	

		 อยางไร	ก็ตาม	 ศ. ดร.เควิน ฮิววิสัน 	อาจารย	ประจำา	มหาวิทยาลัย	นอรธ	แคโรไลนา	 	ที่	แซพ	เพล	ฮิลล	 	ได	

วิจารณ	รายงาน	ของ	องคการ	สหประชาชาติ	โดย	สำานักงาน	โครงการ	พัฒนา	แหง	สหประชาชาติ	 	(	U	N	D	P	)		 	ที่	ยกยอง	

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[17]วา	 	รายงาน	ฉบับ	ดังกลาว	 	ไมได	มี	เนื้อหา	สนับสนุน	วา	 	เศรษฐกิจ	พอเพียง	 	“	ทางเลือก	

ที่	จำาเปน	มาก	สำาหรับ	โลก	ที่	กำาลัง	ดำาเนิน	ไป	ใน	เสนทาง	ที่	ไม	ยั่งยืน	อยู	ใน	ขณะนี้”		 	(		 	น.		 	V		 	.		 	ใน	รายงาน	 	U	N	D	P		 	)		 	โดย	

เนื้อหา	แทบ	ทั้งหมด	เปนการ	เทิด	พระ	เกียรติ	 	และ	เปน	เพียง	เครื่องมือ	ใน	การ	โฆษณา	ชวนเชื่อภาย	ในประเทศ	เทา	นั้น		

(	1	8	)					สวนH	a	k	a	n			B	j	o	r	k	m	a	n			รักษาการ	ผู	อำานวยการ		“			U	N	D	P	”			ตองการ	ที่	จะ	ทำา	ให	เกิด	การ	อภิปราย	พิจารณา	เรื่อง	นี้		 

แต	การ	อภิปราย	ดังกลาว	น้ัน	เปนไป	ไมได		เพราะ	อาจ	สุม	เส่ียง	ตอ	การ	หม่ิน	พระ	บรม	เดชานุภาพ			ซ่ึง	มี	โทษ	ถึง	จำาคุก	(	1	0	)	

		 	เมื่อ	ปลาย	เดือน	พฤษภาคม	 	พ.	ศ.		 	2	5	4	9		 		 	นาย	โคฟ	 	อันนัน	 	เลขาธิการ	สหประชาชาติ	ได	เขาเฝา	ทูล	เกลา	 	ฯ		

ถวาย	รางวัล	 	H	u	m	a	n		 	D	e	v	e	l	o	p	m	e	n	t		 	L	i	f	e	t	i	m	e		 	A	c	h	i	e	v	e	m	e	n	t		 	A	w	a	r	d		 		 	หมายความวา	พระเจา	อยู	หัว	สละ	ความ	สุข	

สวนพระองค	 	และ	ทุมเท	พระวร	กาย	 	ใน	การ	พัฒนา	คน	ไทย	ใน	ชวง	 	6	0		 	ป	 	จน	เปน	ที่	ประจักษ	ใน	ความ	สำาเร็จ	 	ของ	 

พระ	ราช	กรณียกิจ		พระ	บรม	ราโชวาท		และ	เปน	แบบอยาง	ทั่วโลก	ได		คำา	กราบ	บังคม	ทูล	ของ	นาย	โคฟ		บงบอก	ให	เห็น 

	เขา	ศึกษา	เรื่อง	ปรัชญา	ของ	เศรษฐกิจ	พอเพียง	อยาง	ละเอียด	 	และ	รับปาก	วา	จะ	นำาไป	เผย	แพร	ทั่วโลก	 	รวม	ทั้ง	ประมุข	

หรือ	ผู	แทน	ของ	ประเทศ	ตาง	 	ๆ 		 	ที่	ได	มา	เขาเฝา	 	และ	ขอ	อัญเชิญ	ไป	ใช	ในประเทศ	ของ	เขา	 	เพราะ	เห็นวา	เปน	แนวทาง	

