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บทท่ี ๑ 

บทน า 
 

๑.๑ ความส าคัญและที่มาของป๎ญหาที่ท าการวิจัย 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาแนวทางการดําเนินชีวิตแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และ
สามารถ ดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนแและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒนแ ความ
พอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะตองมีระดับภูมิคุมกันใน
ตัวที่ดี พอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใช
ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคน
ในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรมความ
ซื่อสัตยแ สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปใญญา 
และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอ การรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกเป็นอยางดี๑ ประเทศไทย
ถือวาภาคการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสําคัญและเป็นอาชีพพ้ืนฐานของประเทศ และเป็น
เครื่องกําหนดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน ซึ่งบุคคลที่อยูในกลุมอาชีพ
เกษตรกรรมนั้น เป็นกลุมที่มีอัตราเพ่ิมของรายไดต่ํากวากลุมอาชีพอ่ืนๆ ความยากจนในภาพรวมของ
ประเทศยังคงอยูในชนบทถึงรอยละ ๘๔.๒๒ 
 การทําการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ เกษตรกรจะสามารถทําใหครอบครัวมีรายไดเพ่ิมขึ้น เพราะปใจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทํา
ใหประชาชนในสังคมมีคุณภาพชีวิต และไดรับสวัสดิการสังคมที่ดี คือการทํางานและการมีรายได        
( Employment and Income Maintenances ) สําหรับการทําการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น จะตองเนนการเลี้ยงชีพในชนบทแบบพอเพียง หรือพออยูพอกิน (Self Sufficiency) 
หมายความวา พอเพียง คือ พอรูประมาณ ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอยืมคนอ่ืนมาเพ่ือใชที่จะ
ยืนอยู อยูดวยตนเอง ใหยืนบนขาของตนเอง และการที่เกษตรกรจะมีความเป็นอยูตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะตองไมมีความโลภ อาจมีมากหรูหราไดแตเบียดเบียนคนอ่ืนนอย ไมสุดโตง 
การมีกินอยางมีความสุขมิใหคิดถอถอย ควรเรงทําความเพียร มีความอดทน อดกลั้นอดออม (มติชน)๓ 

                                                           
 ๑ เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจําปี ๒๕๔๒, เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง, ณ โรงแรมแอมบาสเดอรแ
ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี, (วันท่ี ๑๘- ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๒). 
 ๒ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, ฉบับท่ี ๑, (พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๔), (กรุงเทพมหานคร:ศักดิ์โสกา
การพิมพแ, ๒๕๓๙), หนา ๒ – ๗.  
 ๓ “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”, หนังสือพิมพแมติชนรายวัน, (๖ ธันวาคม ๒๕๔๑), หนา ๒๐. 



๒ 
 

 เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการทางพุทธศาสนา หมายความถึง ทางสายกลาง เป็นหลักของ
การทําเศรษฐกิจ เพ่ือพออยูพอกินและรูจักพออยางสมเหตุสมผล นั่นคือ การผลิต ไมตั้งอยูบนความ
โลภหรือความอยากร่ํารวย แตเป็นไปเพื่อใหชีวิตอยูรอดได และมีคุณคาทางสายกลาง ในที่สุดจะนํามา
สูความสุข หรือสุขภาวะ ของผูปฏิบัติหรือกลุมประชาชนผูผลิต หลักการที่สองเป็นเรื่อง ประสิทธิภาพ 
หมายถึง การทําเศรษฐกิจที่ใชหลักวิชาการและทรัพยากรอยางสมเหตุสมผลที่ใหธุรกิจอยูได เติบโต
อยางมั่นคงและยั่งยืน และตั้งอยูบนความไมประมาท การมีสติและใชเหตุผลยอมเป็นหลักประกัน
สําคัญวา ผูปฏิบัติสามารถดํารงชีวิตอยูไดไมเดือดรอน หรือสามารถพ่ึงตนเองไดดี และหลักคุณธรรม 
เป็นหลักของการอยูรวมกันของคนในสังคม ที่อยูดวยความรักสามัคคีและความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
โดยสรุปเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีดําเนินชีวิตและประกอบกิจการ ที่ทําใหสมาชิกกลุมมีความสุขจาก
การผลิต และใชสิ่งจําเป็นหรือมีคุณคาตอชีวิต โดยไมมีเปูาหมายหลักที่ความร่ํารวยจากการขาย
ผลิตภัณฑแ เพราะความสุขนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานความสามารถพ่ึงตนเองได ดวยภูมิปใญญาของตนเอง และ
ทรัพยากรที่มีและเหลืออยูไดคุมคา ตามเปูาหมายสําคัญมี ๔ อยาง คือ ๑. เพ่ือผูบริโภค ๒. เพ่ือชุมชน 
๓. เพ่ือกลุมผูผลิต ซึ่งเป็นการชวยลดคาครองชีพจากการตองซื้อสินคานั้นๆ หรือสินคาใกลเคียงจาก
ตลาดในหรือนอกชุมชน และ ๔. เพ่ือพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและพ่ึงตนเองได๔ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแกคณะ
บุคลากรตาง ๆ ที่เขาเฝูาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดา
ลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ มีสาระสําคัญตอนหนึ่งวา “การ
จะเป็นเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญท่ีเรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความวาอุมชู
ตัวเองได ใหมีความพอเพียงกับตนเอง อันนี้ก็เคยบอกวาความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุก
ครอบครัวจะผลิตอาหารของตัวเอง จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือใน
อําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายได แต
ขายในที่ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก จึงอาจลาสมัย คนอ่ืนเขาตองการเศรษฐกิจที่
ตองมีการแลกเปลี่ยน เรียกวา เศรษฐกิจการคา ไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง๕ จากพระราชดํารัส
ดังกลาวพอสรุปความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดวา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่
ชี้ใหเห็นแนวทางการดํารงชีวิตและการปฏิบัติตนของคนในทุกระดับ ตั้งแตระดับบุคคล ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐบาล เพ่ือการบริหารและพัฒนาประเทศใหดําเนินไปในทางสาย
กลาง ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นตองมีภูมิคุมกันใน
ตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในดวยความ
รอบรู รอบคอบ และความระมัดระวังอยางมีคุณธรรม หากมองตามทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แลว นับไดวาเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการแกไขปใญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับทุกระดับไดเป็น
อยางดี ในการแกปใญหานั้นจะเกิดขึ้นและสําเร็จไดดวยดีจากความรวมมือ ความสามัคคี และความ
เขาใจในศักยภาพของชุมชนในการรวมตัวกันทํากิจกรรม เพื่อชวยเหลือค้ําจุนซึ่งกันและกันระหวางกัน 
                                                           
 ๔ ประสิทธิ์ ลีระพันธแ, ๕๔๗, (WWW.Google.com), สวนพัฒนางาน คบส, สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา. 
 ๕ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ”จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...สูการ
ปฏิบัติ”, พิมพแครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร บริษัท เพชรรุงการพิมพแ จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๗. 



๓ 
 

ระหวางกลุม และระหวางชุมชน อันจะทําใหการเอารัดเอาเปรียบกันหรือความเหลื่อมล้ําในสังคมหมด
ไปได และกอใหเกิดความพอเพียงอันเป็นเกราะที่เขมแข็งใหเกิดขึ้นกับครอบครัว ชุมชน และประเทศ
ได๖ 
 สําหรับแนวทางดานการสงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดศรีสะ
เกษที่ผานมา สวนใหญองคแการบริหารสวนตําบลฯ ไดทําการชวยเหลือ กลุมเกษตรกร และผลักดันให
สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรในชุมชนรวมกลุมจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนตางๆ หรือไมอยางไร โดยมี
การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือไม แตอยางไรก็ตามที่ผานมายังมีลักษณะการดําเนินการเป็น
ธุรกิจชุมชนมากกวาที่จะเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยมีการจัดตั้งกลุมฯ ตามงบประมาณ หรือโครงการ
อุปถัมภแของรัฐฯ หรือหนวยงานตางๆ และมีสมาชิกสวนนอยของชุมชนเขารวมคิดวางแผน และเป็น
คณะกรรมการหรือผูบริหารของธุรกิจชุมชนนั้น แตกลับมีสมาชิกของชุมชนสวนใหญที่เป็นชาวบาน
เป็นแรงงานรับจางผลิตเทานั้นไมมีสวนรวมในการคิด และวางแผนบริหารกลุมฯ ซึ่งสวนใหญแตละ
กลุมฯ มีจุดมุงหมายของกลุมฯ คือมุงเนนทําการผลิตสินคาเพ่ือจําหนาย หรือเป็นสินคาโอทอป 
(OTOP) ของชุมชน เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับสมาชิกในชุมชน มากกวาที่จะเนนผลิตสินคาเพ่ือใชในชุมชน
ลดการพึ่งพาจากภายนอก และลดตนทุน ซึ่งเป็นการเพ่ิมรายไดทางออมใหกับสมาชิกในชุมชน โดยที่
ผานมามีเจาหนาที่ของหนวยงานตางๆ ของรัฐฯ เขามาชวยสอนเทคนิคการผลิตสินคาเหลานั้น ซึ่งใน
การดําเนินการในชวงเริ่มตนก็ยังดําเนินการได แตในระยะยาวกลุมฯหรือวิสาหกิจชุมชนเหลานั้นไมได
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง หรือดําเนินการอยางไมยั่งยืน เพราะมีปใญหาในหลายๆดาน ทั้งดานการ
ผลิตและการตลาด รวมถึงสินคาของกลุมฯ ไมมีจุดขายหรืออัตลักษณแ และไมสามารถจําหนายผลผลิต
หรือสินคาไดในราคาที่เป็นธรรมเพราะตองผานพอคาคนกลาง จึงไดราคาที่ไมคุมกับตนทุน จึงทําให
วิสาหกิจชุมชนฯสวนใหญ ไมสามารถดําเนินการตอไปได เนื่องจากทั้งขาดความรูความเขาใจในการ
จัดการเกี่ยวกับตลาดในระดับตางๆ ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เริ่มตนจากการทําการตลาด
ภายในทองถิ่น ตลาดในจังหวัด ตลาดในภูมิภาค ตลาดในประเทศ และตลาดตางประเทศตามลําดับ
และจากการที่สมาชิกของกลุมวิสาหกิจตางๆ ในชุมชนไมมีความเขาในเกี่ยวกับการตลาดในระดับ
ตางๆ ตามแนวทางการตลาดของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับความรูในการบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปใจจัยประกอบอ้ืนๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว ทําใหมักมีการ
ชี้ตัวปใญหาวา คือการไมมีตลาดรองรับผลผลิตของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นปใญหาปลายเหตุ จึงกอใหเกิด
ปใญหาตามมา คืออาคารหรือสิ่งกอสราง รวมถึงอุปกรณแตางๆ ที่แตละกลุม มีแตกลับไมไดใชประโยชนแ
เพ่ือพัฒนาชุมชนอยางเต็มประสิทธิ์ภาพ 

การสรางเครือขายสามารถทําไดหลายวิธี ภายใตแนวคิดและทฤษฏีตาง ๆ ที่ไดกลาวมา
ขางตน อยางไรก็ตาม ผูปฏิบัติการเพ่ือสรางและพัฒนาเครือขาย ควรมีความเขาใจเป็นพ้ืนฐานวา
แทจริง เครือขาย คือ ความสัมพันธแระหวางบุคคล กลุม องคแกร หรือขยายไปถึงระหวางรัฐชาติโดยมี
การสื่อสารและสาระที่นําเขาสูกระบวนการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการสรางและพัฒนาความสัมพันธแ 
(รวมทั้งอาจทําลายความสัมพันธแไดดวย) การเกิดของเครือขายไมใชการเรียกผูคนมารวมประชุมในเวที

                                                           
 ๖ สิริชัย วิชโรช, “การพัฒนาชนบทตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิวิถี
ทรรศนแ, ๒๕๒๕), หนา ๒๔. 
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ที่เป็นทางการ แตเกิดจากการที่บุคคล หรือกลุม/องคแกรไดมีโอกาสติดตอสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และเพ่ือการสนับสนุนใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเปูาหมายที่บุคคล กลุม และองคแกร
กําหนดไว ขอพิจารณาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การเป็นเครือขายที่เขมแข็ งไมจําเป็นตองเกาะเกี่ยว
กันอยางเหนี่ยวแนนเสมอไป การมีความสัมพันธแแบบหลวม ๆ แตสามารถถายทอดความรูและ
ประสบการณแซึ่งกันและกันอยางสม่ําเสมอก็สามารถชวยใหการทํางานของเครือขายไดดี 
 จากสภาพปใญหาดังกลาวในชุมชนฯ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการเสริมสราง
เครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีจุดเริ่มตนมา
จากผูวิจัยไดมีความสนใจในการเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน เพ่ือศึกษาวามีการ
เสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษอยางไร มีการนอมรับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาทองถิ่นหรือไม มากนอยเพียงใด ซึ่งเป็นความทาทายในมุมมองของการ
บริหารจัดการทองถิ่นเป็นอยางยิ่ง ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาในการเสริมสรางเครือขาย
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ในการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสงเสริม เผยแพรในชุมชน
ผานกิจกรรมหรือโครงการตางๆ 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย 
 ๑) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๒) เพ่ือศึกษาการเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะหแการเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตาม
แนวพระพุทธศาสนา 
 
๑.๓ ขอบเขตของแผนงานวิจัย 
 ๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ในการวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตาม
แนวพระพุทธศาสนา” ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว ๓ ดาน ดังนี้ 
   ๑. ศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
   ๒. ศึกษาการเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ
   ๓. ศึกษาการเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๓.๒ วิธีวิจัย 
 การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธีประกอบกัน ไดแก 
การเก็บขอมูลจากเอกสาร และการเก็บขอมูลภาคสนาม ดังนี้ 
  ๑.๓.๒.๑ รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของตามประเด็นที่กําหนดไว โดยศึกษาจาก
แหลงขอมูลทุติยภูมิ ในการศึกษาขอมูลทางเอกสารจะกระทํากอนที่จะเขาไปเก็บขอมูลภาคสนาม และ
ในขณะระหวางเก็บขอมูลภาคสนาม ขอมูลที่ทําการศึกษา ไดแก เอกสารงานวิจัยตางๆ จากหองสมุด ขอมูล
จากหนวยงานราชการ และแหลงขอมูลอ่ืน ๆ 
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  ๑.๓.๒.๒ เก็บขอมูลภาคสนาม ขอมูลเชิงกายภาพใชวิธีสังเกตการณแโดยใชแบบสังเกตชนิด
ไมมีสวนรวม เพ่ือเก็บขอมูลพ้ืนฐาน และสภาพแวดลอมทั่วไป และแบบสังเกตชนิดมีสวนรวม ในกรณีที่เขา
ไปรวมในกิจกรรมของชาวบาน 
  ๑.๓.๒.๓ รวบรวมขอมูลจากกลุมเปูาหมายดวยวิธีสนทนากลุม โดยใชแบบสนทนากลุม ใน
การหาขอสรุปหรือแนวทางการปฏิบัติรวมกันของกลุมผูใหขอมูล 
 ๑.๓.๓ ขอบเขตด้านเวลา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใชระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามท้ังสิ้น ๑ 
ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๑.๓.๔ ขอบเขตด้านพื้นที ่
 ผูวิจัยไดเลือกพ้ืนที่ทําการศึกษาดวยวิธีสุมแบบเจาะจง เพ่ือใหไดพ้ืนที่มีลักษณะการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือใหไดประชากรและกลุมตัวอยางที่หลากหลาย โดยมีเกณฑแการ
คัดเลือก ดังนี้ ไดคัดเลือกชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดรับการประกาศจากทางหนวยงานจังหวัดศรีสะเกษ 
โดยผูวิจัยพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ทําการวิจัยทั้งหมด ๒๒ อําเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือใหไดพ้ืนที่ตัวอยาง
ที่หลากหลายมิติ และใหไดขอมูลที่ครบถวน  
 ๑.๓.๕ ขอบเขตด้านพื้นที่ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยศึกษาชุมชนในลักษณะองค์รวม  เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงในกรณีของผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้รู้ และผู้ปฏิบัติ และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม
จากการสนทนา ในกรณีของผู้ให้ข้อมูลทั่วไป โดยมีการก าหนดกฎเกณฑ์ด้านจ านวนและคุณสมบัติของ
ผู้ให้ข้อมูลไว้ล่วงหน้าพอสังเขป ดังนี้ 

๑.๓.๕.๑ ขอบเขตด้านพื้นที่ ไดแก ๑.บานโนนแดง  หมูที่  ๕  ตําบลคอนกาม อําเภอ 
ยางชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ  ๒.บานหนองเทาหมูที่ ๕ ตําบลตะดอบ อําเภอเมืองศรีสะเกษ  ๓.บาน
โนนไชยงาม น้ําเกลี้ยง ๔.บานนาขนวน กันทรลักษแ ๕.บานธาตุทอง หมู ๘ ตําบลละลม อําเภอภูสิงหแ 
๖.บานรงระ ตําบลตูม อําเภอปรางคแกู ๗.บานละทาย กันทรารมยแ ๘.บานหนองกอง หมู ๓ ตําบลโดด 
อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ๙.บานโนนดู หมูที่ ๗ ตําบลดวนใหญ อําเภอวังหิน และ ๑๐.บานหนองคูนอย 
บึงบูรพแ     

๑.๓.๕.๒ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ไดแก ประชาชนในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกผูนําและผูบริหารชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใช
เป็นกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
เกณฑแในการคัดเลือกชุมชนเพ่ือใชในเป็นกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

ประชาชนในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือก
ผูนําและผูบริหารชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใชเป็นกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย โดยใชวิธีการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑแในการคัดเลือกชุมชนเพ่ือใชเป็นกลุม
ตัวอยาง ดังนี้ 

๑) ผูนําชุมชน จํานวน ๒๐ คน 
๒) ประชาชนที่ทําตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๓๐ คน 
๓) ปราชญแทองถิ่น จํานวน ๒๐ คน 
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๔) ตัวแทนภาครัฐ จํานวน ๓๐ คน 
จากเกณฑแการคัดเลือก ทําใหไดกลุมตัวอยางที่ผานเกณฑแการคัดเลือก ไดแก ชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง  จากกลุมตัวอยางที่ไดคัดเลือกมา ผูศึกษาไดแบงออกเป็น ๔ กลุม จํานวน ๑๐๐ 
คน ซึ่งเป็นผูมีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และตัวแทนองคแกร
ภาครัฐและเอกชน การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสนทนากลุมยอย และการสังเกต การวิเคราะหแ
ขอมูลโดยการวิเคราะหแเนื้อหา 
 
๑.๔ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานวิจัย 
 การเสริมสราง หมายถึง การการเสริมสรางในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางยั่งยืน 
 เครือขายเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การเชื่อมโยงของกลุมคนที่ใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
รวมกัน ซึ่งพรอมที่จะแลกเปลี่ยนขาวสาร หรือทํากิจกรรมในแนวเศรษฐกิจพอเพียงรวมกัน โดยมีการจัด
ระเบียบโครงสรางของคนในเครือขายดวยความเป็นอิสระ เทาเทียมกันภายใตพ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ 
เชื่อถือ เอ้ืออาทร ซึ่งกันและกัน 
 พฤติกรรม หมายถึง การแสดงและกิริยาทาทางซึ่งสิ่งมีชีวิต ระบบหรืออัตลักษณแประดิษฐแ ที่เกิด
รวมกันกับสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมระบบอ่ืนหรือสิ่งมีชีวิตโดยรวมเชนเดียวกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
พฤติกรรมเป็นการตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิตตอสิ่งเราหรือการรับเขาทั้งหลาย ไมวาจะเป็นภายใน
หรือภายนอก มีสติหรือไมมีสติระลึก ชัดเจนหรือแอบแฝง และโดยตั้งใจหรือไมไดตั้งใจ 

แรงจูงใจในการดําเนินชีวิต หมายถึง สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษยแ อันเกิดจากความ
ตองการ (Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพ่ือให
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคแ ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรูก็ได แรงจูงใจเกิด
จากสิ่งเราทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ไดแก ความรูสึกตองการ หรือขาดอะไร
บางอยาง จึงเป็นพลังชักจูง หรือกระตุนใหมนุษยแประกอบกิจกรรมเพ่ือทดแทนสิ่งที่ขาดหรือตองการ
นั้น สวนภายนอกไดแก สิ่งใดก็ตามที่มาเรงเรา นําชองทาง และมาเสริมสรางความปรารถนาในการ
ประกอบกิจกรรมในตัวมนุษยแ ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเราภายในหรือภายนอก แตเพียงอยางเดียว 
หรือทั้งสองอยางพรอมกันได อาจกลาวไดวา แรงจูงใจทําใหเกิดพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความตองการ
ของมนุษยแ ซึ่งความตองการเป็นสิ่งเราภายในที่สําคัญกับการเกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีสิ่งเราอ่ืน ๆ 
เชน การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็นมิตร การบังคับขูเข็ญ การใหรางวัลหรือกําลังใจ
หรือการทําใหเกิดความพอใจ ลวนเป็นเหตุจูงใจใหเกิดแรงจูงใจได 
 การเสริมสรางความมั่นคง หมายถึง การเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางยั่งยืน 
 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ชุมชนที่มีการดําเนินชีวิตและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตเป็นประจํา 
 
 
  



๗ 
 

๑.๕ การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
๑.๕.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เครือขาย หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุม หรือองคแกรหลายๆ 

องคแกรที่ตางก็มีทรัพยากรของตนเอง มีเปูาหมาย มีวิธีการทํางาน และมีกลุมเปูาหมายของตนเอง 
บุคคลหรือกลุมเหลานี้ไดเขามาประสานงานกันอยางมีระยะเวลายาวนานพอสมควร แมอาจจะไมมี
กิจกรรมรวมกันอยางสม่ํา เสมอก็ตาม แตก็จะมีการวางรากฐานเอาไว (เปรียบเสมือนการมี
สายโทรศัพทแตอเอาไว) เมื่อฝุายใดฝุายหนึ่งมีความตองการที่จะขอความชวยเหลือหรือขอความรวมมือ
จากกลุมอ่ืนๆเพ่ือแกปใญหาก็สามารถติดตอไปได ในการเขารวมเป็นองคแกรเครือขาย แมวาองคแกร
เหลานี้จะมีบางสิ่งบางอยางรวมกัน เชน มีเปูาหมายการทํางานรวมกัน มีผลประโยชนแรวมกัน องคแกร
เหลานี้ก็ยังคงความเป็นเอกเทศ เพราะการเขารวมเป็นเครือขายเป็นการเขารวมเพียงบางสวนของ
องคแกรเทานั้น๗ 

เครือขาย หมายถึง การเชื่อมโยงของกลุมคนหรือองคแการ ที่สมัครใจจะแลกเปลี่ยน ขาวสาร
หรือกิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสรางของคนในขายดวยความเป็นอิสระเทา เทียมกัน
ภายใตพ้ืนฐานของความเคารพสิทธิเชื่อถือเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน และมีการจัดระบบใหกลุม บุคคล
หรือองคแกรที่เป็นสมาชิกดาเนินกิจกรรม บางอยางรวมกัน เพ่ือนาไปสูจุดหมายที่เห็นพอง ตองกันซึ่ง
ในการใหความหมายของนักวิชาการแตละทานอาจใหความหมายที่แตกตางออกไป  เชน เครือขาย 
หมายถึง การที่ปใจเจกบุคคลองคแกร หนวยงาน หรือสถาบันใด ไดตกลงที่จะประสาน เชื่อมโยงเขาหา
กัน ภายใตวัตถุประสงคแหรือขอตกลงอยางใดอยางหนึ่งรวมกันอยางเป็นระบบ โดยมี จุดมุงหมายเพ่ือ
ทากิจกรรมตางๆ เชน การปฏิรูปการศึกษา โดยกลุมเครือขายนี้ตองมีการแสดง ออกเป็นการลงมือ
กระทากิจกรรมรวมกัน๓และยังไดกลาวถึงเครือขายวา การสรางเครือขาย (Networking) ก็คือ 
กิจกรรมในการกอใหเกิดกลุมทั้งนี้ เพ่ือวัตถุประสงคแการแลกเปลี่ยน การจัด กิจกรรม หรือการผลิต
ระหวางองคแกร สมาชิก การจะสรางใหเกิดเครือขายนั้นจาเป็นตองอาศัยการมี ปฏิสัมพันธแรวมกันมา
กอนหนาที่จะทาความตกลงเป็นองคแกรเครือขาย การสรางเครือขายอาจปรากฏ ในรูปของการจัดตั้ง
เป็นเครือขายใหม เชน การจัดตั้งเวทีสิทธิเด็ก หรือการขยายเครือขายที่มีอยูเดิม เชน การที่เวทีสิทธิ
เด็กองคแกรสมาชิกเพ่ิมข้ึน๘ 

การที่เครือขายทางสังคมมีการขยายตัวออกไป ทาใหเครือขายทางสังคมมีลักษณะคลาย
เครือขายในสมอง โดยโครงสรางของสมองนั้นจะทาใหเกิดการเรียนรูในระดับที่สูงเพ่ือการมีชีวิตรอด
และโครงสรางทางสังคมจะมีวิวัฒนาการไปเหมือนโครงสรางทางสมองมากขนเรื่อยๆ ซึ่งกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม จากสังคมใชอํานาจไปเป็นสังคมแหงการเรียนรู และการที่จะเกิด
สังคมแหงการเรียนรูได โครงสรางทางสังคมตองปรับเปลี่ยนจากโครงสรางอํานาจในแนวดิ่ง ไปเป็น
เครือขายสังคมที่มีการโยงใยความสัมพันธแในทุกทิศ และสรุปวา เครือขายทางสังคม คือ สังคมแหง

                                                           
๗ นฤมล นิราทร, “การสร้างเครือข่ายการท างาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ ”, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรแ, ๒๕๔๓), หนา ๒๑. 
๘ ประเวศ วะส,ี “ชุมชนเข้มแข็ง ทุนทางสังคม ”, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม และ

ธนาคารออมสิน, ๒๕๔๑), หนา ๔๔. 
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กัลยาณมิตรหรือเครือขายสังคมแหงการเรียนรู ( Iearning social networks) โดยเครือขายสังคม
จะตองมีความสามารถปรับตัวใหอยูในดุลยภาพได ซึ่งสามารถกลาวไดวา เครือขาย (Network)ไดแก 
ความสัมพันธแที่เชื่อมโยงเป็นขาย ซึ่งมีความหมายในหลายมิติ โดยอาจหมายถึงทั้งการปฏิสัมพันธแ
ระหวางมนุษยแและอาจหมายถึงโครงขายของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช น ระบบ
น้ําประปา ไฟฟูา โทรศัพทแ Internet หรือระบบเทคโนโลยี โทรคมนาคมที่เป็นโครงสรางทางกายภาพ 
ซึ่งมีการโยงใยเป็นโครงขายที่ตอเนื่อง โดยเป็นทั้งโครงขายที่มีการกําหนดแบบแผนและมิไดกําหนด
แบบแผนแหงความสัมพันธแเอาไวรวมทั้งมีขนาดและรูปแบบความสัมพันธแ /การเชื่อมโยงที่แตกตาง
และหลากหลาย๙ 

จากหนังสือ “๒๐๙ คําสอนพอเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นหนังสือเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลอง
พระชนมายุ ๘๑ พรรษา ไดจัดทําขึ้น เพ่ือรวบรวมพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไดกลาวไววา 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต
ครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัตนแ ความพอเพียง หมายถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็นที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู 
ความรอบคอบและความระมัดระวังยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานทางจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่
รัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยแสุจริต และใหมีความรอบรู
ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ มีปใญญาและความรอบคอบเพ่ือใหสมดุล 
และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวาง ทั้งดานวัตถุสังคม สิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเป็นอยางดี๑๐ 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งๆ ใน
การผลิตสินคาและบริการทุกชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้นๆ ไดโดยไมตองพ่ึงพาอาศัยปใจจัยตางๆที่เราไมได
เป็นเจาของ๑๑ นอกจากนี้เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานไวใน
หนังสือ “ใตเบื้องพระยุคบาท” วาพระเจาอยูหัวไดรับสั่งมาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและประโยคหนึ่งที่
ทรงอรรถาธิบายวา หัวใจก็คือคําวาพอ เศรษฐกิจพอเพียงก็คือคําวาพอ คุณจะมี ชีวิตที่ตั้งอยูบน
มาตรฐานความพออยางไร ความพอก็คือคําวาพอประมาณ ความพอประมาณ พระองคแขยายความ
ตอไปอีก ไมใชผมพูดนะครับ พอประมาณคือพอแตจําเพาะตัวเองที่หากินไดอยางมี เหตุมีผล ดวย
ความซื่อสัตยแสุจริต จึงไมตองไปเบียดเบียนคนอ่ืนเขา แนนอนมาตรฐานแตละคนไมเหมือนกัน ไมใช
                                                           

๙ พระสุทิตยแ อาภากโร, “เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ”, (กรุงเทพมหานคร :โครงการ
เสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเป็นสุข, ๒๕๔๘), หนา ๘๔. 

๑๐ พิศิษฐแ โจทยแ กิ่ง, ดร. ๒๐๙ ค าสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,๒๕๕๑), 
หนา ๒๔๓. 

๑๑ อางใน กัญญารัตนแ กิ่งก้ํา, “ปใจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบานมอนหินแกว ตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง”, การค้นคว้าแบบอิสระรัฐ
ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๓). 



๙ 
 

ทุกคนจะใหจนเหมือนกันหมด นั่นก็ไมใชชีวิตจริง บางคนมาตรฐานมีสมบัติเกากินอะไรก็โชคดีไป
มาตรฐานก็อยูแคนี้  อีกคนกินแตเงินเดือนจริงๆ มาตรฐานก็อยูแคนี้ แตทุกคนตองมีมาตรฐาน
เสนระดับพอดีของตัวเอง คือ ตองสรางมาใหได แลวยึดตรงนั้นเป็นหลัก ซึ่งภาษาทางพุทธเราก็สอน
อยูแลวเสนทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง คือไมหยอน ไมตึงเกินไป เหมาะสมแต
ละคน๑๒ รวมถึงการศึกษาระบบเศรษฐกิจของชุมชนไทยในอดีต วาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ
ผลิตพืชผล พืชพันธุแไวเพ่ือกิน เพ่ือใชเอง ไมมีระบบการพ่ึงพิงสังคมภายนอก มีความผูกพันกันสูง
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความพอเพียงในตนเอง นับถือระบบเครือญาติเป็นสําคัญ และไมมีการแบง
ชนชั้นกัน เป็นตน๑๓ 

นักวิชาการไดกลาวสรุปถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงวา หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) เปรียบเสมือนเครื่องยนตแใหสามารถขับเคลื่อนไปไดและสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้ 

๑. ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึงความสามารถในการควบคุมความรูสึกนึกคิด
ความปรารถนาและพฤติกรรมตลอดจนการประพฤติปฏิบัติอยูในขอบเขตอันมีเหตุผล โดยมีลักษณะที่
เป็นนามธรรมอยูมากและสามารถยืดหยุนเปลี่ยนแปลงไดตามกรณี ซึ่งความประมาณอาจหมายถึง
ระดับปานกลาง 

๒. ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึงเป็นหลักที่มีความคิดลึกซึ้งเป็นความมีเหตุมี
ผลที่ยึดคน ชุมชนและประเทศชาติเป็นจุดศูนยแกลาง ซึ่งอาจจะตองพิจารณาปใจจัยรอบดานตัวอยาง 
เชนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความอิสระเสรี การพ่ึงพาตนเองได ฯลฯ 

๓. การมีภูมิคุมกัน (Immunity) หมายถึงการมีสภาพที่พรอมตอการถูกกระทบจากสิ่งเรา
ตางๆ กลาวคือ “การมีภูมิตานทาน” เป็นศัพทแทางการแพทยแที่ถูกนํามาอธิบายถึงสภาพรางกายที่
สามารถตานทานเชื้อโรคที่เขารางกายโดยมีการสรางภูมิคุมกันเพ่ือที่จะลดหรือควบคุมความเสี่ยง
(Risk) ตอปใจจัยที่เขามากระทบไมใหกอปใญหาหรืออุปสรรคจนตองเกิดความสูญเสียตามมา ดังนั้นการ
สรางภูมิคุนกันจึงเป็นกระบวนการปูองกันตนเองเพ่ือควบคุมความเสี่ยงดวยวิธีการตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับปใจจัยความเสี่ยงนั้น๑๔ 

กลาวโดยสรุปวา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางท่ีมุงใหดํารงอยูในวิถีชีวิตที่พอดีพออยูพอกิน 
พอใช ไมใหเดือดรอนทั้งตัวเองและผูอ่ืน โดยที่จะตองสรางพ้ืนฐานแกตัวเองใหดีเสียกอนไมมุงหวัง
ความเจริญแตเพียงอยางเดียว ตั้งอยูในทางสายกลางมีความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตอดทน
ขยันหมั่นเพียร ประกอบอาชีพสุจริต รูจักใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนแสูงสุด รูจักการประมาณตนเอง

                                                           
๑๒ สุเมธ ตันตเิวชกุล ดร, ใต้เบ้ืองพระยุคบาท, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพแมติชน, ๒๕๔๔), หนา 

๓๐๓. 
๑๓ ฉัตรทิพยแ นาถสุภา, เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสํานักพิมพแสรางสรรคแ, 

๒๕๔๐), หนา ๑. 
๑๔ จรัญ จันทลักขณา, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุขมวลชนและการเกสรยั่งยืน , (กรุงเทพ- 

มหานคร : สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณแ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙), หนา ๙.   



๑๐ 
 

และดํารงชีวิตอยางมีเหตุผล อาศัยตนเป็นที่พ่ึงแหงตน ใหความสําคัญกับการรวมกลุมในชุมชนและ
ดํารงชีวิตใหตั้งอยูบนพื้นฐานของความเมตตา ความเอ้ืออาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน 
 ๑.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระกนกพงศ์ สมจิตฺโต (หอมสุวรรณ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการสรางเครือขายการ
ใหบริการสุขภาพแกพระสงฆแของโรงพยาบาลบางปลามาและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพใน อําเภอ
บางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการศึกษาพบวา ปใจจุบันมีความจาเป็นในการพัฒนาการจัดระบบ
ในรูปแบบเครือขาย แทนการขยาย โรงพยาบาล โดยใชหลักการที่สามารถเชื่อมโยงบริการทั้ง ๓ 
ระดับเขาดวยกัน ตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ทั้งนี้ใหเป็นไปตามสภาพขอเท็จจริงทาง
ภูมิศาสตรแและการคมนาคม โดยไมมีเสนแบงของ การปกครองหรือการแบงเขตตรวจราชการ เป็นตัว
ขวางกั้น ทั้งนี้ในการพัฒนาโรงพยาบาลระดับตางๆ ให เป็นสวนหนึ่งของระบบเครือขายบริการเพ่ือให
โรงพยาบาลแตละแหงเติบโตอยางมีทิศทาง มีภารกิจ หนาที่ชัดเจน มีจังหวะกาว และเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกันภายในเครือขาย ซึ่งโรงพยาบาลแมขาย โรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพ เจาหนาที่สาธารณะสุข 
อาสาสมัครสาธารณะสุข รวมทั้งเครือขายภาคีมีภารระในการ พัฒนาการใหบริการสุขภาพทารวม คือ 
ดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการรักษาพยาบาล ดานการควบคุม ปูองกันโรค ดานการฟ้ืนฟูสภาพ๑๕  

วนิดา ก๋องค า ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การสรางเครือขายทางสังคมคนพิการของเทศบาลตําบล
เจดียแแมครัว” ผลการวิจัยพบวา ในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเจดียแแมครัว มีทุนทางสังคม คือ มีองคแกร 
ภาครัฐ ไดแก เทศบาลตําบลเจดียแแมครัว สถานีอนามัยบานเจดียแแมครัว โรงเรียนบานเจดียแแมครัว 
โรงเรียนบานแมแฝก และกลุมในภาคชุมชนไดแก กลุมกํานันผูใหญบาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข 
กลุมพัฒนาสตรีแมบาน สถาบันครอบครัว ซึ่งถือเป็นทุนทางสังคม คือ ทุนที่เป็นสถาบัน และองคแกร 
และกลุมตางๆ มีบทบาทหนาที่ในการชวยเหลือคนพิการ ซึ่งบทบาทหนาที่ดังกลาวเป็นไปตาม 
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายขององคแกรและกลุม โดยแตละองคแกรและกลุม มีบุคคลในสังกัด ซึ่งมี 
บทบาทหนาที่ดานชวยเหลือคนพิการ เป็นไปตามบทบาทหนาที่ที่องคแกรและกลุมกําหนดไวไดแก 
บุคคลในองคแกรภาครัฐ คือ เจาหนาที่เทศบาลตําบลเจดียแแมครัว เจาหนาที่สถานีอนามัยบานเจดียแแม 
ครัว คุณครูโรงเรียนบานเจดียแแมครัว คุณครูโรงเรียนบานแมแฝก และบุคคลในภาคชุมชน ไดแก 
ผูใหญบาน อาสาสมัครสาธารณสุข สตรีแมบาน และผูดูแลคนพิการ ซึ่งถือเป็นทุนทางสังคม คือ ทุน 
มนุษยแ และบุคคลเหลานี้ยังมีองคแความรูในการชวยเหลือคนพิการ  ซึ่งถือเป็นทุนทางปใญญาและ 
วัฒนธรรม ไดแก ความรูดานดูแลสุขภาพการรักษาพยาบาลคนพิการ ความรูดานการจัดการศึกษา สา
หรับคนพิการ และนอกจากนี้ยังมีความรวมมือกันในการทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งถือวาเป็นทุนทาง 
ปใญญา และวัฒนธรรมอยางหนึ่ง  รูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายสังคมคนพิการในพ้ืนที่เทศบาลตําบล
เจดียแแมครัวพบวา ในพ้ืนที่ยังไมมีการรวมตัวกันเป็นกลุมที่เป็นรูปธรรมรวมกัน มีรูปแบบการเชื่อมโยง
ขอระบบเครือขาย สังคมดานคนพิการในพ้ืนที่ขององคแกรและกลุมตางๆ เป็นเพียงการเชื่อมประสาน
ความรวมมือกันตาม บทบาทหนาที่ของกลุมหรือกลุม เป็นลักษณะเครือขายตามโครงสรางหนาที่ คือ 
                                                           

๑๕ พระกนกพงศแ สมจิตฺโต (หอมสุวรรณ), “แนวทางการสรางเครือขายการใหบริการสุขภาพแกพระสงฆแ
ของโรงพยาบาลบางปลามาและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๗), หนา บทคัดยอ. 



๑๑ 
 

เกิดขึ้นโดยอาศัย ภารกิจ วัตถุประสงคแและเปูาหมายหลักของหนวยงานหรือกลุม สวนกิจกรรมและ
ความสัมพันธแเป็น ลักษณะที่แตละองคแกรและกลุม มี การจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพ่ือให
สอดคลองกับเปูาหมายใน ภาคสวนของตน การเชื่อมโยงของระบบเครือขายสังคมดานคนพิการใน
พ้ืนที่เทศบาลตําบลเจดียแแมครัว ขององคแกรและกลุมตางๆ ในพ้ืนที่ตามแนวคิดการจัดการเครือขาย
ของกลุม “พันธมิตรแหงดวงดาว” หรือ “Star Alliances” โดยผานหลัก ๖ ประการ ซึ่งไดศึกษาจาก
องคแกรและกลุมที่ถือไดวาเป็นทุน ทางสังคมในพ้ืนที่ พบวา โดยภาพรวมแลวการเชื่อมโยงเครือขายคน
พิการในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเจดียแ แมครัวไมมีการเชื่อมโยงเครือขายตามแนวคิดการจัดการเครือขาย
พันธมิตรแหงดวงดาวหรือ “Star Alliances” พบการเชื่อมโยงเครือขายผานหลัก ๖ ประการ เพียง
ดานเดียว คือ การเชื่อมโยงดานบุคคล สาหรับการเชื่อมโยงอีก ๕ ดาน ยังไมมีการเชื่อมโยงเครือขาย
รวมกัน๑๖ 

ฉัตร์ชัย สิงโต ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการแกไขปใญหา
เสพติดระหวางภาคประชาชนภาคทองถิ่น และภาครัฐ ในพ้ืนที่ตําบลรองเคาะ อําเภอ วัง เหนือ 
จังหวัดลาปาง” ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพในพ้ืนที่ ผลการวิจัยพบวา ๑. รูปแบบ
และวิธีการสรางเครือขายความรวมมือในการแกไขปใญหายาเสพติด ระหวาง ภาคประชาชน ภาค
ทองถิ่น และภาครัฐ ในพ้ืนที่ตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง ใช รูปแบบเครือขาย ๕ รั้ว
ลอมไทยปูองกันยาเสพติด โดยมีรูปแบบโครงสรางเป็นคณะกรรมการ แตละ คนมีหนาที่ความ
รับผิดชอบ มีความสัมพันธแแบบแนวราบ มีเปูาหมายทิศทางอันเดียวกันคือ การแกไข ปใญหายาเสพติด
ที่แพรระบาดในกลุมเด็กและเยาวชน มีกิจกรรมที่ไดมีการวางแผนรวมกันโดยเนน ประเพณีชาวบาน
ในพ้ืนที ่ใชวิธีการสันติวิธี ใหอภัยซึ่งกันและกันในสังคมความเป็นอยูที่เป็นเครือญาติ ๒. ขั้นตอนวิธีการ
สรางเครือขายความรวมมือในการแกไขปใญหายาเสพติดในพ้ืนที่ตําบล รองเคาะ ระหวางภาค
ประชาชน ภาคทองถิ่น และภาครัฐ ในพ้ืนที่ตําบลรองเคาะ อําเภอ วังเหนือ จังหวัดลําปาง มีขั้นตอน
และรูปแบบการมีสวนรวมในการแกไขปใญหายาเสพติดของชาวบานที่ประสบ ความสําเร็จและยั่งยืน 
โดยนับตั้งแตการสํารวจปใญหา การคนปใญหา แนวทางการแกไขปใญหา การ กําหนดกิจกรรมตางๆ 
การดําเนินการแกไขโดยชุมชนจะตองมีสวนรวมในการตัดสินใจและดาเนินงาน  ตลอดกระบวนการ
ขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน ๓. ขอเสนอแนะในการดําเนินงานการแกไขปใญหายาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาลใน การแกไขปใญหายาเสพติด คือ ควรมีการสงเสริมสนับสนุนกระบวนการสราง
เครือขายในการมี สวน รวมของภาคประชาชนใหมากขึ้น โดยรัฐบาลตองใหความสําคัญกับสถาบัน
ครอบครัวและติดตาม ประเมินผลการทางาน โดยเฉพาะดานการบาบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด๑๗ 

ศิริพร ตันติยมาศ ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี สวนรวมที่ มี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา ๑. องคแประกอบของการบริหารเครือขาย
                                                           

๑๖ วนิดา กเองคํา,“การสรางเครือขายทางสังคมคนพิการของเทศบาลตําบลเจดียแแมครัว” ,หลักสูตร 
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๔), หนา บทคัดยอ 

๑๗ ฉัตรแชัย สิงหแโต, “รูปแบบการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการแกไขปใญหายา เสพติดระหวาง
ภาคประชาชนภาคทองถิ่น และภาครัฐ ในพื้นที่ตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง”, หลักสูตรปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๕), หนา บทคัดยอ. 



๑๒ 
 

เรียนแบบมี่วนรวมสังกัดกรุงเทพมหานครประกอบดวย ๘ องคแประกอบ เรียงตามลําดับตามน้ําหนัก
ขององคแประกอบจากมากไปหานอย คือ ๑) กิจกรรมที่ทํางานกัน ๒) การใชเทคโนโลยี ๓) ทักษะดาน
ภาวะผูนํา ๔) ผูนําเปิดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม ๕) การติดตอสื่อสาร ๖) การมีสวนรวมของสมาชิก 
๗) องคแการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม ๘) บรรยากาศการมีสวนรวม ๒. ระดับของ
ประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก  ๓. รูปแบบการ
บริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
องคแประกอบดานการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ๘ องคแประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสม
ถูกตองเป็นไปไดและสามารถนําไปเป็นประโยชนสอดคลองกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย๑๘ 

พระวิทยา ญาณสาโร (คุมราษฎร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงที่
สอดคลองกับหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีรแพระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการวิจัยพบวา เศรษฐกิจ
พอเพียงไดแกเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความพอดี พออยูพอกิน พอใช เศรษฐกิจที่ สามารถอุม
ชูตัวเองได ใหมีความพอเพียงกับตัวเอง อยูไดโดยไมตองเดือดรอน โดยตองสรางพ้ืนฐาน ทาง
เศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน คือตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช ไมใชมุงหวังแตจะทุมเทสราง ความ
เจริญยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะ พ่ึงตนเอง 
ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไป๑๙  

มนูญ มุกขประดิษฐ์ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง วิเคราะหแปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาประเทศ 
ในชวง ๕ ทศวรรษที่ผานมานั้น ชี้ใหเห็นชัดถึงผลการพัฒนาที่ไมสมดุล ทําใหเกิดความ เหลื่อมล้ําของ 
การกระจายรายไดเกิดปใญหาความยากจนและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวด 
ลอม นอกจากนี้ ความออนแอของสังคมไทยภายใตกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยมยัง กอใหเกิด 
ปใญหาทางศีลธรรม จริยธรรม และคานิยม ในวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยอยางรุนแรงอีกดวย 
ขณะเดียวกันกับที่ โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กวา ๓,๐๐๐ โครงการที่มุงเนนความ 
พออยู พอกิน พอเพียงและคุณภาพชีวิตของประชากรที่ไดนอมนําเอาหลักพระพุทธธรรมมาเป็นแนว 
ทางการพัฒนาของพระองคแ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ไดกอใหเกิดคุณูปการแกประชาชนและประเทศชาติเป็นเอนกอนันตแ จนกระทั่งภาครัฐไดนอมนําเอา 
ไปเป็นปรัชญานําในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ เพ่ือเป็นแนวทางการ 
พัฒนาของประเทศไทย ผลของการศึกษาวิจัยจากวิทยานิพนธแฉบับนี้ ยังไดขอสรุปดวยวา การพัฒนา 
ประเทศตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งมีรากฐานมาจาก 

                                                           
๑๘ ศิริพร ตันติยมาศ, “รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพ- 

มหานคร”, หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร, ๒๕๕๐), หนา บทคัดยอ. 

๑๙ พระวิทยา ญาณสาโร (คุมราษฎรแ), “การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับหลักพุทธธรรม
ที่ปรากฏในคัมภีรแพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา บทคัดยอ. 



๑๓ 
 

หลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้น จะทําใหสังคมและประเทศชาติ ดําเนินไปไดอยางมั่นคง ยั่งยืน มีภูมิ 
คุมกัน มีดุลยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี๒๐ 

อรรถพล อุทุมพร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใน องคแการ
บริหารสวนตําบลหารแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ผูนําชุมชนทุกคน รูจัก
และรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศนแ วิทยุ เสียงตามสาย ของ
หมูบาน สื่อสิ่งพิมพแ ไดแก หนังสือพิมพแเอกสารสิ่งพิมพแของทางราชการ และจากอินเตอรแเน็ตและเขา
ใจเกี่ยวกับการประยุกตแใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว สวนใหญไดรับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยคนละ ๑ ครั้ง หากประชาชนทุกครัวเรือนสามารถ
ดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยางแท จริง ก็จะทําใหสามารถแกไขปใญหาเศรษฐกิจใน
ระดับครัวเรือนและระดับประเทศได๒๑ 

จตุพล ยะจอม ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกตแใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลปุาย อําเภอปุาย จังหวัดแมฮองสอน ผลการวิจัยพบวา ๑. ระดับความรูความเขาใจ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปุาย อยูใน
ระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นหัวขอที่กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจมากที่สุดไดแก ประเด็นความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกันในตัว รองลงมาไดแก ประเด็น
การดําเนินชีวิตทางสายกลางถือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนั้น ยังไดแสดงความคิดเห็นวา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส ไว เพ่ือชี้แนะ
แนวทางในการดําเนินชีวิต ใหแกพสกนิกรชาวไทย ๒. ระดับการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปุาย อยูในระดับมาก โดยสวนใหญจะเป็นการลดรายจาย
เพ่ิมรายได ในสวนของการปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเองในครัวเรือน อีกประการหนึ่งที่นําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตก็คือการประหยัดอดออมใชจายอยางประหยัดไมใชจายฟูุงเฟ้ือ ๓. ระดับการการมีสวน
รวมกับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น อยูในระดับปานกลาง โดยการเขารวมรวมกลุมเป็น
สมาชิกกลุมออมทรัพยแ สหกรณแออมทรัพยแ กองทุนหมูบานกองทุนอ่ืนๆ มีระดับการมีสวนรวมมาก
ที่สุด ๔. การดําเนินการของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยู ในระดับปานกลาง โดยการ
รวมกลุม ตางๆ เพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือที่จะเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน เชนการรวมกลุมอาชีพตางๆ 
การรวมกลุมออมทรัพยแ กลุมกองทุนหมูบาน กลุมผูสูงอายุ เป็นตนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด และประเด็นที่
ชุมชนมีความสามัคคี เอ้ือเฟือเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมทอดทิ้งกันก็เป็นประเด็นที่ชุมชนใชใน 

                                                           
๒๐ มนูญ มุกขประดิษฐแ, “วิเคราะหแปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริกับ

หลักธรรมในพระพุทธศาสนา”, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา บทคัดยอ. 

๒๑ อรรถพล อุทุมพร, “การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองคแการบริหารสวนตําบลหาร แกว 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม”, การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมืองและการ 
ปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒), หนา บทคัดยอ.  



๑๔ 
 

การดําเนินการมากเชนเดียวกัน๒๒ 
อินทิรา สุภาแสน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทผูบริหารองคแการบริหารสวนตําบลตอการ

สงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาองคแการบริหารสวนตําบลปุาบง อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ๑. บทบาทของผูบริหารในพ้ืนที่ขององคแการบริหารสวนตําบลในอําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหมตอการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพ้ืนที่  พบวา องคแการ
บริหารสวนตําบลปุาปง ไดนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ในยุทธศาสตรแ
ดานการ พัฒนาสงเสริมการเกษตร โดยมุงเนนสงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตร
และ เศรษฐกิจพอเพียง ไดดําเนินการสงเสริม สนับสนุนใหมีการรวมกลุม เครือขายภาคประชาชน 
โดย สงเสริมการจัดตั้งศูนยแเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนขึ้น มีกิจกรรมที่มุงเนนการใชประโยชนแจาก
ที่ดิน ทํากินประกอบอาชีพเกษตรกรรม และปรับเปลี่ยนทัศนะคติ แนวคิด และวิธีการผลิต โดยอาศัย 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใชภูมิปใญญา และวัตถุดิบที่หาไดในทองถิ่นมาประยุกตแใชในการประกอบ 
อาชีพ เป็นตน ๒. ลักษณะการดําเนินวิถีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน  พบวา 
ประชาชน สวนใหญใหความสําคัญในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยเลือกซื้อของ
ใชภายใน ครัวเรือนและของใชสวนตัวเทาที่จําเป็นเทานั้น มีการอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวใหมี
การวาง แผนการใชจายใหเพียงพอ รายไดจากการทํางานไดใชจายอยางประหยัด เก็บออมไว และมี
การ วางแผนในการใชจายเงินประจําเดือนของครอบครัวอยางสม่ําเสมอ ๓. ปใญหาและอุปสรรคตอ
การแสดงบทบาทของผูบริหารองคแกรปกครองสวนทองถิ่นใน การพัฒนาวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง พบวา ผูบริหารยังขาดการพัฒนาองคแความรู เกี่ยวกับการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการพัฒนาชุมชน งบประมาณสําหรับการสงเสริม และดําเนินกิจกรรมมีไมพอเพียง และอัตรากําลัง
บุคลกรมีนอย ตลอดจนระบบการประสานงานกับ หนวยงานที่เกี่ยวของลาชา เป็นตน๒๓ 

กลาวโดยสรุปวา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นพระราชปรัชญาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงพระกรุณาพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทย เพ่ือใหสังคมไทยมีชีวิตดํารงอยูไดอยางมั่นคงและ
ยั่งยืน ไมวาเมื่อตองเผชิญกับวิกฤตการณแหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ บนพ้ืนฐานวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
สังคมไทยนํามาประยุกตแใช และท่ีสําคัญการดํารงชีวิตจะตองอยูบนความพอเพียง มีความพอประมาณ
ในการเป็นอยู ไมโลภมาก ไมเบียดเบียนผูอ่ืนมีการดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและวิถีชีวิต
ของชุมชน มีความรัก ความเอ้ืออาทร มีความรูรักสามัคคี รักชุมชนรักผืนแผนดินรักประเทศชาติที่ให
ความรมเย็นแกเราเองและลูกหลานของเราสืบไป 

 
 

 
                                                           

๒๒ จตุพล ยะจอม, “การประยุกตแใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขตเทศบาล ตําบลปาย อําเภอ
ปาย จังหวัดแมฮองสอน”, การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมือง และการ ปกครอง, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒), หนา บทคัดยอ.  

๒๓ อินทิรา สุภาแสน, “บทบาทผูบริหารองคแการบริหารสวนตําบลตอการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจ  
พอเพียง : กรณีศึกษาองคแการบริหารสวนตําบลปุาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม”, การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐ
ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรแ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๓).   



๑๕ 
 

๑.๖ กรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย  
 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีกรอบแนวคิดที่สําคัญในลักษณะของกระบวนการ
และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งผลลัพธแจากการศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที ่๑ แสดงกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย 

 
 
๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑) ไดทราบถึงพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๒) ไดทราบถึงการเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๓) ไดทราบถึงการเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดศรีสะเกษ 

บริบทพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 
๑.บานโนนแดง  หมูที่  ๕  ตําบลคอนกาม  อําเภอยางชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ  ๒.บานหนองเทา
หมูที่ ๕ ตําบลตะดอบ อําเภอเมืองศรีสะเกษ  ๓.บานโนนไชยงาม น้ําเกลี้ยง ๔.บานนาขนวน กันทร
ลักษแ ๕.บานธาตุทอง หมู ๘ ตําบลละลม อําเภอภูสิงหแ ๖.บานรงระ ตําบลตูม อําเภอปรางคแกู ๗.บาน
ละทาย กันทรารมยแ ๘.บานหนองกอง หมู ๓ ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ๙.บานโนนดู หมูที่ ๗ 
ตําบลดวนใหญ อําเภอวังหิน และ ๑๐.บานหนองคูนอย บึงบูรพแ     
 

ศึกษาพฤตกิรรมและแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ                      
 

ศึกษาการเสริมสรางเครอืขายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัด                 
ศรีสะเกษ 

    ตามแนวพระพุทธศาสนา 
ศึกษาการเสริมสรางความมัน่คงในการดําเนนิชีวิตของเครือขายเศรษฐกจิ

พอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ 
 

แนวคิดการสร้างเครือข่าย 
 -การแลกเปลี่ยน     
 -การกระทําระหวางกันดวยสัญลักษณแ 
      -การประยุกตแ      -การสรางใหม 

การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัด            
ศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
- พฤติกรรม 
- แรงจูงใจ 
- เครือขาย 
- เศรษฐกิจพอเพียง 
- การสรางความม่ันคง 
- การดําเนินชีวิต 



๑๖ 
 

บทท่ี ๒ 
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 ในบทนี้เป็นการนําเสนอเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับเครือขายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีหัวขอ
ที่ตองศึกษาไดแก แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมชาวอีสานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเกี่ยวกับ
การสรางเครือขาย และสรุป มีรายละเอียดดังนี้ 
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํา 

-รัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ปี ตั้งแตกอนเกิด
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และ 
สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนแและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งนี้ 
ยังมีนักวิชาการหลายทาน ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว ดังจะนํามากลาว 
เป็นตัวอยางดังนี้  

นักวิชาการไดกลาวเกี่ยวกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไววาหากยอนกลับไป มอง 
แตครั้งในอดีต สังคมชนบทไทยดั้งเดิมเป็นสังคมที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบงาย เศรษฐกิจพ้ืนฐาน เป็นการ
ผลิตเพ่ือยังชีพสําหรับการบริโภคใชสอนในครัวเรือนและในชุมชน มิใชเพ่ือการแลกเปลี่ยน วัตถุดิบใน
การผลิตสําหรับดํารงชีพมาจากสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัว ปใจจัยเหลานี้ทําใหชาวชนบทมี ความ
ใกลชิดผูกพันและตระหนักในสิ่งแวดลอม ซึ่งแสดงออกในรูปของความเชื่อและพิธีกรรม ที่เอ้ือตอการ
รักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนั้น ความสัมพันธแหลักในชุมชนยังเป็น ความสัมพันธแใน
ระบบเครือญาติ และความสัมพันธแในระบบเครือญาติ ซึ่งสอดคลองตอการ ใชทรัพยากรรวมกัน ทั้ง
การแบงปในผลผลิต การพ่ึงพาอาศัยกันในดานตางๆ ลักษณะทั้งหมดนี้ จึงทําใหชนบทไทยในอดีตดํารง
อยูอยางสงบ และพ่ึงพาตัวเองไดและมีความพอเพียงตามอัตภาพ โดยสามารถสืบทอดเอกลักษณะ
ดังกลาวตอเนื่องอยางมีขาดสายตลอดมาเป็นเวลาหลายรอยปี 

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของชนบทเกิดขึ้นเมื่อสังคมไทยเขาสูกระบวนการพัฒนาไปสู ความ
ทันสมัย ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ประเทศมหาอํานาจใชอํานาจทั้งในรูป ความรู
ทางวิชาการ โครงการความชวยเหลือตางๆ เขามาครอบงํา เพ่ือสรางความหมายของคําวา “การ
พัฒนา (Development)” และ “ดอยพัฒนา (Underdevelopment) ทั้งนี้เพ่ือจัดแบงประเภท ของ
ประเทศตางๆ ออกเป็นประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศที่ยังดอยพัฒนา ประเทศไทย ถูกให
ความหมายวาเป็นประเทศดอยพัฒนา ทําใหเกิดกระแสความตองการพัฒนาไปสูความทันสมัย ตาม
แบบประเทศตะวันตก จนในที่สุดไดผลักดันใหเกิดการพัฒนาอยางเป็นระบบ ดวยการ มีแผนพัฒนาที่
ชัดเจนเป็นครั้งแรก คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๐๔ เมื่อ
เวลาผานไป ผลจากการใชแนวทางพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัย ไดกอใหเกิด การเปลี่ยนแปลงแก
สังคมไทยเป็นอยางมากในทุกดาน สําหรับผลดานบวกนั้นไดแก การเพ่ิมขึ้นของ อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุและสาธารณูปโภคตางๆ ระบบสื่อสาร ที่ทันสมัยหรือการขยายปริมาณ



๑๗ 
 

และการกระจายการศึกษาอยางทั่วถึงมากขึ้น แตผลดานบวกเหลานี้ สวนใหญกระจายไปถึงคนชนบท
หรือผูดอยโอกาสในสังคมไดนอย และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไปถึง คนชนบทหรือผูดอยโอกาสใน
สังคมไดนอย ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวยังกอใหเกิดผล ลบติดตามมาดวย เชน การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม การสงเสริมการเกษตรแผนใหมเพ่ือการคาและ สงออก และการขยายตัว
ของรัฐเขาไปในชนบท ไดสงผลใหชนบทเกิดความออนแอในหลายดาน ทั้งการพ่ึงพิงตลาดและพอคา
คนกลาง ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธแแบบ เครือญาติ และการ
รวมกลุมกันตามประเพณีเพ่ือการขจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยูแตเดิมแตกสลายลง รวมทั้งภูมิปใญญาที่
สั่งสมกันมาเริ่มถูกลืมเลือนสูญหายไป สิ่งสําคัญก็คือความพอเพียง (Self-sufficiently) ในการ
ดํารงชีวิตอันเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ทําใหคนไทยพ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรี ภายใต อํานาจและความ
อิสระในการกําหนดชีวิตของตน รวมทั้งศักยภาพในการควบคุม จัดการใหไดรับการ สนองตอบตอ
ความตองการตางๆ ซึ่งเป็นศักยภาพพ้ืนฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยูแตเดิม ตอง ถูก
กระทบกระเทือนจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ ที่เกิดจากปใญหาเศรษฐกิจขยายตัวแบบ 
ฟองสบูและปใญหาความออนแอของชนบท รวมทั้งปใญหาสังคมอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นลวนแตเป็นขอพิสูจนแ  
และยืนยันปรากฏการณแนี้ไดเป็นอยางดี 

ผลที่เกิดขึ้นไดกอใหเกิดคําถาม และขอสงสัยตอแนวทางการพัฒนาไปสูความทันสมัย ตาม
แบบตะวันตก ที่เชื่อมาแตเดิมวาถูกตองเหมาะสม วาแทจริงแลว แนวทางพัฒนาเชนนี้ยังคง ถูกตอง
และสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยตอไปหรือไม แมในแวดวงการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
นักวิชาการและปใญญาชน ก็พบความเกิดกลุมแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ “โตแยงทฤษฎีความ 
ทันสมัย” เชน ทฤษฎีพึ่งพิง แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน หรือแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเป็นตน๒๔ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงมีพระราชดํารัสเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็น
แนวทางการดําเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ปี โดยพระราชทาน ครั้งแรก 
เมื่อวันที่  ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๗ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรแ๒๕ โดยทรงเนนถึงแนวทางการพัฒนาประเทศที่จําเป็นตองทําตามลําดับขั้น โดยสราง 
พ้ืนฐานความพอดี พอกิน พอใชของประชาชนเป็นเบื้องตนกอน และใชวิธีการและอุปกรณแที่ประหยัด 
แตถูกตองตามหลักวิชาการ เมื่อความจําเป็นพ้ืนฐานมั่นคงแลว จึงคอยเสริมความเจริญและฐานะทาง 
เศรษฐกิจที่สูงขึ้นตามลําดับ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขปใญหาเพ่ือใหสังคมไทย 
รอดพนจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม และเพ่ือชวยใหสังคมไทยสามารถดํารงอยูไดอยาง 
มั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนแและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของสังคม 

๒.๑.๑ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยของอัญเชิญพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ พระ

เจาอยูหัวที่ทรงพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝูาถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระ 
                                                           

๒๔ อางใน พระสมบูรณแ ปูรณปุญโญ, “บทบาทของพระสงฆ์แวดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ในการส่งเสริม
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม”่, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๐). 

๒๕ อภิชัย พันธแเสน และคณะ, โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหา- 
นคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๙), หนา ๔๗. 



๑๘ 
 

ชนมพรรษา ดังนี้ 
“...พอเพียง มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือคําวา พอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแคนั้นเอง 

คนเราถาพอในความตองการก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอยถาประเทศ
ใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ซื่อตรงไมโลภอยาง
มาก คนเราก็อยูเป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียน
คนอ่ืน...”๒๖ 

นักวิชาการไดสรุปความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวา “เศรษฐกิจพอเพียง เป็น 
ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและการปฏิบัติของประชาชนทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับ 
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒนแ ความพอเพียง หมายถึงความ 
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะตองมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมี 
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู 
ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินงาน 
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะรองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่รัฐ นัก 
ทฤษฎีและนักธุรกิจ ในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยแ สุจริตและใหมีความรอบรูที่ 
เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปใญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและ 
พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ  
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเป็นอยางดี”๒๗ 

จากหนังสือ “๒๐๙ คําสอนพอเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นหนังสือเฉลิมพระเกียรติเฉลิม 
ฉลองพระชนมายุ ๘๑ พรรษา ไดจัดทําข้ึน เพ่ือรวบรวมพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ไดกลาว
ไววา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติของประชาชนในทุก ระดับ 
ตั้งแตครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทาง สาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัฒนแ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็นที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความ รอบรู 
ความรอบคอบและความระมัดระวังยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการ 
ดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานทางจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ 
เจาหนาที่รัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยแ สุจริต และใหมี 
ความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ มีปใญญาและความรอบคอบ
เพ่ือใหสมดุล และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ  
สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเป็นอยางดี๒๘ 

                                                           
๒๖ “พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย”, [ออนไลนแ] เขาถึงขอมูล

เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐, แหลงที่มา : http://www.pcru.ac. th/kings/project4.php. 
๒๗ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพมหา 

นคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๕๐), หนา ๓๔. 



๑๙ 
 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาค หนึ่งๆ ใน
การผลิตสินคาและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ไดโดยไมตองพ่ึงพาอาศัยปใจจัยตางๆ ที่เราไมได
เป็นเจาของ๒๙ นอกจากนี้เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน ไวใน
หนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคบาท” วาพระเจาอยูหัวไดรับสั่งมาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและประโยค หนึ่ง
ที่ทรงอรรถาธิบายวา หัวใจก็คือคําวาพอ เศรษฐกิจพอเพียงก็คือคําวาพอ คุณจะมี ชีวิตที่ตั้งอยูบน 
มาตรฐานความพออยางไร ความพอก็คือคําวาพอประมาณ ความพอประมาณ พระองคแขยายความ 
ตอไปอีก ไมใชผมพูดนะครับ พอประมาณคือพอแตจําเพาะตัวเองที่หากินไดอยางมี เหตุมีผล ดวย
ความซื่อสัตยแสุจริต จึงไมตองไปเบียดเบียนคนอ่ืนเขา แนนอนมาตรฐานแตละคนไมเหมือนกัน ไมใช
ทุกคนจะใหจนเหมือนกันหมด นั่นก็ไมใชชีวิตจริง บางคนมาตรฐานมีสมบัติเกากินอะไรก็โชคดีไป 
มาตรฐานก็อยูแคนี้  อีกคนกินแตเงินเดือนจริงๆ มาตรฐานก็อยูแคนี้ แตทุกคนตองมีมาตรฐาน
เสนระดับพอดีของตัวเอง คือ ตองสรางมาใหได แลวยึดตรงนั้นเป็นหลัก ซึ่งภาษาทางพุทธเราก็สอน
อยู แลวเสนทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง คือไมหยอน ไมตึงเกินไป เหมาะสมแต
ละคน๓๐ รวมถึงการศึกษาระบบเศรษฐกิจของชุมชนไทยในอดีต วาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ
ผลิตพืชผล พืชพันธุแไวเพ่ือกิน เพ่ือใชเอง ไมมีระบบการพ่ึงพิงสังคมภายนอก มีความผูกพันกันสูง
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความพอเพียงในตนเอง นับถือระบบเครือญาติเป็นสําคัญ และไมมีการแบง
ชนชั้นกัน เป็นตน๓๑ 

นักวิชาการไดกลาวสรุปถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงวา หลักการของเศรษฐกิจ 
พอเพียง (Sufficiency Economy) เปรียบเสมือนเครื่องยนตแใหสามารถขับเคลื่อนไปไดและสรุป สา- 
ระสําคัญไดดังนี้ 

๑. ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึงความสามารถในการควบคุมความรูสึก นึกคิด
ความปรารถนาและพฤติกรรมตลอดจนการประพฤติปฏิบัติอยูในขอบเขตอันมีเหตุผล โดยมี ลักษณะ
ที่เป็นนามธรรมอยูมากและสามารถยืดหยุนเปลี่ยนแปลงไดตามกรณี ซึ่งความประมาณอาจ หมายถึง
ระดับปานกลาง 

๒. ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึงเป็นหลักที่มีความคิดลึกซึ้งเป็นความมี เหตุมี
ผลที่ยึดคน ชุมชนและประเทศชาติเป็นจุดศูนยแกลาง ซึ่งอาจจะตองพิจารณาปใจจัยรอบดาน ตัวอยาง 
เชนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความอิสรเสรี การพ่ึงพาตนเองได ฯลฯ  

 

                                                                                                                                                                      
๒๘ พิศิษฐแ โจทยแ กิ่ง, ดร. ๒๐๙ ค าสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๑), 

หนา ๒๔๓. 
๒๙ อางใน กัญญารัตนแ กิ่งก้ํา, “ป๎จจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ 

พอ เพียงของชุมชนบ้านม่อนหินแก้ว ต าบลวังพร้าว อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง”, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม, ๒๕๕๓).   

๓๐ สุเมธ ตันติเวชกุล ดร., ใต้เบื้องพระยุคบาท, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแมติชน, ๒๕๔๔), หนา 
๓๐๓. 

๓๑ ฉัตรทิพยแ นาถสุภา, เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสํานักพิมพแสรางสรรคแ, 
๒๕๔๐), หนา ๑. 



๒๐ 
 

๓. การมีภูมิคุมกัน (Immunity) หมายถึงการมีสภาพที่พรอมตอการถูกกระทบจากสิ่ง เรา 
ตางๆ กลาวคือ “การมีภูมิตานทาน” เป็นศัพทแทางการแพทยแที่ถูกนํามาอธิบายถึงสภาพรางกายที่ 
สามารถตานทานเชื้อโรคที่เขารางกายโดยมีการสรางภูมิคุมกันเพ่ือที่จะลดหรือควบคุมความเสี่ยง 
(Risk) ตอปใจจัยที่เขามากระทบไมใหกอปใญหาหรืออุปสรรคจนตองเกิดความสูญเสียตามมา ดังนั้นการ 
สรางภูมิคุนกันจึงเป็นกระบวนการปูองกันตนเองเพ่ือควบคุมความเสี่ยงดวยวิธีการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
กับปใจจัยความเสี่ยงนั้น๓๒ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการถูกนํามาใชโดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช ไดทรงนํามาเป็นแนวทางสูการพัฒนาที่ยั่ งยืน เพ่ือรับมือกับการความทาทายและการ 
เปลี่ยนแปลงสําคัญที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโลกาภิวัฒนแ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดจากการเฝูา 
สังเกตโดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชตลอด ๕๘ ปีของพระองคแที่ครองราชยแ 
นอกจากนี้ ยังไดระบุหลักการนี้วาไดเนนถึงทางสายกลาง ที่เป็นเสนทางหลักสูการเอาชนะอุปสรรค 
ตางๆ ในการดําเนินชีวิตของคนไทย ไมวาจะเป็นในครอบครัว ธุรกิจ และในชุมชนโดยเฉพาะหลังจาก 
วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในปี ๑๙๙๗ ที่องคแกรธุรกิจจํานวนมากในประเทศไทยไดลมละลาย พระ
เจาอยูหัวยังไดทรงเนนย้ําถึงแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเป็นวิธีการกูวิกฤตการณแ ทาง
เศรษฐกิจใหกลับคืนมาสูความยั่งยืนไดอีกครั้งหนึ่ง๓๓ 

๒.๑.๒ หลักแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสาย กลาง

และความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีใน ตัว
ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการ กระทํา 
มีหลักพิจารณาอยู ๕ สวน ดังนี้๓๔ 

๑. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตแใชได ตลอดเวลา และเป็นการ
มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และวิกฤต เพ่ือความ
มั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา  

๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตแใชกับการปฏิบัติตนได ในทุกระดับ
โดยเนนการปฏิบัติตามทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเป็นขั้นเป็นตอน  

๓. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวยคุณลักษณะ ๓ คุณลักษณะพรอม ๆ กัน ดังนี้ 
ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียน 

ตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและบริโภคท่ีมีอยูในระดับที่พอประมาณ  

                                                           
๓๒ จรัญ จันทลักขณา, ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงกับความสุขมวลชนและการเกสรยั่งยืน , (กรุงเทพมหา 

นคร : สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณแ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙), หนา ๙. 
๓๓ Avery, G.C., Leadership for sustainable futures : Achieving success in a compete 

tive world, Cheltenham, (UK and Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 2005), p. 12. 
๓๔ รัตนา แกวเสน, “การวางแผนระดับท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่สมดุลด้วยตารางวางแผนเศรษฐกิจพอ 

เพียง : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่”, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๔).   



๒๑ 
 

ความมีเหตุผล คือการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเป็นไปอยางมี 
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปใจจัยที่เก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํา  
นั้นๆ อยางรอบคอบ  

การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ เปลี่ยนแปลง
ดานตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเป็นไปไดของสถานการณแตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ในอนาคต
อันใกล  

๔. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตอง อาศัย 
ทั้งความรูและคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กลาวคือ     

 เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบ ดาน 
ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและ ความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ  

เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรมมีความ ซื่อสัตยแ
สุจริตและความอดทน มีความเพียง ใชสติปใญญาในการดําเนินชีวิต  

๕.แนวทางการปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงมา ประยุกตแ 
ใช คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน ทั้งดาน เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี  

แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและ ปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งตาระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ พัฒนาบริหาร
ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอ โลกยุค
โลกาภิวัฒนแ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่ จะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายนอก
และภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการ นํา
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและดําเนินงานทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง 
พ้ืนฐานจิตใจคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกใน 
คุณธรรมความซื่อสัตยแสุจริต และใหมีความรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มี
สติปใญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุล และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
และกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเป็นอยางดี 

เศรษฐกิจพอเพียงคือ ๓ หวง ๒ เงื่อนไข ไดแก ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และ การมี
ระบบภูมิคุมกัน ซึ่งเกาะเกี่ยวสัมพันธแกันเหมือนเป็นหวง ๓ หวง โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความรู กับ
คุณธรรม อันเป็นเงื่อนไขอีก ๒ เงื่อนไขไดแก  

ความมีเหตุผล โดยเนนการปรับกิจกรรมและการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับภูมิสังคม การที่
ภูมิประทศและภูมิอากาศของประเทศไทยเหมาะสมกับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวแ และ ประชากรมี
ความชํานาญเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรม มีเทคโนโลยีและภูมิปใญญาทองถิ่นที่สนับสนุน อาชีพ
เกษตรกรรม และความตองการอาหารของโลกเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา ทําใหเกษตรกรรมเป็นสาขา การ
ผลิตที่สําคัญสําหรับประเทศ เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่เราตองพ่ึงทั้งเงินทุน เทคโนโลยี และ การ
บริหารจัดการจากตางประเทศ  



๒๒ 
 

ความพอประมาณ ในการทํากิจกรรมหรือลงทุนธุรกิจตางๆ ตองคํานึงถึงความสามารถ ดาน
การบริหารจัดการของผูจะลงทุน ความพรอมของเงินทุน และเทคโนโลยี ซึ่งควรจะตองมี 
ประสบการณแในการบริหารกิจกรรมหรือธุรกิจที่จะดําเนินการ ตองมีเงินทุนเพียงพอ หากจะตองกูเงิน 
ก็ใหเป็นสวนนอยและมีความมั่นใจวาจะใชคืนเงินกูได และตองมีความรอบรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช 
เป็นอยางดี สามารถแกไขปรับปรุงเทคโนโลยีไดดวยตนเอง  

การมีภูมิคุมกัน เราตองสรางภูมิคุมกันเกี่ยวกับการเคลื่อนยายทุนที่ทําใหเกิดวิกฤต เศรษฐกิจ
ของประเทศมาแลวไมใหเกิดอีก ตองแกไขการที่พ่ึงตัวเองไมได ดานพลังงานและการที่ไม สามารถ
เรียนรูหรือปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของโลกได เราตองมีภูมิคุมกันความโลภของเราเอง ไมให
ความโลภที่ตองการเพ่ิมปริมาณผลผลิตทําใหเราตองใชปุยใชยาฆาแมลงในภาค การเกษตรความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันเป็นสาระหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง โดยมี
เงื่อนไขดังนี้  

ความรอบรู ตองรูทันโลก รูเขารูเรา เราตองรูทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพ่ือที่จะ ปรับตัวให
ทันและไดรับประโยชนแจากการเปลี่ยนแปลงนั้นใหได ซึ่งผูที่เอาใจใสที่จะรับรูและสามารถ ประเมินผล
กระทบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณแและปรับตัวใหเขากับการ เปลี่ยนแปลงไดดีจะ
ไดเปรียบ  

ความรอบคอบ การคิดอยางรอบคอบตองเขาใจความเชื่อมโยงของเหตุปใจจัยและ คาดการณแ
ไดวา การกระทําของเรา หรือผลกระทบของการกระทําของคนอ่ืนมีเหตุและปใจจัยที่จะมีผล ตอเรา
อยางไร ตองมีการวิเคราะหแเหตุปใจจัย หรือสถานการณแที่เป็นไปไดหลายๆ สถานการณแ และ เตรียมหา
วิธีการรับมือกับผลที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

ความสุจริต ใหสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมตลอดเวลา การมีสติปใญญา หากขาดสติก็ขาดทุก
อยาง สติอาจขาดไดงายๆ จากการเสพติดหรือสุรา การขาดสติทําใหทางปฏิบัติทั้งกาย วาจา และใจ
เสื่อมเสียงไปดวย สมาธิไมเกิด ปใญญาไมเกิด แกปใญหาไมได การงานก็ไมสัมฤทธิ์ผล๓๕

  
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงความพอเพียงอยางนอย ๗ ประการดวยกัน คือ  
ประการที่ ๑ พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน  
ประการที่ ๒ จิตใจพอเพียง ทําใหรักและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได คนที่ไมพอจะรักคนอ่ืนไมเป็น

และทําลายมาก  
ประการที่ ๓ สิ่งแวดลอมพอเพียง การอนุรักษแและเพ่ิมพูนสิ่งแวดลอม ทําใหยังชีพและ ทํามา

หากินได เชน การทําเกษตรผสมผสานซึ่งไดทั้งอาหาร ไดสิ่งแวดลอม และไดทั้งเงิน  
ประการที่ ๔ ชุมชนเขมแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเป็นชุมชนเขมแข็ง จะทําใหสามารถ 

แกปใญหาตางๆ ได เชน ปใญหาสังคม ปใญหาความยากจน หรือปใญหาสิ่งแวดลอม  
ประการที่ ๕ ปใญหาความพอเพียง มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติและปรับตัวไดอยาง 

ตอเนื่อง  

                                                           
๓๕ พงพิสิฏฐแ วิเศษกุล, เศรษฐกิจเขียวและใส, (กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๕๑), หนา ๑๗๕.   



๒๓ 
 

ประการที่ ๖ อยูบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรม หมายถึงวิถีชีวิตของกลุมชน ที่
สัมพันธแอยูกับสิ่งแวดลอมที่หลากหลาย ดังนั้นเศรษฐกิจจึงควรสัมพันธแและเติบโตขึ้นจากรากฐาน ทาง
วัฒนธรรม จึงจะม่ันคง  

ประการที่ ๗ มีความม่ันคงพอเพียงไมใชวูบวาบ เดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยแบบกะทันหัน เดี๋ยวตกงาน 
ไมมีกินไมมีใช เศรษฐกิจพอเพียงที่มั่นคงจะทําใหสุขภาพจิตดี  

เมื่อทุกอยางพอเพียงก็เกิดความสมดุล ความสมดุล คือความเป็นปกติและยั่งยืน ซึ่งเราอาจ
เรียกเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออ่ืนๆ เชน 

-เศรษฐกิจพ้ืนฐาน  
-เศรษฐกิจสมดุล  
-เศรษฐกิจบูรณาการ  
-เศรษฐกิจศีลธรรม๓๖ 
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปงายๆ 

คือ ๓ หวง ๒ เงื่อนไข อันประกอบไปดวยพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และมีความรู มี
คุณธรรม ซึ่งจะนําไปสูชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่กาวหนาอยางสมดุล มั่นคง ยั่งยืน๓๗ 

สรุปได้ว่า แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการดําเนินชีวิต เพ่ือใหสามารถ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงตอสถานการณแโลกในปใจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู ตลอดเวลา  ทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม มุงเนนการพ่ึงตนเองโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมี เหตุผล มี
ภูมิคุมกันในตัวที่ดี บนเงื่อนไขมีความรูคูคุณธรรม ซึ่งจะนําไปสูชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดลอม
ที่กาวหนาอยางสมดุล มั่นคง และยั่งยืน  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางที่มุงใหดํารงอยูในวิถีชีวิตที่พอดี พออยูพอกิน พอใช ไมให
เดือดรอนทั้งตัวเองและผูอ่ืน โดยที่จะตองสรางพ้ืนฐานแกตัวเองใหดีเสียกอน ไมมุงหวังความเจริญแต
เพียงอยางเดียว ตั้งอยูในทางสายกลางมีความระมัดระวังในการดําเนินชีวิต อดทนขยันหมั่นเพี ยร 
ประกอบอาชีพสุจริต รูจักใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนแสูงสุด รูจักการประมาณ ตนเองและดํารงชีวิต
อยางมีเหตุผล อาศัยตนเป็นที่พ่ึงแหงตน ใหความสําคัญกับการรวมกลุมในชุมชน และดํารงชีวิตให
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเมตตา ความเอ้ืออาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน  และการ
พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสาย กลางและความไม
ประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช 
ความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา 
 
๒.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง 

                                                           
๓๖

 อางใน อภิชา ที่รักษแ, ทางรอดในภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุง 
-เทพมหานคร : ดอกหญาวิชาการ, ๒๕๕๑), หนา ๑๖๖-๑๖๘.   

๓๗
 สรรเสริญ วงศแชอุม, เศรษฐกิจพอเพียง : พ้ืนฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : เพชรรุง

การพิมพแ, ๒๕๔๔), หนา ๖.   



๒๔ 
 

 ตามที่ไดกลาวเป็นการปูพ้ืนฐานมาในสวนกอนหนานี้แลววา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริซึ่งสะทอนออกมาใหเห็นชัดแจงในโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริตาง ๆ หลากหลายที่มีขึ้นเพ่ือสงเคราะหแชวยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดีขึ้นนั้นประการแรก คือ ความพออยู – พอกิน และพอเพียงในการดํารงชีวิต ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานหลักของชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองสัมพันธแกับหลักพุทธธรรมในขอตาง ๆ 
อันมีหลักแหงการเดินทางสายกลาง คือ มัชฌิมาปฎิปทา เป็นปฐม นอกไปจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการ
พอเพียงเป็นการประมาณในการบริโภคซึ่งอยูในหลักธรรมเรื่อง  มัตตัญโุตา ยังเรื่องการสันโดษ 
ประมาณตน มีวิริยะ อุตสาหะในการประกอบอาชีพและการไมโลภ ไมฟูุงเฟูอ ไมเบียดเบียน ฯลฯ อัน
เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มาเป็นลําดับอยางตอเนื่อง 

นอกไปจากนี้ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไดพระราชทานไว
เป็นแนวทางดําเนินชีวิตนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้งปวง นอกจากชวยใหประชาชนมี
พอกินและพอเพียงอยางมีเหตุผลแลว ยังเนนถึงเรื่องการไมเบียดเบียนและการพ่ึงพิงอิงอาศัยกัน
ระหวางคนกับคนและกับธรรมชาติสิ่งแวดลอมโดยใหบังเกิดมีความเกื้อกูลประสานประโยชนแกัน
ระหวาง “ชีวิต” กับ “ธรรมชาติ” เพ่ือการดํารงอยูดวยดีและยั่งยืนทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเห็นไดวาปรัชญา
หลักของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้น  ไดนอม
นําเอาหลักธรรมแหงพระพุทธศาสนามาใชเป็นรากฐานสําคัญ ในการดําเนินการใหประสานกลมกลืน
กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทย  ซึ่ งมี พ้ืนฐานและรากเหงามาจากพระพุทธธรรมใน
พระพุทธศาสนาอยูแลว ดังเชนหลักของการเดินสายกลาง ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยควรจะมีอยู
ประจําใจในชีวิต หลักมัชฌิมาปฏิปทาในระดับโลกียธรรม คือ ความพอดี และความรูจักพอในทุกสิ่ง
ทุกอยางของชีวิต การลดละและเลิกความโลภตามกระแส “วัฒนธรรมการบริโภคที่ไรสาระและเนน
วัตถุนิยมนั้น จะเป็นภูมิคุมกันความหายนะของชีวิตและเศรษฐกิจสังคมของชาติได “การมัธยัสตแอด
ออมและรูจักซึ่งคุณคาแทและคุณคาเทียมของปใจจัยในการดํารงชีวิต  การรูรักสามัคคี ไมเอารัดเอา
เปรียบ ไมทําลายเบียดเบียนซึ่งกันและกัน การใหการมีเมตตา การสงเคราะหแชวยเหลือและประสาน
ประโยชนแกันจะเป็นปราการที่เขมแข็งในการที่จะไมใหหลุดเขาไปในหวงแหงความเชี่ยวกรากของลัทธิ
ทุนนิยม และบริโภคนิยม อันเป็นภัยรายแรงของชีวิตสังคมและประเทศชาติ๓๘ 

โดยที่วิทยานิพนธแฉบับนี้มีความประสงคแจะแยกวิเคราะหแในแตละเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริและหลักธรรมในพระพุทธศาสนาตามลําดับเรื่องท่ีเกี่ยวของจึงใคร
ขอแยกแยะออกเป็นหัวขอยอยเพื่อสะดวกในการอธิบายและวิเคราะหแความตามลําดับ ดังนี้ 

๒.๒.๑ เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรม มัชฌิมาปฏิปทา 
โดยที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเกี่ยวของอยางสําคัญกับหลักธรรม มัชฌิมาปฏิปทาเป็น

ลําดับแรกและเป็นรากฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ในบทยอยนี้จึงเห็นควรพูดถึงในรายละเอียดเป็นการ
เฉพาะกอนดังตอไปนี้ 

                                                           
๓๘ มนูญ มุขประดิษฐแ, แนวคิด “ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง”, มติชน (มติชนบท), (กรุงเทพมหา- 

นคร : ฉบับท่ี ๒๐๔ ปีท่ี ๑๑, ๒๕๔๑), หนา ๕. 