ที่	ดี
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		 นอกจาก	 	U	n	i	t	e	d		 	N	a	t	i	o	n		 	D	e	v	e	l	o	p	m	e	n	t		 	P	r	o	g	r	a	m		 	(		 	U	N	D	P		 	)		 	เปน	องคกร	หนึ่งภาย	ใต	สหประชาชาติ	 

ที่	ดู	แล	เกี่ยวกับ	การ	พัฒนา	 	ดาน	หนึ่ง	ที่	เขา	ตอง	ดู	แล	 	คือ	การ	พัฒนา	คน	 	มีหนา	ที่	จัดทำา	รายงาน	ประจำาป	 	โดย	ใน	ปหนา	

จะ	เตรียม	จัดทำา	เรื่อง	การ	พัฒนา	คน	ของโลก	 	และ	คน	ใน	แตละ	ประเทศ	 	(		 	C	o	u	n	t	r	y		 	r	e	p	o	r	t		 	และ	 	G	l	o	b	a	l		 	r	e	p	o	r	t		 	)		 	โดย	

ใน	สวน	ของ	ประเทศ	ไทย	จะ	นำา	เรื่อง	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	เปนหลัก	ใน	การ	รายงาน	และ	เผย	แพร	 	ทั้ง	ภาษาไทย	

และ	ภาษา	อังกฤษ	เพื่อ	ที่	ประเทศ	อื่น	จะ	ได	รับประโยชน	จาก	ของ	พระราชทาน	ที่	พระบาท	สมเด็จ	พระเจา	อยู	หัว	

พระราชทาน	ให	คน	ไทย	มากกวา	 	3	0		 	ป	 	แลว	 	จะ	เห็น	ได	วา	ขณะนี้	ปรัชญาฯ		นี้	 	ได	เผย	แพร	โดย	องคกร	ระดับโลก	แลว				

เรา	ใน	ฐานะ	พสกนิกร	ของ	พระองค	ทาน	นา	จะ	ภูมิ	ใจ	หันมา	ศึกษา	และ	นำาไป	ปฏิบัติ	อยาง	จริงจัง		ก็	จะ	บังเกิดผล	ดียิ่ง

กิจกรรม

	 ให	นักศึกษา	แบงกลุม	 5-10	 คน	 วิเคราะห/วิจารณ	 สถานการณ	ของ	ประเทศ	ไทย	 วา	เกิด	เศรฐ	กิจ	ตอก	ต่ำา	

เพราะ	เหตุใด	

ใบงานที่5

 

	 1.	 ให	ผูเรียน	เขียน	คำาขวัญ	เกี่ยวกับ	เศรษฐกิจ	พอเพียง

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

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

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

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

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

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

	 2.	 ให	ผูเรียน	ประเมิน	สถานการณ	ของ	ครอบครัว	และ	วิเคราะห	วา	จะ	นำา	ปรัชญา	เศรษฐกิจ	พอเพียง	มา	