๒๕ 
 

พระพุทธศาสนา คือ ศาสนาแหงปใญญาและการปฏิบัติ อีกทั้งพุทธธรรมนั้นก็มิใชเป็นเพียง
ปรัชญาของนักปรัชญาหรือเรื่องของนักคิดที่กําลังคิดคนหาความจริง โดยใชเหตุผลเชิงตรรกวิทยา
หักลางพิสูจนแความจริงกันอยู หากแตพุทธธรรมเป็นเรื่องของ “การปฎิบัติ” หรือเป็นการปฏิบัติของผู
ทรงปใญญา ซึ่งเขาไปเกี่ยวของกับการแกไขปใญหาใหกับชีวิตและความเป็นอยูจริงของมนุษยแ 
พระพุทธศาสนามุงเนนการสอนความจริงที่เป็นประโยชนแ และสั่งสอนเฉพาะสิ่งที่จะนํามาปฏิบัติให
เป็นประโยชนแในชีวิตจริงได ดวยเหตุนี้พระพุทธองคแ จึงไมทรงสนับสนุน การพยามเขาถึง “สัจจธรรม” 
ดวยวิธีครุนคิด และถกเถียงหาเหตุผลเกี่ยวกับปใญหาทางอภิปรัชญา ซึ่งไมเป็นไปเพ่ือประโยชนแ และ
ดวยเหตุที่พระพุทธศาสนา เกี่ยวของสัมพันธแกับชีวิตจริงของมนุษยแนี้เอง ความเป็น “พุทธธรรม” จึง
ตองอาศัยการพิจารณาคุณคาทางจริยธรรมประกอบดวย๓๙ 

และก็ดวยเหตุที่วา “พุทธธรรม” เป็นธรรมอันยิ่งใหญที่ไดวางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหมนุษยแพน
จากทุกขแและดําเนินไปสูชีวิตอันประเสริฐทั้งในระดับโลกียธรรมและโลกุตรธรรมนี้เอง พุทธธรรมขอ
หนึ่งที่สําคัญที่สุด ในฐานะที่เป็นทางชีวิตอันประเสริฐของทั้งบรรพชิตและคฤหัสถแก็คือ มัชฌิมาปฎิป
ทา ซึ่งเป็นทั้งมรรดา และเป็นพุทธจริยธรรม สําหรับการครองชีวิตของพุทธศาสนิกชนใหตั้งมั่นอยูใน 
“พรหมจรรยแ” หรือ “พรหมจริยะ” ซึ่งหมายถึง ระบบการดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ดัง
ความในพระบาลี วา๔๐ 

...ภิกษุทั้งหลาย เราไมสรรเสริญมิจฉาปฏิปทา (ไมวา) ของคฤหัสถแหรือของบรรพชิต คฤหัสถแ
ก็ตาม บรรพชิตก็ตามปฏิบัติผิดแลว ยอมยังญายธรรมอันเป็นกุศลใหสําเร็จไมได เพราะการ
ปฏิบัติผิดนั้นเป็นเหตุก็มิจฉาปฎิปทาคืออะไร ? คือมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาสมาธิ 
...เรายอมสรรเสริญ สัมมาปฏิปทา (ไมวา) ของคฤหัสถแหรือของบรรพชิต คฤหั สถแก็ตาม 
บรรพชิตก็ตาม ประพฤติชอบแลว ยอมทําญายธรรมอันเป็นกุศลใหสําเร็จได เพราะอาศัยการ
ปฎิบัติถูกเป็นเหตุ ก็สัมมาปฏิปทา คืออะไร ? คือสัมมาทิฎฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ 
พระพุทธพจนแ ขางตนนี้ แสดงถึงมรรค คือ มัชฌิมาปฏิปทา นี้เองวาเป็น “สัมมาปฏิปทา” 

และยังย้ําใหเห็นชัดเจนวา มัชฌิมาปฏิปทา เป็นหลักธรรมที่มุงใหใชปฏิบัติและใหสําเร็จประโยชนแแก
ทั้งบรรชิตและคฤหัสถแ๔๑ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาวไววา มัชฌิมาปฏิปทา เป็นประมวลคําสอนภาคปฏิบัติ คือ 
ระบบ “จริยธรรม” ทั้งหมดของพระพุทธศาสนา มีรายละเอียด ขอบเขต กวางขวาง มากเกินกวาที่จะ
พูดถึงใหครบถวนกระบวนความได แตสามารถที่จะอธิบาย “ทางสายเดียวแตมีองคแประกอบ ๘ อยาง 
“อันเป็นหัวขอสําคัญของ อริยอัฏฐังคิกมัคคแ หรือ อารยอัษฎางคิกมรรค (มรรคาอันประเสริฐ มี
องคแประกอบ ๘ อยาง) ดังนี้ คือ๔๒ 

๑) สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ (Right View) 
๒) สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ (Right Thought) 

                                                           
๓๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม(ฉบับเดิม), (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๔), หนา ๘๗. 
๔๐ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๒๔/๒๕. 
๔๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หนา ๒๒๓. 
๔๒ เรื่องเดียวกัน , หนา ๒๓๕. 



๒๖ 
 

๓) สัมมาวาจา วาจาชอบ (Right Speceh) 
๔) สัมมากัมมันตะ การกระทําชอบ (Right Action) 
๕) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ (Right Livelihood) 
๖) สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ (Right Efford) 
๗) สัมมาสติ ระลึกชอบ (Right Mindfulness) 
๘) สัมมาสมาธิ จิตมั่นชอบ(Right Concentration) 
องคแประกอบทั้ง ๘ นี้ มิใชทางแปดทาง หรือตองกระทําใหสําเร็จเสร็จสิ้นไปทีละขอ หากแต 

เป็นสวนประกอบของทางสายเดียวกัน ที่ตองอาศัยพ่ึงพิงกัน เหมือนเกลียวเชือก ๘ เกลียว ที่รวมกัน
เขาเป็นเสนเชือกเดียว ที่ตองปฏิบัติรวมกันไปโดยตลอด 

ทานพระธรรมปิฎก (ปจจุบัน พระพรหมคุณาภรณแ) ใหอรรถาธิบายในเรื่องนี้วาการศึกษา
พัฒนาองคแธรรมภายใน มัชฌิมาปฏิปทานี้ ก็คือ การพัฒนาของชีวิต หรือพัฒนาการของชีวิตภายใต
กรอบกระบวนการของธรรมชาติ ที่ดําเนินไปตามวิถีแหงมรรค และเมื่อพูดโดยผลรวมแลว ก็กลาวได
วา มรรค นั้น เริ่มดวย ปใญญาและจบลงดวยปใญญา โดยเริ่มที่ สัมมาทิฏฐิ อันเป็นองคแธรรมที่สําคัญ
ที่สุด และเป็นสะพานเชื่อมไปสูพัฒนาการดานอ่ืนๆในระบบการพัฒนาองคแธรรม ที่เทียบไดกับ 
ไตรสิกขา หรือ แบงออกเป็นการศึกษา ๓ สวน คือ ศีล สมาธิ ปใญญา นั้น เทียบกับมรรคไดดังนี้๔๓ 

๑) สัมมาทิฏฐิ 
๒) สัมมาสังกัปปะ ๓ ปใญญา 
๓) สัมมาวาจา 
๔) สัมมากัมมันตะ ๑ ศีล 
๕) สัมมาอาชีวะ 
๖) สัมมาวายามะ 
๗) สัมมาสติ ๒ สมาธิ 
๘) สัมมาสมาธิ 
“ไตรสิกขา” (Threefold Training)นี้สามารถแบงแยกออกเป็นหลักสามสวน คือ๔๔ 
๑) อธิศีลสิกขา คือ การฝึกศึกษาอบรมในดานความประพฤติ ทางกาย วาจา และอาชีพ ใหมี

ชีวิตสุจริตและเก้ือกูล (Training in Higher Morality) 
๒) อธิจิตตสิกขา การฝึกศึกษาอบรม ดานสมาธิ คือการพัฒนาจิตใจใหเขมแข็งไมหวั่นไหวงาย 

(Training in Higher Mentality หรือ Concentration) 
๓) อธิปใญญาสิกขา การฝึกฝนศึกษาพัฒนาในดานปใญญาใหสูงขึ้นไปและใหรูคิดเขาใจ

มองเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริง (Training in Higher Wisdom) 
ดังกลาวแลวในเบื้องตนวา องคแธรรมนี้เริ่มตนดวย “ปใญญาและจบลงที่ปใญญา” ดังนั้นปใญญา 

หรือ ความรูความเขาใจและความเชื่อตามหลักเหตุผล คือ สัมมาทิฎฐิ นั้น จึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ
ที่สุดในการพัฒนาชีวิตและพัฒนาประเทศ และหากจะพิจารณา “ปใญญา” ตามตรรกะที่กลาวมานี้ก็

                                                           
๔๓ เรื่องเดียวกัน , หนา ๒๒๗. 
๔๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๓๐. 



๒๗ 
 

อาจเทียบเคียงไดวา ในระดับจริยธรรมของโลกียธรรม “พุทธเศรษฐศาสตรแ” หรือ “เศรษฐศาสตรแแนว
พุทธ” ถือวา “ปใญญา” และจริยธรรม เป็นปใจจัยสําคัญ สูงสุด และปใญญาเป็นสิ่งที่ตองศึกษา พัฒนา
และเรียนรู เชนเดียวกับจริยธรรม ขอที่นาเป็นหวงก็คือ ปใญญาที่พึงปรารถนานั้นไมสามารถ ที่จะ
พัฒนาไดในกระบวนการศึกษาภาคปกติเพราะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาโลกปใจจุบันไดเนนไปที่
ความเกงและความฉลาด ซึ่งในความเป็นจริง ความเกงและความฉลาดที่ปราศจากปใญญาและ
จริยธรรมนั้นเป็นอันตรายอยางยิ่ง ดวยวา จะคํานึงถึงแตผลประโยชนแฝุายตนเองเป็นหลักสวน 
“ปใญญา” ที่พึงปรารถนานั้น จะตองครบองคแประกอบ หรือไดมาจากสวนประกอบที่สําคัญของ “ไตร 
สิกขา” 

เนื่องจาก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปใญญา ที่กําหนดหมวดหมูเทียบเคียงจากอริยมรรคมี
องคแแปดในมัชฌิมาปฏิปทานั้น จะเป็นปใจจัยสําคัญที่ทําใหมนุษยแมีความเมตตา กรุณา มีความละอาย
ตอบาป มีจิตใจเขมแข็ง แนวแน มีสมาธิ มีความรูเขาใจในสรรพสิ่งที่เป็นไปตามกระบวนการตาม
ธรรมชาติ ไมโลภ ไมเบียดเบียน ทั้งสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ ซึ่งความฉลาด ที่ผลิตไดจากกระแสและ
กระบวนการทางการศึกษาในยุคสมัยใหมนี้ มิใช “ปใญญา” อันเกิดจากการศึกษา – เรียนรูและพัฒนา
ตามหลักพระพุทธศาสนา ดังนั้น “ปใญญา” ในความหมายใน “ไตรสิกขา” จึงเป็นปใจจัยและเครื่องมือ
สําคัญของชีวิต ทั้งในระดับที่จะดําเนินชีวิตไปสูวิถีทางที่ประเสริฐในระดับจริยธรรม และเป็นมรรคาท่ี 
จะนําไปสูความหลุดพนปราศจากทุกขแไป ไดอยางเด็ดขาดในที่สุดดวย 

พิจารณาในแงของศีล ทานพระธรรมปิฎก ไดแสดงทัศนะไววา ตองทําความเขาใจโดยแจม
แจงกอนวา สาระสําคัญของศีล คืออะไร ศีลที่เป็นองคแมรรค ที่จําเป็นจริงๆ สําหรับชีวิตมนุษยแที่ดีงาม
กินขอบเขตกวางขวางเพียงใดจะตองเขาใจวา มรรคที่กลาวนี้ มิใชมรรคา สําหรับพระภิกษุสงฆแเทานั้น 
มิฉะนั้น ศีล จะตองหมายเฉพาะถึงศีล ๒๒๗ หรือ ปาฏิโมกขสังวรศีลเทานั้น จึงตองพึงย้ําไวกอนวา 
ศีลมิใชหมายถึงความประพฤติดีงาม สุจริตกาย และวาจา ใจ เทานั้น หากแตตองหมายถึง อาชีวสุจริต 
ดวย๔๕ 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีในพระบาลีดวยเชนกันวา “…อะไร ชื่อวาศีล…..เจตนาชื่อวาศีล 
เจตสิกชื่อวาศีล ความสํารวม ชื่อวาศีล ความไมลวงละเมิด ชื่อวาศีล…”๔๖ 
ดังนั้นจึงกลาวไดวา ศีล คือ เจตนาที่จะไมลวงละเมิด ระเบียบ กฎเกณฑแ บทบัญญัติ ไม

ละเมิดตอผูอื่น ไมมีเจตนาเบียดเบียนผูอ่ืนรวมทั้งธรรมชาติดวย 
พิจารณาในแงของปใญญา ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน นักเศรษฐศาสตรแแนวพุทธคนสําคัญ

วิเคราะหแเรื่อง “ปใญญา” ไววา 
...เมื่อ “ปใญญา” เป็นปใจจัยที่สําคัญที่สุด ในธรรมหรือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาถาจะประ 
ยุกตแ “ปใญญา” ใหเขากับการผลิตในทางเศรษฐศาสตรแ “ปใญญา” จะตองเป็นปใจจัยการผลิต
ที่สําคัญที่สุดเพียงปใจจัยเดียว นั่นก็คือ การผลิตในพุทธเศรษฐศาสตรแเป็นวิถีแหงปใญญา ซึ่ง
ตางกับเศรษฐศาสตรแกระแสหลัก ในปใจจุบัน ที่เนนทุนเป็นปใจจัยผลิตหลัก (Mode of Pro- 
duction) ผลผลิตที่สําคัญของปใญญาก็คือความสุขหรือการลดความทุกขแใหนอยลง และถา

                                                           
๔๕ พระธรรมปิฎก, เรื่องเดียวกัน หนา ๗๖๗. 
๔๖ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑ / ๓๙ /๖๑. 



๒๘ 
 

หากจะไปสูเปูาหมายสุดทายของปใญญาก็คือ การบรรลุภาวะนิพพาน ซึ่งประกอบดวย ความ
สะอาด เนื่องจากมีศีลที่บริสุทธิ์ ความสงบ อันเกิดจากสมาธิและความสวางจากการเขาใจทุก
สิ่งทุกอยางตามความเป็นจริงตามธรรมชาติ… 
...ดังนั้นเปูาหมายของการผลิตและการบริโภคใน “พุทธเศรษฐศาสตรแ” จึงตองการที่จะทําให
ระบบทั้งระบบดําเนินตอไปในลักษณะที่ยั่งยืน (Sustainable) โดยที่มนุษยแสามารถลดความ
ทุกขแและเขาถึงความสุขในระดับตางๆ โดยมีเปูาหมายสูงสุดอยูที่ พระนิพพาน ซี่งสามารถ
เขาถึงไดดวยปใญญา ดังนั้น จึงตองการการบริโภค เพียงพอประมาณ เพ่ือไมใหเกิดความทุกขแ 
ทรมาน ขณะเดียวกันก็จะตองไม “โลภ” มากเกินไปจนกอ “กิเลส” เพราะทําใหปใญญาไม
เกิด เชนเดียวกัน ประเด็นนี้จึงเป็นหลักของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นความพอประมาณ หรือ
ทางสายกลาง… 
…ซึ่งแนวความคิด เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้น แตกตางกันอยาง 
สิ้นเชิง ในความหมายของการสรางความพึงพอใจสูงสุด (Utility Maximization) ตามกรอบ
ความคิด ของเศรษฐศาสตรแตะวันตก ทั้งนี้ ถาพิจารณาจากมุมมองของ พุทธเศรษฐศาสตรแ 
อัตถประโยชนแ หรือ Utility ในความหมายที่เขาใจงายแบบพุทธ ก็คือ “กิเลส” การเนน อัตถ
ประโยชนแสูงสุดก็คือการเนนใหมีกิเลสมากที่สุดนั่นเอง๔๗ 
ขอวิเคราะหแในเรื่อง การผลิตและการบริโภคโดยเทียบเคียงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งมีลักษณะเป็น เศรษฐศาสตรแแนวพุทธ กับ เศรษฐกิจกระแสโลก ดังกลาว
ขางตนนี้ อนุโลมไดวาสอดคลองเป็นแนวเดียวกัน กับ ทรรศนะของทานพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
ในการวิเคราะหแลัทธิเศรษฐศาสตรแวา ถาจะมุงถึงประโยชนแสุขของมนุษยแชาติอยางแทจริงแลว การ
มองดูแตคุณคาของการผลิตและการบริโภคเทานั้น นาจะเป็นการไมเพียงพอ และไมสมควร หากแต
จะตองมองดู ที่ “การไมผลิตและไมบริโภคดวย” ซึ่งหากจะมองในแงธรรมแลว หากมีบุคคลผูหนึ่งแม
จะมิไดผลิตอะไรในแงเศรษฐกิจแตถาเขาบริโภคทรัพยากรของโลกใหสิ้นเปลืองไปนอยที่สุด และมีชีวิต
ที่เกื้อกูลตอสภาพแวดลอมตามสมควร ก็ยังดีกวาบุคคลอีกผูหนึ่งซึ่งทํางานผลิตสิ่งที่เป็นอันตรายแก
ชีวิตและสังคมเป็นอันมาก พรอมทั้งบริโภคทรัพยากรของโลกสิ้นเปลืองไปอยางมากมาย แตดู
เหมือนวาลัทธิเศรษฐกิจทั้งหลายจะยกยองบุคคลที่ผลิตและบริโภคมาก (ทําลายมาก) ยิ่งกวาบุคคล
แรกท่ีผลิตและบริโภคนอย (ทําลายนอย)๔๘ 

ขอวิเคราะหแนี้ สอดคลองตองกันกับแนวพระราชดําริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยางยิ่ง 
หลักของการ “พออยู” “พอกิน” พอดีและพอเพียงตลอดจนไมโลภไมเบียดเบียนทั้งผูอ่ืน และทรัพยา 
กรธรรมชาตินั้น คือ แนวความคิดหลัก และเป็นพ้ืนฐานหลัก ที่ทรงมีพระราชประสงคแให ประชากร
สวนใหญของประเทศวางแนวชีวิตตามหลักแหงพระพุทธศาสนาไวใหมั่น เพ่ือเป็นภูมิคุมกัน มิใหเกิด

                                                           
๔๗ อภิชัย พันธเสน ศ.ดร., เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง กับการวิเคราะห์ความหมายของนักเศรษฐ 

ศาสตร์, บทความประกอบการสัมมนาเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนา ฯลฯ (ณ โรงแรมแอมบาส
เดอรแซิตี้ จอมเทียน พัทยา , ธันวาคม ๒๕๔๒) หนา ๒๕. 

๔๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘) หนา ๗๘๑. 



๒๙ 
 

ความทุกขแ และสามารถดํารงชีวิต อยูอยางเป็นสุขตามอัตภาพ มีความงดงามและมีสันติสุขไปพรอม ๆ 
กันดวย 

นอกไปจากนี้ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)ยังไดใหอรรถาธิบาย เพ่ิมเติมอีกดวยวา...๔๙ 
…เป็นการยุติธรรมหรือไมที่จะกลาวถึงหนาที่ในการผลิตของคนโดยไมพิจารณาถึงดานบริโภค
วาเขาทําความสิ้นเปลือง แกทรัพยากรมากนอยเพียงใด และการมุงเนนหนาที่ในการผลิตนั้น 
เป็นการเกื้อกูลแกชีวิต และสังคมแทจริงหรือไมการที่เศรษฐศาสตรแสนใจเฉพาะแตสิ่งที่
คํานวณไดเป็นตัวเลขและปริมาณที่เพ่ิมพูนทางวัตถุดวยถือตนวาเป็นจําพวกวิทยาศาสตรแนั้น 
ก็จะตองใหเศรษฐศาสตรแและลัทธิเศรษฐกิจทั้งหลายยอมรับถึงความคับแคบไมเพียงพอและ 
ความไมสมบูรณแของตนดวย… 
พิเคราะหแดูสาระสําคัญ ในบริบทของเศรษฐศาสตรแแนวพุทธ กับเศรษฐกิจพอเพียงอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริเชิงเปรียบเทียบแลว จะเห็นความตองตรงกันในหลักอันเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญ
คือ ความยากจน ขาคแคลน ของคนสวนใหญ คือ “ความทุกขแ” ดังที่มีพระกระแสวา “คนสวนใหญยัง
ยากจนคนแคน” และ เขากําลังปวดหัว ตองไปถึงใหเร็วที่สุด ดังนั้น การแกไขความทุกขแ ดวยการไม
เพ่ิม “กิเลส” คือใหพอสมควรและพอเพียง ดวยความเกื้อกูลกัน จึงเป็นหลักสําคัญ ที่แตกตางไปจาก
เศรษฐกิจกระแสหลัก ที่ไมเนนการแกปใญหาความยากจนและละ “กิเลส”หากแตกลับไปเพ่ิมและเนน 
อรรถประโยชนแสูงสุด อันเป็นสวนเกินเป็นการกระพือกิเลส ใหกําเริบจนการแกไขปใญหาเศรษฐกิจของ
โลกไมเคยไดรับผลสําเร็จที่แทจริงมาจนบัดนี้ 

กลาวสําหรับพุทธธรรม “มัชฌิมาปฏิปทา” อันมีอริยมรรค ๘ ประการเป็นองคแประกอบซึ่งมี
ทั้งในสวนที่เป็นในระดับ โลกุตรและโลกียธรรม ซึ่งมีความหมายกวางขวาง ลุมลึก และมีความละเอียด
ซับซอนอยูเป็นอันมาก ฉะนั้น ควรทําความเขาใจวามิใชความประสงคแของวิทยานิพนธแฉบับนี้ ที่จะ
กลาวถึงในรายละเอียดของสารัตถสําคัญที่ครอบคลุมไวทั้งหมดได หากแตมีความปรารถนาเพียง
เทียบเคียงอริยมรรค บางหัวขอที่เป็นพ้ืนฐาน หรือสอดคลองตองกันกับแนวคิดเศรษฐกิจในระดับ จริ
ยะธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหเห็นเป็นประเด็นชัดเจน เพ่ือที่จะไดมี
การขยายความตอไปใหชัดเจนที่สุดเทานั้น 

กลาวในทายสุดสําหรับหลักธรรม มัชฌิมาปฏิปทา นี้ พระพรหมคุณาภรณแ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได
ใหการยอมรับวาสามารถใชไดกับกิจกรรมและกิจการทุกอยางของมนุษยแเพ่ือใหไดบรรลุถึงความดีงาม
ที่สูงขึ้นไปแตจะตองกระทําดวยความเขาใจในจุดมุงหมายอยางแทจริงจึงจะนับวาเป็นการกระทําดวย
ปใญญาหรือโดยมีสัมมาทิฏฐิและเป็นมัชฌิมาปฏิปทา๕๐ 

กลาวแลวในเบื้องตนวา“ทางสายเดียวแตมีองคแประกอบ ๘ อยาง อันไดแกมัชฌิมาปฏิปทา
นั้น คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ (Right View) ๒. สัมมาสังกัปปะ (Right Thought) อันเป็นองคแธรรมสวนปใญ- 
ญา ๓. สัมมาวาจา (Right Speech) ๔. สัมมากัมมันตะ (Right Action) ๕. สัมมาอาชีวะ (Right Live 

                                                           
๔๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๘๒. 
๕๐ เรื่องเดียวกัน ,หนา ๕๘๔. 



๓๐ 
 

lihood) อันเป็นองคแธรรม สวน ศีล ๖. สัมมาวายามะ (Right Effort) ๗. สัมมาสติ (Right Mind ful 
ness) และ ๘. สัมมาสมาธิ(Right Concentration) อันเป็นองคแธรรมสวน สมาธิ๕๑ 

ดังนั้นตอจากนี้ จะใครขอหยิบยก องคแธรรมในแตละสวนขึ้น พิจารณาวามีสวนเกี่ยวของกับ
ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประการใดบางเพียงลําดับโดยสรุป 
ดังตอไปนี้ 

องค์ธรรมฝ่ายป๎ญญา 
 - สัมมาทิฏฐิ(Right View) 
 - สัมมาสังกัปปะ (Right Thought) 
อริยมรรคทั้ง ๒ ประการโดยเฉพาะอยางยิ่ง สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) นั้นเป็นหัวใจสําคัญ

ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเลยทีเดียว ในพระไตรปิฎก กลาวไววา๕๒ 
……..ภิกษุทั้งหลาย บรรดาองคแมรรคเหลานั้น สัมมาทิฎฐิเป็นตัวนําสัมมาทิฎฐิเป็นตัวนํา
อยางไร ? ดวยสัมมาทิฏฐิ จึงรูจักมิจฉาทิฏฐิ วาเป็นมิจฉาทิฏฐิรูจักสัมมาทิฏฐิวา เป็นสัมมา 
ทิฏฐิ รูจัก มิจฉาสังกัปปะวาเป็นมิจฉาสังกัปปะ รูจักสัมมาสังกัปปะวาเป็นสัมมาสังกัปปะ……
รูจักมิจฉาวาจา…..สัมมาวาจา……มิจฉากัมมันตะ….สัมมากัมมันตะ……ฯลฯ และ 
...เราไมเห็นธรรมอ่ืนแมสักอยาง ซึ่งจะเป็นเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิดไดเกิดขึ้นหรื
อกุศลกรรม ที่เกิดขึ้นแลว เป็นไปเพ่ือความเพ่ิมพูนไพบูลยแเหมือนอยางสัมมาทิฏฐินี้เลย...๕๓ 
อยางไรก็ตาม แมวา สัมมาทิฏฐิ แหงพุทธธรรมจะมีอยู ๒ ระดับทั้งในระดับที่ลุมลึกเป็น 

โลกุตรและสัมมาทิฏฐิในระดับจริยธรรมก็ตาม แตสัมมาทิฏฐิในระดับโลกที่ยังเนื่องในโลกขึ้นตอโลกก็
ยังคงเป็นความรูความเขาใจ ที่มีตอโลกและชีวิตอยางถูกตองตามหลักแหงความดี เศรษฐกิจพอเพียง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ คือ ระบบความคิด ที่มีพ้ืนฐานมาจากความเป็นสัมมาทิฏฐิ ที่พยาม
ชี้ใหเห็น คุณคาแทและคุณคาเทียม ของอัตถประโยชนแ ในระบบเศรษฐกิจกระแสหลักสุดโดงมุงแต
ผลประโยชนแ และละเลยที่จะแกไขความทุกขแอันเนื่องดวยความยากจนของประชาชนสวนใหญของ
ประเทศ 

นักวิชาการชั้นนํา ของประเทศคนหนึ่งกลาววา ทฤษฏีใหมในเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเป็น “สัมมาทฤษฎี” เนื่องเพราะมีมิติทางจริยธรรม และมีองคแความรูทั้ง
มวลของโลกและชีวิตประกอบอยู เป็นหลักสําคัญ๕๔ 

สําหรับองคแธรรม ลําดับที่ ๒ สัมมาสังกัปปะ (ความดําริชอบ) ก็เป็นหลักสําคัญอยูในปรัชญา
และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เชนกัน กลาวคือ เมื่อบุคคลมีสัมมาทิฏฐิ 
สามารถมองเห็นปใญหาและภาระตามความเป็นจริง อันเป็นเหตุผลไดแลว จึงจะมีสัมมาสังกัปปะ คือ 
ดําริ นึกคิด มีทัศนะคติ ที่จะดําเนินการใด ๆ อันไมเป็นการแยง หรือเป็นปฏิปใกษแ ตอแนวทางที่ถูกตอง
ตามความเป็นจริง เชน การไมคิดลงทุน หรือดําเนินการในสิ่งที่มีความโลภ ความเขลา เคลือบฉาบอยู  
                                                           

๕๑ ม.อุ. (ไทย) ๑๔ / ๒๕๔ – ๒๘๐/๑๘๐ – ๑๘๗. 
๕๒ อภิ.วิ. (ไทย) / ๗๘ /๕๗๘ – ๕๗๙ – ๕๘๐. 
๕๓ องฺติก . (ไทย) ๒๐ / ๒๙๙ / ๓๘. 
๕๔ ชัยอนันตแ สมุทรวณิช ศ.ดร. , ทฤษฏีใหม, มิติท่ียิ่งใหญ่ทางความคิด, (สถาบันนโยบายศึกษา, กรุงเทพ, 

๒๕๔๑), หนา ๗. 



๓๑ 
 

โดยไมยอมตระหนักถึงความเป็นจริง ดังนี้เป็นตน 
องคแธรรมฝุาย ศีล 
 - สัมมาวาจา (วาจาชอบ) (Right Speech) 
 - สัมมากัมมันตะ (การกระทําชอบ) (Right Action) 
 - สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) (Right Livelihood) 
องคแประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา อันเป็นมรรคฝุายศีลทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นพ้ืนฐานสําคัญที่

มุงหมายจะใหเป็นหลักแหงวิถีชีวิต ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงทีเดียว กลาวไดวาบริบทของเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นเป็นระบบคิดที่จะตองมีจริยธรรมกํากับกลาวคือความมุงหมายของกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้นจะสมบูรณแไปไมไดเลย หากจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานของคนใน
ชุมชนไมสามารถปลุกเราขึ้นมาได แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ 
ความซื่อสัตยแ ซื่อตรง ไมคดโกง ไมเบียดเบียนแกงแยง หากแตเกื้อกูล และมีเมตตาตอกัน ทั้งในสวน
ชีวิตตอชีวิตและชีวิตกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยทั่วไปอีกดวย 

ตอทรรศนะดังกลาวนี้เห็นสมควรยกพระบาลีในเรื่องการแบงปในจัดสรรทรัพยากรดวยความ
เกื้อกูล มีเมตตา และเป็นธรรม มากลาวอางความวา “...พระผูมีพระภาค ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทัง้หลายพืชของสงฆแที่เพาะปลูกในที่ของบุคคล พึงใหสวนแบงแลวบริโภค พืชของบุคคลที่
เพาะปลูกในพื้นที่ของสงฆแ พึงใหสวนแบงแลวบริโภค…”๕๕ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ใหอรรถาธิบายไวใน พุทธธรรม วา สาระและความมุงหมายใน
พุทธธรรมของ “สัมมาวาจา – สัมมากัมมันตะ – สัมมาอาชีวะ “ อันเป็นมรรคในมัชฌิมาปฏิปทานั้น
มิใชเป็นมรรคาท่ีมุงเนนสําหรับภิกษุสงฆแเทานั้น หากแตกินความกวางขวางครอบคลุมออกไปทั้งระบบ 
“พรหมจรรยแ” และที่จะตองเนนใหเห็นชัดเจนก็คือ ศีล มิใช หมายถึงความประพฤติดีงาม สุจริตทั้ง
ทางกายและวาจาเทานั้น แตหมายถึงอาชีวะสุจริตดวย๕๖ 

ดังนั้น สาระทั้งหมดของศีล ในระดับโลกียธรรม คืออยูที่เจตนา ไดแก ไมคิดลวงละเมิดตอ
ผูอื่น หรือเบียดเบียนผูอ่ืน นอกจากนี้ยังเป็นการสํารวมระวัง คอยปิดกั้นหลีกเวน มิใหความชั่วเกิดขึ้น 
เพ่ือใหสังคมเป็นไปโดยเรียบรอยอยูรวมกันโดยสงบสุข ความโลภ ความเบียดเบียน และการสราง
กิเลส อันเป็นลักษณะจําเพาะของเศรษฐกิจกระแสหลักนั้น อยูตรงกันขามกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจแนวพุทธโดยสิ้นเชิง นอกไปจากนี้ ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ 
ความสมถะพอเพียง และการบริโภคที่ไมมักมากเกินความจําเป็นถือวาเป็น“โภชเนมัตตัญโูบุคคล” 
การไมเบียดเบียน การไมทําลายตามองคแธรรม อันเป็นหมวดศีล ทั้ง ๓ ขอนี้ ยังเป็นคุณลักษณะสําคัญ 
ของการดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่จําเป็นอยางยิ่งอีกดวย๕๗ 

ค. องคแธรรมฝุาย สมาธิ 
 - สัมมาวายามะ (ความพยามชอบ) (Right Effort) 
 - สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) (Right Mindfulness) 

                                                           
๕๕ วิ.ม. (ไทย) / ๕ / ๙๑ / ๑๖๑. 
๕๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หนา ๗๖๗. 
๕๗ อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕ / ๔๙๒ / ๓๗๕. 



๓๒ 
 

 - สัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ) (Right Concentration) 
กลาวเป็นเบื้องตน สําหรับ สัมมาวายามะ (ความพยายามชอบ) นั้น มีพระบาลีกลาวไววา 
...สัมมาวายามะ เป็นไฉน? การระดมความเพียร (วิริยารัมภะ) ทางใจความกาวหนา ความ
บากบั่น ความขะมักขะเมน ความพยายาม ความอุตสาหะความฮึดสู ความเขมแข็ง ความ
มั่นคง ความกาวหนาไมลดละ ความไมทอดทิ้งฉันทะความไมทอดทิ้งธุระการแบกทูนเอาธุระ
ไปวิริยะ วิริยินทรียแ วิริยพละ สัมมาวายามะวิริยสัมโพชฌงคแที่เป็นองคแมรรคนับเนื่องในมรรค 
นเรียกวา สัมมาวายามะ…๕๘ 
ความเพียรพยามชอบนี้นับเป็นปใจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่ง ของการดําเนินการเศรษฐกิจ

พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความเพียรและความไมยอทอ การสรางและกําจัดกุศลกรรมและ
อกุศลกรรมตาง ๆ การเพียรรักษาและเสริมสรางกุศลและการปฏิบัติที่ดีแลวใหคงอยูตลอดไป เป็น
มรรคาไปสูความสําเร็จและชีวิตที่พึงปรารถนา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเนนเรื่อง “ความ
เพียร” วาเป็นสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งยวด ทรงสอนและแนะนําเกษตรกรใหสูชีวิต สูอุปสรรคใหมีความ
เพียรอยูในใจโดยตลอด และไมเพียงแตเกษตรกรเทานั้น สําหรับพสกนิกรโดยทั่วไป ก็ทรงสั่งสอนทั้ง
ทางตรงและทางออม ดังเชนพระราชนิพนธแ “พระมหาชนก” ที่ทรงมีพระประสงคแจะให “ความ
เพียร” เป็นคุณธรรมประจําชีวิตของพสกนิกรชาวไทย โดยทั่วไป เป็นตน๕๙ 

สําหรับ “ สัมมาสติ ” เป็นองคแมรรคขอที่ ๒ ในหมวดสมาธิ หรืออธิจิตสิกขา ในที่นี้ใครขอ
หยิบยกข้ึนพิจารณาโดยเนนในระดับจริยธรรมวา พุทธธรรมนั้น เนนความสําคัญของสติเป็นอยางมาก
ในการปฏิบัติจริยธรรมทุกขั้นตอน ถือเป็นความสําคัญแหงกรอบในการดําเนินชีวิต โดยมีสติกํากับ
ความประพฤติปฏิบัติอยูเสมอที่เรียกวา “อัปปมาท” คือ ความไมประมาท ขาดสติ ระมัดระวังตัวไม
ถลําลงไปในทางเสื่อม ไมปลอยกายปลอยใจไปในกระแสและคานิยมที่ผิดเชนยินดีในความฟุุมเฟือย
ของการอุปโภค-บริโภคในระบบวัตถุนิยม มีความสํานึกในหนาที่ และกระทําการงานดวยความจริงจัง 
ซึ่งองคแธรรมขอนี้ก็สอดคลองตองการกันกับแนวพระราชดําริที่มีอยูเสมอวา“ทําทุกอยางใหมีสติไม 
ประมาทและไมหวั่นไหวกับสิ่งยั่วยุทั้งปวง”๖๐  

มีพระบาลี กลาวถึง สัมมาสติหรือความระลึกชอบ (Mindfulness) ไววา “...เราไมเล็งเห็น
ธรรมอ่ืนแมสักอยางหนึ่ง ที่เป็นเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือใหอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
เสื่อมไปเหมือนความไมประมาทเลย…”๖๑ 

องคแธรรมที่วาดวย สัมมาสติ หรือ ความระลึกชอบและความไมประมาทนี้ ชี้ใหเห็นเป็น
ตัวอยาง ถึงความขาดสติในการดําเนินการทางดานเศรษฐกิจในยุคเศรษฐกิจฟองสบู ที่ทุมเทลงทุนเพ่ือ
การเก็งกําไรโดยการกูยืมเงินทุนทั้งในและนอกประเทศอยางมากเป็นประวัติการณแ มัวเมาในการเสพยแ
และบริโภค “อรรถประโยชนแ” จนเกินตัว ในที่สุดการขาดสติและความประมาทนั้นก็นํามาซึ่งผลลัพทแ 
ที่เป็นวิกฤติเศรษฐกิจรุนแรง ที่แกไขใหฟื้นตัวไดยากยิ่งจนบัดนี้ 

                                                           
๕๘ อภิ.ปุ (ไทย) ๗๙ / ๗๔ / ๒๖๕. 
 ๕๙ พุทธธรรม , อางแลว , หนา ๘๐๕. 
 ๖๐ องฺเอก. (ไทย) ๒๐ / ๕๙ / ๑๑ – ๒๐ / ๖๐ / ๑๑. 
 ๖๑ องฺเอก. (ไทย) ๒๐ / ๑๐๐ / ๒๑. 



๓๓ 
 

กลาวสําหรับ องคแธรรมขอสุดทายในหมวด สมาธิคือ “สัมมาสมาธิ” นั้น แมองคแธรรมขอนี้ จะ
มีความลุมลึกและมีขอบเขตกวางขวางในหลายระดับ แตในที่นี้มีความมุงหมายที่จะใชประโยชนแใน
ชีวิตของผูครองเรือนโดยปกติ เชน สมาธิ เป็นเครื่องสงเสริมประสิทธิภาพในการทํางานและทํากิจทุก
อยาง ทําใหรอบคอบ ไมเลื่อนลอย นอกไปจากนี้ยังเป็นปใจจัยตอเนื่องกับองคแธรรมขออ่ืน ๆ ดวย เชน 
เมื่อมีสมาธิ ก็ยอมมีสติกํากับอยูดวย เป็น “กัมมนียะ” (จิตที่ควรแกการงาน) ดังที่มีในพระบาลี ความ
วา “...สัมมาสมาธิ เป็นไฉน?…..ความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ ความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ 
สมาธิสัมโพชฌงคแ อันเป็นองคแแหงมรรค นับเนื่องในมรรคนี้เรียกวา สัมมาสมาธิ”๖๒ 

กลาวโดยสรุป ทางสายเดียวแตมีองคแประกอบ ๘ อยางคือ “มัชฌิมาปฏิปทา”หรือ“ทางสาย
กลางนั้น” เป็นรากฐานสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยแท ไมวาจะ
พิจารณาในแงใด “ความพออยู – พอกิน พอเพียงและพอด”ี นั้นเป็นปรัชญาการดําเนินชีวิตที่มีความ 
หมายลึกซึ้ง เป็นพระ “ปใญญา” อันเฉียบคมที่ไดพระราชทานไวเพ่ือเป็นแนวทางแกไข และบรรเทา 
ปใญหา อันเนื่องมาจากวิกฤติการณแทางเศรษฐกิจของประเทศ แนวคิดและทฤษฏี ในเรื่องดังกลาวนี้ 
ความจริงไมใชของใหม แตเป็นหลักในการดําเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเป็น
เวลาหลายทศวรรษมาแลว โดยใชหลักพุทธธรรมเป็นกรอบแนวคิด ศ.ดร.อภิชัย พันธเสนไดสรุปไววา 
“...เศรษฐกิจพอเพียงที่เนนความพอประมาณ เนนความพอสมควรนั้น มีรากความคิดมาจากคําสอน
ของพระพุทธเจาในขอที่เรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือรูจักกันทั่วไปวา“ทางสายกลาง” นั่นเอง๖๓ 

ดังนั้น “เศรษฐกิจพอเพียง” (SufficiencyEconomy) ในความหมายของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวที่มีความหมายวา ความพอประมาณ ซื่อตรง ไมโลภ และไมเบียดเบียนผูอ่ืนนั้น จึงเป็น
ตรงกันขามกับ “ตรรก” ของเศรษฐศาสตรแตะวันตกที่มุงเนน “การได” มากกวา “การให” ซึ่งครั้ง
หนึ่งทรงมีรับสั่งวาการ “ขาดทุน” คือ “กําไร” นักเศรษฐศาสาตรแทั่วไปคงไมเห็นดวยและยอมรับไม 
ไดซึ่งนั่นก็ยอมหมายความวา “เศรษฐกิจพอเพียง” มีหลักและปรัชญาที่แตกตางไปจากของโลกตะวัน 
ตกนั่นคือการเป็นเศรษฐกิจที่มีจริยธรรมกํากับ มีความเป็น “มัชฌิมาปฏิปทา” ซึ่งโดยความเป็นจริง
แลว ก็คือหลักธรรมสําคัญแหงพระพุทธศาสนาและเป็นหลักแหงการดํารงอยูของชีวิตทั้งของฆราวาส
และคฤหัสถแใน “พรหมจรรยแ” แหงพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งประเทศถูกบมเพาะ
มานานพรอมกับการเป็นชาติไทยนั่นเอง 

๒.๒.๒ เศรษฐกิจพอเพียงกับหลัก “การพึ่งตนเอง” 
 ดังกลาวแลววาพระพุทธศาสนาคือ ศาสนาแหงปใญญาและการปฏิบัติ ดังนั้นจึงใหความสําคัญ
และเพงเล็งการปฏิบัติทั้งทางกาย และใจเพ่ือการพ่ึงตนเองทุกระดับเป็นอยางมาก  เชนเดียวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนการสงเคราะหแชวยเหลือ เพ่ือใหเกษตรกรสามารถพ่ึ งตนเองได
และยืนอยูบนขาของตนเองได เพ่ือใหมีความแข็งแรงมั่นคงเพียงพอที่จะ “พัฒนาตน” ไปสูระดับที่สูง 
ขึ้นตอไป การพัฒนาตนนี้ยอมหมายถึงการพัฒนาตนทั้งภายนอกและภายใน คือ พ่ึงพาตนเองไดทาง
เศรษฐกิจและมีภูมิคุมกันทางดานจิตใจ ที่จะสามารถฝึกตนใหพนจากหวงโซของกระแสบริโภคนิยม

                                                           
๖๒ อภิ.วิ. (ไทย) ๒/ ๕๘๘ / ๒๖๓. 
๖๓ อภิชัย พันธเสน, ศ.ดร., พุทธเศรษฐศาสตร์, หนา ๕๖๙. 



๓๔ 
 

โดยยึดถือและปฏิบัติตามาหลักศีลธรรมและจริยธรรมตามพ้ืนฐานของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของวัฒนธรรมประจําชาติไทยอยูแลว๖๔ 
 หลักธรรมวาดวยการพ่ึงพาตนเอง หรือ พ่ึงตนเองในพระพุทธศาสนานั้น มีอยูหลายประการ 
เป็นการเฉพาะเชน นาถกรณธรรม ซึ่งประกอบดวยองคแธรรมสําคัญ ๑๐ ขอ วาดวยธรรมอันเป็นการ
สรางที่พ่ึงคุณธรรมอันทําใหตนเป็นที่พึ่งของตนเองไดประกอบดวย 
 ๑) ศีล (ความประพฤติดีงาม, ระเบียบวินัย, อาชีวบริสุทธิ) 

๒) พาหุสัจจะ (การศึกษา – การใฝุหาความรู) 
๓) กัลยาณมิตตตา (คบคนดี มีกัลยาณมิตร, ปรึกษา) 
๔) โสวจัสตา (เป็นคนงาย รับฟใงเหตุผล) 
๕) กิงกรณีเยสุ ทุกขตา (ขวนขวายกิจการ, ทําไดสําเร็จ ฯลฯ) 
๖) ธัมมกามตา (รูรัก, ใครธรรม, รับรู – รับฟใง) 
๗) วิริยารัมภะ (ขยันหมั่นเพียร, ละชั่ว ทําดี, เขมแข็ง) 
๘) สันตุฏฐิ (สันโดษ, พอใจกับสิ่งที่หามาไดโดยชอบ) 
๙) สติ (ความมีสติ, ไมประมาท) 
๑๐) ปใญญา (รูคิด, พิจารณา, เขาใจสรรพสิ่งตามความเป็นจริง)๖๕ 
องคแธรรมอันเป็นการ “สรางที่พ่ึง” นี้ เป็นธรรมมีอุปการะมาก เป็นคุณธรรมอันทําใหตนเป็น

ที่พ่ึงแหงตนยังประโยชนแตนและประโยชนแผูอ่ืนใหสําเร็จและเป็นกําลังหนุนในการบําเพ็ญคุณงามความ
ดีทั้งหลายดวย 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวิเคราะหแเทียบเคียงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ขอนี้
แลว จะเห็นความประสานสอดคลองเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงไมเพียงแตมุง
ประสงคแใหเกษตรกรและในวงที่กวางขวางออกไป คือ ประชาชนทั้งชาติไดพ่ึงพาตนเองไดในทาง
เศรษฐกิจเทานั้น แตยังหมายความคลุมถึงการมีความมั่นคงในการที่จะเป็น “อิสรภาพ”จากการ
ครอบงําของกระแสโลกในเชิงวัตถุนิยมและบริโภคนิยมตาง ๆ ทั้งประชาชนยังสามารถกําหนดความ
เป็นอยูของตนเองดวย สติปใญญา ความพากเพียร ความสันโดษ โดยมีองคแธรรมทางพระพุทธศาสนา
เกื้อหนุนอยูดวย ดังจะเห็นไดจากความในพระราชดํารัส ตอนหนึ่งที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้วา...คนเราถา
พอในความตองการมันก็มีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอยถาประเทศใดมีความคิดอันนี้มี
ความคิดวา ถาทําอะไรตอง พอเพียง หมายความวาพอประมาณซื่อตรง ไมโลภอยางมากเราก็อยูเป็น
สุข…๖๖ 

“การพ่ึงตนเองได” ในกระบวนทัศนแของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นกินความหมาย ถึงการพัฒนา
ทางดานคุณธรรมและจริยธรรมเขาไวดวย การพ่ึงตนเองไดจึงไมไดมีความหมายเฉพาะ การพ่ึงตนเอง

                                                           
๖๔ พระอาจารยแ ชา สุภทฺโท, นอกเหตุเหนือผล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแคุรุสภา ลาดพราว, ๒๕๔๑),

หนา ๒๙. 
๖๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บ.สื่อ

ตะวัน ๒๕๔๕), หนา ๓๒๔. 
๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, พระราชด ารัส พระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันที่ ๔ 

ธันวาคม ๒๕๔๑. 



๓๕ 
 

ไดทางดานวัตถุเทานั้น แตหมายความกวางขวางถึงการควบคุมตนเองใหเป็นอิสระปลอดโปรงจาก
อํานาจของกิเลส และสามารถขมตน ขมใจ ใหเกิดปใญญาในการมีชีวิตอยูอยางมีคุณคารูจักทุกขแ รูเทา
ทันทุกขแและมีความสุขตามอัตภาพไดดวย๖๗ 

กลาวไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเป็นผูริเริ่มในการนํากระบวนทัศนแของการ
พัฒนาเพื่อนําไปสู การพึ่งตนเองมาสูกระบวนการพัฒนาในระยะแรกของไทย โดยเนนที่การชวยเหลือ
เพ่ือใหประชาชนชวยตนเองได โดยมิไดประสงคแท่ีจะใหประชาชนคอย” รับ” แตประการเดียว จนเกิด
ความออนแอ และไมสามารถชวยตนเองไดในที่สุด เหมือนการใหในระบบเอ้ืออาทร ซึ่งเป็นการ
ดําเนินการในลักษณะที่มุงหวังผลทางการเมืองในบางยุคสมัย ซึ่งเป็นการเฉพาะหนาและไมยั่งยืนและ
จะกอปใญหาอันยิ่งใหญไวในภายหนา 

นอกเหนือไปจากหลัก “การพ่ึงตนเอง”ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอิงหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาที่วา ธรรมอันเป็นการสรางที่พ่ึง  (นาถกรณธรรม) นี้แลว ยังมีหลักธรรมอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องดวยการพ่ึงตนเองซึ่งสามารถหยิบยกมากลาวถึงไดอีก เชน ในเรื่องที่พระพุทธศาสนา สอน
ใหบุคคลพึงทําตัวเป็นที่พ่ึงของตน ใหชวยตนเองกอนที่จะไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืน เป็นการ
เตรียม “เหตุ” ประกอบ“เหตุ” ใหดีที่สุดเพื่อใหไดรับ “ผลดี” ที่ปรารถนา เป็นการกําหนดการกระทํา
ที่ดีของตนโดยผานการควบคุมการกระทําและความประพฤติตามหลักธรรม อันเป็นการสรางที่พ่ึง 
ดังกลาวแลว คือ หลักธรรมที่กลาวไววา 

…ตนแลเป็นที่พ่ึงแหงตน คนอื่นใครเลา จะเป็นที่พ่ึงได บุคคลมีตนที่ฝึกดีแลว ยอมไดที่พ่ึงที่ได
โดยยาก๖๘ 
….ความบริสุทธิ์ – ไมบริสุทธิ์ เป็นของจําเพาะตน คนอ่ืนทําใหคนอ่ืนหมดจดไมได๖๙ 
...ดูกอนภิกขุทั้งหลาย พวกเธอจงมีตนเป็นที่พ่ึงเถิด อยามีสิ่งอ่ืนเป็นที่พ่ึงเลยจงมีธรรมเป็นที่
พ่ึงเถิดอยามีสิ่งอื่นเป็นที่พ่ึงเลย๗๐ 
“หลักพ่ึงตนเอง” ดวยการทําความดี ประกอบกับการมีวิริยะในการพ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจ 

(วัตถุ) และดานจิตใจนั้น เป็นพ้ืนฐานที่สําคัญยิ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริโดยแท ดังที่เคยมีพระราชกระแสวา 

...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ําวาเป็นทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ ทําอะไร เพ่ือให 
“เกิดผล”โดยมีเหตุและผลคือ ผลนั้นมาจากเหตุ ถาทําเหตุที่ดีการกระทําก็จะเป็นการกระทําที่ดี และ
ผลของการกระทํานั้นก็จะเป็นการกระทําท่ีดี ดีแปลวา มีประสิทธิผล ดีแปลวามีประโยชนแ ดีแปลวาทํา
ใหมีความสุข...๗๑ 

                                                           
๖๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม , 

๒๕๓๙), หนา 
๖๘ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๖๐/๔๕, ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๖๐/๘๒. 
๖๙ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๖๕/๔๖,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๖๕/๘๔. 
๗๐ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๑๖๕/ ๙๑,ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๖๕/๑๑๑. 
๗๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, พระราชด ารัสพระราชทานเนื่องในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา, ๒๕๔๓ 



๓๖ 
 

ดังนั้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันมีเรื่องการพ่ึงตนเองเป็นหลัก ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดพระราชทานไวนั้น คือ หลักของการกระทําหรือปฏิบัติ เพ่ือสรางเหตุและผล ตามหลักของ
พุทธธรรมนั่นเอง 

หลักการพ่ึงตนเองในการทําความดีนี้ หากจะวิเคราะหแใหกวางขวางยิ่งขึ้นแลวจะเห็น ไดวา 
พุทธธรรม ไดวางกฎเกณฑแใหคนเรา “พ่ึงตนเอง” ดวยการประกอบความดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ใหดีขึ้น (ในทุกดาน) มิไดสอนใหพ่ึงตนเองและเก็บเกี่ยวผลไดจากความคิดและการปฏิบัติที่เป็น 
“มิจฉา” ทั้งปวงเชนเบียดบัง คดโกง เอารัดเอาเปรียบ และโลภ เป็นตน โดยชี้ใหเห็นวา 

ยา ทิ สํ วัปเต พีชํ ตา ทิ สํ ลภเต ผลํ กลฺยาณ การี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปก ํ
…บุคคลหวานพืชเชนใด ยอมไดผลเชนนั้นคนทําดียอมไดดีทําชั่ว… ยอมไดชั่ว๗๒ 
ในหลักการพ่ึงตนเองและการทําความดี เพ่ือใหตนเป็นที่พ่ึงของตนไดนั้น พระไพศาล วิสาโล 

ไดใหอรรถาธิบายไวในพุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมวา การพ่ึงตนเองในระดับของบุคคลนั้นมิใชเป็น
สภาวะที่ตางคนตางอยูหรือตัวใครตัวมันแบบที่เรียกวาปใจเจกนิยม ( Individualism) โดยสรางความ
แปลกแยกจากสังคมแมจะอยูในสังคม ซึ่งในทางพระพุทธศาสนามองวา 

“... ปใจเจกนิยม” ในแงนี้เป็นการหนุนอหังการ มมังการใหกําเริบขึ้นเสริมสราง “ตัวกู – ของ
กู” ใหหนักขอขึ้น แตในทางตรงกันขาม การพ่ึงตนเองนั้นเป็นไปเพ่ือใหบุคคลเชื่อมั่น ในศักย 
ภาพของตนและพัฒนาศักยภาพดังกลาว เพ่ือใหบรรลุถึงความดีงามและความสุขของชีวิต
เทาที่จะกระทําไดโดยมีปใจจัยผูกมัดรัดรึงนอยที่สุดยิ่งเป็นการพ่ึงตนเองในทางธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาดวยแลว ยอมมีความหมายในทางเป็นปฏิปใกษแโดยตรงกับอหังการมนังการ
เลยทีเดียวความดีงาม และความสุขของชีวิตนี้ มิไดวัดจากวัตถุปใจจัยภายนอก คานิยมหรือ
กฎเกณฑแของสังคม หรือโดยเทียบเคียงกับใครอ่ืน หากบุคคลยอมประสบสัมผัสไดจากความ
พึงพอใจในชีวิตและความโปรงเบา เป็นอิสระที่บังเกิดขึ้นกับตนบุคคล ที่พยายามพ่ึงตนเอง
หรือพ่ึงตนเองไดแลว ยอมสัมพันธแกับสังคมภายนอกในลักษณะเกื้อกูลเอ้ือเฟ้ือกัน…”๗๓ 
ซึ่งหลักการพ่ึงตนเองโดยนัยนี้ ตรงกับความหมายของการพ่ึงตนเองได ที่สมบูรณแของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ การเอาตนเป็นที่
พ่ึงแหงตน ทั้งในการพ่ึงตนเองไดทางดานวัตถุหรือทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็สามารถพ่ึงตนเองได
ทางจิตใจ การพ่ึงตนเองใหไดนี้ มีความหมายกวางออกไปถึงการสามารถยืนอยูบนขาตนเองไดอยาง
มั่นคงและสามารถเป็นที่พ่ึงพิงอิงกัน (Inter dependent) กับสมาชิกคนอ่ืนในชุมชน อีกทั้งสามารถ
เกื้อกูลและเป็นมิตรกับธรรมชาติโดยทั้งที่อาศัยพ่ึงพิงธรรมชาติอยางไมทําลาย และเป็นที่พ่ึงของ
ธรรมชาติดวยการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอันเป็นองคแรวมของระบบนิเวศนแดวย
ทรงมีพระราชดํารัสในเรื่องการยืนอยูบนขาของตัวเองวา… 

“...คําวายืนบนขาตนเองนี่บางคนพูดวาชอบกล ใครจะมายืนบนขาคนอื่นคนอื่นมายืนบน 
ขาเรา เราก็โกรธแตตนเองยืนบนขาตนเองก็ตองระวังไมใหหกลมหรือเสียหลักอันนี้เป็นไป 

                                                           
๗๒ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๒๕๖/๒๗๓ ,สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๕๖/๓๗๔. 
๗๓ พระไพศาล วิสาโล, พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร:มูลนิธิโกมล คีมทอง ๒๕๓๓), 

หนา ๒๓. 



๓๗ 
 

ตามความคิด ที่อาจจะเฟ่ืองไปหนอยแตวาเป็นไปตามท่ีเขาเรียกวา “ยืนบนขาของตัวเอง” 
หมายความวา สองขา ของเรานี้ยืนบนพื้นใหอยูได ไมหกลม ไมตองไปขอยืมขา ของคน 
อ่ืนมาใชสําหรับยืน...แตคําวา “พอเพียง” มีความหมายกวางขวาง ยิ่งกวานี้อีกคือ พอเพียงก็
เพียงพอเพียงนี้ก็พอ ดังนั้นคนเราถาพอในความตองการก็มีความ โลภนอย เมื่อมีความโลภ
นอย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ถาทุกประเทศ มีความคิดอันนี้ ไมใชเศรษฐกิจมีความคิดวาทํา
อะไร ตองพอเพียงหมายความวาพอประมาณ ไมสุดโดงไมโลภอยางมากคนเราก็อยูเป็น
สุข…” 
จากพระราชดํารัสนี้จะเห็นไดวาคนเรา ตองพ่ึงตนเองเมื่อพ่ึงตนเองได ก็ไมตองขาดอิสรภาพ

เพราะตองไปพ่ึงพาคนอ่ืน ประดุจขอยืมขาคนอ่ืนมายืน หากเปรียบกับสภาพปใจจุบัน ก็ไมตองตกเป็น
หนี้สินลนพนตัวและอยูภายใตกระแส บริโภคนิยม วัตถุนิยม จนดิ้นไมหลุด การที่จะพ่ึงพาตนเองไดนั้น
ก็อยูในหลักของความพอดี และพอเพียง คือ ไมโลภ เมื่อไมโลภก็จะไมเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ืน
ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอมดวยการตั้งตนอยูในความพอประมาณ มีเหตุผล และประพฤติตน 
ปฏิบัติตนอยูในแนวทางของพระพุทธธรรมนั้น จะนําพาใหชีวิตปลอดทุกขแ มีสันติสุขและมีศักยภาพที่
จะพัฒนาตนเองใหกาวสูงขึ้นไปท้ังทางกายและทางจิต 

ปใจจุบันเป็นที่ตระหนักและทราบกันอยูดีแลววา แนวทางและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย นับแตไดเริ่มพัฒนาประเทศอยางเป็นระบบเป็นตนมา เกือบ ๕ ทศวรรษแลวนั้น ใช
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรแในระบบทุนนิยมสมัยใหมซึ่งมุงเนนการผลิต การบริโภค การลงทุน และการใช
ทรัพยากรขนาดใหญ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและกระตุนการบริโภคอยางไมมีขอบเขตจํากัด ผลจากการ
พัฒนาตามแนวคิดตะวันตกที่ผานมานั้น กอใหเกิดความเสียหายในหลายดานโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ทางดานสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในแงของผลดีจากการพัฒนาตามแนวความคิดนี้ ปรากฏวา 
คนจํานวนนอย(มาก) คือ กลุมทุนผูกขาด ซึ่งมีอํานาจและอิทธิพลทั้งทางเศรษฐกิจ การพาณิชยแ และ
การเมือง ไดรับสวนแบงจากผลประโยชนแมากกวาครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นจํานวนมหาศาล คนสวนใหญของ
ประเทศโดยเฉพาะเกษตรที่ยากจนที่สุดของประเทศ ๒๐ % ไดรับผลจากการพัฒนาไปไมถึง ๑๐ % 
(ดูตารางแสดงความไมเทาเทียมกันของรายไดหนา ๓๒) ดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งไดพระราชทานใหไวเป็นแนวทางเลือกจึงใหความสําคัญแกการ
พ่ึงตนเองและพอเพียงเป็นอยางมาก 

เกี่ยวกับแนวความคิด เรื่องที่เห็นควรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด และปรัชญาการพัฒนา
เศรษฐกิจของโลกตะวันตก ที่ถือวาเป็นแนวคิดสมัยใหมนับแตศตวรรษที่แลวมาวาแทจริงมิใชสิ่งที่
ทันสมัยและกอประโยชนแ อันแทจริงใหกับโลกมนุษยแเลย หากแตเป็นการทําลายทั้งมนุษยแและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสียมากกวาตางหาก สวนแนวคิดและปรัชญาตะวันออกที่วางไว
สําหรับชีวิตและโลกนั้น กลับเป็นปรัชญาที่ทันสมัยและทรงคุณคามากกวา เชน ความคิดในเรื่อง 
“พุทธเศรษฐศาสตรแ” ใน Small is beautiful” ของ อี.เอฟ.ชูมารคเกอรแ ซึ่งมีนัยที่สัมพันธแอยางยิ่งกับ
ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเป็นอยางยิ่ง 

Fritjof Capra นักฟิสิกสแผูหันมาสนใจปรัชญาตะวันออก เคยวิจารณแวา ชีวิตของผูคนในสังคม
อเมริกัน คือ ทํางานหนัก ผลประโยชนแ และการบริโภค เป็นสังคมวัตถุนิยมที่ใหความสําคัญแก
เปูาหมายในเงินตราซึ่งจะตองหาใหไดมากที่สุดเทาที่มนุษยแจะทําได เพ่ือซื้อทุกอยางที่สมมติวาเป็น



๓๘ 
 

มาตรฐานชีวิตที่ดีเชน บาน รถยนตแ เครื่องบํารุงบําเรอความสุข ระบบเศรษฐกิจจะตองผลิตและใช
ทรัพยากรใหมากที่สุด เพ่ือใหมีสินคาปูอน ความตองการที่ไมสิ้นสุดของผูคน ดังนั้นจึงเห็นไดวา คน
อเมริกันยิ่งหาเงินไดมากเทาไร ก็ยิ่งจนลงเทานั้นแทนที่จะร่ํารวยขึ้น เพราะมีแตความกระหายที่จะหา
เงิน และวา 

… การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําลายความงามของธรรมชาติ ดวยอาคารสูงใหญอัปลักษณแ 
กอมลภาวะ ในอากาศ สายน้ําและทะเลสาบ การเรงพัฒนาโดยไมหยุดนี้ คือการ “โจรกรรม” 
และการ “ปลน” ความงามตามธรรมชาติในความรูสึกของผูคน ไปพรอมๆ กับทําลายความ
งามของสภาพแวดลอมดวย๗๔ 
นอกไปจากนี้ Fritjof Capra ยังไดกลาวโดยอางถึง E..F. Schumacher ที่ระบุวา สิ่งที่เป็น

ความจําเป็นที่แทจริงของมนุษยแนั้นควรผลิตดวยวิธีเรียบงาย และมีประสิทธิภาพ ทําอยางงายๆ และ
ไมใหญโต ไมตองลงทุนมากมายมหาศาล จะไดไมเป็นการกระทบกระเทือนและทําลายสิ่งแวดลอม 
และการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นควรเริ่มตนเดินทางอยางถูกตองเสียที ซึ่งแนวทางนี้ตรงกับพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวที่โปรดใหทําสิ่งเล็ก ๆ งาย ๆ และลงทุนนอย๗๕ 

เมื่อพิจารณาถึงหลักเศรษฐกิจกระแสหลัก ซึ่งถือเป็นแนวความคิดที่ทันสมัย จะเห็นไดชัดเจน
วา เศรษฐศาสตรแสมัยใหม มีสมมติฐานวา ความตองการของมนุษยแไมมีที่สิ้นสุดและไมเพียงพอ ดังคํา
กลาวที่วา “นตฺถิ ตณฺหาสมา นที” แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี ดังนั้นจึงเรงระดมสนองความตองการ
ดวยการขยายการผลิต เพ่ือเรงใหคนบริโภคอยางไมมีประมาณ โดยไมคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยูจํากัด 
และหมดสิ้นไปได ทางดานพระพุทธศาสนานั้น แมจะรับวา ตัณหาและความตองการของมนุษยแไม
สิ้นสุดเชนเดียวกันนั้น แตก็เห็นวาตัณหาและความโลภสามารถแกไข ลด ละ และเบาบางลงได โดย
การใชสติปใญญาตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาถือเป็นรากฐาน
และแนวทางท่ีสําคัญดังกลาวแลว 

๒.๒.๓ เศรษฐกิจพอเพียงกับหลัก “สันโดษ” (สันตุฎฐิ) 
หลักพุทธธรมในเรื่องสันโดษ ดูจะเป็นหัวขอธรรมที่ถูกนําไปตีความและอธิบายความหมายให

ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความหมายที่ถูกตองสมบูรณแ สวนใหญแลวมักจะนําไปเทียบกับ
ความหมายของการเฉื่อยชา มักนอย ขาดความกระตือรือลนและขาดวิริยะในการประกอบการทั้งปวง 
ประเทศไทยเราเองแมวารากฐานสําคัญทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต คือ พระพุทธศาสนา แตมีบางครั้งที่
รัฐบาลและผูนําประเทศซึ่งศรัทธาเชื่อมั่นในแนวคิดและปรัชญาตามแนวตะวันตก จะตามกระแสไป
โดยมองขามสิ่งดีมีคุณคาของพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทยไป และเขาใจ
ความหมายของคําวาสันโดษคลาดเคลื่อนจนถึงกับมีมิจฉาทิฐิ วาสันโดษเป็นการทําลายความ
เจริญกาวหนาของประเทศไปเสียอีก ดังที่ครั้งหนึ่งเคยมีสาสแนเป็นทางการ จากหัวหนารัฐบาล ขอใหที่
ประชุมสงฆแ(ที่ประชุมสัมมันตนา (สัมมนา) พระคณาธิการทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน 
๒๕๐๓ ) เลิกสอนหลักธรรมเรื่อง สันโดษ เนื่องจากคําสอนเรื่อง สันโดษ ทําใหคนมักนอย ไมอยากทํา
อะไร ไมอยากไดอะไร ไมจําเป็นตองขวนขวาย เนื่องจากตายแลวก็เอาไปไมไดฯลฯ คําสอนเหลานี้ ไม

                                                           
๗๔ Fritjof Capra Uncommon Wisdom (London, Framingo, 1989) P.220. 
๗๕ Ibid P.232. 



๓๙ 
 

เหมาะสมกับกาลของสมัยปฏิวัติ ซึ่งตองการการพัฒนาและความขวนขวายหาทางกาวหนา (ดังคํามุง
หมายที่สะทอนใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาวา “การปฏิวัติครั้งนี้จะไดผลสําเร็จหรือลมเหลวก็อยู
ที่การพัฒนาเศรษฐกิจนี้เอง”) ดังนั้นจึงสรุปไดวา หลักธรรมเรื่องสันโดษจึงไมเกื้อหนุนตอการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งก็นาเห็นใจและตองยอมรับกันวา ปใญหาอยูที่ฐานความคิด ความรู ความเขาใจ โดยเฉพาะ 
ทิฏฐิ ที่เป็นฐานความคิดท้ังปวง๗๖ 

แนวทางและทฤษฎี การพัฒนาเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีของประเทศไทย ซึ่งเริ่มแต
ทศวรรษแรกของชวงระยะเวลา ๒๕ พุทธศตวรรษ ทําใหเราไดมองเห็นในภายหลังถึงกระบวนทัศนแ
ของการพัฒนาอันเกิดจากมิจฉาทฤษฎีเสียตั้งแตระยะเริ่มตนแลว การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ในชวงระยะ ๕ ทศวรรษที่ผานไป จึงประสบปใญหาและความลมเหลวมากกวาผลดีอยูตลอดมาโดย
ผูคนสวนใหญของประเทศท่ียังยากจน และทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณแตองถูกผลกระทบและ
ตองตกเป็นทุนทางสังคมท่ีสูญเปลามาโดยตลอด 

นอกจากความไมเขาใจถองแทในความหมาย ของความสันโดษตามหลักพุทธธรรมในระดับ
ผูบริหารประเทศแลว การเขาใจผิดที่วา “การมีความสันโดษ” สัมพันธแอยางยิ่งกับความเกียจคราน 
ทอแท และไมเอางาน ยังมีปรากฏอยูในหมูชนและสังคมโดยทั่วไป พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) กลาว
ในเรื่องการพัฒนาและการพัฒนาตนเองวาตอง 

...รูจักสันโดษอยางถูกตอง อยางฉลาดมีจุดหมาย ไมใชสันโดษอยางเลื่อนลอย โดยรูจักพอใจ  
เป็นสุขไดงาย ดวยวัตถุทรัพยแสิน สิ่งเสพ สิ่งบริโภค เทาที่ตนไดตนมี ซึ่งหามาไดดวย ความ
เพียรพยามของตน โดยสุจริตชอบธรรม ไมตองสูญเสียเวลา แรงงานและความคิดไปกับการ
มัวครุนคิด และวุนวายตามหาสิ่งเสพบําเรอตัว แลวเอาเวลาแรงงาน และความคิดที่สงวนไว
ไดนั้นไปทุมเทใหกับการพัฒนาชีวิตของตน ทําสิ่งดีงามทําหนาที่การงาน ทําการสรางสรร 
บําเพ็ญประโยชนแที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่งจะทําใหไดทั้งความสุขระดับเสพสุข อยาง
พอประมาณอีก ทั้งความสุขทางจิตใจที่ประณีตสูงขึ้น ไปจากงานที่สัมฤทธิ์ ทั้งเป็นการไม
ทําลายทรัพยากร และสิ่งแวดลอมดวยการบริโภคมากเกินไป และท้ังการเกื้อกูลแกสงคมไป 
พรอมกัน…๗๗ 
สําหรับองคแธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความสันโดษ และการดํารงชีวิตที่งดงามอีกขอหนึ่งนั้น คือ 

ธรรมอันอํานวยประโยชนแสุขขั้นตน หรือธรรมเพ่ือเป็นไปในประโยชนแปใจจุบันคือ ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัต
ตนิกธรรม หรือ ที่รูจักกันดีวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนแ ซึ่งมีหัวขอสําคัญดังนี้ 

๑) อุฏฐานสัมปทา  การถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียรในการงาน 
๒) อารักขสัมปทา  การถึงพรอมดวยการเก็บรักษาโภคทรัพยแ อันตน 

  ขวนขวายหามาได ดวยความชอบธรรม 
๓) กัลยาณมิตตตา  คบคนดีเป็นมิตรและรูจักกําหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย 
๔) สมชีวิตา   ประมาณความเป็นอยู รูจักกําหนดรายได รายจาย 

                                                           
๗๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแโกมล คีมทอง พิมพแ

ครั้งท่ี ๙, ๒๕๔๖), หนา ๒๔ - ๒๕ – ๒๖. 
๗๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, หนา ๒๔๘. 



๔๐ 
 

เลี้ยงชีวิตแตพอดีมิใหฝืดเคืองหรือฟุุมเฟือย 
 ซึ่งหลักธรรมในหัวขอ ทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมนี้ ก็ไดมีอยูในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกือบทั้งหมด และถือไดวา เป็นพ้ืนฐานของการดํารงชีวิตของ
บุคคล ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท อยางไรก็ดีสําหรับความเขาใจเรื่อง “สันโดษ” และความ 
หมายที่แทจริงในทางพุทธธรรมและในทางโลกนั้น ยังมีความเขาใจไขวเขวอยูมากดังกลาวไวบางแลว
ในเบื้องตน และแมกระท่ังในกระบวนวิธีการพัฒนาสมัยใหม ซึ่งยังเชื่อกันอยูถึง ณ บัดนี้วา การเรงเรา
ใหคนบริโภคมากเพ่ือใหเกิดการผลิตมากจะชวยใหการพัฒนาไดมากและเร็วขึ้น  ดังคํากลาวโฆษณา
ที่วา “เงินตอเงิน” หรือ “เงินหมุนเวียนไป” ดังนี้ เป็นตน กระบวนทัศนแของการพัฒนาโดยกระตุน 
ความตองการบริโภค เพ่ือใหไดตัวเลขความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) นั้นอาจไมประสบผลสํา 
เร็จอยางแทจริง เนื่องจากเป็นแคการพัฒนาเศรษฐกิจ มิใชการพัฒนาประเทศอยางสมบูรณแ การเรา
คานิยมการบริโภคหลายกรณีทําใหเกิดการฟูุงเฟูอ กูหนี้ยืมสิน หนี้สินครัวเรือนและหนี้สาธารณะเพ่ิม
มากขึ้น การกูหนี้เป็นไปเพ่ือการบริโภค โภคทรัพยแที่ไมจําเป็นแกชีวิต ดังที่ประเทศไทยกําลังประสบ
อยูในขณะนี้ นับเป็นการพัฒนาที่ผิดพลาดลมเหลวและจะกอใหเกิดปใญหาวิกฤติยิ่งขึ้นในอนาคต 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาวไวใน “เศรษฐศาสตรแแนวพุทธ” วา 

…สันโดษนั้นเขาใจใหถูกตองก็คือวาการตัดคุณคาเทียมตัดความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน
แตกลับมีความตองการคุณภาพชีวิตซึ่งจะตองหนุนเสริมขึ้นไป ในทางพระพุทธศาสนานั้น
สันโดษจะตองมาคูกับความเพียรเสมอ สันโดษเพ่ืออะไร เพ่ือที่จะไดประหยัดแรงงานและ
เวลาที่จะสูญเสียไปในการปรนเปรอตน แลวเอาแรงงานและเวลานั้นไปใชในการทํางาน 
ปฏิบัติหนาที่เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิต สันโดษมีความหมายอยางนี้…๗๘ 
สําหรับองคแธรรมที่เรียกวาสันโดษ ตามศัพทแในพระบาลีซึ่งขอยกมากลาวไวในที่นี้ มีดังนี้ 
สันโดษ ๓ และ ๑๒ 
คือความยินดี ความพอใจ ความยินดีดวยของของตนซึ่งไดมาดวยเรี่ยวแรงและความเพียรโดย

ชอบธรรม ความยินดีดวยปใจจัย ๔ ตามมีตามไดความรูจักอ่ิมรูจักพอ (Contentment : Satisfaction 
with whatever is one’s own) 

๑) ยถาลาภสันโดษ (ยินดีตามท่ีได, ตามท่ีพึงได ตามที่ตนเองเพียรหามาได ไมกระวนกระวาย
เพราะสิ่งที่ตนไมไดฯลฯ) 

๒) ยถาพลสันโดษ (ยินดีตามกําลัง, เพียงพอแกรางกาย สุขภาพ และวิสัยแหงการใชสอยของ
ตน ไมยินดีอยากไดเกินกําลัง ฯลฯ) 

๓) ยถาสารุปปสันโดษ (ยินดีตามสมควรแกภาวะ ฐานะ แนวทางชีวิต และจุดหมายแหงตน 
ฯลฯ)๗๙ 

สันโดษ ๓ นี้ เป็นไปในปใจจัย ๔ แตละอยางจึงรวมเรียกวา สันโดษ ๑๒ ซึ่งแมจะมุงเนน
เฉพาะบรรพชิตแตคฤหัสถแก็พึงพิจารณาไดตามสมควร 
                                                           

๗๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล คีมทอง, 
๒๕๔๕), หนา ๓๓. 

๗๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์, ฉบับประมวลธรรม (กรุงเทพมหานคร : บ.สื่อ
ตะวันจํากัด , ๒๕๔๕), หนา ๑๐๖. 



๔๑ 
 

เมื่อวิ เคราะหแดูแนวโนมของการพัฒนาของโลกที่มีอยู ในขณะนี้  อุตสาหกรรมนิยม 
(Industrialism)จะเห็นไดวามีการเคลื่อนไหว เพ่ือตอบโตกระแสการเนนอุตสาหกรรมนิยม ในซีกโลก
ตะวันตกเชน ขบวนการ Green Movement และวิถีชีวิตทางเลือกแนวใหม (alternative way of 
life) ประเทศในตะวันตกปใจจุบันนี้ กําลังอ่ิมตัวกับวัตถุนิยมเนื่องจากตระหนักดีวาวัตถุนิยมไมสามารถ
ใหความหมายที่ลึกซึ้งแกชีวิตและความสุขที่แทจริงได ซึ่งทรรศนะนี้สอดคลองกับนักคิดนักปรัชญา
และนักวิชาการทางตะวันตกดังที่ไดกลาวอางไวบาง แลวแตตอนตนตามลําดับแนวความคิดใหม ซึ่ง
ความจริงเป็นรากเหงาและพ้ืนฐานเกาของวัฒนธรรมและปรัชญาตะวันออก) ในการพัฒนาแบบเสรี
นิยมการคา กําลังเป็นกระแสคลื่นใหมนุษยแกลับมาใหความสนใจในเรื่องของจิตและการยกระดับจิต
วิญญาณใหสูงขึ้นดวยศาสนธรรม สําหรับประเทศไทย ซึ่งยังมีคนยากจนอยูมากนั้นการแกไ ขความ
ยากจนไมควรจะพัฒนาทางวัตถุหรือเรื่องเงินเทานั้น เพราะจะทําใหสังคมไทยหลุดเขาสูวงโคจรของ
ลัทธิบริโภคนิยมสุดโดงแบบสังคมตะวันตก และเป็นการยากที่จะแกไขใหกลับสูสังคมที่รมเย็นเป็นสุข 
โดยมีพระพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมและปใญญาอยางเชนในอดีตที่ผานมาไดโดยงาย๘๐ 

อยางไรก็ตามแมจะพยามวิเคราะหแวา “สันโดษ”อาจมีความหมายถึง“ความเป็นปใจเจกนิยม” 
(Individualism) ซึ่งความสันโดษในความหมายหนึ่งอาจหมายถึงการแยกตัวโดดเดี่ยวเห็นแตประ 
โยชนแสวนตน และไมนําพาตอประโยชนแสวนรวมชุมชนและสังคมแตในความหมายที่แทจริงทางพุทธ
ธรรมแลว “สันโดษ” หางไกลจากความเป็น “ปใจเจกนิยม” ในระบบทุนนิยมโดยสิ้นเชิง เนื่องดวยโดย
ที่ลัทธิปใจเจกนิยมในระบบทุนนิยมเสรีนั้น ความสําเร็จในการผลิตและการบริโภคที่ไดมาเฉพาะตน 
อาจเสริมใหเกิด “อหังการ”และ“มมังการ” ซึ่งจะตอยอดเชื้อแหงความโลภและการเบียด เบียนไมมีที่
สิ้นสุด และจะเกิดการแขงขันเพ่ือเอาชนะ คูแขงและจะเรงเราเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติใหหมด
สิ้นเปลืองไปอยางไมมีที่สิ้นสุด ตามทฤษฎีการแขงขัน (Competitiveness) ซ่ึงกําลังเป็นที่นิยมกันใน
สังคมผูบริหารประเทศ และปใญญาชนบางสวนอยูในขณะนี้ ความเป็นปใจเจกนิยมในลักษณะนี้หาได
เกิดผลประโยชนแตอชุมชนในฐานะองคแรวมแตประการใดไมแตเป็นปใจเจกนิยมทุนนิยมเสรีโดยแท ลัทธิ
ปใจเจกนิยมเชื่อวา กิเลสตัณหาของมนุษยแเชน ความเห็นแกตัวเห็นแกได ความอยากมี อยากเป็น 
อยากรวย อยากได และเมื่อไดแลวมีแลว ก็ตองมีใหมากขึ้นไปอีก เป็น “พลังผลักดัน” ใหมนุษยแแกง 
แยงแขงขันกันทํางานเพ่ือพัฒนาตนเอง แทนที่จะเห็นเป็น “ความโลภ” อยางไรก็ดี ลัทธิปใจเจกนิยมนี้
หากมีข้ึนมากเกินสมควรไป จะทําใหมนุษยแเห็นแกตัวมากกวาเห็นแกสวนรวม และทายที่สุดจะนําไปสู
ความขัดแยงและทําลายลางกัน ดังที่มี ปรากฏใหเห็นอยูเป็นปกติในสังคมปใจจุบัน และทายสุดก็จะพา
กันลมสลายในที่สุด ความสันโดษ ตามนัยแหงพุทธธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นแก
ทั้งประโยชนแตนและประโยชนแสวนรวมมากกวาสวนตัว มีการควบคุมกิเลส ตัณหา มิใหแผกวางขยาย
ขอบเขตไปสรางความทุกขแยากใหกับทั้งตนเองและผูอ่ืน รูจักประมาณการบริโภค รูจักอ่ิม รูจักพอ 
ทํางานดวยความขยันขันแข็งและอดทน รูจักรักผูอ่ืน อันจะเป็นแนวทางแหงศานติ สมานฉันทแ และ

                                                           
๘๐ ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ยุทธศาสตร์พระพุทธศาสนากับการพัฒนาประเทศไทย,หนา ๑๔. 



๔๒ 
 

สามารถนําพาประเทศชาติไปสูความสงบรมเย็น และเจริญกาวหนาดวย “สัมมาพัฒนา” สมกับเป็น
ดินแดนแหงพระพุทธศาสนา๘๑ 

อยางไรก็ตามเมื่อกลาวถึงความ“สันโดษ”วาตางจาก“ปใจเจกนิยม” (dividualism) ในความ 
หมายของระบบทุนนิยมเสรีตะวันตก ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจตัวใครตัวมันแลว ก็เห็นเป็นการสมควรที่
จะเนนทําความเขาใจดวยวา ในหลักแหงพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนตองเป็น กัมมวาที และ วิริ
ยวาที คือตองถือหลักแหงการกระทําและหลักแหงความเพียร ตองมีความเพียรในการสรางสรร  ตอง
ฝึกและพัฒนาใหเป็นความอยากทํามากกวาความอยากได ผูที่มีความสุขไดจริงคือ ผูมีฉันทะในการ
ปฏิบัติ มากกวาความอยากได ผูคอยแตจะเสพและบริโภคนั้นเป็นคนออนแอ เพราะไมมีฉันทะในการ
ปฏิบัติ และจะเป็นผูที่ตองพ่ึงพาคนอ่ืนตลอดไป พระพุทธศาสนา ยกยองคุณคาของคุณสมบัติของ
บุคคล ๒ ประการ คือ ๑. ความไมสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย และ ๒. ความเพียรที่ไมยนยอ ดังนั้น 
ความสันโดษจึงตองควบคูอยูกับความเพียรเสมอไป ความเพียรทําใหเกิดความองอาจเขมแข็ง 
พ่ึงตนเองได และไมตองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืน และยังเป็นที่พ่ึงของผูอื่นไดดวย อันเป็นรากฐานของการ 

สรางความเขมแข็งและความม่ันคง ยั่งยืน โดยไมตองอิงกระแสวัตถุนิยมภายนอกนั่นเอง๘๒ 
กลาวโดยสรุประบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งถูกแปรเปลี่ยนจาก “พออยู – พอกิน” และ “การทํามา

หากิน” ในอดีตมาสูระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีแบบตะวันตก ตั้งแตเริ่มทศวรรษที่  ๒๕๐๐ นั้น มีผล 
กระทบตอวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมของคนไทยอยางรุนแรงที่สุด เศรษฐกิจการคาและ
การตลาด (Marketing Economy) ตามระบบทุนนิยมเสรีการละเลยและขาดการ คํานึงถึงคนยากจน
สวนใหญของประเทศ ซึ่งยังชวยตนเองไมได หรือยังไมดีเพียงพอ ทําใหเป็นเศรษฐกิจที่แยกสวน เป็น
เศรษฐกิจที่ไรจิตวิญญาณ เป็นไปดวยความโลภ จึงถือเป็น “มิจฉาเศรษฐกิจ” ปรัชญาเศรษฐกิจพอ 
เพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งมุงเนน หลักการ “ทํากิน” “พอเพียง” และ “สันโดษ” จึงเป็น
สัมมาเศรษฐกิจเนื่องเพราะเกิดจาก สัมมาทฤษฎีที่สามารถโยงสัมพันธแกับองคแประกอบอ่ืนของชีวิต 
เป็นอิทัปปใจยตา ของเหตุและผล ที่สอนใหคนพ่ึงตนเอง (อัตตาหิ อัตตโน นาโถ) มีสันโดษธรรม 
สามัคคีธรรม มีความพอประมาณ มีเหตุผล และไมโลภ อันจะเป็นหนทางเลือกใหประเทศไทยมี
พัฒนาการตอไปได ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักแหงพระพุทธธรรม 

๒.๒.๔ เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมเรื่อง “มัตตัญํุตา” 
“มัตตัญโุตา”เป็นอีกองคแธรรมหนึ่งที่สําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิต ของมนุษยแอยางมีศานติสุข

และยั่งยืน มัตตัญโุตา โดยสรุปมีความหมายถึงความเป็นผูรูจักประมาณ คือ ความพอเหมาะพอดี 
เชน รูจักประมาณในการแสวงหา รูจักประมาณในการใชจายใหพอเหมาะพอควรเป็นตน๘๓ 

นอกไปจากนี้ในหลักแหงพระพุทธธรรม ยังสอนใหบุคคลจัดแบงทรัพยแที่หามาไดไวเป็น
สัดสวน เพ่ือความเหมาะสมในการจับจายและดํารงชีวิตโดยหลักในการรูจักการใชจายและการบริโภค

                                                           
๘๑ ณรงคแ โชควัฒนา, ลัทธิป๎จเจกชนนิยม ; คนไทยจะรับหรือปฎิเสธ, มติชน วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ 

(กรุงเทพมหานคร , ๒๕๔๗), หนา ๖. 
๘๒ พระธรรมปิฎก, ใน พระธรรมปิฎก ประเวศ วะสีเอกวิทย์ ณ ถลาง วัฒนธรรมเสวนา, สํานักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๔), หนา ๙๗. 
๘๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : บ.เอส 

อารแพรินติ้ง แมส โปรดักจํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๙๓. 