ใชได	อยางไร

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

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

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

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

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

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



ภาคผนวก
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บรรณานุกรม

 
 สำานัก บริหารงาน การ ศึกษา นอก โรงเรียน. สำานักงาน ปลัด กระทรวง ศึกษาธิการ.   แนวทางการจัดการศึกษา
  นอกโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนโดยกระบวนการการศึกษานอกโรงเรียน.  กรุงเทพฯ
   :     หางหุนสวน จำากัด	 โรงพิมพ อักษร ไทย	 ( นสพ.   ฟา เมืองไทย) . 2 5 5 0 . 
 ศูนย การ ศึกษา นอก โรงเรียน ภาค กลาง. สำานัก บริหารงาน การ ศึกษา นอก โรงเรียน.   สำานักงาน ปลัด กระทรวง
    ศึกษาธิการ.   กระทรวง ศึกษาธิการ. หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับเกษตรกร.  ศูนย การ ศึกษา นอก
    โรงเรียน ภาค กลาง.   2 5 4 9 .   ( เอกสาร อัดสำาเนา) 
 สำานักงาน คณะกรรมการ พัฒนาการ เศรษฐกิจ และ สังคม แหงชาติ.   คณะ อนุกรรมการ ขับ เคลื่อน เศรษฐกิจ
   พอเพียง.   นานาคำาถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.  2 5 4 8 . 
 สำานักงาน คณะกรรมการ พิเศษ เพื่อ ประสานงาน โครงการ อัน เนื่อง มาจาก พระ ราช ดำาริ.  เศรษฐกิจพอเพียง.
    2 5 4 8 . 
 จตุ พร	   สุข อินทร	   และมั งก โรทัย.   “ สราง ชีวิต ใหม อยาง พอเพียง ดวย บัญชี ครัวเรือน”   เดลินิวส	 หนา	 3 0 
    ฉบับ วันจันทร ที่	 2 0   เมษายน	 พ. ศ.   2 5 2 2 
 จินตนา	   กิจ มี.  “เกษตรพอเพียงแหงบานปาไผ” .   มติชน  หนา	 1 0     ฉบับ วันเสาร ที่	 2 8   มีนาคม	 พ. ศ.   2 5 5 2 . 
 เอ กรินทร	   สี่ มหาศาล	 และ คณะ,   คุณธรรมนำาความรูสู......เศรษฐกิจพอเพียงป.6    กรุงเทพฯ	   :   บริษัท
    อักษร เจริญ ทัศน	 อาท	 จำากัด.   มปพ. 
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1.	 นาง	พร	ทิพย	 กลารบ	 ผู	อำานวยการ	กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน
2.	 นางสาว	พิมพา	พร	 	อินทจักร	 สถาบัน	กศน.	ภาคเหนือ
3.	 นางสาว	สุดใจ	 บุตร	อากาศ	 สถาบัน	กศน.	ภาคเหนือ
4.	 นางณัฐ	พร	 เชื้อ	มหา	วัน	 สถาบัน	การ	ศึกษา	และ	พัฒนา	ตอเนื่อง	สิรินธร
5.	 นาง	วารุณี	 เผือก	จันทึก	 สถาบัน	การ	ศึกษา	และ	พัฒนา	ตอเนื่อง	สิรินธร
6.	 นาย	ทอง	จุล	 ขัน	ขาว	 สถาบัน	กศน.	ภาค	กลาง
7.	 นาง	อมรรัตน	 ศรี	กระจิบ	 สถาบัน	กศน.	ภาค	กลาง
8.	 นางสาวสุ	รัตนา	 บูรณะ	วิทย	 สถาบัน	กศน.	ภาค	ตะวันออก
9.	 นางสาวสา	สินี	 สมทบ	เจริญ	กุล	 สถาบัน	กศน.	ภาค	ตะวันออก
10.	นางสาว	สมทรง	 นิล	นอย	 สถาบัน	กศน.	ภาค	ตะวันออก
11.	นาย	มณเฑียร	 ละงู	 สถาบัน	กศน.	ภาคใต
12.	นางสาว	สิริ	ลักษณ	 จันทร	แกว	 ศูนย	วิทยาศาสตร	เพื่อ	การ	ศึกษา	นครศรีธรรมราช
13.	นางสาว	ลักษณ	สุวรรณ	 บุญ	ไชย	 ศูนย	วิทยาศาสตร	เพื่อ	การ	ศึกษา	ตรัง
14.	นาย	เดชพ	สิษฐ	 เต	ชะ	บุญ	 ศูนย	วิทยาศาสตร	เพื่อ	การ	ศึกษา	ลำาปาง
15.	นาง	พวง	เพชร	 วิเศษ	ชู	 ศูนย	วิทยาศาสตร	เพื่อ	การ	ศึกษา	สระแกว
16.	นาง	อาภรณ	 เลิศ	กิจ	คุณา	นนท	 ศูนย	วิทยาศาสตร	เพื่อ	การ	ศึกษา	สระแกว
17.	นาง	ทิพ	รัตน	 สัมฤทธิ์	รินทร	 ศูนย	ฝก	และ	พัฒนา	อาชีพ	ราษฎร	ไทย	บริเวณ	ชายแดนชุมพร
18.	วาที่	รอยตรี	อัมพร	 มาก	เพชร	 ผูอำานวย	การศูนย	ฝก	และ	พัฒนา	อาชีพ	ราษฎร	ไทย	บริเวณ	
	 	 	 ชายแดนสระแกว
19.	นาย	วิเชียร	 ใจ	จิตร	 ศูนย	ฝก	และ	พัฒนา	อาชีพ	ราษฎร	ไทย	บริเวณ	ชายแดนสระแกว
20.	นาย	กิตติ	เกษม	 ใจ	ชื่น	 ศึกษา	นิเทศ
21.	นาง	ศิริ	พรรณ	 สาย	หงส	 ขาราชการ	บำานาญ
22.	นาง	ดุษฎี	 ศรี	วัฒนา	โรทัย	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน
23.	นาง	พร	ทิพย	 เข็ม	ทอง	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน
24.	นาง	นันฐิณี	 ศรี	ธัญญา	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน
25.	นาง	รุงอรุณ	 ไสย	โสภณ	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน
26.	นาย	วิวัฒน	ไชย	 จันทน	สุคนธ	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน
27.	นาง	พัฒน	สุดา	 สอน	ซื่อ	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน
28.	นาง	พิชญาภา	 ป	ติวรา	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน
29.	นาย	สุรพงษ	 มั่น	มะโน	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน
30.	นายศุภ	โชค	 ศรีรั	ตน	ศิลป	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน
31.	นาง	รุง	ลาวัณย	 พิไล	วงค	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน
32.	นางสาวปย	วดี	 คะเน	สม	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน
33.	นางสาวเพ	ชรินทร	 เหลือง	จิต	วัฒนา	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน

รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการเขียนตนฉบับแบบเรียน

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2552

ระหวางวันที่29มิถุนายน–3กรกฎาคม2552

ณโรงแรมแกรนดเดอวิลลกรุงเทพมหานคร
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1.	 นาย	วิมล	 จำานง	บุตร	 รอง	เลขาธิการ	กศน.
2.	 นาง	พร	ทิพย	 กลารบ	 ผู	อำานวยการ	กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน

คณะบรรณาธิการ
3.	 นาย	ประกิต	 จันทร	ศรี	 ผู	อำานวยการ	ศูนย	วิทยาศาสตร	เพื่อ	การ	ศึกษา	สมุทรสาคร

4.	 นาย	สงัด	 ประดิษฐ	สุวรรณ	 ผู	อำานวยการ	อุทยาน	วิทยาศาสตร	พระ	จอมเกลา	ณ	ห	วากอ

	 	 	 จ.ประจวบคีรีขันธ

5.	 นาย	ชัย	กิจ	 	อนันต	นิรัติศัย	 ผู	อำานวยการ	ศูนย	วิทยาศาสตร	เพื่อ	การ	ศึกษา	ตรัง

6.	 นาย	สุชา	ติ	 มาลา	กรรณ	 ผู	อำานวยการ	ศูนย	วิทยาศาสตร	เพื่อ	การ	ศึกษา	พระนคร	ศรี	อยุธยา

7.	 นาย	กัญจน	โชติ	 ส	ห	พัฒน	สมบัติ	 ผู	อำานวยการ	สำานักงาน	กศน.	อ.บาง	ประกง

8.	 นาง	ทิพ	วรรณ	 สิทธิ	รังสรรค	 ศูนย	ฝก	และ	พัฒนา	อาชีพ	เกษตรกรรม	วัด	ญาณ	สังวรา	ราม

	 	 	 วรมหาวิหาร	อัน	เนื่อง	มาจาก	พระ	ราช	ดำาริ

9.	 นาย	ทวี	 โอ	มาก	 ขาราชการ	บำานาญ

10.	นางสาวสุ	รี	พร	 เจริญนิช	 ขาราชการ	บำานาญ

11.	นาย	ไชโย	 มวง	บุญ	มี	 ขาราชการ	บำานาญ

12.	นาย	อราม	 คุม	ทรัพย	 ขาราชการ	บำานาญ

13.	นายชุม	พล	 หนูสง	 ขาราชการ	บำานาญ

14.	นางสาว	สุวรรณา	 ลอง	ประเสริฐ	 ศึกษา	นิเทศก

15.	นาง	มาลี	 	รัชต	นาวิน	 ศึกษา	นิเทศก

16.	นาง	ทอง	พิน	 ขันอาสา	 ศึกษา	นิเทศก

17.	นางสุ	ปรารถนา	 	ยุกตะ	นันทน	 โรงเรียน	บดินทรเด	ชา

18.	นางสาว	นภา	พร	 อมรเด	ชา	วัฒน	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน

19.	นาง	พร	ทิพย	 เข็ม	ทอง	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน

20.	นางสาว	เยาว	รัตน	 คำา	ตรง	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน

21.	นาง	พิชญาภา	 ป	ติวรา	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน

22.	นาง	กนก	พรรณ	 สุวรรณ	พิทักษ	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน

23.	นาง	อัจฉรา	ภรณ	 	โคว	คชาภรณ	 ศึกษา	นิเทศก	 	

24.	นางสาว	กฤษณา					 โสภี	 ศูนย	ฝก	และ	พัฒนา	อาชีพ	ราษฎร	ไทยบริเวณ	ชายแดน	สระแกว

25.	นาย	วิเชียร	 ใจ	จิตร	 ศูนย	ฝก	และ	พัฒนา	อาชีพ	ราษฎร	ไทยบริเวณ	ชายแดน	สระแกว

26.	นาย	เริง	 กอง	แกว	 สำานักงาน	กศน.	จ.นนทบุรี

27.	นางสาว	อมรรัตน	 ศรี	กระจิบ	 สถาบัน	กศน.	ภาค	กลาง

รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการสื่อแบบเรียน

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551

ระหวางวันที่7-10กันยายน2552

ณโรงแรมอูทองอินนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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27.	นางสาว	อมรรัตน	 ศรี	กระจิบ	 สถาบัน	กศน.	ภาค	กลาง

28.	นางสาว	พิมพา	พร	 	อินทจักร	 สถาบัน	กศน.	ภาคเหนือ

29.	นางสาวสุ	รัตนา	 บูรณะ	วิทย	 สถาบัน	กศน.	ภาค	ตะวันออก

30.	นางสาวสุ	ปรีดา	 แหลมหลัก	 สถาบัน	กศน.	ภาค	ตะวันออก	

31.	นางสาว	สาลินี	 สมทบ	เจริญ	กุล	 สถาบัน	กศน.	ภาค	ตะวันออก

32.	นางนวล	พรรณ	 ศาสตร	เวช	 สำานักงาน	กศน.	จ.นครปฐม

33.	นาง	ดุษฎี	 ศรี	วัฒนา	โรทัย	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน

34.	นาง	รุงอรุณ	 ไสย	โสภณ	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน

35.	นาง	นันฐิณี	 ศรี	ธัญญา	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน

36.	นาง	พัฒน	สุดา	 สอน	ซื่อ	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน

37.	นาย	สุรพงษ	 มั่น	มะโน	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน

38.	นายศุภ	โชค	 ศรีรั	ตน	ศิลป	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน

39.	นางสาว	สิรินธร	 นาค	คุม	 สำานักงาน	กศน.	จ.สมุทรสาคร

40.	นางสาว	บี	บี	ฮารา	 	สะมัท	 สำานักงาน	กศน.	จ.สมุทรสาคร

เจาหนาที่จัดพิมพตนฉบับ
41.	นางสาวศิ	ริน	ทิพย	 สุข	ลอม	 สำานักงาน	กศน.	จ.นครปฐม

42.	นางสาว	อัญชลี	พร	 แกว	พิจิตร	 สำานักงาน	กศน.	จ.นครปฐม

43.	นาง	รุง	ลาวัณย	 พิไล	วงค	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน

44.	นาง	วัน	วิสาข	 ทอง	เปรม	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน

45.	นางสาวเพ	ชรินทร	 เหลือง	จิต	วัฒนา	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน

46.	นางสาว	กร	วรรณ	 กวี	วงษ	พิพัฒน	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน
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1.	 อภิชาติ	 จี	ระวุฒิ	 เลขาธิการ		กศน.

2.	 นาย	วิมล	 จำานง	บุตร	 รอง	เลขาธิการ	กศน.

3.	 นาง	พร	ทิพย	 กลารบ	 ผู	อำานวยการ	กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน

4.	 ทองอยู	 แกง	ไทร	ฮะ	 ที่	ปรึกษา	ดาน	การพัฒนาหลักสูตร	กศน.