๔๓ 
 

ทรัพยแที่หามาไดนั้น เป็นหลักการที่สําคัญ เชนกันในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ดวยวาทรงแนะนําและสั่งสอนเกษตรกรใหรูจักประมาณในการจับจายและการบริโภค 
ดวยการที่ทรงหวงใยในเรื่องการใชจายเกินตัวของเกษตรกร จึงไดแนะใหเกษตรกรทําบัญชีรับ – จาย 
สวนครัวเรือนไวอยางงาย ๆ ทําเพียงเพ่ือใหทราบวา หามาไดเทาใดและจายเกินไปเทาใด มีเหลือ
เทาใด เพ่ือจะไดมีแผนการใชจายเงินลวงหนา บัญชีนี้ใชขีดเอาขางฝาก็ได หากเขียนหนังสือไมได๘๔ 

เรื่องการรูจักประมาณการใชจายนี้เกี่ยวเนื่องสัมพันธแกับการ “พอเพียง” เป็นเรื่องของจิตใจ
และการยับยั้งใจมิใหตกเป็นทาสของวัตถุและสิ่งยั่วเยาความกระหายและความตองการตางๆซึ่ง
เศรษฐกิจระบบการตลาด (Marketing Econonry) ปใจจุบันนี้ สามารถแพรกระจายไปสูครัวเรือนของ
เกษตรกรไดทุกครัวเรือนไมมีขอจํากัด สินคาที่เป็นของฟุุมเฟือยและไมจําเป็นถูกเสนอแนะและยัด
เยียดใหกับเกษตรกรผูยากไร เสมอในการเขาไปสํารวจสภาวะเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งหนึ่ง พบวาในหมูบานแหงหนึ่ง ชาวนามีโทรศัพทแมือถือไวใชเป็นจํานวนมาก
โดยไมมีความจําเป็น แตเป็นไปตามแฟชั่นยุคบริโภคนิยมนั่นเองที่ทําใหทุกคนเกิดความรูสึกวาเป็น
ความจําเป็น (ใหม)ในชีวิต มากกวามีอาหารไวในครัวเรือน หรือมีคาใชจายในการศึกษาสํารองไว
สําหรับบุตรหลาน เป็นตน 

ในเรื่องพฤติกรรมทางเศรษฐกิจนี้เมื่อวิเคราะหแเขากับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแลว จะ
เห็นไดวาทุกเรื่องมีจุดอยูที่ตัวของมนุษยแเองกอน ไมวาจะเป็นการผลิต การบริโภคหรือการวิภาค
แบงปในกระจายรายไดก็ตาม จะเริ่มท่ีตัวบุคคลวาจะตองรูจักประมาณตนกอน การรูจักประมาณ หรือ
การรูจักพอดี (หรือในเศรษฐกิจพอเพียง เรียกวา “ความพอเพียง” หรือ “ความพอประมาณ”) นั้น 
ทางพุทธศาสนาเรียกวา “มัตตัญโุตา” หรือหากเป็นการพอเพียงในการบริโภคอาหารก็เป็นโภชเนมัต 
ตัญโุตา เป็นตน๘๕ 

ในองคแธรรมที่กลาวถึงธรรมอันทําใหเป็นสัตบุรุษ หรือคุณสมบัติของคนดี คือ สัปปุริสธรรม ๗ 
ไดกลาวไวมีดังนี้ 

๑) ธัมมัญํุตา  ความรูหลัก รูจักเหตุ รูกฎเกณฑแเหตุผล  
๒) อัตถัญํุตา  ความรูจักอรรถ, รูความหมาย, รูจักผลรูประโยชนแอันพึงประสงคแ, รูเหตุรูผล  
๓) อัตตัญํุตา  รูจักตน, รูจักฐานะ, ความรู – ความสามารถความถนัด เป็นตน ฯลฯ  
๔) มัตตัญํุตา  ความรูจักประมาณ, ความพอดี, รูจักบริโภคปใจจัย ๔, รูจักเหตุผลการบริ 

โภคทรัพยแ ฯลฯ  
๕) กาลัญํุตา  การรูจักกาล รูจักเวลา อันเหมาะสม, รูจักเวลาที่จะ ตองใชในกาล ทํางาน, 

ตรงเวลา, เป็นเวลา ฯลฯ  
๖) ปริสัญํุตา  รูจักบริษัท, รูจักชุมชน, รูกิริยาที่จะประพฤต ิรูจักที่ประชุมที่ตนรวมอยูฯลฯ  
๗) บุคคลัญํุตา ความรูจักบุคคล, ความแตกตางระหวางบุคคล 

 สัปปุริสธรรม ทั้ง ๗ ดังกลาวขางตนนี้ถือเป็นองคแธรรมสําคัญ สําหรับทั้งบรรพชิตและฆราวาส 
ในการดํารงชีวิตอยูในความดี หรือเป็นคุณเครื่องเกื้อหนุนความดีที่เดียว กลาวเฉพาะในขอ “มัตตัญโุ

                                                           
๘๔ มนูญ มุกขแประดิษฐแ, บันทึกพระราชด าริส่วนตัว, ในการถวายงาน (พ.ศ.๒๕๓๔) 
๘๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์, หนา ๑๙๘. 



๔๔ 
 

ตา “ ความพอดีและความพอประมาณในการบริโภคนั้น มิไดหมายความถึงแตเฉพาะในเรื่องของวัตถุ
หรือปริมาณเทานั้น หากยังจะตองมองลึกลงไปใหถึงคุณคาของสิ่งบริโภคนั้นดวยวาเป็น “คุณคาแท” 
หรือ “คุณคาเทียม” วาบริโภคไปเพ่ืออะไร เพ่ือความอยูรอดของชีวิต หรือเพราะเหตุแหง “ความ
ฟุุมเฟือย” หรือแมแตกับของใชสอยก็ดีจะตองคํานึงถึงวา ใชเพ่ือความจําเป็นอะไร ดังที่พระภิกษุสงฆแ
จะไดรับการสอนในเบื้องแรกให”ปฏิสังขา-โย” (ขาพเจาพิจารณาแลว จึงเสพปใจจัย) โดยพิจารณาให
เห็นคุณคาแทในการบริโภค เชน เสพอาหารเพื่อหลอเลี้ยงชีวิต เพ่ือสุขภาพ ดังนี้เป็นตน การพิจารณา
อยางนี้จะเป็นเหตุใหเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ นอยลง เป็นการมองเห็น
ความสัมพันธแที่ดีระหวางชีวิตกับธรรมชาติ ซึ่งจะกอใหเกิดความรักและไมทําลายธรรมชาติอีกดวย๘๖ 
 สําหรับการบริโภคของพระภิกษุสงฆแนั้นในทางพระพุทธศาสนาไดวางหลักการในการบริโภค
ไว กลาววา 

...ภิกษุชื่อวาเป็นผูรูจักประมาณในโภชนะอยางไร ?ดูกรผูมีอายุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณา
โดยแยบคาย แลวจึงฉันอาหาร ไมฉันเพ่ือเลน ไมฉันเพ่ือมัวเมาไมฉันเพ่ือประดับ ไมฉันเพ่ือ
ตกแตง ยอมฉันเพ่ือการดํารงอยูแหงกายนี้เพ่ือยังกายใหเป็นไป เพ่ือกําจัดความเบียดเบียน 
เพ่ือจะอนุเคราะหแพรหมจรรยแ ดวยความคิดเห็นวาเพราะเหตุที่ฉันอาหารนี้ เราจะกําจัด
เวทนาเกาเสียดวย จะไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้นดวย ความที่กายเป็นไปไดนาน ความไมมีโทษ 
และความอยูสําราญจักมีแกเรา ดูกรผูมีอายุ ภิกษุเป็นผูรู ประมาณในโภชนะอยางนี้แล...๘๗ 
อยางไรก็ตาม ความพอประมาณและความพอดีของบรรพชิต ก็สามารถที่จะนํามาเป็น

แนวทางในการบริโภค ไมวาจะเป็นโภคทรัพยแใด ๆ ของฆราวาสก็ได หากการบริโภค นั้น เป็นไปเพ่ือ
ดุลยภาพของชีวิต คือ จุดที่ความพึงพอใจบรรจบกับคุณภาพของชีวิต และควรจะหมายรวมไปถึง
คุณภาพของแหลงผลิตโภคทรัพยแคือ ระบบนิเวศท้ังมวลดวย 

ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ใหความสําคัญกับการพอประมาณในการบริโภคเป็นอยางมาก และทรงแสดงใหเห็นเป็นตัวอยางของ
ความพอประมาณ ประหยัด มัธยัสตแ ตลอดมาขาราชบริพาร ผูรับใชใกลเบื้องยุคลบาทในงานดานการ
พัฒนา มาเป็นเวลาหลายสิบปี ผูหนึ่งเลาวา ดินสอที่ทรงใชในการทรงงานที่ปใกไวในกระเปาฉลอง
พระองคแดานซาย นั้นจะทรงใชจนกุดและเหลาตอไปไมได จึงจะทิ้ง แสดงถึงความไมฟุุมเฟือย สุลุยสุ
ราย ซึ่งพระองคแทรงประพฤติปฏิบัติมาจนตลอดพระชนมแชีพและทรงแนะนําใหประชาชนโดยเฉพาะ
เกษตรกรใหมีชีวิตอยูอยางประหยัดอดออม และพอประมาณ ซึ่งสงเคราะหแเขาได กับหลักธรรม เรื่อง 
“มัตตัญโุตา” นั่นเอง๘๘ 

อยางไรก็ดี โดยที่จุดของเศรษฐศาสตรแอยูที่การบริโภค พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาว
ไวในเศรษฐศาสตรแชาวพุทธวา…….. 

…เศรษฐศาสตรแของชาวพุทธปรากฏตัวอยูในหลัก ที่เรียกวา“โภชเน มัตตัญโุตา” หลักนี้ม ี

                                                           
๘๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, หนา ๑๙๙. 
๘๗ สํ.สฬา. (บาลี)๑๘/๑๒๐/๙๘-๙๙ ม สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๒๐/๑๔๔. 
๘๘ สุเมธ ตันติเวชกุล ดร., ใต้เบื้องพระยุคลบาท, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแมติชน, ๒๕๔๓), หนา 

๕๒. 



๔๕ 
 

กลาวอยูเสมอแมแตในโอวาทปาติโมกขแที่เราเรียกวา หัวใจของพระพุทธศาสนาก็ระบุไววา “ 
มต.ตญ.โุตา จ ภต.ตส.มิ” ความประมาณ ในการบริโภค รูจักประมาณ คือ รูจักพอดี ความ
พอประมาณ คือความพอดี คําวา มัตตัญโุตา คือ ความรูจักพอดี เป็นหลักสําคัญกระจายอยู
ทั่วไป ในสัปปุริสธรรม ๗ ประการก็มีโดยเฉพาะในหลักการ บริโภคจะมีมัตตัญโุตานี้เขามา
ทันที…๘๙ 
ซึ่งก็หมายความวา มัตตัญโุตา ความรูจักพอดีและพอประมาณในการบริโภคปใญหามีวา 

ความพอดี จะมีอยูแคไหนก็ขึ้นอยูกับความเป็นเหตุเป็นผลของแตละคน แตในกรณีของพระธรรมปิฎก 
(ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาววา ความพอดี “หมายถึงความพอดีที่ใหคุณภาพของชีวิตมาบรรจบกับความพึง
พอใจ ดังขอปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆแจะมีสูตรที่วา “ปฏิสง.ขา โยนิโส ปิณฺฑปาตํ” 
“ เนว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย (มิใชเพ่ือสนุกสนาน ลุมหลง ฟุุมเฟือย) “ยาเทว อิมสฺส กายสฺส แต
บริโภคเพ่ือความสถิตยแดํารงอยู๙๐ 

ความพอดีที่หมายถึง คุณภาพของชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจนั้นเป็นสัมพันธภาพของ
บุคคลตอสถานภาพที่ตนเป็นอยู เป็นการใชปใญญาใหทราบถึงจุดดุลยภาพวาอยูตรงไหน มีปใญญา
ทราบวาการบริโภคปใจจัย ๔ นั้น เป็นไปเพ่ือดํารงชีวิตและดํารงธรรมชาติโดยไมเบียดเบียนกันหรือ
เพราะคุณคาเทียม คือ ความฟูุงเฟูอเหอเหิม เป็นตน 

กลาวสําหรับ องคแธรรมเรื่อง มัตตัญโุตา นี้ จะเห็นไดวาสังคมไทยในปใจจุบันไดละเลยและ
เห็นความสําคัญนอยมาก นับแตที่ระบบเศรษฐกิจไทย เปลี่ยนแปลงการทํามาหากิน ทําเพ่ือกินเพ่ืออยู
มาสูระบบทําเพ่ือขาย (Trade Economy) ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม หลังจากที่ไดมีการพัฒนาประ 
เทศอยางเป็นระบบ แบบแผน เมื่อ ๕ ทศวรรษที่ผานมา การเรงรัดพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัฒนแนั้น
ไดกอใหเกิดผลกระทบตอ วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมของประเทศไทยอยางรุนแรง
ที่สุด ระบบเศรษฐกิจดั้งเดิม ที่เป็นการทํามาหากิน ของคนไทยซึ่งเชื่อมโยงแนบแนน กับชุมชน ภูมิ
สังคม ธรรมชาติสิ่งแวดลอมตองเปลี่ยนแปลงไปจากการพ่ึงตนเองทําเพ่ือกินเพ่ืออยูมาเป็นระบบการ 
คาเสรีที่ตองทําเพ่ือแขงขันกันขายใหไดผลประโยชนแมากที่สุดและเร็วที่สุด  ความโลภนี้เองทําใหตอง
เสียดุลทางเศรษฐกิจ เสียสมดุลทางธรรมชาติ พ่ึงตนเองไมได และทําลายสิ่งแวดลอมลงไปอยางรวด 
เร็ว และยิ่งไปกวานั้น การพัฒนาที่ผานมาในประเทศไทยนั้น ทําใหทอดทิ้งเกษตรกรและเกษตร กรรม
ดั้งเดิม ตลอดจนพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของชีวิตคนไทย และเป็นรากฐานของวัฒนธรรมและ
การพัฒนาชีวิตและสังคมไทยมาชานาน๙๑ 

การทําความเขาใจอยางถูกตองกับคําวา “มัตตัญโุตา”จะตองพิจารณาไปถึงวา ความ
พอประมาณ คือความไมตองการการบริโภคที่เป็นคุณคาเทียมหรือแมแตคุณคาแทก็มิใหบริโภคมาก
จนเกินไป ไมใหน้ําหนักแกความตองการประเภทเสพสิ่งปรนเปรอ แต “ควรจะมีความตองการ
คุณภาพชีวิต” และคนที่มีความเพียงพอในการบริโภคยังตองมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวยกลาว คือ แมจะไม

                                                           
๘๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, พิมพแครั้งที่ ๕ (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล 

คีมทอง, ๒๕๔๕), หนา ๓๗. 
๙๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, หนา ๓๙. 
๙๑ ศ.น.พ.ประเวศ วะสี, พุทธเกษตรกรรมกับศานติสุขของสังคมไทย, หนา๑๓. 



๔๖ 
 

มีฟูุงเฟูอ ฟุุมเฟือย แตมีการบริโภคที่ดี  มีประโยชนแแมจะมีราคาถูก รวมถึงความเป็นอยู ใน
สภาพแวดลอมที่ดีดวย เชนเดียวกับ “สันโดษ” นั่นเอง 

โดยสรุป “มัตตัญโุตา” คือ การรูจักประมาณและพอดีในการบริโภคซึ่งเป็นหลักการสําคัญ
ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริเชนเดียวกัน ที่มุงเนนใหทุกชีวิตมีความ
พอดี และพอเพียงในการบริโภค เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองโดยไมเบียด 
เบียนผูอ่ืน และเป็นการรักษาคุณภาพของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย  ดังจะเห็นไดจากโครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ นั้น นอกจากจะเรียบงาย ประหยัด แลวยังมีหลักที่เรียกวา Envi- 
ronmental Sound Development หรือ หลักการพัฒนาที่คํานึงถึงการไมทําลายสิ่งแวดลอมอีกดวย 

๒.๒.๕ เศรษฐกิจพอเพียงกับหลัก “การไม่เบียดเบียน” 
กลาวแลวในสวนที่วาดวย “มัตตัญโุตา” วา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ นั้น นอกจากจะสอนใหประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรในทองถิ่นชนบท 
ใหมัตตัญโุตาใชหลัก “การพ่ึงตนเอง” หลัก “ความสันโดษ” และการรูจักประมาณในการบริโภคแลว 
ยังเนนถึงเรื่องหลักการพัฒนาที่ไมเป็นการทําลายสภาพแวดลอม (Environmentally Sound Deve 
lopment) การไมทําลายตนเองและผูอ่ืน ซึ่งครอบคลุมอยูในหลัก อหึสา สพ.พ ปาณานํ๙๒ อันไดแก
การไมเบียดเบียนชีวิตทั้งปวง ซึ่งรวมอยูในระบบนิเวศ (Eco – System) ดวย๙๓ 

การไมทําลายและไมเบียดเบียน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหมุงสูวิถีชีวิตที่ดีงาม ทั้ง
ทางกายและทางจิต มีความพอดี – พอเพียง ตลอดจนการใหความสําคัญและเคารพตอคุณภาพของ
ระบบนิเวศ ซึ่งเอ้ือประโยชนแแกชีวิตมนุษยแอันเป็นหลักในพระพุทธธรรมนั้นสอดคลองกับแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริอยางเห็นไดชัด คุณคาทางจริยธรรมและคุณคา
ทางนามธรรมนี้ จะไมเคยเห็นปรากฏในหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรแกระแสหลักนับแตAdam Smith 
เป็นตนมา สิ่งที่นาจะเป็นขอพิจารณาวิเคราะหแ สําหรับหลักพระพุทธธรรมกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่อยูในแนวเดียวกันก็คือ การมุงเนนที่คุณภาพชีวิตและคุณคาของมนุษยแเป็นเบื้องตนและการ
นั้นตองเป็นไปเพื่อการทั้งตนเองและผูอื่น เพ่ือปูทางไปสูเปูาหมายระดับสูงขึ้นไป คือ สัมปรายิกัตถะ  
อันเป็นประโยชนแและคุณคาทางจิตใจ จนถึงปรมัตถแ คือ จุดหมายสูงสุด๙๔ 

ดังกลาวแลวในเบื้องตน งานพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เป็นรากฐานของ
ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะตองสอดคลองกับสภาพความเป็นอยูและระบบนิเวศโดย 
รวมของธรรมชาติ ตลอดจนสภาพทางสังคมของ ชุมชนนั้นๆ ทรงระมัดระวังถึงการไมทําอะไรใหเป็น
การทําลายหรือกอใหเกิดความเสื่อมโทรมหรือผิดปกติขึ้นกับสภาพแวดลอม เป็นอยางยิ่ง ดังเชนเรื่อง
ของการปลูกปุานั้น ก็ทรงหามการปลูกปุาดวยความไมเขาใจ เชน ปอกเปลือกหนาดิน ซึ่งมีคุณคาออก
ทิ้งไป และปลูกพันธุแไมซึ่งไมเหมาะสมกับทองถิ่นและระบบนิเวศในบริเวณนั้น นอกจากตนไมจะตาย

                                                           
๙๒ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๒๗๐/๖๓. 
๙๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, หนา ๔๐. 
๙๔ อ.ง. ปโฺจก . (ไทย), ๒๒๕/๔๓/๖๘–๖๙. 



๔๗ 
 

โดยไมไดประโยชนแอะไรแลวยังเป็นการทําลายสภาพแวดลอมอีกดวย แนวความคิดที่ลึกซึ้งนี้ เป็นที่มา
ของทฤษฎี “ปลูกปุาโดยไมตองปลูก” ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป๙๕ 

นอกไปจากนี้ การเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทุนนิยมเสรีดวยการเรงรัดการผลิตและการ
สงออกนั้น มีผลกระทบตอการใชทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานและสภาพแวดลอมดังไดกลาวแลวเป็น
จํานวนมาก ในชนบท การปลูกพืชเชิงเดียวทําใหมีการเรงผลผลิตดวยการใชปุยและสารเคมีอยาง
ตอเนื่อง ทําใหโครงสรางของทรัพยากรดินและน้ําเสื่อมโทรม และเมื่อดินเสื่อมคุณภาพใชทําการ
เพาะปลูกไมไดอีกตอไป ก็ถูกทิ้งรางและมีการเปิดพ้ืนที่ใหมดวยการบุกรุกปุาที่อุดมสมบูรณแเพ่ือทํากิน
ตอไป อันเป็นการเบียดเบียน และทําลายสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของธรรมชาติอยางรุนแรง ซึ่ง
ตรงกันขามกับเกษตรกรรมในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกษตรกรทํากินเพ่ือตนเองและเพ่ือขายใน
ชุมชนนั้น กลับมีการอนุรักษแมากและเบียดเบียนธรรมชาตินอย เพราะผลิต “พอเพียง” ไมโลภมาก ไม
ทําลายมาก และกิจกรรมที่ทําในระดับที่ไมกวางขวางใหญโตมากนัก กลับเป็นการหมุนเวียนให
คุณภาพสิ่งแวดลอมดีขึ้นโดยธรรมชาติ และมีการปรับฟ้ืนฟูปรับตัวเองไดโดยธรรมชาติอีกดวย การ
ผลิตดวยวิธีธรรมชาติ และไมใชเทคโนโลยีสูงมากนักในระบบเศรษฐกิจพอเพียง จะชวยใหเกษตรกร
สามารถพ่ึงตนเองได โดยไมตองกูหนี้ยืมสิน เพ่ือลงทุนมากทางดานกิจกรรมการเกษตร การผลิตและ
การบริโภคก็จะมีแนวทางที่ไมเป็นการทําลายทรัพยากร และกอใหเกิดของเสียมากเกินไป เป็นการ
สรางดุลยภาพระหวางชีวิตกับธรรมชาติ ที่จะเกื้อกูลตอกันและอยูรวมกันดวยความศานติ 

ความจริงเรื่องการละเมิดเบียดเบียนทั้งตอตนเอง ผูอ่ืน และธรรมชาตินั้น ก็มีอยูในหลักพุทธ
ธรรมโดยทั่วไปแลว เชน ศีล ๕ ศีล ๘ และศีล ๑๐ อันเป็นศีลขั้นพ้ืนฐานสําหรับฆราวาสหรือผูครอง
เรือนโดยทั่วหลาย และศีลนั้นก็มิไดหมายความเพียง ความประพฤติดีงาม กายและวาจาสุจริตเทานั้น 
หากยังหมายถึงอาชีวะสุจริตดวย๙๖ การประกอบสัมมาชีพ ดวยการไมเบียดเบียนชีวิตและธรรมชาติ 
ถือเป็นการอาชีวสุจริตตามแนวพุทธธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางหนึ่งดวยในเรื่องของ
ศีลอันเป็นสิกขาขั้นต่ําสุด แตมีขอบเขตมากและแบงไดเป็นหลายระดับนั้น พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺ
โต) ไดกลาวไวในพุทธธรรม วา 

…ศีลครอบคลุมถึงการแสดงออก และการบังคับควบคุมตนเอง ดานภายนอกทั้งหมด
ความสัมพันธแกับสภาพแวดลอมทั้งทางสังคมและธรรมชาติเกณฑแอยางต่ําสุดของศีลคือไม
เบียดเบียน ผูอ่ืน (เชนเดียวกับการไมเบียดเบียนตนเองดวย) ไมทําลายสภาพแวดลอมทาง
สังคมที่เกื้อกูลแกชีวิตที่ดีงาม หรือเกื้อกูลแกมรรคนั้น ตอจากนั้นไดแกการฝึกฝนทางวินัย 
เพ่ือความดีงามยิ่งขึ้นไป ใหสามารถกวานั้นก็กาวไปถึงการทําการตางๆ ที่เกื้อกูลแกผูอ่ืน ชวย
เสริมสรางจัดสรรสภาพแวดลอม ซึ่งปิดกั้นโอกาสแหงความชั่วรายเพ่ิมพูนโอกาสแหงการ 
ดําเนินชีวิต และการปฏิบัติกิจเพ่ือความดีงามหรือคุณคายิ่ง ๆ ขึ้นไป…๙๗ 
๒.๒.๖ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยท่ัวไป 

                                                           
๙๕ มนูญ มุกขแประดิษฐแ, ประทีปแห่งแผ่นดิน, พิมพแครั้งท่ี ๓ ,(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแเทวนตี้ เซ็นจู-

รี่, ๒๕๓๖), หนา ๙๘. 
๙๖ Danai Chanchochai ,Dhamma Moments, (Bangkok, DMG,books 2003), P.86. 
๙๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, ฉบับปรับปรุงและขยายความ, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๙๑๕. 



๔๘ 
 

โดยที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีความเกี่ยวพันกับการดําเนิน
ชีวิตของบุคคลและสังคมทุกระดับ ทั้งประเทศ มิใชเฉพาะจะเกี่ยวของแตภาคเกษตรกรรมในชนบท
เทานั้น และโดยที่ไดทรงยึดถือหลักพุทธธรรมเป็นแนวทางดําเนินการพัฒนามาโดยตลอด ดังนั้น
แนวทางการดํารงชีวิต ของประชาชนในทุกระดับชั้นที่ไดทรงพระราชทานไวนั้น จึงสอดคลองกับ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเกือบทั้งสิ้น เริ่มจากหลักการใหญของการดํารงชีพเป็นปฐม คือ การให
ปฏิบัติตนอยูในหลัก การเดินสายกลาง หรือ หลักมัชฌิมาปฏิปทา ในพระพุทธศาสนา ซึ่งหลักการนี้ได
ถูกนํามาใชเป็นหลัก ในการพัฒนาประเทศโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๙ ได
นอมนําไปเป็นปรัชญาหลักในการกําหนดแผนพัฒนาฯ ของชาติดวยแลว นอกไปจากนี้หลักพุทธธรรม
ที่สําคัญเรื่องอ่ืน เชน ความสันโดษ มัตตัญโุตา การพ่ึงตนเอง และการไมเบียดเบียน ก็ลวนแลวแต
สอดคลองและตรงกับแนวพระราชดําริ ตาง ๆ ที่ไดพระราชทานไวทั้งสิ้น ดังไดกลาวมาแลวในแตละ
หัวขอตามลําดับ 

อยางไรก็ดี ยังมีขอธรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริอยูอีกมาก เชน ความขยันหมั่นเพียร ความไมโลภ การแบงปในและการให และการรูรัก
สามัคคี ฯลฯ ดังนั้นในบทยอยนี้จะไดกลาวรวมและวิเคราะหแถึงหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยทั่วไป ใหครอบคลุม พอสังเขป
ตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้ 

ก. ความขยันหม่ันเพียร (วิริยะ) 
ความขยันหมั่นเพียร เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานที่สําคัญอยางยิ่ง ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ใชกับประชาชนทั้งชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรผูทําเกษตร “ทฤษฎีใหม”ซึ่งเป็นกระบวนวิธีหนึ่ง
ของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากตองมีความมานะ บากบั่น หมั่นเพียร เป็นประการแรก ในการเพาะ 
ปลูกพืชหลายอยางหมุนเวียนกันไปเพ่ือใหพ่ึงตนเองได และมีพอกิน ความขยันหมั่นเพียรนี้เป็นกุญแจ
สําคัญในการที่จะนําชีวิตใหอยูรอดและนําพาไปสูอนาคตที่ดีขึ้นได และไมเพียงแตเกษตรกรที่ทํางาน
เกษตรกรรมเทานั้น หากแต “ความเพียร”นี้ คือ สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงแนะนําให
พสกนิกรชาวไทยทั้งมวลนอมนําไปปฏิบัติ ดังเชนในพระราชนิพนธแ เรื่องพระมหาชนก เป็นตน ในหลัก
พุทธธรรม ไดกลาวถึง “ความเพียร” ไวหลายประการดวยกันแตที่รวมถึงหลักในการดํารงชีวิตที่จํา 
เป็นอื่นๆ ดวยก็มีเชนในหลักคําสอนเรื่อง ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ คือ 

๑) อุฏฐานสัมปทา การถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียร  
๒) อารักขสัมปทา การถึงพรอมดวยการเก็บรักษาทรัพยแ  
๓) กัลยาณมิตตตา รูจักสมาคมคบหากับคนดี  
๔) สมชีวิตา รูจักจับจายใชสอยเพียงพอประมาณ๙๘ 
ดังกลาวแลวในบทที่วาดวย “สันโดษ” และนอกไปจากนี้ยังมีในองคแธรรมวาดวย ปธาน คือ 

ความเพียรชอบที่เป็นสัมมาวายามะ มี ๔ อยางคือ 
๑) สังวรปธาน เพียรระวังบาปกุศลที่ยังไมเกิดมิใหเกิด  
๒) ปหานปธาน เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลว  

                                                           
๙๘ อฺงฺอฏฺฐก. , ๒๓/๑๔๕/๒๙๔. 



๔๙ 
 

๓) ภาวนาปธาน เพียรเจริญทํากุศลธรรมใหเกิดข้ึน  
๔) อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดแลวไมใหเสื่อม เป็นตน 
นอกไปจากนี้ พุทธธรรม ยังไดกลาวไวในสวนหมวดธรรมที่เรียกวา พละ ๕ หมายความถึง

พลังที่จะทําใหเกิดความมั่นคงปราศจากความเกียจคราน และความประมาทในการทํากิจการงานมี
ดังนี้ 

๑) สัทธา ความเชื่อ  
๒) วิริยะ ความเพียร  
๓) สติ ความระลึกได  
๔) สมาธิ ความตั้งจิตมั่น และ  
๕) ป๎ญญา ความรูทั่วชัด๙๙ 
ข. ทานและการให้ (ทาน ) 
ทานและการให เป็นคุณธรรมและขอปฏิบัติที่พึงประสงคแในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่

สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง เนื่องจากทานและการใหตลอดจนการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผซึ่งกันและกันนั้น เป็น
คุณธรรมที่เคียงคูขนานไปกับการไมโลภ ไมเบียดเบียน และการไมแขงขันชิงดีกัน หลักของทานและ
การใหปในนั้น เป็นหลักการดํารงชีวิตที่ทรงแนะนําสั่งสอนใหประชาชนปฏิบัติอยูเสมอ ซึ่งตรงกับ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาอีกเชนกัน ในเรื่องของการใหทานนั้น ทรงปฏิบัติใหเห็นเป็นตัวอยาง ทั้ง
ในการให อามิสทาน และ ธรรมทาน (การใหความรู – แนะนําสั่งสอน) ทั้งในเรื่องของปาฏิบุคคลิก
ทาน (การใหจําเพาะกลุมบุคคล) และสังฆทาน (การใหแกสวนรวม) ซึ่งทรงปฏิบัติมาอยางมากตลอด
พระชนมแชีพ ดังเป็นที่ประจักษแกันทั่วไปแลว 

หลักของทานและการใหนี้มีอยูดวยเชนกัน ในองคแธรรมขอที่วาดวยบุญกริยาวัตถุ ในหมวด 
๓ คือ 

๑. ทานมัย การทําบุญดวยการให  
๒. ศีลมัย ทําบุญดวยการรักษาศีล และ  
๓. ภาวนามัย ทําบุญดวยการเจริญภาวนา 

และในหมวด ๑๐ คือ 
 ๑. ทานมัย  

๒. ศีลมัย  
๓. ภาวนามัย  
๔. อปจายนามัย (การประพฤติออนนอม)  
๕. เวยยาวัจมัย (ขวนขวายรับใช)  
๖. ป๎ตติทานมัย (เฉลี่ยสวนความดีใหผูอ่ืน)  
๗. ป๎ตตานโมทนามัย (ยินดีในความดีของผูอื่น)  
๘. ธัมมัสเสวนามัย (ดวยการฟใงธรรม)  
๙. ธัมมเทศนามัย (การสั่งสอนธรรม) และ  

                                                           
๙๙ พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หนา ๘๗. 



๕๐ 
 

๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์ (การทําความเห็นใหตรง) 
ค. ความไม่โลภและความไม่ประมาท (อโลภะและอัปปมาทะ) 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวนั้น

เป็นที่ทราบกันดีวา มุงหมายเพ่ือใหประชาชนในชาติมีความพอเพียงในการดํารงชีวิต ความพอเพียง 
หมายถึงความพอดีและความเป็นเหตุผล และตอง “ไมโลภ” เป็นอยางมาก เศรษฐกิจพอเพียง หรือ
การดําเนินชีวิตอยางมีดุลยภาพ และเป็นทางสายกลางนั้น นอกจากจะหลีกเลี่ยงเรื่องความเป็นวัตถุ
นิยมแลว ยังสอนใหทุกคนมีภูมิคุมกัน กระแสความโลภและบริโภคนิยมและตองตั้งตนอยูในความ ไม
ประมาทดวย 

องคแธรรมในพระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับ “การไมโลภ” มีอยูใน กุศลมูล ๓ หรือรากเหงาของกุ- 
ศลและกากรทําความดีคือ 

๑) อโลภะ (ความไมโลภ ความคิดเผื่อแผ เจือจาน , จาคะ)  
๒) อโทสะ (ความไมคิดปทุษราย และมีเมตตา)  
๓) อโมหะ (ความไมหลง, ปใญญา) 
ซึ่งตรงขามกับอกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และในกรรม ๒ ซึ่งระบุถึง อกุศลกรรม 

และ กุศลกรรม อกุศลกรรม คือ การกระทําอันไมดี ไมฉลาด ไมเกิดจากปใญญา คือ การกระทําที่เกิด
จาก โลภะ โทสะ โมหะ เป็นตน 

ในเรื่องของความไมประมาทหรืออัปปะมาทะนี้  ก็เป็นสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ไดพระราชทานไว สําหรับประชาชนทุกคน คือ ใหลวงรูถึงสถานภาพและสถาน 
การณแแวดลอมของทุกคนอยูเสมอจะไดไมถลําไปดวยความโลภ หรือ ความรูเทาไมถึงการณแ กลาวอีก
นัยหนึ่งก็คือ การรูเทาทันสถานการณแ มีสติและรูถึงความเสี่ยงภัยที่อาจจะบังเกิดมีขึ้นอันเป็นการสราง
ความปลอดภัยใหกับตนเอง และความปลอดภัยใหกับสังคม เป็นตาขายแหงความปลอดภัยทางสังคม 
(Social Safety Net) สวนหนึ่งดวยการรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง และการไมหลงกระแสนี้ในปรัชญา
นําของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ ซึ่งนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
เป็นแนวทางนั้น ก็ไดระบุวา 

“...ในการพัฒนาประเทศจะยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานําทางให
การพัฒนายึดทางสายกลางอยูบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี และความพอประมาณ อยาง
มีเหตุผล นําไปสูสังคมที่มีคุณภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถพ่ึงตนเอง  
มีภูมิคุมกันและรูเทาทันโลก”๑๐๐ 
ซึ่งก็เทากับวา การระมัดระวังตัวและตั้งตนอยูในความไมประมาทมีสติและมีความพอดีนั่นเอง

ในหลักของพระพุทธศาสนานั้นกลาวถึง อัปปมาทะ วาเป็นความไมประมาท หรือ ความมีสติหรือ
ความเพียรที่มีสติ การดําเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกํากับความประพฤติและการกระทําทุกอยาง 
การระมัดระวังตัวไมยอมถลําลงไปในความเสื่อมรอบคอบดังพุทธวจนะวา 

                                                           
๑๐๐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี ๙, (๒๕๔๕ - ๒๕๔๙), (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๔), หนา ง. 



๕๑ 
 

…ธรรมเอก ที่มีอุปการะมาก เพื่อการเกิดขึ้นแหง อารยอัษฏางคิกมรรค ก็คือ “ความถึงพรอม
ดวยความไมประมาท” 
…เราไมเล็งเห็นธรรมอ่ืน แมสักขอหนึ่งซึ่งเป็นเหตุ ใหอารยอัษฏางคิกมรรคที่ยังไมเกิด ก็
เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลว ก็เจริญบริบูรณแ เหมือนอยางความถึงพรอมดวยความไมประมาทนี้
เลย”๑๐๑ 
ซึ่งองคแธรรม ขอนี้ เป็นหลักสําคัญอยูในความไมประมาท ความมีสติรูเทาทันเหตุการณแใน 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง 
ง. หลักความรู้รักสามัคคี (สามัคคีธรรม) 
เรื่องของความรูรักสามัคคีและความมีเมตตา นั้นปรากฏอยูในองคแธรรมทาง พระพุทธศาสนา

วาดวยเรื่อง ทิศที่ ๖ ที่สอนใหมีสามัคคีธรรมดังคําสอนในเรื่องทิศที่ ๖ สําหรับบุคคล พึงประพฤติเพ่ือ
สามัคคีธรรม คือ 

๑) ทาน การใหปใน  
๒) ปิยะวาจา พูดอยางรักกัน  
๓) อัตถจริยา ทําประโยชนแแกเขา  
๔) สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน  
๕) อวิสังวาทนตา พูดจาไมคลาดความจริง๑๐๒ 
องคแธรรมขอนี้ สามารถเป็นหลักการยึดเหนี่ยวน้ําใจคน และประสานหมูชนไวในความสามัคคี

อันเป็นหลักธรรมที่จําเป็นสําหรับคนทั่วไปและสอดคลองกับหลักรูรักสามัคคีของ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวนั่นเอง 

นอกไปจากนี้ ยังมีองคแธรรมอันเกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ ที่จะสนับสนุนใหหลัก “รูรัก สามัคคี” ในปรัช 
-ญาเศรษฐกิจพอเพียง” ดําเนินไปไดดวยดีก็มีอีกอาทิ เชน องคแธรรมใน ทศพิธราชธรรม ราชสังคห
วัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ และหลักธรรมอ่ืน ๆ ที่สอนใหมีความสามัคคี พรอมเพรียงในหมูคณะ เชน 
หลักลิจฉวีอปริหานิยธรรม ๗ ประการ เป็นตน 
 ตามที่ไดวิเคราะหแ เทียบเคียงปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาโดยลําดับโดยไดกลาวถึงทั้งองคแรวม ในหลักพุทธธรรม 
และแยกอธิบายในแตละสวนของขอธรรมหลักในแตละหัวขอสําคัญตลอดจนหลักธรรมโดยทั่วไปวา มี
ความสัมพันธแและสอดคลองตองกันอยางไร โดยผูวิเคราะหแไดพยามชี้ใหเห็นวา ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นได นอมนําเอาหลักพุทธธรรมในเรื่อง “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือ การเดินสายกลาง มาเป็น
หลักพ้ืนฐานโดยมุงเนนใหประชาชนในชาติ ดํารงอยูในความพอเพียงทั้งในการบริโภค และการดําเนิน
ชีวิต อีกทั้งยังมีความซื่อสัตยแมีความอดทน ขยันหมั่นเพียร มีความเป็นอิสระ และมีความมั่นคงใน
จิตใจ ไมตกไปสูกระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยมไดโดยงาย ใหลด ละ เลิก ความโลภและการ
เบียดเบียน ใหรูจักมัธยัสถแ อดออม ไมเอารัด เอาเปรียบรูจักเมตตาและการให ตลอดจนใหประสาน
ประโยชนแระหวางตนกับผูอ่ืนและสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม โดยไมเป็นการทําลายอีกดวย หลักการ

                                                           
๑๐๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หนา ๕๘. 
๑๐๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หนา ๖๓๕. 



๕๒ 
 

เหลานี้ มีปรากฏอยูในพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมและสังคมไทยมา
นานนับเป็นพันปีทั้งสิ้น 
 นอกไปจากนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยังมิไดมีความหมาย
เพียงเป็นทางเลือกใหม ของการพัฒนาในระบบทุนนิยมสุดโตง ซึ่ งไมเคยปรากฏผลลัพธแเป็นความ
ผาสุกที่แทจริงของสังคม หรือวิธีการไขปใญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเพ่ิงจะประสบมา
เทานั้น หากแตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ยังกินความหมายลุมลึกและผูกพัน สอดประสานกับหลัก
พระพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาในเรื่อง “ทางสายกลาง” และ ขอธรรมที่สําคัญอ่ืน ๆ อันเกี่ยวกับ 
ปรัชญา และแนวคิดในการดํารงชีวิตของผูคนชุมชนและสังคมไทยในอุดมการณแ นั่นคือ พุทธวิถีแหง
ความมีชีวิตอันประเสริฐ และพรอมจะพัฒนาใหสูงขึ้นทั้งทางดานกายและดานจิตใจ อันควรจะเป็น
จุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนิกชนอีกดวย 
 
๒.๓ วัฒนธรรมชาวอีสานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 ภาคอีสานมีพ้ืนที่กวางใหญ พ้ืนที่ราบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักมีทะเลสาบรูปแอกเป็น
จํานวนมาก แตทะเลสาบเหลานี้จะมีน้ําเฉพาะฤดูฝนเทานั้น เมื่อถึงฤดูรอนน้ําก็จะเหือดแหงไปหมด 
เพราะดินสวนใหญ เป็นดินทรายไมอุมน้ํา น้ําจึงซึมผานไดเร็ว ภาคนี้จึงมีปใญหาเรื่องการขาดแคลนน้ํา 
และดินขาดความอุดม สมบูรณแ ทําใหพ้ืนที่บางแหงไมสามารถใชประโยชนแในการเกษตรไดอยางเต็มที่ 
ดวยที่มีความแหงแลง ขาด แคลนน้ํา ทําใหเกิดความเชื่อ และประเพณีเกี่ยวของกับการขอฝน เชน 
งานบุญบั้งไฟ ซึ่งถือวาเป็นเทศกาล สําคัญ หรือดวยเหตุผลจากความสัมพันธแทางประวัติศาสตรแ ทําให
มีกลุมคนหลายกลุมอพยพเขามาจากดิน แดนใกลเคียง มีการสรางสรรคแวัฒนธรรมของกลุมขึ้น เชน 
การพูดภาษาอีสาน ภาษาเขมร ภาษาสวย การ แสดงหมอลํา การรองกันตรึม เป็นตน 
 ๒.๓.๑ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกิน 
 อาหารหลักของชาวอีสาน คือ ขาวเหนี่ยว เชนเดียวกับชาวเหนือ สิ่งของเครื่องใชเกี่ยวกับการ
ทําและเก็บ อาหารจึงเหมือนกัน สวนอาหารจานหลักเกี่ยวกับขาวเหนี่ยว คือ ปลาร า ซึ่งเป็นปลาที่
นํามาหมักกับเกลือ และรําหรือขาวคั่ว นํามาปรุงเป็นอาหารประเภทตางๆ เชนน้ําพริกปลารา หรือ
น้ําปลารามาเป็นเครื่องปรุงรสแทนน้ํา ปลาในอาหารชนิดตางๆ เชน ลาบ กอย หมก ตม คั่ว แกง ออม 
และอาหารเกือบทุกมื้อตองมีแจวที่ใสน้ําปลาราเป็น เครื่องปรุง ความเคยชินในการรับประทานอาหาร
ของชาว อีสาน คือ ชอบรับประทานอาหารดิบๆ ดวยความเชื่อวาจะ ทําใหรางกายแข็งแรง แตอาหาร
แบบนี้มีพยาธิใบไมในตับ ทําใหชาวอีสานสวนใหญเป็นโรคพยาธิ และสุขภาพไมคอย ดี ทางการจึง
รณรงคแและสงเสริมใหชาวอีสานมีความรูเรื่อง โภชนาการ เพ่ือเปลี่ยนคานิยมในการรับประทานใหถูก 
สุขลักษณะ๑๐๓ 
 วัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินของชาวอีสาน ปใจจุบันแพรหลายไปทั่ วประเทศและ
ตางประเทศ ที่มีชาวอีสานทํางานอยู เห็นไดจากการนําปลารามาแปรรูปเป็นปลาราผง ปลาราตาก
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๕๓ 
 

แหง เพ่ือสงออกไปขายยังตาง ประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีแรงงานชาวอีสานและชาวลาวอยูมาก 
ปลาราจึงเป็นสินคาท่ีทํารายไดเขาประเทศอีกชนิดหนึ่ง 
 ๒.๓.๒ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย 
 เรือนไทยภาคอีสาน เป็นหนึ่งในเรือนไทย ๔ ภาคของไทย แบงออกไดเป็นการปลูกเรือนใน
ลักษณะชั่ว คราว กึ่งถาวร หรือเรือนถาวรประเภทของเรือนอีสาน เอกลักษณแของเรือนไทยภาคอีสาน
มีลักษณะเดนอยู ๓ ประเภท คือ 
 ๑. ไมนิยมทําหนาตางทางดานหลังตัวเรือน ถาจะทําจะเจาะเป็นชองเล็กๆ พอใหยื่นศีรษะ
ออกไปไดเทานั้น 
 ๒. ไมนิยมตอยอดปูานลมใหสูงขึ้นไป เหมือนเรือนของชาวไทยลานนาที่เรียกวา “กาแล” 
 ๓. ไมนิยมตั้งเสาเรือนบนตอมอ เหมือนเรือนของชาวไทยมุสลิมทางภาคใต ดวยเหตุที่ชาว
ไทยภาคอีสานปลูกเรือนดวยการฝใงเสา จึงไมมีการตั้งบนตอมอ 
 องค์ประกอบของเรือนไทยภาคอีสาน 
 ๑. เรือนนอนใหญ่ จะวางดานจั่วรับทิศตะวันออก-ตะวันตก สวนมากจะมีความยาว ๓ ชวง
เสา เรียกวา "เรือนสามหอง" ใตถุนโลง ชั้นบนแบงออกเป็น ๓ สวน คือ 
  - หองเปิง เป็นหองนอนของลูกชาย มักไมมีการก้ันหอง 
  - หองพอ-แม อาจกั้นเป็นหองหรือปลอยโลง 
  - หองนอนลูกสาว มีประตูเขามีฝากั้นมิดชิด หากมีลูกเขยจะใหนอนในหองนี้ 
 ๒. เกย คือบริเวณชานโลงที่มีหลังคาคลุม เป็นพ้ืนที่ลดระดับลงมาจากเรือนนอนใหญ มักใช
เป็นที่รับ แขก หรือที่รับประทานอาหาร สวนของใตถุนจะเตี้ยกวาปกติ อาจไวใชเป็นที่เก็บฟืน 
 ๓. เรือนแฝด เป็นเรือนทรงจั่วแฝด เชนเดียวกับเรือนนอน โครงสรางทั้งคานพ้ืนและขื่อ
หลังคา จะฝาก ไวกับเรือนนอน แตหากเป็นเรือนแฝดลดพ้ืนลงมากกวาเรือนนอน ก็มักเสริมเสาเหล็ก
มารับคานไวอีกแถวหนึ่งตางหาก 
 ๔. เรือนโข่ง มีลักษณะเป็นเรือนทรงจั่วเชนเดียวกับเรือนนอนใหญ แตตางจากเรือนแฝด
ตรงที่โครงสรางของเรือนโขงจะแยกออกจากเรือนนอนโดยสิ้นเชิง สามารถรื้อถอนออกไปปลูกใหมได 
โดยไมกระทบกระเทือนตอเรือนนอน 
 ๕. เรือนไฟ (เรือนครัว) สวนมากจะเป็นเรือน ๒ ชวงเสา มีจั่วโปรง เพ่ือระบายควันไฟ ฝา
นิยมใชไมไผ สานลายทแยงหรือลายขัด 
 ๖. ชานแดด เป็นบริเวณนอกชานเชื่อมระหวางเกยเรือนแฝดกับเรือนไฟ มีบันไดขึ้นดานหนา
เรือน ม ี“ฮางแองน้ํา” อยูตรงขอบของชานแดด บางเรือนท่ีมีบันไดขึ้นลงทางดานหลัง จะมี "ชาน 
มน" ลด ระดับลงไปเล็กนอย โดยอยูดานหนาของเรือนไฟ 
 ลักษณะช่ัวคราว 
 สรางไวใชเฉพาะบางฤดูกาล เชน "เถียงนา" หรือ “เถียงไฮ” ทํายกพ้ืนสูง เสาไมจริง โครงไม
ไผ หลังคามุงหญา หรือแปูนไมที่รื้อมาจากเรือนเกา พ้ืนไมไผสับฟาก ทําฝาโลง หากไรนาไมไกล
สามารถไปกลับได มีอายุใชงาน ๑-๒ ปี สามารถรื้อซอมใหมไดงาย 
 ลักษณะกึ่งถาวร 



๕๔ 
 

 ก็คือจะเป็นแบบกระต฿อบกระทอม หรือเรือนเล็ก จะไมมั่นคงแข็งแรงนัก มีชื่อเรียก “เรือน
เหยา” หรือ “เฮือนยาว” หรือ “เยาเรือน” อาจเป็นแบบเรือนเครื่องผูก หรือเป็นแบบเรือนเครื่องสับก็
ได เรือนเหยากึ่งถาวรยังมี “ตูบตอเลา” ซึ่งเป็นเพิงที่สรางอิงกับตัวเลาขาว และ “ดั้งตอดิน” ซึ่งเป็น
เรือนที่ตัวเสาดั้งจะฝใงถึงดิน และใชไมทอนเดียวตลอดสูงขึ้นไปรับอกไก เป็นเรือนพักอาศัยที่แยกมา
จากเรือนใหญ เรือนเหยากึ่งถาวรอีกประเภทหนึ่งคือ “ดั้งตั้งคาน” หรือ “ดั้งตั้งขื่อ” ลักษณะคลาย
เรือนเกยทั่วไป แตพิถีพิถันนอยกวาอยูในประเภทของเรือนเครื่องผูก แตกตางจากเรือนดั้งตอดิน 
ตรงที่เสาดั้งตนกลางจะลงมาพักบนคานของดานสะกัด ไมตอถึงดิน 
 ลักษณะถาวร 
 เป็นเรือนเครื่องสับหรือเรือนไมกระดาน อาจจําแนกไดเป็น ๓ ชนิด คือ เฮือนเกย เฮือนแฝด 
เฮือนโขง ลักษณะใตถุนสูงเชนเดียวกับภาคอ่ืนๆ เรือนเครื่องสับเหลานี้ ไมนิยมเจาะชองหนาตาง มัก
ทําหนาตางเป็น ชองแคบๆ สวนประตูเรือนทําเป็นชองออกทางดานหนาเรือนเพียงประตูเดียว ภายใน
เรือนจึงคอนขางมืด เพราะในฤดูหนาวมีลมพัดจัดและอากาศหนาวจัด จึงตองทําเรือนใหทึบ และกัน
ลมได หลังคาเรือนทําเป็นทรงจั่วอยางเรือนไทยภาคกลาง มุงดวยกระเบื้องดินเผาหรือกระเบื้องไมสัก
จั่วกรุดวยไมตีเกล็ดเป็นรูปรัศมี ของอาทิตยแทั้งสองดาน รอบหลังคาไมมีชายคา หรือปีกนกยื่นคลุมตัว
บานเหมือนอยางเรือนไทยภาคกลาง๑๐๔ 
 ๒.๓.๓ วัฒนธรรมเกี่ยวกับท่ีสืบเนื่องจากการท าเกษตรกรรม 
 ในภาคอีสานมีลักษณะทําการเกษตรแบบยังชีพ (subsistence)เป็นสวนมากคือทําการเกษตร
เพ่ือที่จะนําผลิตผลมาบริโภคในครัว เรือนของตน เชน ปลูกขาวไวกิน, ปลูกฝูายไวทอผา เลี้ยงไหมไว 
ทอผา เป็นตน การเกษตรสวนใหญจะเนนที่การทํานาเป็นสวนใหญ ซึ่งการทํานายังคงใชแรงงานจาก
คนและสัตวแอยูบริเวณปลูกขาวที่สําคัญคือที่รายลุมแมน้ํา เกษตรกรยังมีการใชแรงงานไมเต็มที่ตลอดปี 
ในชวงฤดูแลงเป็นชวงที่ทํางานไมเต็มที่มากท่ีสุดเลยตองยายเขากรุงเพ่ือไปหางานที่นั้นแทน 
 ปใจจุบันมีการตื่นตัวที่จะปลูกพืชเงินมาก ขึ้นโดยใชที่ดอนหรือถากถางปุาโคก เพ่ือเพราะปลูก 
ทั้งนี้เพราะตลาดมีความตองการมากขึ้น ดังนั้นภาคอีสานจึงกลังประสบปใญหาปุาไมถูกบุกรุกภาค
อีสานมีการพัฒนาชลประทานมากขึ้น โดยมีการพัฒนาชลประทานแบบอางเก็บน้ํามากที่สุด อางเก็บ
น้ําเล็กๆ ที่สรางขึ้น มากกวา ๑๐๐ แหง แตยังไมเพียงพอตอความตองการเพราะยังมีพ้ืนที่อีกจํานวน
มากที่อยูนอกเขตชลประทาน ดังนั้นรัฐบาลกําลังหาลูทางท่ีจะพัฒนาน้ําบาดาลออกมาใชในการเกษตร
ขนาดยอมและเพ่ือบริโภคภาคอีสานมีพ้ืน ที่ดินขาดความอุดมสมบูรณแกวางขวาง จึงทําใหราษฎรไดรับ
ผลตอบแทนที่ต่ํามาก ในภาคอีสานมีการเลี้ยงสัตวแแบบพ้ืนเมืองเป็นสวนมาก คือ จะเลี้ยงโคกระบือ 
เป็นฝูงเล็กๆ ปลอยใหหากินหญาตามไรนา๑๐๕ 
 ๒.๓.๔ วัฒนธรรมการเลี้ยงไหมทอผ้า 
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๕๕ 
 

 จากการเลี้ยงไหมจึงมีการทอผาอีดวยผาภาคอีสานชาวอีสานถือวาการทอผาเป็นกิจกรรมยาม
วางหลังจากฤดูการทํานาหรือวางจากงานประจําอ่ืนๆ ใตถุนบานแตละบานจะกางหูกทอผากันแทบทุก
ครัวเรือนโดย ผูหญิง ในวัยตางๆ จะสืบทอดกันมาผานการจดจําและปฏิบัติจากวัยเด็กทั้งลวดลายสีสัน 
การยอมและการ ทอ ผาที่ทอดวยมือจะนําไปใชตัดเย็บทําเป็นเครื่องนุงหม หมอน ที่นอน ผาหม และ
การทอผายังเป็นการ เตรียมผาสําหรับการออกเรือนสําหรับหญิงวัยสาวทั้งการเตรียมสําหรับตนเอง
และเจาบาว ทั้งยังเป็นการวัด ถึงความเป็นกุลสตรีเป็นแมเหยาแมเรือนของหญิงชาวอีสานอีกดวย ผา
ที่ทอขึ้นจําแนกออกเป็น ๒ ชนิด คือ 
 ๑. ผาทอสําหรับใชในชีวิตประจําวัน จะเป็นผาพ้ืนไมมีลวดลายเพราะตองการความทนทาน
จึงทอดวยฝูายยอมสีตามตองการ 
 ๒. ผาทอสําหรับโอกาสพิเศษ เชน ใชในงานบุญประเพณีตางๆ งานแตงงานงานฟูอนรําผาที่
ทอจึงมัก มีลวดลายที่สวยงามวิจิตรพิสดารมีหลากหลายสีสัน ประเพณีที่คูกันมากับการทอผาคือการ
ลงขวง โดยบรรดาสาวๆ ในหมูบานจะพากันมารวมกลุมกอกองไฟ บางก็สาวไหม บางก็ปใ่นฝูาย กรอ
ฝูาย ฝุายชายก็ถือโอกาสมาเก้ียวพาราสีและนั่งคุยเป็นเพ่ือนบางครั้งก็มีการนําดนตรีพ้ืนบานอยางพิณ 
แคน โหวต มาบรรเลงจายผญาโตตอบกันเนื่องจากอีสานมีชนอยูหลายกลุมวัฒนธรรม๑๐๖  
  สรุปก็คือ วัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตของชาวอีสานนั้น ไดมุงเนนใหมีความสอดคลองตอ
ความเป็นอยูอยางพอเพียง มีความเรียบงาย มีความอบอุน เครื่องมือในการอุปโภค บริโภค อาศัยภูมิ
ปใญญาในการผลิตขึ้นมาใชเอง ทําใหลดคาใชจาย และยังสามารถเพ่ิมรายไดอีกดวย 
 
๒.๔ ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย 
 เครือขายเป็นรูปแบบความสัมพันธแทางสังคมอยางหนึ่งที่แตกตางไปจากกลุม โดยที่กลุมจะมี 
ขอบเขตที่ชัดเจน รูวาใครเป็นสมาชิก ใครไมใชสมาชิก มีความเป็นรูปธรรม มองเห็นได มีโครงสราง
ทางสังคมในระดับหนึ่ง แตเครือขายเป็นรูปแบบความสัมพันธแทางสังคมที่ไมมีขอบเขต การเชื่อม
ความสัมพันธแระหวางสมาชิกเครือขายอาจจะมองเห็นและมองไมเห็นเป็นรูปธรรมก็ได สาระของการ
เชื่อมโยงระหวางกันที่จะชวยใหมองเห็นรูปธรรมของเครือขายมี ๓ ลักษณะคือ เครือขายการ
แลกเปลี่ยน เครือขายการติดตอสื่อสาร และเครือขายความสัมพันธแในการอยูรวมกัน เครือขายไมมี
โครงสรางที่แนนอนตายตัว อาจมีการออกแบบโครงสรางขึ้นมาทําหนาที่สานความสัมพันธแระหวาง
คน/กลุมองคแกรใหตอเนื่อง แตในเครือขายไมมีใครบังคับใหใครกระทําอะไรได แตละคน/กลุมองคแกร
ตางก็เป็นศูนยแกลางของเครือขายไดพอ ๆ กัน ดังนั้นรูปแบบความสัมพันธแทางสังคมของเครือขายจึงมี
ความซับซอนกวากลุม/องคแกรมากนัก 

 
๒.๔.๑ ทฤษฎี 

 เครือขายชุมชน หมายถึง กลุมของความสัมพันธแที่บุคคลกลุมหนึ่งมีตอกันและกัน ลักษณะ
ของความสัมพันธแที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชอธิบายพฤติกรรมของบุคคลเหลานี้ได หรืออีกความหมาย
หนึ่งคือ ชุดของการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหวางบุคคล ที่กอใหเกิดสายใยผูกพันของครอบครัว 

                                                           
๑๐๖ เรื่องเดียวกัน. 
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เพ่ือน และคนรูจักในชวงชีวิตของคน เครือขายสังคมอาจเปรียบไดกับภาพของจุดตาง ๆ ที่มีการ
เชื่อมโยงกันดวยเสนตรงหลาย ๆ เสน จุดคือบุคคล  และเสนตรงคือสายสัมพันธแ บุคคลแตละคนจึง
เป็นเสมือนจุดศูนยแกลางที่มีสายสัมพันธแกับจุดหรือบุคคลอ่ืนที่มีสายสัมพันธแกับคนอ่ืน ๆ ตอไปอีกที่
บุคคลตรงจุดศูนยแกลางไมรูจัก 
 แนวทางการวิเคราะหแเครือขายสามารถนํามาใชอธิบายความสัมพันธแระหวางสรรพสิ่งตาง ๆ 
ไดตั้งแตระดับครอบครัวจนถึงระดับโลก สรรพสิ่งตาง ๆ ที่อยูในเครือขายความสัมพันธแเราเรียกวา จุด 
(Node) ถามีการเชื่อมโยงระหวางจุดตาง ๆ ความสัมพันธแของจุดเหลานี้ก็คือ เครือขาย (network)  

ความสัมพันธแทางสังคมระหวางกันและกันของบุคคลตาง ๆ ที่อยูในเครือขายสังคมนั้น เป็น 
ความสัมพันธแในทุก ๆ ดานที่บุคคลทั้งหมดในเครือขายสังคมมีตอกัน ทั้งระบบเศรษฐกิจ การแตงงาน  
เครือญาติ การเมือง และอ่ืน ๆ สวนพฤติกรรมที่กอใหเกิดความสัมพันธแทางสังคมขึ้นไดแกการไปมา 
หาสู การเยี่ยมเยียน การปรึกษาหารือ  การชวยเหลือซึ่งกันและกัน เครือขายสังคมของบุคคล หนึ่ง ๆ 
จึงเปรียบเสมือนสิ่งแวดลอมทางสังคมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ขณะเดียวกันบุคคล
นั้น ๆ ก็เปรียบเสมือนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมทางสังคมของบุคคลอ่ืน ๆ ในเครือขายสังคม ซึ่ง
สามารถสงผลกระทบตอพฤติกรรมของผูอ่ืนดวยเชนกัน 

ความสัมพันธแทางสังคมที่บุคคลมีตอกันและกันภายในเครือขาย เมื่อเริ่มจากบุคคลที่เป็นจุด
ศูนยแกลาง ก็จะขยายวงกวางออกไปไดหลายปริมณฑลตามขั้นตอนของวงจรชีวิต สถานภาพและ
บทบาทของบุคคลผูนั้น เกิดเป็นเครือขายรวมและเครือขายยอย เครือขายยอยก็คือความสัมพันธแสวน
หนึ่งในหลาย ๆ สวนของเครือขายรวม ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแทางดานเศรษฐกิจ เครือญาติ 
การเมือง หรือระบบยอยอ่ืน ๆ ของสังคม เครือขายรวมเปรียบเสมือนระบบสังคมใหญ และเครือขาย
ยอยเปรียบเสมือนระบบสังคมยอย ในการคนหาหรือแมแตสงเสริมพัฒนาเครือขายเราอาจเริ่มจาก
เครือขายยอยได 

โครงสรางของเครือขายที่ซับซอนขึ้นไปอีก เราเรียกวา โครงขาย (NET) โครงขายประกอบ 
ดวย เครือขายหลายเครือขาย (networks) การทํางานของเครือขายตาง ๆ ในโครงขายหนึ่งหรือหลาย
โครงขาย เป็นการทํางานแบบจัดการตนเอง จัดระเบียบกันเอง เครือขายในโครงขายจะสลับซับซอน
เพียงใด มีกี่ประเภท และสัมพันธแกันอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับความเป็นมาของสังคมแตละแหง ซึ่ง
โครงขายมีทั้งที่เป็นทางการและไมเป็นทางการ ที่รัฐยอมรับ มีสถานภาพตามกฎหมายและที่อยูนอก
กฎหมาย 

ภายในโครงขายมีแนวความคิดสําคัญที่ใชในการวิเคราะหแความสัมพันธแทางสังคมระหวาง
หนวยและเครือขายที่อยูในโครงขายนั้น แนวความคิดดังกลาวคือ แนวความคิดที่วาดวยอํานาจและ
ศูนยแกลาง (Power and centrality) คนที่มีตําแหนงเป็นศูนยแกลางเป็นตําแหนงที่มีเอกสิทธิ์เหนือคน
ที่ยอมลดชั้นในวงนั้น  คนศูนยแกลางนี้ เราเรียกวา hub ซึ่งสามารถหวังไดวาจะตองใหความสนใจเป็น
พิเศษกับเรื่องของอํานาจ  งานวิจัยจํานวนมากไดขอสรุปวา คนศูนยแกลางไดรับการยอมรับวาเป็นผูมี
อํานาจ  ทั้งในองคแการและในเครือขายที่ไมเป็นทางการ อีกทั้งยังพบอีกวา ความสัมพันธแไมเป็นไป
อยางตรงไปตรงมาและไมเป็นความสัมพันธแที่เทาเทียมกันดวย  และแมวาเรื่องของคนศูนยแกลางเป็น
คุณลักษณะทางโครงสรางที่สําคัญ แตก็เป็นเรื่องลําบากที่จะคนหาคุณสมบัติใหชัดเจน 
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คนศูนยแกลางในเครือขายดําเนินการบางอยางที่ไมเทาเทียมในการจัดแบงชั้นทางสังคม 
Linton Freeman (1979) จําแนกรูปแบบของคนศูนยแกลางออกเป็น ๓ รูปแบบ 

๑. ระดับของการเป็นศูนยแกลาง (Degree Centrality) การวัด ความเป็นศูนยแกลางของ “บุค 
คล” สามารถวัดไดจากจํานวนของการติดตอกับคนอ่ืน คนที่เป็นศูนยแกลางจะมีการติดตออยางแข็งขัน
กับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในเครือขาย ในขณะที่คนที่อยูขอบ ๆ เครือขายจะไมมีการติดตอกับคนอ่ืน
บอยครั้งนัก การวัดสามารถวัดจากการติดตอท้ังทางออมผานคนที่เป็นสื่อ และการติดตอโดยตรง 

๒. ความใกลชิดของการเป็นศูนยแกลาง (Closeness centrality) วัดจากผลรวมของระยะทาง
ระหวางคนศูนยแกลางกับคนที่ติดตอดวยทั้งหมด การวิจัยของนักวิชาการหลายทานชี้วา ความใกลชิด
ของบุคคลที่มีตอคนอ่ืนที่เพ่ิมข้ึน ทําใหเขาสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร อํานาจ เกียรติ อิทธิพล และมี
สถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้น 

๓. การคั่นกลาง ของคนที่เป็นศูนยแกลาง (Between’s centrality) การคั่นกลาง แสดงถึง
ความสําคัญของคนศูนยแกลาง  ยิ่งมีศักยภาพในการเป็นคนกลางไดมากเทาไร ก็สามารถควบคุมการ 
flow ของการติดตอสื่อสารและความเป็นอิสระของคนในเครือขายที่จะติดตอสื่อสารกับคนอ่ืน ๆ ได
มากเทานั้น 

๒.๔.๒ ความหมายของเครือข่าย 
คําวา “เครือขาย” มีความหมายที่หลากหลายขึ้นอยูกับมุมมองในลักษณะตางๆ เชนการมอง

ในเชิงโครงสราง ซึ่งนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไว ดังนี้ 
Jeremy Boissevain ใหนิยามของ เครือขายทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธแทางสังคม

ของบุคคล โดยมีการติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชนแซึ่งกันและกัน๑๐๗ 
Borgatta, Edgar F.; and Borgatta, Marie. ใหนิยามของ เครือขายทางสังคม (Social 

Network) วาหมายถึง ปรากฏการณแทางสังคมในรูปแบบหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงรูปแบบการจัดเรียง
ความสัมพันธแ (Patterned Arrays of Relationship) ระหวางปใจเจกชน (Individual) ที่รวมกระทํา
การในสังคม๑๐๘ 

นฤมล นิราทร ไดสรุปไววา เครือขายควรมีกลุมบุคคลหรือองคแกร ซึ่งกลุมเหลานี้มีปฏิสัมพันธแ
ที่ประสานกลุมหรือบุคคลเอาไว สิ่งที่ไดจากการมีปฏิสัมพันธแก็คือ ขาวสารขอมูลในรูปแบบตางๆ ที่
เป็นประโยชนแ มีการทํางานเพ่ือใหบรรลุเปูาหมายรวมกัน และมีความเป็นอิสระตอกัน๑๐๙ 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ใหนิยามของเครือขายทางสังคมวา หมายถึงความสัมพันธแในสังคม 
มนุษยแ ทั้งในระดับปใจเจกบุคคล ปใจเจกบุคคลกับกลุม กลุมกับกลุม และกลุมกับเครือขาย 

โดยเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธแที่เกี่ยวของกับ สิ่งตางๆ เชน กิจกรรมการสื่อสาร 

                                                           
๑๐๗ Boissevain, Jeremy, Friends of Friends : Network, Manipulators and Coalitions, 

Oxford : Basil Blackwell,1974. 
๑๐๘

 Borgatta, Edgar F.; and Borgatta, Marie, Encyclopedia of Sociology, (Volume 4 : 

SZIndex), New York : Macmillan Publishing Company,1992. 
๑๐๙ นฤมล นิราทร, การสร้างเครือข่ายการท างาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ, (กรุงเทพมหานคร : 

คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ, ๒๕๔๓). 
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ความรวมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งเป็นความสัมพันธแที่มีโครงสรางและรูปแบบที่
หลากหลาย๑๑๐ 

เสรี พงศ์พิศ เครือขายคือ หัวใจของวิถีชุมชนในอดีต ซึ่งผูคนอยูรวมกัน แบบพ่ึงพาอาศัยกัน
ทั้ง ในชุมชนและกับชุมชนอ่ืนๆ มีความสัมพันธแแบบเครือขายที่แสดงออกทางกิจกรรมที่ทากัน
สม่ําเสมอ หรือเป็นครั้งคราวทั้งนี้ เพ่ือความอยูรอดของชุมชน เพราะแมมีอานาจรัฐอยู แต ก็ไมได
ครอบลงไปถึงวิถีปฏิบัติของชุมชน๑๑๑ 

จากความหมายขางตน สรุปไดวา เครือขาย เป็นการรวมมือระหวางปใจเจกบุคคล กลุม
องคแการประเภทเดียวกันองคแการตางประเภทกัน หรือเป็นเครือขายเชื่อมโยงระหวางกลุม ซึ่งมีหลาย
ระดับ ตั้งแตการเชื่อมโยงระหวางปใจเจกตอปใจเจก การเชื่อมโยงระหวางปใจเจกกับกลุมการเชื่อมโยง
ระหวางกลุมตอกลุมโดยดําเนินงานภายใตเปูาหมาย และวิธีการทางานรวมกันอยางเป็นระบบ มีการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู ประสบการณแระหวางกัน หรือลงมือทํากิจกรรมรวมกันมี
ความสัมพันธแระหวางกันในดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและอ่ืนๆ โดยมีการจัดรูปแบบการจัดการใหเป็น
กลไกขับเคลื่อนเชื่อมโยงกิจกรรมรวมกัน กิจกรรมเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมกัน และเห็นความ
ตระหนักรวมกันในเปูาหมายและแผนงานที่จะทํา 

เครือข่ายเข้มแข็งป๎จจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในงานพัฒนาสังคม 
นฤนันทแ สุริยมณีและคณะ ไดศึกษา Best Practices เครือขายเขมแข็งปใจจัยที่สงผลตอความ 

สําเร็จในงานพัฒนาสังคม พบวา เครือขาย เป็นกระบวนการทางานที่มีการเชื่อมโยงประสานงาน
ระหวางบุคคล องคแกรหนวยงานตางๆ ที่มีฐานที่ตั้งอยูบนวัตถุประสงคแหรือเปูาหมายเดียวกันและดวย
ปรัชญาการอยูรวมกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันในหมูสมาชิก โดยเห็นคุณคาของสมาชิกทุกคนทุกหนวย
เสมอกัน สามารถสรางปฏิสัมพันธแระหวางภาคีสมาชิกในแนวราบที่อาศัยความเขาใจและความจริงใจ
เป็นกลไกใหเกิดการขับเคลื่อนของเครือขาย ปใจจัยที่ทาใหเครือขายเขมแข็งได คือ ๑) การมีกิจกรรม
อยางตอเนื่อง ๒) การมีสวนรวมของสมาชิก ๓) การมีเปูาหมายการทํางานที่ชัดเจน ๔) การมี
ความสัมพันธแที่ดีตอกัน ๕) การมีทีมงานที่ดีซ่ึงอธิบายความหมายดังนี้๑๑๒ 

๑. การมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เครือขายจะกาวไปสูชวงชีวิตที่ถดถอยหากไมมีกิจกรรมใดๆ ที่สมาชิกของเครือขายสามารถ

กระทํารวมกัน ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อไมมีกิจกรรมก็ไมมีกลไกที่จะดึงสมาชิกเขาหากัน สมาชิกของ
เครือขายก็จะไมมีโอกาสปฏิสัมพันธแกัน เมื่อการปฏิสัมพันธแระหวางสมาชิดลดลงก็สงผลใหเครือขาย
เริ่มออนแอ สมาชิกจะเริ่มสงสัยในการคงอยูของเครือขาย บางคนอาจพาลคิดไปวาเครือขายลมเลิกไป
แลว ความยั่งยืนของเครือขายจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อไดมีการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง

                                                           
๑๑๐ พระมหาสุทิตยแ อาภากโร, เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โครง 

การเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเป็นสุข), ๒๕๔๗, หนา ๖. 
๑๑๑

 เสรี พงศแพิศ, เครือข่าย : ยุทธวิธีเพ่ือประชาชนเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง, (กรุงเทพมหานคร: เจริญ

วิทยแการพิมพแ), ๒๕๔๘. 
๑๑๒ นฤนันทแ สุริยมณี และคณะ, Best Practices เครือขายเขมแข็งปใจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในงาน

พัฒนาสังคม, (นครปฐม : คณะสังคมศาสตรแและมนุษยศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๘). 
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จนกระทั่งกิจกรรมดังกลาวกลายเป็นแบบแผน ของการกระทาที่สมาชิกของเครือขายยอมรับโดยทั่ว
กัน ดวยเหตุนี้ การที่จะรักษาเครือขายไวไดตองมีการกําหนดโครงสรางและตํารางกิจกรรมไวใหชัดเจน 
ทั้งในแงของเวลา ความถี่ และตองเป็นกิจกรรมท่ีนาสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกใหเขารวม 

กิจกรรมดังกลาว ไมจาเป็นตองเป็นกิจกรรมเดียวที่ใชสาหรับสมาชิกทุกคน ในสํารวจดูความ
ตองการเฉพาะของสมาชิกในระดับยอยลงไปในแตละคนและแตละกลุม กลาวคือควรจะมีกิจกรรม
ยอยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุมยอยในเครือขายดวย โดยที่
กิจกรรมเหลานี้ก็ยังตองอยูในทิศทางที่จะทําใหบรรลุเปูาหมายของเครือขาย กิจกรรมเหลานี้อาจจัดใน
รูปแบบที่เป็นทางการ เชน การวางแผนงานรวมกัน การพบปะเพ่ือประเมินผลรวมกันประจําทุกเดือน 
ฯลฯ หรือจัดในรูปแบบที่ไมเป็นทางการ เชน จัดกีฬา สันทนาการระหวางสมาชิก จัดงานประเพณี
ทองถิ่นรวมกัน เป็นตน ในกรณีที่เครือขายครอบคลุมพ้ืนที่ที่กวางขวางมาก กิจกรรมไมควรรวมศูนยแ
อยูเฉพาะสวนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรคแหมุนเวียนกันไปเพ่ือใหสมาชิกเขารวมไดโดยสะดวก 

๒) การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
การมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยน ในองคแประกอบของความเป็นเครือขาย สิ่งหนึ่งที่จะขาด

มิไดก็คือการมีสวนรวม การพ่ึงพาอาศัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของ
สมาชิกจะเป็นปใจจัยที่หนุนเสริมใหเครือขายนั้นมีพลังมากขึ้น เพราะการมีสวนรวมจะทําใหสมาชิกมี
ความรูสึกวา ตนเองเป็นสวนหนึ่งของเครือขาย ซึ่งจะชวยใหทุกฝุาย หันหนาเขาหากันและพ่ึงพากัน
มากขึ้น นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรูก็มีความสําคัญเป็นอยางยิ่ง เพราะจะนําไปสูการใหและการ
รับ รวมถึงการระดมทรัพยากรเพ่ือใหภารกิจที่เครือขายดําเนินการรวมกันนั้นบรรลุถึงเปูาหมาย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจึงเป็นทั้งแนวคิด กระบวนการและวิธีการของการจัดการเครือขายเป็นกระบวนการ
สรางขอมูลที่ตอเนื่อง เพราะถาไมมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันที่มาจากการมีสวนรวมแลว 
พัฒนาการของเครือขายจะเป็นไปอยางชาๆ และอาจถดถอยลง ดังนั้น การมีสวนรวมและการ
แลกเปลี่ยนจึงเสมือนกลไกที่เป็นแรงผลักใหความเป็นเครือขายดําเนินไปอยางตอเนื่อง 

๓) การมีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน 
เปูาหมายหรือจุดมุงหมาย เป็นองคแประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่ง เพราะหากวาบุคคล 

กลุม องคแกร มารวมกันเพียงเพ่ือทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยไรความมุงมั่นหรือจุดมุงหมาย
รวมกัน ความสัมพันธแดังกลาวมิอาจกลาวไดวาเป็นเครือขาย เพราะความเป็นเครือขายจะตองมีความ
หมายถึง “การรวมกันอยางมีจุดหมาย” เพ่ือทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคแและ
กระบวนการเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายนั้น 

๔) การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
สัมพันธภาพที่ดีเป็นองคแประกอบสําคัญยิ่งในการรักษาเครือขายใหยั่งยืนตอไปความสัมพันธแที่

ดีเป็นเสมือนน้ํามันที่คอยหลอลื่นการทํางานรวมกันใหดําเนินไปอยางราบรื่น เมื่อใดที่สมาชิกของ
เครือขายเกิดความรูสึกบาดหมางไมเขาใจกัน หรือเกิดความขัดแยงระหวางกันโดยหาขอตกลงไมได
สัมพันธภาพระหวางสมาชิกก็จะเริ่มแตกราว ซึ่งหากไมมีการแกไขอยางทันทวงที ก็จะนาไปสูความ
เสื่อมถอยและความสิ้นสุดลงของเครือขายได ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงคแเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธแระหวางสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอยางสม่ําเสมอไมใชจัดในชวงที่มีปใญหาเกิดขึ้น
เทานั้น 
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๕) การมีทีมงานที่ดี 
การทางานเป็นทีมมีความสําคัญในทุกองคแกร การทํางานเป็นทีมเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน การทํางานเป็นทีมมีบทบาทสําคัญที่จะนาไปสู
ความสําเร็จของงานที่ตองอาศัยความรวมมือของกลุมสมาชิกเป็นอยางดี กระบวนการทํางานเป็นทีม 
ขึ้นอยูกับภาวะผูนํา และทักษะความชํานาญเฉพาะตัวของผูรวมทีม มีการถายทอดกระบวนการเรียนรู
ใหกันและกัน การเรียนรูเทคนิคเครื่องมือในการจัดกระบวนการประชุมและเรียนรูแบบมีสวนรวม 
รวมทั้งการพัฒนาทักษะดวยกระบวนการฝึกอบรม ทีมที่จะประสบความสําเร็จในการทํางาน คือกลุม
ของบุคคลที่ทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปูาหมายของทีม สิ่งที่ทีมจะตองยึดถือเป็นกรอบเพ่ือทํางาน
รวมกันคือ มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน จัดการดวยตนเอง พ่ึงพาตัวเอง ขนาดของกลุมที่พอเหมาะ มี
ความเป็นหนึ่งเดียวกันสมาชิกของทีมที่ประสบความสําเร็จในการทํางานจะตองมีความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน ทุก ๆ คนจะถูกดึงเขามาในทิศทางเดียวกันเพ่ือใหบรรลุความสําเร็จในงานและ / หรือบรรลุ
เปูาหมายรวมกัน โดยทั่วไปแลวงาน และ / หรือเปูาหมายอาจบรรลุไดเมื่อทํางานรวมกันแทนที่จะตาง
คนตางทา ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะมีลักษณะโดดเดนและสมาชิกทุกคนมีความรูสึกวาตนเองมีสวน
รวมในความสําเร็จดวยการจัดการดวยตนเองกลาวโดยสรุป เครือขายเป็นกระบวนการทํางานที่มีการ
เชื่อมโยงประสานงานระหวางบุคคล องคแกรหนวยงานตางๆ ที่มีฐานที่ตั้งอยูบนวัตถุประสงคแหรือ
เปูาหมายเดียวกันและดวยปรัชญาการอยูรวมกันโดยเห็นคุณคาของสมาชิกทุกคนทุกหนวยเสมอกัน 
จึงสามารถสรางปฏิสัมพันธแระหวางภาคีสมาชิกในแนวราบที่อาศัย ความเขาใจและความจริงใจ มี
ความเอ้ืออาทรเป็นการทํางานแบบเพ่ือนไมใชการบังคับบัญชา และปใจจัยที่ทําใหเครือขายเขมแข็งได
คือ ๑) การมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง ๒) การมีสวนรวมของสมาชิก ๓) การมีเปูาหมายการทํางานที่
ชัดเจน ๔) การมีความสัมพันธแที่ดีตอกัน ๕) การมีทีมงานที่ด ี

๒.๔.๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสังคม 
การสรางเครือขายเป็นกิจกรรมในการกอให เกิดกลุม โดยมีวัตถุประสงคแ ในการแลกเปลี่ยน

การจัดกิจกรรมหรือการผลิตระหวางองคแกรสมาชิกเครือขายนั้น จําเป็นตองอาศัย การมีปฏิสัมพันธแ
รวมกัน มากอนที่จะทาความตกลงเป็นองคแกรเครือขาย๑๑๓ 

การสรางเครือขายอาจปรากฏในรูปของการจัดตั้งเป็นเครือขายใหม การสรางเครือขายนั้น มี
หลายลักษณะไมวาจะเป็นในองคแกรธุรกิจซึ่งถือวา เป็นการสรางมูลคาเพ่ิมในการเชิงธุรกิจ สวนดาน
การพัฒนาสังคมนั้น เป็นสิ่งที่มีอยู ในวัฒนธรรมชุมชนของชาวบานแลว การสรางเครือขายในงาน
พัฒนาปรากฏในหลายลักษณะเชน เครือขายขององคแกรระหวางชุมชน เครือขายตามกิจกรรมและใน
หลายกรณีท่ีมีเครือขายที่เกิดจากการจัดตั้ง โดยความพยายามของหนวยงานรัฐเอง การสรางเครือขาย
ในการทํางานดานพัฒนาสังคม มีแนวโนมที่จะเป็นการสรางเครือขายระหวางองคแกรที่ทํางานพ่ึงพิงซึ่ง
กันและกันมากกวาที่จะมีการแขงขันกันถึงแมวาภาวะ การแขงขันระหวางกันจะมีอยู แตก็มีนอยกวา
ในองคแกรธุรกิจ 

                                                           
๑๑๓ นฤมล นิราทร, การสรา้งเครือข่ายการท างาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ, (กรุงเทพมหานคร: 

คณะสังคมสงเคราะหแศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ, ๒๕๔๓), หนา ๘. 
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การสรางเครือขายการทํางานในการพัฒนาสังคมนั้น เป็นสิ่งจําเป็นอย างมากในอันที่จะ
นําไปสูการสรางผลกระทบที่จะเกิดข้ึน เมื่อปใญหาสังคมมีความซับซอนและหลากหลายมากยิ่งขึ้นและ
มีทรัพยากรจํานวนมากยอมเป็นไปไมไดที่องคแกรใดองคแหนึ่งจะทํางานใหประสบความสําเร็จไดดวย
ตนเองจําเป็นตองมีการรวมกันระหวางองคแกรหรือการสรางเครือขายในการทํางาน (๑) ตองการมี
เพ่ือนในการทํางาน ตองการมีหมู มีพวก (๒) ตองการทรัพยากรในการทํางาน (๓) ตองการรับภาระ
ความเสี่ยงในกิจกรรมรวมกัน (๔) ตองการความชํานาญเฉพาะดานในการแกไขปใญหา (๕) ตองการ
ประหยัด และ (๖) ตองการเรียนรูประสบการณแในการทํางานรวมกัน รวมไปถึงมีปใจจัยเสริมที่เป็น
เงื่อนไขสําคัญ คือ ความเต็มใจที่จะเขารวมเป็นเครือขาย 

ส่วนพระมหาสุทิตย์ อาภากโร ใหเหตุผลวาการสรางเครือขายทางสังคมเกิดจาก (๑) สถาน 
การณแปใญหาและสภาพแวดลอมที่ซ้ําซอน หลากหลายและขยายตัว จนเกินความสามารถของปใจเจก
บุคคลหรือกลุมที่จะดําเนินการแกไข (๒) เครือขายเป็นเครื่องมือหรือยุทธศาสตรแในการสรางพ้ืนที่ทาง
สังคม และ (๓) เพ่ือใหการประสานผลประโยชนแเป็นไปอยางเทาเทียม๑๑๔ 

สรุปได้ว่า เครือขายนั้นจะมีการเชื่อมโยงกันและกันระหวางบุคคลและกอใหเกิดความ 
สัมพันธแที่ทําใหเกิดขึ้นเป็นเครือขายความสัมพันธแทางสังคมที่บุคคลมีตอกันและกันภายในเครือขาย 
เมื่อเริ่มจากบุคคลที่เป็นจุดศูนยแกลาง และมีการขยายความสัมพันธแออกเป็นเครือขายทางสังคมเป็น
เครือขายที่กวางขึ้น กลุมของความสัมพันธแที่บุคคลกลุมหนึ่งมีตอกันและกัน สวนรูปแบบเครือขายก็มี
อยูหลายรูปแบบ และรูปแบบของเครือขายจําแนกโดยใชคุณลักษณะของพ้ืนที่ทางภูมิศาสตรแ 
วัตถุประสงคแของเครือขาย และมีการสรางเครือขายเป็นกิจกรรมในการกอให เกิดกลุม โดยมี
วัตถุประสงคแ ในการแลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรมหรือการผลิตระหวางองคแกรสมาชิกเครือขายนั้น 
จําเป็นตองอาศัยการมีปฏิสัมพันธแรวมกันมากอนที่จะทาความตกลงเป็นองคแกรเครือขาย 
 
๒.๕ สรุป 
 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการดําเนินชีวิต เพ่ือใหสามารถปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงตอสถานการณแโลกในปใจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู ตลอดเวลา ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม มุงเนนการพ่ึงตนเองโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมี เหตุผล มีภูมิคุมกันในตัว
ที่ดี บนเงื่อนไขมีความรูคูคุณธรรม ซึ่งจะนําไปสูชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดลอมที่กาวหนา
อยางสมดุล มั่นคง และยั่งยืน เป็นแนวทางที่มุงใหดํารงอยูในวิถีชีวิตที่พอดี พออยูพอกิน พอใช ไมให
เดือดรอนทั้งตัวเองและผูอ่ืน โดยที่จะตองสรางพ้ืนฐานแกตัวเองใหดีเสียกอน ไมมุงหวังความเจริญแต
เพียงอยางเดียว ตั้งอยูในทางสายกลางมีความระมัดระวังในการดําเนินชีวิต อดทนขยันหมั่นเพียร 
ประกอบอาชีพสุจริต รูจักใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนแสูงสุด รูจักการประมาณ ตนเองและดํารงชีวิต
อยางมีเหตุผล อาศัยตนเป็นที่พ่ึงแหงตน ใหความสําคัญกับการรวมกลุมในชุมชน และดํารงชีวิตให
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเมตตา ความเอ้ืออาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน  และการ
พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสาย กลางและความไม

                                                           
๑๑๔ พระมหาสุทิตยแ อาภากโร, เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โครง 

การเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเป็นสุข, ๒๕๔๗), หนา ๕๕-๕๘. 