5.	 นายกัญ	จโชติ	 สหพัฒธนสมบัติ	 ผูอำานวย	การสำานัก	งาน	กศน.	อำาเภอ	บาง	ปะกง

6.	 นาย	ศักดิ์	อุดม	 วรรณทวี	 สำานัก	งาน		กศน.		อ.โขง	เจียม

7.	 นาง	ณัฐพร	 เชื้อ	มหาวัน	 สถาบัน	การ	ศึกษา	และ	พัฒนา	ตอ	เนื่อง	สิริ	นธร

8.	 นายธวัช	ชัย	 ใจชาญ	สุกิจ	 สำานัก	งาน		กศน.	จ.สมุทร	สงคราม

9.	 นางอัจฉรา	 ใจชาญ	สุกิจ	 สำานัก	งาน	กศน.	จ.สมุทร	สงคราม	

10.	นาย	วิทยา	 แกว	เวียง	เดช	 สำานัก	งาน	กศน.	จ.ชัย	นาท

11.	นายเริง	 กอง	แกว	 สำานัก	งาน	กศน.	จ.นนทบุรี

12.	นางสาว	บีบีฮารา	 สะ	มัท	 สำานัก	งาน	กศน.	จ.สมุทร	สงคราม

13.	นางสาว	สิริ	นธร	 นาค	คุม	 สำานัก	งาน	กศน.	จ.สมุทร	สงคราม

14.	นายอุชุ	 เชื้อ	บอ	คา	 สำานัก	งาน	กศน.	อ.หลัง	สวน

15.	นางสาว	พัช	รา	 ศิริพงษโรจน	 สำานัก	งาน	กศน.	จ.กระบี่

16.	นาย	วิทยา	 บูรณะ	หิรัญ	 สำานัก	งาน	กศน.	จ.พังงา

17.	นาง	ภาวินันท	 สิริ	วัฒนา	ไกร	กุล	 สำานัก	งาน	กศน.	จ.นครราชสีมา

18.	นางสาว	นวล	พรรณ	 ศาสตร	เวช	 สำานัก	งาน	กศน.	จ.นคร	ปฐม

19.	นางสาว	อัญชลี	พร	 แกว	พิจิตร	 สำานัก	งาน	กศน.	จ.นคร	ปฐม

20.	นาง	ศิรินทรทิพย	 สุขลอม	 สำานัก	งาน	กศน.	จ.นคร	ปฐม	

21.	นางอมรรัตน	 ศรี	กระจิบ	 สถาบัน	กศน.	ภาค	กลาง

22.	นางชัย	ยันต	 มณี	สะอาด	 สถาบัน	กศน.ภาค	ใต

23.	นาย	สฤษดิ์ชัย	 ศิริพร	 สถาบัน	กศน.	ภาคตะวันออก

24.	นางชอ	ทิพย	 ศิริพร	 สถาบัน	กศน.	ภาคตะวันออก

25.	นายเรือง	เวช	 แสง	รัตนา	 สถาบัน	กศน.	ภาคตะวันออก	เฉียง	เหนือ	

26.	นาย	พิชิต	 แสง	ลอย	 ผูอำานวย	การ	สัก	นักงาน	กศน.	อำาเภอ	นครชัยศรี

27.	นาย	วิเชียร	 ใจจิตร	 ศูนย	ฝก	และ	พัฒนา	อาชีพ	ราษฎร	ไทย	บริเวณ	ชาย	แดน	สระ	แกว

28.	นางกฤษณา	 โสภี	 ศูนย	ฝก	และ	พัฒนา	อาชีพ	ราษฎร	ไทย	บริเวณ	ชาย	แดน	สระ	แกว

29.	นางสาว	สภาพ	ร	 บุญ	มา	 ศูนย	ฝก	และ	พัฒนา	อาชีพ	ราษฎร	ไทย	บริเวณ	ชาย	แดน	สระ	แกว

30.	นายเสก	ขภัทร	 ศรี	เมือง	 ศูนย	ฝก	และ	พัฒนา	อาชีพ	ราษฎร	ไทย	บริเวณ	ชาย	แดน	สระ	แกว

รายชื่อผูเขารวมประชุมบรรณาธิการสื่อหนังสือเรียนกศน.

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551

ภาคเรียนที่1/2552

ระหวางวันที่12-15มกราคม2553

ณโรงแรมอูทองอินทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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31.	นางสาว	วิไล	 แยม	สาขา	 สถาบัน	การ	ศึกษาทาง	ไกล	

32.	นางสาว	วาสนา	 โกลียวัฒนา	 สถาบัน	การ	ศึกษา	ทาง	ไกล

33.	นาง	ทองพิน	 ขันอาสา	 ศึกษานิเทศ	ก

34.	นางสาว	สภาพ	รรณ	 นอย	กำาแหง	 ศึกษานิเทศน

35.	นางอัชราภรณ	 โควคชา	ภรณ	 ศึกษานิเทศน

36.	นางสุปรารถนา	 ยุกหะนันทน	 สำานัก	งาน	เขต	พื้นที่	การ	ศึกษา	กทม.	เขต	2

37.	นางเอื้อมพร	 สุเมธาวัฒนะ	 ศูนยเทคโนโลยี	ทางการ	ศึกษา

38.	นางสรัญณอร	 พัฒนา	ไพศาล	 	ผูอำานวย	การ	สำานักงาน	กศน.	อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ

39.	นางสาว	พิมพใจ	 สิทธิสุรศักดิ์	 ขาราชการชำา	นา	ญ

40.	นายทวี	 โอมาก	 ขาราชการชำา	นา	ญ

41.	นาง	ศิริพรรณ	 สายหง	ส	 ขาราชการชำา	นา	ญ

42.	นาย	ชุมพล	 หนู	สง	 ขาราชการชำา	นา	ญ

43.	นาย	ไชโย	 มวง	บุญ	มี	 ขาราชการชำา	นา	ญ

44.	นายอราม	 คุม	ทรัพย	 ขาราชการชำา	นา	ญ

45.	นางพัฒนสุดา	 สอน	ซื่อ	 ขาราชการชำา	นา	ญ

46.	นายจำานง	 วัน	วิชัย	 ขาราชการชำา	นา	ญ

47.	นาง	ธัญญาวดี	 เหลา	พาณิชย	 ขาราชการชำา	นา	ญ

48.	นายอุทัย	 หนู	แดง	 ขาราชการชำา	นา	ญ

49.	นางนพรัตน	 เวโรจน	เสรี	วงษ	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