๖๒ 
 

ประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช
ความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา 
 ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดําริกับหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามาโดยลําดับโดยไดกลาวถึงทั้งองคแรวม ในหลักพุทธธรรม และแยกอธิบายในแตละ
สวนของขอธรรมหลักในแตละหัวขอสําคัญตลอดจนหลักธรรมโดยทั่วไปวา มีความสัมพันธแและ
สอดคลองตองกันอยางไร โดยผูวิเคราะหแไดพยามชี้ใหเห็นวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นได นอม
นําเอาหลักพุทธธรรมในเรื่อง “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือ การเดินสายกลาง มาเป็นหลักพ้ืนฐานโดยมุง 
เนนใหประชาชนในชาติ ดํารงอยูในความพอเพียงทั้งในการบริโภค และการดําเนินชีวิต อีกทั้งยังมี
ความซื่อสัตยแมีความอดทน ขยันหมั่นเพียร มีความเป็นอิสระ และมีความมั่นคงในจิตใจ ไมตกไปสู
กระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยมไดโดยงาย ใหลด ละ เลิก ความโลภและการเบียดเบียน ใหรูจัก
มัธยัสถแ อดออม ไมเอารัด เอาเปรียบรูจักเมตตาและการให ตลอดจนใหประสานประโยชนแระหวางตน
กับผูอ่ืนและสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม โดยไมเป็นการทําลายอีกดวย หลักการเหลานี้  มีปรากฏอยู
ในพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมและสังคมไทยมานานนับเป็นพันปี
ทั้งสิ้น นอกไปจากนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยังมิไดมีความหมาย
เพียงเป็นทางเลือกใหม ของการพัฒนาในระบบทุนนิยมสุดโตง ซึ่ งไมเคยปรากฏผลลัพธแเป็นความ
ผาสุกที่แทจริงของสังคม หรือวิธีการไขปใญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเพ่ิงจะประสบมา
เทานั้น หากแตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ยังกินความหมายลุมลึกและผูกพัน สอดประสานกับหลัก
พระพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาในเรื่อง “ทางสายกลาง” และขอธรรมที่สําคัญอ่ืน ๆ อันเกี่ยวกับ 
ปรัชญา และแนวคิดในการดํารงชีวิตของผูคนชุมชนและสังคมไทยในอุดมการณแ นั่นคือ พุทธวิถีแหง
ความมีชีวิตอันประเสริฐ และพรอมจะพัฒนาใหสูงขึ้นทั้งทางดานกายและดานจิตใจ อันควรจะเป็น
จุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนิกชน 
 วัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตของชาวอีสานนั้น ไดมุงเนนใหมีความสอดคลองตอความเป็นอยู
อยางพอเพียง มีความเรียบงาย มีความอบอุน เครื่องมือในการอุปโภค บริโภค อาศัยภูมิปใญญาในการ
ผลิตขึ้นมาใชเอง ทําใหลดคาใชจาย และยังสามารถเพ่ิมรายไดอีกดวย 
 เครือขายนั้นเชื่อมโยงกันและกันระหวางบุคคลและกอใหเกิดความสัมพันธแที่ทําใหเกิดขึ้นเป็น
เครือขาย ความสัมพันธแทางสังคมที่บุคคลมีตอกันและกันภายในเครือขาย เมื่อเริ่มจากบุคคลที่เป็นจุด
ศูนยแกลาง และมีการขยายความสัมพันธแออกเป็นเครือขายทางสังคมเป็นเครือขายที่กวางขึ้น กลุมของ
ความสัมพันธแที่บุคคลกลุมหนึ่งมีตอกันและกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

บทท่ี ๓ 

การด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
 

 ในบทนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต ซึ่งมีเนื้อหารายละเอียด ไดแก การดําเนิน
ชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ และบทสรุป มีรายละเอียดดังนี้ 
 

๓.๑ การด าเนินชีวิตของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ 

 การดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ มีแนวทาง
การดําเนินชีวิตที่มีความคลายคลึงกันในหลายประเด็น ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอนําเสนอแนวทางการดําเนิน
ชีวิตของแตละกลุมตัวอยางดังนี้    

๓.๑.๑ การด าเนินชีวิตของหมู่บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๕ ต าบลคอนกาม อ าเภอยางชุมน้อย 
จังหวัดศรีสะเกษ          
 หมูบานโนนแดงนั้น พ้ืนที่ทางกายภาพอยูในเขตองคแการบริหารสวนตําบลคอนกาม เป็นพ้ืนที่
ราบ ดินเหนียวปนทราย ซึ่งเหมาะแกการประกอบอาชีพการเกษตร เชน ปลูกขาว หอม กระเทียม 
และพริก ถือวาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สรางรายไดและชื่อเสียงแกชุมชน จึงเป็นอาชีพที่ทําสืบตอมาเป็น
เวลายาวนาน จนกลายเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวหมูบานโนนแดง     
 ๓.๑.๑.๑ อาชีพหลัก        
 สภาพพ้ืนที่องคแการบริหารสวนตําบลคอนกามเหมาะแกการเพาะปลูก ประชาชนในเขตบาน
โนนแดง สวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปลูกหอมแดง กระเทียมและพริก ซึ่ง
เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ทํารายไดใหกับเกษตรกรเป็นอยางมาก หลังจากทํานาและปลูกหอมแดงและกระ 
เทียมแลว จะมีแรงงานบางสวนที่มีทักษะฝีมือเฉพาะทางจํานวนหนึ่งไปทํางานตางจังหวัด  เชน กรุง 
เทพมหานคร เป็นตน แหลงอุตสาหกรรมตางๆ สามารถสรางรายไดเขาตําบล เมื่อถึงฤดูการทํานา 
ปลูกหอมแดง ก็จะเดินทางกลับภูมิลําเนามาประกอบอาชีพเหมือนเดิม๑๑๕   
 ๓.๑.๑.๒ ด้านเศรษฐกิจ        
 ๑) ประชาชนบานนาโพธิ์สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม มีการใชพ้ืนที่วางบริเวณบาน หรือ ใช
กระถาง/ภาชนะท่ีทิ้งแลวในการปลูกผักไวกินเองในครอบครัว มีอาชีพเสริมที่หลากหลาย เชน ทําสวน 
คาขาย ทําไร รับจาง         
 ๒) ชาวบานมีการรวมกลุมเพ่ือปรึกษาหารือ และบางครั้งก็ใชเวที เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
เป็นประจํา นอกจากนี้ยังใชประเพณีดั้งเดิม คือ “การลงแขก” ในการทํางานตางๆ รวมกันโดยประชา 
ชนในชุมชนรวมเป็นสมาชิก รวมทุน รวมกิจกรรม รวมคิด ตัดสินใจวางแผน รวมแกไขปใญหาในกลุม
ตางๆ            

๓) มีการใชอุปกรณแ เครื่องมือในการประกอบ อาชีพ ที่เหมาะสม ทําใหเกิดความคุมคาและ
ประหยัด มีกลุมปุยชีวภาพ จําหนายปุยใหสมาชิกไดใชปุยชีวภาพในการเพาะปลูกและไดผลผลิตคุมคา

                                                           
๑๑๕ อบต. คอนกาม, แผนสามปี ๖๐-๖๒, [ออนไลนแ] เขาถึงขอมูลเมื่อ ๒๓ กุมภาพันธแ ๒๕๖๐, 

แหลงขอมูลhttp://www.konkam.localgov59.in.th/wp-content/uploads/2016/08/แผนสามปี-60-62.doc   



๖๔ 
 

การปลูกผักปลอดสารพิษ         
 ๓.๑.๑.๓ ด้านจิตใจและสังคม        
 บานโนนแดง เป็นหมูบานที่ใชหลักการประชาธิปไตยในการพัฒนา แกไขปใญหา และดําเนิน
กิจกรรมตางๆ อยางยั่งยืน มีการจัดประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง เพ่ือใหสมาชิกในหมูบานได
แสดงความคิดเห็นและตัดสินปใญหาของสวนรวมรวมกัน มีการกําหนดกฎระเบียบ กติกาของหมูบาน
โดยคนในหมูบานไดยึดถือปฏิบัติรวมกันทุกครัวเรือน ประชาชนบานโนนแดง มีหนาที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายอยาเครงครัด รูจักสิทธิและหนาที่คือการไปเลือกตั้งทุกระดับ การทําหนาที่พลเมืองที่ดีของ
ประชาชน เชน การเสียภาษี การเกณฑแทหาร การรักษาสาธารณสมบัติของหมูบาน การเขารวม
ประชุมในหมูบาน การเขารวมกิจกรรมสาธารณะประโยชนแภายในหมูบาน และปฏิบัติตามระเบียบ
ของหมูบานรวมกัน 

๓.๑.๑.๔ วิธีการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง    
 ๑) ยึดหลักการมีสวนรวม โดยจัดเวทีประชาคมทุกครั้ง     
 ๒) ยึดมติเสียงสวนใหญเป็นแนวทางดําเนินการ และรับฟใงเสียงสวน นอยเพ่ือปรับปรุงแกไข
 ๓) ทํางานเป็นทีม แบงหนาที่กันชัดเจน และทุกคนรับผิดชอบตอหนาที่ อยางจริงจัง  
 ๔) แบงปในและรับผลประโยชนแอยางเทาเทียมกัน      
 ๕) มีการจัดเวทีเพ่ือคัดเลือกครัวเรือนดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  
 ๖) มีการบูรณาการทํางานของภาคีพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานมีกิจกรรมสงเสริม
สมาชิกไดปลูกผักสวนครัว เชน ผัก พริก มะเขือฯลฯ บริโภคภายในครัวเรือนไมใชปุยเคมีหรือยาฆา
แมลง และใชปุยหมักน้ําหมักชีวภาพ เป็นตน ถือวาเป็นหมูบานปลอดสารพิษและถือเป็นการทําเกษตร
ผสม ผสานในการดํารงชีพ        
 ๓.๑.๑.๕ ป๎จจัยท่ีน าไปสู่ความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน      
 ๑) ผูนําเกง เสียสละ มีวิสัยทัศนแ        
 ๒) ชุมชนมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความพรอมเพรียง    
 ๓) มีแผนชุมชนเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนา      
 ๔) การประสานงานซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง เกิดความผูกพัน    
 ๕) การยอมรับในความสามารถซึ่งกันและกัน      
 ๖) มียุทธศาสตรแรวมในการทํางาน        
 ๗) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันตลอดเวลา       
 ๘) มีการบริหารจัดการชุมชนโดยใชหลักประชาธิปไตย 

๓.๑.๑.๖ สรุปกิจกรรมบ้านโนนแดง หมู่ที่ ๕ ต าบลคอนกาม อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัด
ศรีสะเกษ 

หมูบานโนนแดงนั้น เป็นพ้ืนที่ราบดินเหนียวปนทรายซึ่งเหมาะแกการประกอบอาชีพ
การเกษตรเชน ปลูกขาว หอม กระเทียม และพริก ถือวาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สรางรายไดและชื่อเสียง
แกชุมชน จึงเป็นอาชีพที่ทําสืบตอมาเป็นเวลายาวนาน จนกลายเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวหมูบาน
โนนแดง ชาวบานมีการรวมกลุมเพ่ือปรึกษาหารือ และบางครั้งก็ใชเวที เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเป็น



๖๕ 
 

ประจํา นอกจากนี้ยังใชประเพณีดั้งเดิมคือ “การลงแขก” ในการทํางานตางๆรวมกันโดยประชาชนใน
ชุมชนรวมเป็นสมาชิก รวมทุน รวมกิจกรรม รวมคิด ตัดสินใจวางแผน รวมแกไขปใญหาในกลุมตางๆ 

๓.๑.๒ การด าเนินชีวิตของบ้านหนองเทา หมู่ที่ ๕ ต าบลตะดอบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ
 แตกอนหมูบานหนองเทา  ไดมีคนกลุมหนึ่งซึ่งตั้งถิ่นฐานอยูที่อําเภอยางชุมนอย มีอาชีพทํา
นา อาศัยอยูในที่คุมติดกับลําน้ํามูล ทํานาทุกปีน้ําก็ทวมทุกปี ทํานาก็ไมไดขาวพอที่จะอยูกินไดตลอดปี 
ทําใหอดอยากไมมีขาวกิน ก็เลยอพยพกันไปหาที่อาศัยที่อ่ืน พอที่จะมีที่ทํามาหากินเลยมาถึงที่เป็น
พ้ืนที่ลุม น้ําไมทวมและมีหนองน้ําก็เลยตั้งหลักปใกฐานกันอยูที่นั้น ในหนองน้ํานั้นมีเทาอยูในน้ํา ก็เลย
ไดตั้งชื่อหมูบานวาบานหนองเทาจนทุกวันนี้      
 ชาวบานหนองเทา มีอาชีพเกษตรกรรมเชนเดียวกันกับหมูบานอ่ืนๆ ชาวบานหนองเทากลุมนี้
มีนาไรอยูทางทิศตะวันออกของบานหนองเทา กลุมคนเหลานี้ไดอพยพมาจากหมูบานไปปลูกกระทอม
อยูที่ไรและนา ตอมาจึงกลายเป็น “หมู่บ้านค้อน้อย” เป็นหมูบานสวนหนึ่งของบานหนองเทา เพราะ
ขึ้นตอหมู ๕ เชนเดียวกัน หมูบานนี้ตั้งมาแลวประมาณ ๖๖ ปี     

๓.๑.๒.๑ สภาพทางสังคม       
 บานหนองเทา คนในชุมชนอยูกันลักษณะเครือญาติชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีวิถีชีวิตรูปแบบ
คลายคลึงกันกับวัฒนะธรรมชาวตําบลตะดอบเป็นสวนมาก วัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญในตําบลตะ 
ดอบหลักๆ ไดแก ประเพณีบุญบั้งไฟและประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีดังกลาวจัดขึ้นในเดือน
มิถุนายนและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ประเพณีบุญบั้งไฟจะมี การประกวดขบวนแหบั้งไฟประเภท
สวยงามจากทุกหมูบาน ประเพณีลอยกระทงจะมีการประกวดกระทงประเภทสวยงาม ประกวดนาง
นพมาศจากทุกหมูบาน โดยที่หมูบานหนองเทาไดมีสวนรวมในประเพณีตางๆ เหลานี้ในทุกๆ ปี และมี
การแสดง“รําสะเอง” ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมดั่งเดิมของคนในตําบล “รําตําตะ” แสดงถึงวิถีชีวิตของ
ชาวตําบลตะดอบเป็นนาฏศิลปพื้นบาน๑๑๖        
 ๓.๑.๒.๒ การประกอบอาชีพ       
 บานหนองเทานั้น การประกอบอาชีพทํานาและปลูกพืชและเลี้ยงสัตวแ และรับจางทั่วไป 
 ๓.๑.๒.๓ สภาพทางเศรษฐกิจ       
 รายไดสวนใหญมาจากภาคการเกษตร เชน การจําหนายขาวเปลือก จําหนายพริก รายไดที่
รองจากการทําการเกษตร เชน การจําหนายสุกร โค กระบือ และมีรายไดจากการรับจางทั่วไป 
บางสวน และยังมีรายไดจากลูกหลานที่ประกอบอาชีพอยูตางจังหวัด สงมาใหบาง  
 ๓.๑.๒.๔ เลี้ยงกบคอนโดสร้างรายได้เสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เกษตรกรบานหนองเทา ตําบลตะดอบ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ไดนําขวดน้ําพลาสติก
มาเพาะเลี้ยงกบเป็นรายไดเสริม สรางรายไดใหกับครอบครัว โดยนําขวดพลาสติกที่เตรียมไวทําความ
สะอาดเจาะรูบริเวณดานบนของขวด เพื่อเป็นที่หายใจและใหอาหารนําลูกกบอายุแรกเกิดใสลงในขวด
พลาสติกที่เตรียมไว เติมน้ําพอทวมหลังกบปิดผาใหสนิทจากนั้นนําไปวางในชั้นวาง โดยวางขวด
พลาสติกไวในที่รมใหอาหารวันละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓-๕ เม็ด เชาและเย็นพรอมกับเปลี่ยนน้ําวันละ ๑ 

                                                           
๑๑๖ กศน.ตําบลตะดอบ, ประวัติ กศน.ต าบลตะดอบ, [ออนไลนแ] เขาถึงขอมูลเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธแ 

แหลงขอมูล http://www.srisaketnfe.go.th/muang/tadop. 

http://www.srisaketnfe/


๖๖ 
 

ครั้ง คือกอนใหอาหารตอนเย็น       
 นางสาวสมพร อินสมาน อายุ ๓๒ ปี เกษตรกรบานตาดอบ กลาววา กสน.จังหวัดศรีสะเกษ 
ไดจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยได
จัดหาพันธุแลูกกบอายุแรกเกิด ซึ่งซื้อมาในราคาตัวละ ๒ บาท ถาหากนํามาเลี้ยงไดประมาณสองเดือน 
ก็สามารถนําไปขายไดกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท เป็นการสรางรายไดเสริมใหครอบครัวอีกชองทาง
หนึ่ง๑๑๗

 ๓.๑.๒.๕ ผลงานที่ภาคภูมิใจของชุมชนหนองเทา     
 การคัดเลือกหมูบานดีเดน บานสวย เมืองสุข ประจําปี ๒๕๕๙ ตามที่กรมการปกครองได
ดําเนินการตามโครงการคัดเลือกหมูบานดีเดน (บานสวย เมืองสุข) ประจําปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประ 
สงคแเพ่ือสรางแรงจูงใจและสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกกํานัน ผูใหญบาน และ
คณะกรรมการหมูบานทั่วประเทศ โดยไดดําเนินการคัดเลือกหมูบานที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายและ
โครงการสําคัญไดประสบผลสําเร็จเห็นผลอยางเป็นรูปธรรม แบงการคัดเลือกออกเป็นระดับอําเภอ 
ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค นั้น หมูบานหนองเทา ไดรับรางวัลจากการคัดเลือก ของ
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งก็เป็นรางวัลชมเชย จากโครงการนี้ จึงถือวาเป็นเกียรติประวัติของชาวชุมชน 
หนองเทาเป็นอยางยิ่ง 

๓.๑.๒.๖ สรุปกิจกรรมบ้านหนองเทา หมู่ที่ ๕ ต าบลตะดอบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

บานหนองเทา คนในชุมชนอยูกันลักษณะเครือญาติชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีวิถีชีวิตรูปแบบ 
คลายคลึงกันกับวัฒนะธรรมชาวตําบลตะดอบเป็นสวนมาก วัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญในตําบลตะ 
ดอบหลักๆ ไดแก ประเพณีบุญบั้งไฟและประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีดังกลาวจัดขึ้นในเดือน
มิถุนายนและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ประเพณีบุญบั้งไฟจะมี การประกวดขบวนแหบั้งไฟประเภท
สวยงามจากทุกหมูบาน ประเพณีลอยกระทงจะมีการประกวดกระทงประเภทสวยงาม ประกวดนาง
นพมาศจากทุกหมูบาน โดยที่หมูบานหนองเทาไดมีสวนรวมในประเพณีตางๆ เหลานี้ในทุกๆ ปี และมี
การแสดง“รําสะเอง” ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมดั่งเดิมของคนในตําบล “รําตําตะ” แสดงถึงวิถีชีวิตของ
ชาวตําบลตะดอบเป็นนาฏศิลปพื้นบาน 

  ๓.๑.๓ การด าเนินชีวิตของหมู่บ้านโนนไชยงาม หมู่ที่ ๑๑ ต าบลรุ่งระวี อ าเภอน้ าเกลี้ยง 
จังหวัดศรีสะเกษ   

บานโนนไชยงาม หมูที่ ๑๑ เป็นหมูบานที่แยกออกมาจากบานโนนงาม กอตั้งเมื่อปี พ.ศ.
๒๔๘๐ ผูกอตั้ง คือ นายนิล เผื่อแผ นายสาย มงคลแกว ไดอพยพมาจากบานโนนหลอง อําเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ มาตั้งชื่อบาน คือ บานโนนงาม หมูที่ ๔ ตําบลละเอาะ อําเภอกันทรารมยแ จังหวัดศรี
สะเกษ ผูใหญบานคนแรก คือ นายจันทรแ ผองราศี ไดแยกการปกครองออกจากบานโนนงาม หมูที่ ๔ 
ตําบลรุงระวี มาตั้งเป็นหมูบาน โดยยึดเอาตนไทร ที่หนาสถานีอนามัยหลังเกา เป็นชื่อหมูบาน และได
ตั้งชื่อวาเป็น บ้านโนนไชยงาม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีนายสุณียแ บุญเหลือง เป็นผูใหญบานคนแรก
ตั้งแตป ีพ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๔๐ และตอมาก็ไดมีผูใหญบานคนที่ ๒ คือ นายบุญหนา บัวศรี ปกครองมา

                                                           
๑๑๗ สํานักขาว กรมประชาสัมพันธแ, จ.ศรีสะเกษ เลี้ยงกบคอนโดสร้างรายได้เสริมตามหลักปรัชญา-

เศรษฐกิจพอเพียง, [ออนไลนแ] เขาถึงขอมูลเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธแ ๒๕๖๐, แหลงขอมูล http://www.thainews. 
prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNEVN5810280010013/1/30.  



๖๗ 
 

จนถึงปใจจุบัน          
 ๓.๑.๓.๑ ที่ตั้ง         
 ตั้งอยูหมูที่ ๑๑ ตําบลรุงระวี อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ อยูหางจากอําเภอน้ําเกลี้ยง
ระยะทาง ๓ กม. หางจากจังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๔๑ กม.    
 อาณาเขตติดต่อ         

ทิศเหนือ จดบานทุงสวาง ม.๗ ตําบลละเอาะ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศใต  จดบานโนนโพธิ์ ม.๑๐ ตําบลรุงระวี อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันออก จดบานหนองแลง ม.๙ ตําบลรุงระวี อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันตก จดบานรุง ม.๖ ตําบลรุงระวี อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 
 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ      
 พ้ืนที่สวนใหญเป็นที่ราบลุม ตามริมลําน้ําหวยระวี ดานทิศตะวันตกของหมูบาน มีฝายหวยระ
วีกั้น จํานวน ๑ ฝาย ดานทิศตะวันออกเป็นที่ราบทุงนา ใชทํานาและทําไร มี ๓ ฤด ู  
 แหล่งน้ าที่ส าคัญ – ลําหวยระวี       
 ๓.๑.๓.๒ การนับถือศาสนา       
 ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนา พุทธ สวนใหญใชภาษา ไทยอีสาน เป็นภาษาทองถิ่น มี
ประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษตามฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ไดแก บุญบั้งไฟ ทําบุญมหาชาติ 
เขาพรรรษา ออกพรรรษา ลอยกระทง บุญสงกรานตแ บุญกฐิน ทําบุญขึ้นปีใหม ฯลฯ  
 ๓.๑.๓.๓ ประชากรและครัวเรือน       
 บานโนนไชยงาม หมูที่ ๑๑ ตําบลรุงระวี อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ มีครัวเรือน
ทั้งหมด ๘๒ ครัวเรือน และจํานวนประชากรที่อาศัยอยูจริง จํานวน ๓๓๐ คน แยกเป็น ชาย ๑๗๐ คน 
หญิง ๑๖๐ คน (จากขอมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๘)       
 ๓.๑.๓.๔ การบริหารงาน/ปกครองหมู่บ้าน      
 บานโนนไชยงาม หมูที่ ๑๑ ตาบลรุงระวี อาเภอนาเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ โดยการนําของ 
นาย บุญหนา บัวศรี ผูใหญบาน มีทบทวนแผนชุมชนทุกปี มีการประชุมกรรมการหมูบาน หัวหนาคุม 
และประชาชน ในหมูบานทุกเดือนทุกเดือน ทุกวันที่ ๕ ของเดือน    
 ๓.๑.๓.๕ การประกอบอาชีพของคนในชุมชน     
 ชาวชุมชมโนนไชยงามนั้น สวนใหญประกอบอาชีพทํานา เป็นอาชีพหลัก ซึ่งนอกจากนั้นยังมี
อาชีพเสริมอีกดวย คือ การทําสวน คาขาย และรับจาง     
 ๓.๑.๓.๖ ผลิตภัณฑ์ชุมชน       
 บานโนนไชยงาม มีผลิตภัณฑแประจําชุมชนที่หลากหลาย ซึ่งไดแก จักสาน พืชผลทาง
การเกษตร เชน แตงโม, พริก, ขาวโพด, มะเขือเทศ, ยางพารา, เพาะเห็ด, รวมไปถึงประเภทอาหาร 
คือ ไขนกกระทา, กบ และปลาดุก เป็นตน       
 ๓.๑.๓.๗ ด้านจิตใจและสังคม       
 จัดเวทีประชาคมเพ่ือแกไขปใญหา ๒๘ ครั้ง ตอปี ไดแก    
 ๑) ประชุมประจําเดือน ๑๒ ครั้ง       
 ๒) การดําเนินกิจกรรมสงเสริมอาชีพ ๔ ครั้ง      
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 ๓) ปรับแผนชุมชน ประจําปี ๑ ครั้ง      
 ๔) ประชุมตรวจสภาพดิน ๔ ครั้ง       
 ๕) ประชาคมรับขึ้นทะเบียนผูปลูกขาวนาปี มันสําปะหลัง ๓ ครั้ง   
 ๖) ประชุมเตรียมความพรอมพิธีรับมอบโค-กระบือ ๔ ครั้ง    
 ๓.๑.๓.๘ ข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน     
 ๑) ทะเลาะวิวาท มีการไกลเกลี่ย ปรับที่ทําการผูใหญบาน ปรับทั้ง ๒ ฝุาย คนละ ๕๐๐ บาท 
(ผูที่ถูกกระทําถาสอบถามแลวเห็นวาไมผิด ไมตองปรับ)     
  ๑.๑ อยูดี ๆ มีคนมากระทํา (ตีทําราย) คนที่ทําผิดปรับ ๒ เทา   
  ๑.๒ สามี-ภรรยา ทะเลาะกัน ถามีการไกลเกลี่ยที่บานผูใหญบานปรับทั้ง ๒ ฝุาย คน
ละ ๕๐๐ บาท          
 ๒) ลักขโมย ถามีการไกลเกลี่ย ปรับผูกระทําผิด ๑,๐๐๐ บาท ณ ที่ทําการผูใหญบาน 
 ๓) ผูขับขี่ยานพาหนะเสียงดัง คณะกรรมการหมูบานตักเตือน ๒ ครั้ง และทําใหผูอ่ืนไดรับ
การบาดเจ็บ ปรับ ๕๐๐ บาท        
 ๔) สัตวแเลี้ยง วัว ควาย ไปกินพืชสวนของคนอ่ืนเสียหาย ไกลเกลี่ยปรับ ณ ที่ทําการผูใหญ 
บาน ๒๐๐ บาท           

๕) ครัวเรือนไมเขารวมการประชุมประจําเดือนเกิน ๕ ครั้ง/ปี ใหงดการชวยเหลืองบประมาณ
ตาง ๆ จากทุกหนวยงานราชการ        
 ๖) ครัวเรือนใดไมใหความรวมมือในการพัฒนา รวมกิจกรรมในหมูบานเกินครึ่งหนึ่งในการ
พัฒนาของปีนั้นๆ ใหงดการชวยเหลืองบประมาณจากทางราชการทุกหนวยงานในปีงบประมาณนั้น ๆ 
ยกเวน ถารวมกันบริจาคสิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม ใหถือวาไดรวมกิจกรรม   
 ๗) คาปรับในแตละครั้งใหนําเงินเขาบัญชีคณะกรรมการหมูบาน   
 ๘) การไกลเกลี่ยของหมูบานสิ้นสุดลง ผูที่ไดรับเงินสินไหม คาเสียหาย ทุกกรณีเกิน ๑,๐๐๐ 
บาท ตองจายเขากองทุนคณะกรรมการหมูบานรอยละ ๑๐     
 ๙) ถาบุคคลใดในครัวเรือนนั้นๆ ไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด (ขาย) ใหตัดสิทธิ์การชวยเหลืองบ 
ประมาณตาง ๆ จากหนวยงานราชการเป็นเวลา ๓ ปี หลังจากศาลตัดสินแลวเห็นวามีความผิดจริงกับ
การยุงเก่ียวกับยาเสพติด          

๑๐) ระเบียบ กฎ กติกา หมูบาน ใหบังคับใช และปฏิบัติตั้งแต วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็น
ตนไป และคงไว ๒ ปี         
 ๓.๑.๓.๙ ด้านเศรษฐกิจ        
 ๑) มีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย ประจําครัวเรือน    
 ๒) คนในครัวเรือนที่ใชเครื่องอุปโภค/บริโภคที่ชุมชนผลิตเองและการปลูกพืชเศรษฐกิจ/เลี้ยง
สัตวแ เพ่ือรายไดแกครัวเรือน ทําใหแตละครัวเรือนลดรายจายในการซื้อผักบริโภคไดเดือนละ ๒,๐๐๐ 
บาท ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท         
 ๓) การเลี้ยงกบ ทําใหลดรายจายไดครัวเรือนละ ๒,๕๐๐ บาท และสามารถทํารายไดปีละ 
๓๐,๐๐๐ บาท          
 ๔) การเลี้ยงปลาดุก ทําใหลดรายจายไดครัวเรือนละ ๒,๐๐๐ บาท และสามารถทํารายไดปี
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ละ ๑๐,๐๐๐ บาท         
 ๕) การเพาะเห็ดในขอนไม ทําใหลดรายจายไดครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท และสามารถทํา
รายไดปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท        
 ๖) การปลูกแตงโม สามารถทํารายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี  
 ๗) การปลูกพริก สามารถทํารายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี  
 ๘) การปลูกหอม สามารถทํารายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี  
 ๙) การปลูกแตงกวา สามารถทํารายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี  
 ๑๐) การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ สามารถทํารายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท/ปี 
 ๑๑) การปลูกมันสําปะหลัง สามารถทํารายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ปี 
 ๑๒) การปลูกปาลแมน้ํามัน สามารถทํารายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ ๔๕,๐๐๐ บาท/ปี 
 ๑๓) การปลูกยางพารา สามารถทํารายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท/ปี  
 ๑๔) การปลูกมะนาว สามารถทํารายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี  
 ๑๕) การเลี้ยงนกกระทา สามารถทํารายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท/ปี  
 ๑๖) การเลี้ยงโคเนื้อ ตามโครงการธนาคารโค – กระบือ    
 ๑๗) การเลี้ยงไกพันธุแพ้ืนเมืองและไกพันธุแไข      
 ๓.๑.๓.๑๐ ด้านการเรียนรู้       
 ๑) หมูบานมีการจัดเก็บขอมูล จปฐ./ กชช.๒ค. ขอมูลอื่นๆ ของชุมชน นํามาวิเคราะหแ จัดเวที
ประชาคม นําขอมูลที่ตกเกณฑแและปใญหาเรงดวน ปรับแผนชุมชน มีโครงการทั้งหมดจํานวน ๒๑ 
โครงการ และดําเนินการแลวจํานวน ๑๒ โครงการ      
 ๒) หมูบานมีปราชญแชาวบาน (ภูมิปใญญาทองถิ่น มีการใช จดบันทึกและสืบทอดภูมิปใญญา
ทองถิ่น เชน การจักสานไมกวาดทางมะพราว การทอเสื่อกก)     
 ๓) มีศูนยแเรียนรูชุมชน จํานวน ๑ แหง ซึ่งมีกิจกรรมเรียนรูภายในศูนยแ ประกอบดวย สาธิต
การเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ การเลี้ยงไกพันธุแไข การปลูกมะนาวในวงบอ การปลูกผักสวนครัว พืชสมุน 
ไพร เตาชีวะมวล และเป็นที่ตั้งของกองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพยแเพ่ือการผลิต กองทุนสวัสดิ การ
และสิ่งแวดลอม (ธนาคารขยะ) ธนาคารขาว และมีแหลงเรียนรูภายในชุมชน จํานวน ๖ แหง ประ 
กอบดวย การเลี้ยงกบ การปลูกมะนาว การทอเสื่อกก การทอผ้ํา การจักสาน และการเลี้ยงไขนกกระ 
ทา           
 ๔) มีการเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรูกิจกรรมระหวางกองทุนหมูบาน คือ กองทุนกลุมออม
ทรัพยแเพ่ือการผลิต, ครัวเรือนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ (บานโนนงาม, บานหนองระไง, บาน
หนองแลง)          
 ๕) หมูบานผานมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ปี ๒๕๕๗    
 ๓.๑.๓.๑๑ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
 ๑) ชุมชนมีการจัดระเบียบ ปรับภูมิทัศนแภายในชุมชน ทุกวันที่ ๕ ของเดือน และมีแผนที่จะ
ประกวดคุมภายในหมูบาน        
 ๒) คนในชุมชนใชปุยอินทรียแ/ปุยคอก ทุกครัวเรือน     
 ๓) ชุมชนมีการจัดระเบียบของชุมชน/รักษาความสะอาด/อนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ เชน 
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การปรับปรุงสภาพแวดลอมชุมชน อยางสม่ําเสมอ มากกวา ๑๒ ครั้ง มีการจัดปูายคําขวัญ ที่ทําการ
คุมมีขอมูลปลูกไมดอกไมประดับ ปลอยปลา-ปลอยกุง ในแหลงน้ําสาธารณะ (ลําหวยระวี) ทุกปี มีการ
ปลูกไมยืนตน          
 ๔) มีกิจกรรมสงเสริมเพ่ือลดการใชพลังงาน เชน      
  ๔.๑ การใชหลอดไฟฟูาแบบประหยัด     
  ๔.๒ รณรงคแการใชจักรยานแทนการใชรถยนตแ-รถจักรยานยนตแ  
  ๔.๓ การผลิตเตาชีวะมวลไวใชเองในครัวเรือนและผลิตไวจําหนาย  
 ๕) มีกิจกรรมการใชประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดรายได 
ไดแก           
  ๕.๑ การปลูกไมยืนตนตามลําหวยระวี     
  ๕.๒ การปลอยพันธุแปลา-กุง ตามลําหวยระวี เป็นประจําทุกปี   
  ๕.๓ การผลิตน้ําหมักชีวภาพ      
 ๓.๑.๓.๑๒ ป๎จจัยแห่งความส าเร็จ       
 ๑) คนในชุมชนและผูนํากลุม/องคแกรมีความพรอมที่จะพัฒนาหมูบานใหเป็นหมูบาน
เศรษฐกิจ          
 ๒) ผูนําหมูบานมีภาวะเป็นผูนําที่ด ีชุมชนมีสวนรวมทุกกิจกรรม มีความรักความสามัคคี 
 ๓) ผูนําและคณะกรรมการกลุม/องคแกรกลุมตางๆ ในชุมชนมีโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ
จากภาคีที่เก่ียวของอยางตอเนื่อง        
 ๔) คนในชุมชนมีองคแความรู ภูมิปใญญาที่หลากหลาย     
 ๕) พ้ืนที่ สภาพภูมิประเทศเหมาะสม      
 ๖) คนในชุมชนศรัทธาในตัวผูนําและสวนราชการที่เขาไปมีสวนรวมในการขับเคลื่อนกิจกรรม
 ๗) รวมกับภาคีการพัฒนาขับเคลื่อนกิจกรรมใหหมูบานไดรับการพัฒนาศักยภาพทั้งดาน
เศรษฐกิจและสังคม โดยใชหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือใหชุมชนพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน   

๓.๑.๓.๑๓ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ      
 ๑) หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบระดับอําเภอ ประจําปี ๒๕๕๗   
 ๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ “หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็น เป็นสุข” ตามโครงการ
เชิดชูเกียรติผูนําเครือขายพัฒนาชุมชมดีเดน ประจําปี ๒๕๕๗     
 ๓) รางวัลชนะเลิศหมูบานตนแบบตามโครงการ “ศูนยแฮวมแฮง สางแปงซุมซน” ประจําปี 
๒๕๕๗           
 ๔) รางวัลชนะเลิศประกวดคณะกรรมการหมูบาน อําเภอน้ําเกลี้ยง ประจําปี ๒๕๕๗๑๑๘ 

๓.๑.๓.๑๔ สรุปกิจกรรมบ้านโนนไชยงาม หมู่ที่ ๑๑ ต าบลรุ่งระวี อ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัด
ศรีสะเกษ 

                                                           
๑๑๘ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอน้ําเกลี้ยง, สรุปผลการด าเนินงาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

บ้านโนนไชยงาม หมู่ที่ ๑๑ ต าบลรุ่งระวี อ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ,  ม.ป.พ. : ม.ป.ท. 
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พ้ืนที่สวนใหญเป็นที่ราบลุม ตามริมลําน้ําหวยระวี ดานทิศตะวันตกของหมูบาน มีฝายหวยระ
วีกั้น จํานวน ๑ ฝาย ดานทิศตะวันออกเป็นที่ราบทุงนา ใชทํานาและทําไร มี ๓ ฤดู สวนใหญประกอบ
อาชีพทํานา เป็นอาชีพหลัก ซึ่งนอกจากนั้นยังมีอาชีพเสริมอีกดวย คือ การทําสวน คาขาย และรับจาง 
บานโนนไชยงาม มีผลิตภัณฑแประจําชุมชนที่หลากหลาย ซึ่งไดแก จักสาน พืชผลทางการเกษตร เชน 
แตงโม, พริก, ขาวโพด, มะเขือเทศ, ยางพารา, เพาะเห็ด, รวมไปถึงประเภทอาหาร คือ ไขนกกระทา, 
กบ และปลาดุก เป็นตน มีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย ประจําครัวเรือนคนในครัวเรือนที่ใช
เครื่องอุปโภค/บริโภคท่ีชุมชนผลิตเองและการปลูกพืชเศรษฐกิจ/เลี้ยงสัตวแ เพ่ือรายไดแกครัวเรือน ทํา
ใหแตละครัวเรือนลดรายจายในการซื้อผักบริโภคไดเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท มีจัด
เวทีประชาคมเพ่ือแกไขปใญหา ๒๘ ครั้ง ตอปี ไดแก ประชุมประจําเดือน ๑๒ ครั้ง, การดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมอาชีพ ๔ ครั้ง, ปรับแผนชุมชน ประจําปี ๑ ครั้ง, ประชุมตรวจสภาพดิน ๔ ครั้ง, 
ประชาคมรับขึ้นทะเบียนผูปลูกขาวนาปี มันสําปะหลัง ๓ ครั้ง, ประชุมเตรียมความพรอมพิธีรับมอบ
โค-กระบือ ๔ ครั้ง และมีประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษตามฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ไดแก บุญ
บั้งไฟ ทําบุญมหาชาติ เขาพรรรษา ออกพรรรษา ลอยกระทง บุญสงกรานตแ บุญกฐิน ทําบุญขึ้นปีใหม 
ฯลฯ 

๓.๑.๔ การด าเนินชีวิตของหมู่บ้านนาขนวน หมู่ที่ ๕ อ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ   