50.	นางดุษฎี	 ศรี	วัฒนา	โรทัย	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

51.	นาว	สาวเยาว	รัตน	 คำาตรง	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

52.	นางพร	ทิพย	 เข็มทอง	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

53.	นางรุง	อรุณ	 ไสย	โสภณ	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

54.	นางสาว	นภา	พร	 อมร	เดชาวัฒน	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

55.	นาย	วิวัฒน	ไชย	 จันทน	สุคนธ	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

56.	นาย	สุรพ	งษ	 มั่น	มะโน	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

57.	นาย	ศุภโชค	 ศรี	รัตนศิลป	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

58.	นางพิชญาภา	 ปติวรา	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

59.	นางสาว	วรรณพร	 ปทมานนท	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

60.	นางรุง	ลาวัลย	 พิไล	วงศ	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

61.	นางสาว	ปยวดี	 คะเน	สม	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

62.	นางสาว	เพชรริน	ทร	 เหลือง	จิตวัฒนา	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

63.	นางสาว	กรวรรณ	 กวี	วงษพิพัฒน	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

64.	นาง	สาว	ชาลินี	 ธรรมธิษา	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

65.	นางสาง	อลิศรา	 บาน	ชี	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน	
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ที่ปรึกษา

1.	 นายอภิชาติ	 จี	ระวุฒิ	 เลขาธิการ	กศน.

2.	 นาย	วิมล	 จำานง	บุตร	 รอง	เลขาธิการ	กศน.

3.	 นายประเสริฐ	 บุญเรือง	 รองเลขาธิการ	กศน.

4.	 ดร.ทองอยู	 แกว	ไทร	ฮะ		 ที่	ปรึกษา	ดาน	การพัฒนา	หลักสูตร	กศน.

5.	 ดร.ชัย	ยศ	 อิ่ม	สุวรรณ	 ผูเชี่ยวชาญ	เฉพาะ	ดาน	การพั	ฒนาหลักสูตร

6.	 นาง	พร	ทิพย	 กลารบ	 ผู	อำานวยการ	กลุม	พัฒนาการ	ศึกษา	นอก	โรงเรียน 

ผูยกรางและเรียบเรียง

1.	 นางพัฒนสุดา			 สอน	ซื่อ	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

คณะผูบรรณาธิการครั้งที่1

1.	 นางพัฒนสุดา			 สอน	ซื่อ	 ขาราชการบำานาญ

2.	 นายอุชุ	 เชื้อ	บอ	คา	 สำานัก	งาน	กศน.	อ.หลัง	สวน

3.	 นางสาว	พัช	รา	 ศิริพงษาโรจน	 สำานัก	งาน	กศน.	จ.กระบี่

4.	 นาย	วิทยา	 บูรณะ	หิรัญ	 สำานัก	งาน	กศน.	จ.พังงา

ผูพิมพตนฉบับ

1.	 นางสาว	ปยวดี	 คะเน	สม	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

2.	 นางสาว	เพชรินทร	 เหลือง	จิตวัฒนา	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

3.	 นางสาว	กรวรรณ	 กวี	วงษ	พิพัฒน	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

4.	 นางสาว	ชาลินี	 ธรรมธิษา	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

5.	 นางสาว	อลิศรา	 บานชี	 กลุม	พัฒนาการ	ศึกษานอก	โรงเรียน

คณะทำางาน
1.	 นาย	วิวัฒน	ไชย	 จันทนสุคนธ

2.	 นาย	สุรพ	งษ	 มั่น	มะโน

3.	 นาย	ศุภโชค	 ศรี	รัตนศิลป

4.	 นางพิชญาภา	 ปติวรา

5.	 นางสาว	วรรณพร	 ปทมานนท

6.	 นางสาว	เพชริน	ทร	 เหลือง	จิตวัฒนา	

คณะผูจัดทำา



บันทึก 



บันทึก 