บานนาขนวน หมูที่ ๕ ตําบลขนุน อําเภอกันทรลักษณแ จังหวัดศรีสะเกษ ประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คือ การทํานา ยางพารา, และทําสวนผัก (ปลูกพริก,มะเขือ) บาน
นาขนวน เป็นหมูบานแหงการทอผาไหม ชาวบานมีการรวมกลุมทอผาไหม และมีการปลูกหมอน เลี้ยง
ไหมภายในหมูบาน ไดสงผลิตภัณฑแผาไหมเขาคัดสรรเป็นสินคา OTOP ระดับ ๔ ดาว มีนายปรีชา พิม
พันธแ เป็นผูใหญบาน โดยดํารงตําแหนงมาตั้งแตปี ๒๕๕๓ จนถึงปใจจุบัน เป็นหมูบานที่มีวัฒนธรรม
ของหมูบานที่มีการสืบทอดกันมาอยางยาวนาน และยังสามารถรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีของ
หมูบานไวไดอยางเหนียวแนน เชน ประเพณีสงกรานตแ บุญแซโดนตาล เซน การไหวผีปูุยาตายาย/
บรรพบุรุษ การเคารพญาติผูใหญ     

กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านนาขนวน   
 ๓.๑.๔.๑ มิติเศรษฐกิจ        
 ๑.๑ การออมเงิน        
 ๑) กลุมออมทรัพยแเพ่ือการผลิตบานนาขนวน หมูที่ ๕ กอตั้งขึ้นครั้งแรกตั้งแตปี ๒๕๓๖ โดย
ในครั้งแรก มีนางบัวทอง บุญสองชั้น ผูใหญบานขณะนั้น ไดนําแนวความคิดเรื่องการจัดตั้งกลุมออม
ทรัพยแเพ่ือการผลิตจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอกันทรลักษแ มาขยายผลใหกลุมสตรีในหมูบาน
ไดรับทราบ จึงเกิดมีความสนใจ จึงไดรวมกลุมกันจัดตั้งกลุมออมทรัพยแเพ่ือการผลิตบานนาขนวน ขึ้น
เพ่ือใหชาวบานไดรูจักการออมเพ่ือใชในยามที่จําเป็น และทําใหเกิดความสามัคคีขึ้นในหมูบาน 
 การบริหารงานของกลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิตบานนาขนวน ไดยึดหลักคุณธรรม ๕ ประการ
ของกลุมออมทรัพยแฯ ที่กรมการพัฒนาชุมชนใหการสนับสนุน ไดแก ความซื่อสัตยแ ความเสียสละ 
ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ ความไววางใจกัน ปใจจุบันการดําเนินงานมีความกาวหนามาตาม 
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ลําดับ ปใจจุบันมีสมาชิก ๑๕๙ คน สัจจะรายเดือน ๑๕,๙๐๐ บาท มีเงินทุน ๑๒๐,๐๐๐ บาท มีการ
ปลอยใหสมาชิกไดกูยืมไปประกอบ อาชีพ และจัดสวัสดิการใหกับสมาชิก 
 การจัดทําเอกสารหลักฐานทางบัญชี มีการมอบหมายงานแกคณะกรรมการในการจัดทําบัญชี
อยางเป็นระบบตามหลักการบัญชีกลุมออมทรัพยแฯ เชน บัญชีเงินสด บัญชีรายรับ บัญชีรายจาย บัญชี
เงินฝากธนาคาร และทะเบียนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ โดยไดกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการไวใน
ระเบียบขอบังคับของกลุมฯ ทุกวันที่ ๕ ของเดือนจะมีการนําเงินฝากสัจจะมาสงแกคณะกรรมการฯ 
และสมาชิกที่ประสงคแจะยื่นกูเงินก็สามารถดําเนินการในวันเดียวกัน มีการสรุปผลการดําเนินงานของ
กลุมฯ ในที่ประชุมประจําเดือน ปใจจุบันการกูยืมเงินคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ ๔ บาท กรณีกูเงินฉุก 
เฉิน คิดอัตรารอยละ ๑ บาทตอเดือน 
 ทุกสิ้นปีคณะกรรมการฯ จะจัดประชุมใหญสามัญประจําปี เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานในรอบ
ปี, ทบทวนบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ, วาระของคณะกรรมการ, ปิดบัญชี สรุปสถานะทางการ 
เงินและจัดสรรผลประโยชนแคืนใหสมาชิกตามระเบียบฯ ที่กําหนดไว 
 ๒) กองทุนหมูบาน บานนาขนวนไดรับการจัดสรรเงินกองทุนหมูบาน ๑ ลานบาท เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๔๔ มีสมาชิกเริ่มตน จานวน ๑๔๗ คน ปใจจุบันกองทุนหมูบานฯ มีสมาชิก ๒๕๒ คน มี นายอิสระ 
บุญสองชั้น เป็นประธานกองทุนหมูบาน มีเงินทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น ๒,๑๙๖,๙๔๖ บาท ไดปลอยเงิน
ใหกับสมาชิก ไดกูยืมเพ่ือประกอบอาชีพและบรรเทาเหตุความจําเป็นเรงดวน การกูยืมสามัญคิด
ดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๖ บาทตอปี กรณีกูเงินฉุกเฉินคิดดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๑ บาทตอเดือน ทุกสิ้นปี
มีการปิดบัญชี จัดทางบการเงิน และจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปี มีการจัดสรรผลกําไรตาม
ระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบานเป็นประจําทุกปี 
 ๓) กองทุน กข.คจ. บานนาขนวน ไดรับงบประมาณโครงการแกไขปใญหาความยากจนมาตั้ง  
แตป ี๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือเป็นกองทุนสําหรับดูแลผูยากไร หรือครัวเรือนที่มีความจําเป็นใน 
การประกอบอาชีพ เนื่องจากปใจจุบันบานนาขนวนไมมีครัวเรือนที่ตกเกณฑแ จปฐ. ในเรื่องรายได จึง
ตองพิจารณาจากปใญหาความเดือดรอนของครัวเรือน 
 ๔) กิจกรรมการรณรงคแการออมดวยกระบอกไมไผ มีการสงเสริมใหประชาชนในหมูบานรักษแ
การออม โดยการทํากระปุกออมสินจากกระบอกไมไผแตละครัวเรือนๆ ละ ๑ กระบอก และใหเริ่ม
ดําเนินการออมเงินตั้งแตวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ไปจนถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และจัดใหมีการ
แขงขันครัวเรือนที่สามารถออมเงินไดสูงสุดจะมีของรางวัลมอบให ในสวนของเงินออมทั้งหมดจะให
นําไปออมไวที่กลุมออมทรัพยแเพ่ือการผลิตบานนาขนวน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวบานนาขนวนไดดําเนิน 
การมาตั้งแตปี ๒๕๕๔ ซึ่งไดยอดเงินออมรวมทั้งหมูบานประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 
 ๑.๒ การผลิตและจ าหน่าย       
 ๑) การผลิต บานนาขนวน มีการทํานาเป็นอาชีพหลัก และมีการทําสวนยางพารา รวมถึงการ
ปลูกผักสวนครัวเพ่ือบริโภคและขาย มีการเพาะเห็ดนางฟูาและเห็ดนางรม การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา 
เพ่ือบริโภคและจําหนายในชุมชนเองและเป็นหมูบานแหงการทอผาไหม ชาวบานมีการรวมกลุมทอผา
ไหม และมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมภายในหมูบาน ไดสงผลิตภัณฑแผาไหมเขาคัดสรรเป็นสินคา OTOP 
ระดับ ๔ ดาว บานนาขนวน มีกองทุนปุย ที่ผลิตปุยอินทรียแชีวภาพ เพ่ือใหสมาชิกไดนําไปใชในการทํา
การเกษตร และยังไดจําหนายปุยดังกลาวใหกับชุมชนขางเคียงและผูที่สนใจทั่วไปดวย กองทุนปุยบาน
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นาขนวน มีสถานที่ และเครื่องมืออุปกรณแในการอัดเม็ดปุย เป็นของตัวเองโดยไดรับงบสนับสนุนจาก
หนวยงานราชการ 
 ๒) การจําหนาย ผลผลิตของบานนาขนวนทั้งหมดที่เป็นสินคาการเกษตรจะจําหนายทั้งภาย 
ในและตลาดภายนอกชุมชน และพอคาเขามารับซื้อถึงพ้ืนที่ ทําใหไมมีปใญหาในเรื่องของตลาด ในสวน
ของผลิตภัณฑแผาไหม จะนําสินคาไปแสดงในงาน OTOP ตางๆ และจะมีลูกคาสั่งจองเป็นรายๆไป แต
จะมีปใญหาในเรื่องของการไมสามารถกําหนดราคาผลผลิตได ทําใหไดราคาไมเป็นธรรม อีกทั้งผลผลิต
จะมีมากเป็นบางเวลาทําใหราคาตกต่ํา ยังไมมีการรวมกลุมเพ่ือบริหารจัดการผลผลิตและมีระบบการ
จัดการทางการตลาดของสินคาในชุมชน 
 ๑.๓ การจัดสวสัดิการ        
 บานนาขนวน มีการอยูรวมกันดวยความเอ้ืออาทร มีความเป็นอยูที่เป็นญาติมิตร เครือญาติ 
จึงไดมีการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหแเพื่อดูแลคนในชุมชนกรณีเสียชีวิต ปใจจุบันไดขยายออกไป
ยังหมูบานขางเคียงอีก ๑ หมูบาน โดยเมื่อเสียชีวิตทุกครัวเรือนจะสมทบชวยกันครัวเรือนละ ๑๐๐ 
บาท เพ่ือรวบรวมเงินทุนมอบใหกับทายาทของครัวเรือนผูเสียชีวิต สาหรับกรณีผูประสบภัยพิบัติและ
ผูยากไรในหมูบาน บานนาขนวนนอกจากจะมีกองทุนขาวสําหรับใหกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ําแลว ยังมี
การดําเนินงานศูนยแสงเคราะหแราษฎรประจําหมูบาน โดยปใจจุบันมีเงินกองทุน ๒๐,๑๓๗ บาท ดูแลทุก
ครัวเรือนในหมูบานโดยไมเลือกปฏิบัติ โดยปใจจุบันมีแนวคิดในการพัฒนากองทุนฌาปนกิจสงเคราะหแ
และศูนยแสงเคราะหแราษฎรประจําหมูบานใหดูแลคนในชุมชน ตั้งแต เกิด แก เจ็บ ไปจนตาย 
 ๑.๔ การแก้ไขป๎ญหาความยากจนและหนี้นอกระบบ    
 บานนาขนวน เป็นหมูบานที่มีการบริหารจัดการเงินกองทุนตางๆ ภายในชุมชนไดเป็นอยางดี 
มีกองทุนที่หลากหลาย มีการบริหารที่โปรงใส ตรวจสอบได ทําใหทุกครัวเรือนในหมูบานสามารถเขา 
ถึงแหลงทุนภายในชุมชนไดทุกกองทุน จึงไมมีปใญหาหนี้นอกระบบ อีกทั้งกรมการพัฒนาชุมชนไดจัด 
สรรเงินทุนโครงการแกไขปใญหาความยากจน (กข.คจ.) มีครัวเรือนเปูาหมายทั้งสิ้น ๑๕๑ ครัวเรือน 
ปใจจุบันมีเงินกองทุนจํานวน ๒๙๐,๒๖๒ บาท 
 ๓.๑.๔.๒ มิติความม่ันคง          
 ๑.๑ การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย    
 บานนาขนวน มีประชากรทั้งสิ้น ๙๐๕ คน มีผูมีสิทธิในการเลือกตั้ง จํานวน ๔๕๙ คน มีผูไป
ใชสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งลาสุด คือ เลือกตั้งนายกองคแการบริหารสวนจังหวัดและสมาชิกสภาองคแการ
บริหารสวนจังหวัด ประชาชนชาวบานนาขนวนไดไปใชสิทธิในการเลือกตั้ง คิดเป็นรอยละ ๙๐ โดยใน
การเลือกตั้งทุกครั้ง ชาวบานนาขนวนไดใหความสําคัญกับการไปใชสิทธิของตนเอง โดยไปใชสิทธิดวย
ความบริสุทธิ์ใจ ที่เป็นหนาที่สําคัญท่ีทุกคนตองทํา แสดงใหเห็นถึงการมีความรูความเขาใจในสิทธิและ
หนาที่พลเมืองของประชาชนภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข บาน
นาขนวน ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมูบานตนแบบประชาธิปไตย ระดับจังหวัด ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๔           
 ๑.๒ การเทิดทูนและการจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์   
 บานนาขนวนเป็นหมูบานที่ไดรับพระราชทานเงินขวัญถุง จากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
พระราชินีนาถ ใหจัดตั้งเป็นหมูบานกองทุนแมของแผนดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไดรับพระราชทาน
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เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท และไดมีการตอยอดเงินขวัญถุงจากประชาชนบานนาขนวนเพ่ิม ปใจจุบันมีเงิน
ทั้งสิน ๔๓,๐๘๖ บาท ชาวบานนาขนวนจะรวมกันทํากิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เชน ทําบุญ ตัก
บาตร เขาวัดทุกวันพระ และทุกวันสําคัญของชาติ เชน วันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติ และวันชาติ
ไทย ชาวบานจะรวมกันทําบุญตักบาตร และพัฒนาหมูบานใหสะอาด    
 ๑.๓ การบริหารจัดการชุมชน       
 บานนาขนวนไดมีการแบงการปกครองออกเป็น ๘ คุม โดยแตละคุมมีการแตงตั้งหัวหนาคุม 
ทําหนาที่ใหการดูแล ประสานงาน อานวยความสะดวกภารกิจตางๆ ของหมูบานเพ่ือใหมีการสื่อสาร/
สงตอขอมูลที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งบานนาขนวน เป็นหมูบานบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา การ
จัดระบบการปกครองของหมูบานออกเป็นคุม จะชวยทําใหการวางแผนรองรับเผชิญเหตุฉุกเฉิน การ
อพยพมีประสิทธิภาพสามารถปูองกันความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนได ปใจจุบันบานนาขนวนเป็นหมูบานที่
มีระบบบริหารจัดการชุมชนที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นตนแบบใหกับชุมชนอ่ืนได  
 ๑.๔ การบริหารความขัดแย้ง       
 เนื่องจากเป็นหมูบานที่มีวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยจึงมี การแสดงความคิดเห็นที่
แตกตางอยูบอยครั้ง ซึ่งบางครั้งอาจนํามาสูความขัดแยง หรือความไมพอใจของแตละฝุายที่เกี่ยวของ 
จึงไดมีการจัดตั้งกฎระเบียบขอบังคับของหมูบานนาขนวน เพ่ือใหทุกคนไดถือปฏิบัติตาม รวมถึงไดมี
วิธีการแนวทางการจัดการกับความขัดแยง ดังนี้      
 ๑) จัดเวทีประชาคมเพ่ือนําเสนอปใญหาความขัดแยงและหาแนวทางแกไขรวมกัน 
 ๒) เมื่อเกิดปใญหาควรมีฝุายใดฝุายหนึ่ง หรือทั้งสองฝุายหลีกเลี่ยง และยอมเสียสละ 
 ๓) มีคนกลางประนีประนอมยอมความ       

๑.๕ การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต 
 ประชาชนในชุมชน ครอบครัวพัฒนา ๓๐ ครัวเรือน ไดเป็นแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไดมีการขยายผลใหครัวเรือนขางเคียง และญาติพ่ีนองไดนํา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต เพ่ือใชมีความสุขรวมกันของคนในหมูบานนาขนวน
 ๑.๖ การป้องกันป๎ญหายาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง     
 เป็นหมูบานที่ไดรับพระราชทานเงินขวัญถุงจากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ให
จัดตั้งเป็นหมูบานกองทุนแมของแผนดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นกองทุนสาหรับการปูองกันปใญหายา
เสพติดที่ระบาดอยูนอกชุมชน โดยมุงหวังใหทุกภาคสวน ไดเขามามีสวนรวมในการเฝูาระวังและปูอง 
กันปใญหายาเสพติด สนองราชเสาวนียแของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนารถ โดยไดรับพระ 
ราชทานเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท และไดมีการตอยอดเงินขวัญถุงจากประชาชนบานนาขนวนเพ่ิม ปใจจุ 
บันมีเงินทั้งสิน ๔๓,๐๘๖ บาท        
 ๑.๗ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
 บานนาขนวน มีปใญหาเดียวกับทุกหมูบานในชนบทปใจจุบันที่มีการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชน 
และพ้ืนที่ทําการเกษตร ทําใหมีพ้ืนที่สาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะประสบปใญหา โดยเฉพาะการ
ตัดตนไมเพ่ือปรับสภาพที่ดินใหเหมาะแกการเพาะปลูก ทําใหคนในหมูบานตองตัดตนไมทิ้งเป็น
จํานวนมาก สงผลตอระบบนิเวศนแของชุมชน จํานวนตนไมมีจํานวนนอย ชาวบานนาขนวนไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของปใญหาจึงไดมีการอนุรักษแดูแลรักษาพ้ืนที่สาธารณะและไดมีการปรับปรุงพัฒนามา
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เป็นปุาชุมชนของหมูบาน มีการตั้งกฎ กติกา การใชประโยชนแและการอนุรักษแปุาชุมชนรวมกันของคน
ในชุมชนมีคณะกรรมการดูแลรักษา มีการจัดกิจกรรมการปลูกปุา ดูแลรักษา เป็นประจําอยางตอเนื่อง
ทุกปี สําหรับคลองสงน้ําหรือแหลงน้ําของหมูบานไดมีการจัดระบบ โดยมีคณะกรรมการดูแลบริหาร
จัดการการใชน้ําเพ่ือใหทุกคนไดใชประโยชนแในการทาการเกษตรรวมกันและเกิดประโยชนแสูงสุด 
 ๓.๑.๔.๓ มิติสังคม        
 ๑.๑ การอยู่ร่วมกันของคนในหมู่บ้าน      
 ชาวบานนาขนวนมีการอยูรวมกันดวยความสามัคคี เ อ้ือเ ฟ้ือเผื่อแผแบงปใน รักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของตนเองไวไดอยางเหนียวแน แมวาจะผานการพัฒนาหมูบาน
มาอยางยาวนาน คนในชุมชนมีความผูกผันกับ วัด โรงเรียน มีการพัฒนาที่สมดุล โดยการพัฒนาไดมี
การยึดหลักการพัฒนา “บวร” ทําใหการพัฒนาบานนาขนวนมีความตอเนื่องกาวหนาโดยที่คนในชุมชน
ยังคงรักษาวัฒนธรรม ความเป็นตัวตนของตนเองไวไดอยางดี     
 ๑.๒ วัดศูนย์รวมจิตใจ        
 วัดบานนาขนวนเป็นศูนยแกลางการพัฒนาดานจิตใจของชาวบานนาขนวนคือ วัดปุาธรรมวิเวก
 ๑.๓ การจัดสวัสดิการของหมู่บ้าน       
 ชาวบานนาขนวนมีกิจกรรมการรวมกลุมที่หลากหลายทั้งกลุมกิจกรรมที่มีเงินทุน  และกลุม
กิจกรรมที่ไมมีเงินรวมแลว ๘ กลุม โดยแตละกลุมกิจกรรม เกิดขึ้นจากความเห็นพองตองกันในการที่
จะชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกในดานเงินทุนในการประกอบอาชีพ การชวยเหลือสงเคราะหแคนจนคนดอย
โอกาสในหมูบาน ทําใหคนในชุมชนมีความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
 ๑.๔ การจัดการความรู้ของหมู่บ้าน      
 ชาวบานนา เป็นหมูบานศูนยแเรียนรูชุมชน ของตําบลขนุน อําเภอกันทรลักษณแ มีการจัดการ
ความรูเกี่ยวกับการใชชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยังไดรับงบประมาณในการจัดการ
ความรูในการรับมือกับภัยธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีกิจกรรมการจัดการความรูของคน
ในชุมชน ดังนี้          
 ๑) ทุกเดือนบานนาขนวนจะมีการจัดประชุมประจําเดือน เพ่ือใหทุกคนไดมีสวนรวมและ
แสดงความคิด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง   
 ๒) ชาวบานไดรวมกันจัดทําฐานขอมูลชุมชน ที่ประกอบดวย ประวัติความเป็นมาของหมูบาน
, วิสัยทัศนแหมูบาน, กฎระเบียบขอบังคับของหมูบาน, ทําเนียบผูนําฯ/แกนนําหมูบาน/ปราชญแชาว 
บาน/ภูมิปใญญาทองถิ่น, ทําเนียบกลุมองคแกรตางๆ ในหมูบาน, และกิจกรรมตางๆ ของหมูบาน แผน 
งานจะมีผูรับผิดชอบในการประสานการดําเนินงาน และไดประสานการขอรับงบประมาณจากองคแกร
ปกครอง            

๓) การจัดทําแผนชุมชน เมื่อสิ้นปี บานนาขนวนจะจัดเวทีประชาคมเพ่ือทบทวนแผนชุมชน 
และปรับแผนชุมชนตามสภาพปใญหาและความตองการของคนในชุมชน โดยแยกออกเป็น ๓ ประเภท 
คือ โครงการที่ทําไดดวยตัวเอง โครงการที่ทํารวมกับหนวยงานและโครงการที่ใหหนวยงานทําใหทั้ง 
หมดแตละสวนทองถิ่น ในกิจกรรมที่ไมสามารถทําไดดวยตัวเอง เชน การจัดทําถนนคอนกรีตภายใน
หมูบาน, ระบบประปาหมูบาน และโครงการที่ทํารวมกับหนวยงาน เชน การจัดตั้งสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชน, การสงเสริมอาชีพเพ่ือยกระดับรายได เป็นตน    



๗๖ 
 

๑.๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการลดละเลิกอบายมุข    
 ชาวบานมีการจัดกิจกรรมในการปูองกันยาเสพติดและลดละเลิกอบายมุข โดยการประชุมผู
นากลุมตางๆ เยาวชนภายในหมูบาน ใหสอดสองดูแลไมใหมียาเสพติดเขามาในหมูบาน การจัดตั้ง
คณะกรรมการปูองกันและตอตานยาเสพติดในหมูบาน มีการแบงคุมการปกครอง จัดเวรยามในการ
ดูแลเฝูาระวังโดยมีผูใหญบาน นายปรีชา พิมพันธแ เป็นหัวหนาคณะทํางาน มีการตั้งกฎ กติกา ของ
หมูบาน มีกิจกรรมการลดละเลิกอบายมุข เชน งดเหลาเขาพรรษา เป็นประจําทุกๆ ปี และบานนาขน
วนยังเป็นหมูบานตนแบบระดับตําบลในการเป็นหมูบานงานบุญปลอดเหลาของหนวยงานสาธารณสุข
 ๑.๖ การรวมกลุ่มเพื่อสืบสานภูมิป๎ญญา      
 บานนาขนวน มีการสืบสานภูมิปใญญาโดยการถายทอดจากผูรู/ปราชญแในชุมชนใหแกบุตร
หลานของตนเอง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูภูมิปใญญา เชน จักสาน การทอผา การเปุาแคน การทํา
บายศรีสูขวัญ ใหกับเยาวชน เด็กนักเรียน       
 ๓.๑.๔.๔ ผลส าเร็จของงาน รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของหมู่บ้าน   
 ๑. เป็นหมูบานในโครงการพระราชดาริ “การอนุรักษแโคพันธุแไทยพ้ืนเมือง” เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๕๔            

๒. เป็นหมูบานที่มีสินคา OTOP ระดับ ๔ ดาว 
 ๓. เป็นหมูบาน SMART VillaGe ระดับอําเภอกันทรลักษแ และระดับจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๔. เป็นหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เป็นสุข” ประจําปี ๒๕๕๓ 
 ๕. ไดรับพระราชทาน “หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ อยูเย็น เป็นสุข” ประจําปี ๒๕๕๓
 ๖. ไดรับพระราชทาน “หมูบานเขียวขจีดีเดน”ประจําปี ๒๕๕๓ 

 ๗. เป็นหมูบานตนแบบประชาธิปไตยดีเดน ประจําปี ๒๕๕๔ 

 ๘. ไดรับพระราชทานเงินขวัญถุงเป็นหมูบาน “กองทุนแมของแผนดิน” ปี ๒๕๕๔ 

 ๙. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาขนวน ไดรับรางวัลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ดีเดนระดับภาค และรางวัลรองชนะเลิศในระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๕ โดยความรวมมือจาก
ประชาชนชาวบานนาขนวน และพ่ีนองตําบลขนุน๑๑๙

 

 
๓.๑.๔.๕ สรุปกิจกรรมบ้านนาขนวน หมู่ที่ ๕ อ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

บานนาขนวน มีการทํานาเป็นอาชีพหลัก และมีการทําสวนยางพารา รวมถึงการปลูกผักสวน
ครัวเพื่อบริโภคและขาย มีการเพาะเห็ดนางฟูาและเห็ดนางรม การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เพ่ือบริโภคและ
จําหนายในชุมชนเองและเป็นหมูบานแหงการทอผาไหม ชาวบานมีการรวมกลุมทอผาไหม และมีการ
ปลูกหมอนเลี้ยงไหมภายในหมูบาน ไดสงผลิตภัณฑแผาไหมเขาคัดสรรเป็นสินคา OTOP ระดับ ๔ ดาว
หมูที่ ๕ กอตั้งกลุมออมทรัพยแเพ่ือการผลิต ขึ้นครั้งแรกตั้งแตปี ๒๕๓๖ โดยในครั้งแรก มีนางบัวทอง 

                                                           
๑๑๙ ชัชวาลยแ จูมา, ถอดบทเรียน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านนาขนวน หมู่ที่ ๕ ต าบลขนุน 

อ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ, [ออนไลนแ] เขาถึงขอมูลเมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐, แหลงขอมูล http://www 
.kantharalak.cdd.go.th/wp-content/uploads/ 2013/05/ถอดบทเรียนบานนาขนวน.pdf. 

http://www/


๗๗ 
 

บุญสองชั้น ผูใหญบานขณะนั้น ไดนําแนวความคิดเรื่องการจัดตั้งกลุมออมทรัพยแเพ่ือการผลิตจาก
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอกันทรลักษแ มาขยายผลใหกลุมสตรีในหมูบานไดรับทราบ จึงเกิดมีความ
สนใจ จึงไดรวมกลุมกันจัดตั้งกลุมออมทรัพยแเพ่ือการผลิตบานนาขนวน ขึ้นเพ่ือใหชาวบานไดรูจักการ
ออมเพ่ือใชในยามที่จําเป็น และทําใหเกิดความสามัคคีขึ้นในหมูบานการบริหารงานของกลุมออม
ทรัพยแเพ่ือการผลิตบานนาขนวน ไดยึดหลักคุณธรรม ๕ ประการของกลุมออมทรัพยแฯ ที่กรมการ
พัฒนาชุมชนใหการสนับสนุน ไดแก ความซื่อสัตยแ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ 
ความไววางใจกัน ปใจจุบันการดําเนินงานมีความกาวหนามาตาม ลําดับ ปใจจุบันมีสมาชิก ๑๕๙ คน 
สัจจะรายเดือน ๑๕,๙๐๐ บาท มีเงินทุน ๑๒๐,๐๐๐ บาท มีการปลอยใหสมาชิกไดกูยืมไปประกอบ 
อาชีพ และจัดสวัสดิการใหกับสมาชิก บานนาขนวน มีการสืบสานภูมิปใญญาโดยการถายทอดจากผูรู/
ปราชญแในชุมชนใหแกบุตรหลานของตนเอง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูภูมิปใญญา เชน จักสาน การ
ทอผา การเปุาแคน การทําบายศรีสูขวัญ ใหกับเยาวชน เด็กนักเรียนเป็นหมูบานที่มีวัฒนธรรมของ
หมูบานที่มีการสืบทอดกันมาอยางยาวนาน และยังสามารถรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีของ
หมูบานไวไดอยางเหนียวแนน เชน ประเพณีสงกรานตแ บุญแซโดนตาล เชน การไหวผีปูุยาตายาย/
บรรพบุรุษ การเคารพญาติผูใหญ 
 ๓.๑.๕ การด าเนินชีวิตของหมู่บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๘ ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี
สะเกษ 
 บานธาตุทอง เดิมคือบานธาตุ หมูที่ ๓ ตําบลละลม อําเภอภูสิงหแ จังหวัดศรีสะเกษ ในชวงปี 
พ.ศ. ๒๕๒๙ หมูบานแหงนี้ ไดมีราษฎรชาวอําเภอทาตูม อําเภอปราสาท อําเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทรแและอําเภอปรางคแกู จังหวัดศรีสะเกษ ไดอพยพยายครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานทํามาหากิน จํานวน 
๗๑ ครัวเรือน ตอมาเม่ือมีจํานวนครัวเรือนและประชากรเพ่ิมข้ึน ปี ๒๕๓๐ นายเภา บัวทอง และคณะ
ครัวเรือนที่อพยพมาดวยกัน ไดปรึกษาหารือกับ นายทอง พงษแชาติ ผูใหญบานธาตุ ในสมัยนั้น เพ่ือทํา
การประชาคมแยกหมูบาน ผลการประชาคมไดมีมติแยกหมูบาน และผานการพิจารณาจากทางการให
แยกหมูบาน เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๓๑ โดยตั้งชื่อหมูบานวา "บานธาตุทอง" ตามชื่อเดิมของหมูบาน
และชื่อผูใหญบานในสมัยนั้น ปใจจุบันมี นายทวิด มลิพันธแ ดํารงตําแหนงผูใหญบาน 
  

ที่ตั้งและอาณาเขตที่ตั้งของหมู่บ้าน 
 ที่ตั้งของหมูบานตั้งอยูทางทิศใตตําบลละลม อยูหางจากศูนยแกลางของตําบล เป็นระยะทาง 
๒ กิโลเมตร และอยูหางจากที่วาการอําเภอภูสิงหแ เป็นระยะทาง ๘ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตของ
หมูบาน ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดกับ  หมูบานธาตุ หมูที่ ๓ ตําบลละลม 
 ทิศใต   ติดกับ  หมูบานโพธิ์เงิน หมูที่ ๗ ตําบลละลม 
 ทิศตะวันออก  ติดกับ  หมูบานโคกสามัคคี หมูที่ ๑๔ ตําบลหวยตึ๊กชู 
 ทิศตะวันตก  ติดกับ  หมูบานขะยูง หมูที่ ๑๐ ตําบลหวยตามอญ 
 ลักษณะด้านภูมิประเทศ 



๗๘ 
 

 บานธาตุทอง ตั้งอยูจังหวัดศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง หรือที่เรียกวา อีสาน
ใต ลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุม สภาพภูมิอากาศ มี ๓ ฤดูกาล คือ ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดู
หนาว๑๒๐ 
 ๓.๑.๕.๑ อาชีพ 
 อาชีพหลักของชาวบานธาตุทอง คือ ทํานา สวนอาชีพเสริมนั้น คือ ทําไร ทําสวน ปลูกมัน
สําปะหลัง คาขาย และรับจาง  

 ๓.๑.๕.๒ ด้านจิตใจและสังคม 
 มีการประชุมชาวบาน เพ่ือปรึกษาหารือรวมกัน อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง การออกเสียงโดย
การยกมือ ถือปฏิบัติในที่ประชุม และเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
 มีกฎระเบียบของหมูบานที่ยึดถือปฏิบัติรวมกัน มีดังนี้ 
 ๑) หามผูใดเสพ หรือจําหนายยาเสพติดใหโทษ ตามที่กฎหมายกําหนด หากผูใดฝุาฝืน ปรับ 
๑,๐๐๐ บาท 
 ๒) หามทะเลาะวิวาทภายในบริเวณที่สาธารณะของหมูบาน ผูกอเหตุจะถูกปรับเป็นเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 
 ๓) หามทิ้งปฏิกูลหรือขยะที่กอใหเกิดมลภาวะเป็นพิษในพ้ืนที่สวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต 
ฝุาฝืนปรับ ๕๐๐ บาท/ครั้ง 
 ๔) ใหทิ้งขยะลงถังขยะหรือภาชนะที่นิติบุคคลฯ จัดไว หามวางถุงขยะไวที่พ้ืน ยกเวนถังขยะ
เต็ม ผูใดฝุาฝืนมีโทษปรับครั้ง ๑๐๐ บาท 
 ๕) หามเลนการพนันทุกประเภทในชุมชน 
 ๖) หามตัดตนไม ในเขตพ้ืนที่สาธารณะภายในหมูบาน ยกเวนผูที่มีหนาที่โดยเฉพาะ หรือมี
ความจําเป็นดวยเหตุอันควร หากผูใดฝุาฝืนจะถูกปรับตนละ ๕๐๐ บาท 
 ๗) หามยิงปืนในหมูบานโดยไมไดรับอนุญาต ฝุาฝืนปรับครั้งละ ๕๐๐ บาท 
 ๘) หามเปิดเครื่องเสียงดังรบกวน โดยไมมีเหตุสมควร หากผูใดฝุาฝืน จะถูกปรับครั้งละ ๕๐๐ 
บาท 
 ๙) ผูใดกระทําความผิดกฎจราจร หรือฝุาฝืนปูายจราจรภายในบริเวณหมูบาน มีโทษปรับไม
เกิน ๕๐๐ บาท 
 ๑๐) หามลักขโมยของในหมูบาน 
 ในทุกวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันพระ จะมีการเขาวัดทําบุญเป็นประจํา สม่ําเสมอ 
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี โดยเฉพาะประเพณี “แซนโฎนตา” ซึ่งเป็นประ 
เพณีไหวบรรพบุรุษที่ลวงลับ ถือวาเป็นประเพณีที่ขึ้นชื่อของตําบลละลม อําเภอภูสิงหแ เพ่ือใหคงอยู
และดํารงไวในชุมชนตอไป 
 ด้านเศรษฐกิจ 

                                                           
๑๒๐ หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ, บ้านธาตุทอง ภูสิงห์, [ออนไลนแ] เขาถึงขอมูลเมื่อ ๖ เมษายน 

๒๕๖๐, แหลงขอมูล http://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp๓opTAHstsso3 
CM&hl=en_US&ll=14.679397304156376%2C104.85418715761716&z=9. 

http://www/
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 ๑) อบรมการทําบัญชีรายรับ – รายจาย เพื่อควบคุมรายจายในครัวเรือน 
 ๒) ปลูกผักสวน รั้วกินได ประจําครัวเรือน เพ่ือลดคาใชจายภายในครัวเรือน 
 ๓) จัดตั้งกลุมตางๆ เพ่ือเป็นแหลงเงินทุนและแหลงความรู เชน กลุมเพาะเห็ดนางรม กลุม
เลี้ยงไกพันธุแไข และการจัดอบรม เพ่ือพัฒนากลุมอาชีพตางๆ ในชุมชน เพ่ือวิเคราะหแและแกไขปใญหา
รวมกัน 
 ๔) ผลิตปุยชีวภาพเพ่ือเกษตรกร และลดการใชปุยเคมี ซึ่งเพ่ิมรายไดภายในชุมชนอีกดวย 
 ๓.๑.๕.๓ ด้านการเรียนรู้ 
 ๑) มีการสรางกระบวนการวิเคราะหแปใญหาที่ เกิดขึ้น เพ่ือสังเคราะหแขอมูลที่เป็นประโยชนแ
และรวมกันแกไขปใญหา เพ่ือผลประโยชนแสูงสุด และสรางกระบวนการจัดทําแผนชุมชนรวมกันหลาย
ภาคสวน 
 ๒) มีจุดเรียนรูในชุมชน ทั้งในเชิงความรู และเชิงประจักษแ 
 ๓) ออกศึกษาดูงานตามสถานที่ตางๆ เพ่ือเพ่ิมขุมความรูและนํามาพัฒนาชุมชน 
 ๔) ปลูกฝใงใหคนในชุมชนรักษาความสะอาด และภายในบริเวณหมูบาน๑๒๑ 
 ๓.๑.๕.๔ สรุปกิจกรรมหมู่บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๘ ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

ลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุม อาชีพหลักของชาวบานธาตุทอง คือ ทํานา สวนอาชีพ
เสริมนั้น คือ ทําไร ทําสวน ปลูกมันสําปะหลัง คาขาย และรับจาง มีการจัดตั้งกลุมตางๆ เพ่ือเป็น
แหลงเงินทุนและแหลงความรู เชน กลุมเพาะเห็ดนางรม กลุมเลี้ยงไกพันธุแไข และการจัดอบรม เพ่ือ
พัฒนากลุมอาชีพตางๆ ในชุมชน เพ่ือวิเคราะหแและแกไขปใญหารวมกัน ผลิตปุยชีวภาพเพ่ือเกษตรกร 
และลดการใชปุยเคมี ซึ่งเพ่ิมรายไดภายในชุมชนอีกดวย มีการประชุมชาวบาน เพ่ือปรึกษาหารือ
รวมกัน อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง การออกเสียงโดยการยกมือ ถือปฏิบัติในที่ประชุม และอบรมการ
ทําบัญชีรายรับ – รายจาย เพ่ือควบคุมรายจายในครัวเรือน ปลูกผักกินไดประจําครัวเรือน เพ่ือลด
คาใชจายภายในครัวเรือน  
 ๓.๑.๖ การด าเนินชีวิตของหมู่บ้านรงระ หมู่ที่ ๘ ต าบลตูม อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะ
เกษ 
 บานรงระตั้งในที่ราบสูง ผูกอตั้งหมูบาน ชื่อนายกอน นาคนวล ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เรียกขานวา 
รงระ ซึ่งเรียกชื่อตามอุปกรณแวิดน้ําชนิดหนึ่ง ที่ชาวบานประดิษฐแขึ้นเพ่ือเป็นอุปกรณแจับปลาบริเวณ
หนองน้ําใกลหมูบาน เรียกเป็นภาษาสวยวา “ หรงหระ”  ตามภาษาถิ่น ตอมาตั้งชื่อกับทางราชการวา 
บานรงระ 

 ชาวบานรงระเป็นชาวบานที่อพยพโยกยายมาจากหมูบานขี้นาค เนื่องจากปใญหาในการทําอยู
ทํากินเริ่มฝืดเคือง เนื่องจากบานเกามีประชากรเพ่ิมขึ้น โดยเริ่มแรกโยกยายมาบุกเบิกแผนดินใหม
จํานวน ๗ ครัวเรือน ประกอบดวย โดยการนําของนายกอน นาคนวล 

                                                           
๑๒๑ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอภูสิงหแ, หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านธาตุทอง ต าบลละลม 

อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, [ออนไลนแ] เขาถึงขอมูลเมื่อ ๖ เมษายน ๒๕๖๐, แหลงขอมูล http://www.sim - 
plemarket .info/demo/bsyoutubeapipro/video/a๗rJfJASfcs/-2558.html.  
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 โดยเริ่มแรก ชาวบานประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการทําอยู  ทํา
กินโดยมีวิถีชีวิตผูกพันกับ ปุา ซึ่งเป็นบริเวณสําคัญ เป็นแหลงอาหารของชุมชนทั้งชุมชน 

 ๓.๑.๖.๑ สภาพด้านภูมิศาสตร์ 
 บานรงระ ตั้งอยูบริเวณรอยตอของชายแดนระหวางอําเภอปรางคแกู–สําโรงทาบ–หวยทับ
ทัน โดยมีอาณาเขตติดตอที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตอ บานกระสังขแ อําเภอหวยทับทัน 

 ทิศใต้  ติดตอ ทําเลเลี้ยงสัตวแสาธารณะประโยชนแ 
 ทิศตะวันตก ติดตอ บานสนิท ตําบลสวาย อําเภอปรางคแกู 
 ทิศตะวันออก ติดตอ บานขี้นาค อําเภอปรางคแกู 
 ๓.๑.๖.๒ สภาพด้านการศึกษา 

 อัตราการศึกษาของสมาชิกในชุมชนอยูในระดับปานกลาง ปใจจุบันพบวา ผูใหญในวัยแรงงาน
เป็นสวนใหญ มีความตื่นตัวในการศึกษามากขึ้น โดยมากเขาศึกษาตอในระบบการศึกษานอกโรงเรียน 
(กศน.) 
 ดานการสงเสริมการศึกษาใหบุตรหลานไดรับการศึกษานั้น ถือไดวาอยูในระดับที่สูง 

พอสมควร แตทั้งนี้ก็ยังมีเยาวชนสวนหนึ่งที่ออกจากระบบการศึกษาเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน  เนื่องดวย
ปใญหาทางเศรษฐกิจ  และเพ่ือชวยแบงเบาภาระของครอบครัว  เนื่องจากในหมูบานรงระไมมี
สถาบันการศึกษา ทําใหเด็ก เยาชนในหมูบานตองไปศึกษานอกพ้ืนที่ ดังตอไปนี้ 
 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานขี้นาค 

 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนผักไหมวิทยาคม โรงเรียนปรางคแกู โรงเรียนตูมวิทยา 

 ๓.๑.๖.๓ สภาพด้านเศรษฐกิจ 

 อาชีพ อาชีพที่สําคัญของหมูบานรงระ 

 ๑. ทํานา 

 ๒. ปลูกพืช เชน ขาวโพด, ออย, ถั่วฝใกยาว      
 ๓. งานหัตถกรรมเครื่องจักสาน ใชในครัวเรือน เหลือใชก็ขายภายในชุมชน 

 นอกจากอาชีพทางดานเกษตรกรรมแลว ชุมชนยังประกอบอาชีพเสริมในดานการเลี้ยงสัตวแ
เศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก โค – กระบือ ซึ่งถือเป็นสัตวแเลี้ยงที่อยูคูชุมชนมานานโดยการเลี้ยง โค  –
 กระบือ มีลักษณะการเลี้ยงอยู ๒ ลักษณะ 

 ๑) การเลี้ยงในฤดูกาลทํานา จะนํา โค - กระบือ ไปเลี้ยงบริเวณทําเลเลี้ยงสัตวแ ซึ่งเป็นแหลงที่
สามารถรองรับโค – กระบือได เนื่องจากมีหญา มีน้ํา มีเนื้อท่ีประมาณ ๒๐๐ ไร 
 ๒) การเลี้ยงนอกฤดูการเกษตรนิยมปลอยใหไปกินหญาในบริเวณรอบๆ หมูบาน โดยไม
จําเป็นตองดูแลเอาใจใสมากนัก 
 โดยเฉพาะการเลี้ยงโค – กระบือนั้น ถือไดวาเป็นแหลงรายไดเสริมที่สําคัญที่ทําใหชุมชนหรือ
เกษตรกรพอมีรายไดเพ่ิมเติมจากอาชีพหลักโดยราคาจําหนายตัวละ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท นอกจาก 
โค – กระบือ แลวชุมชนยังมีการเลี้ยงสัตวแชนิดอื่นๆ อีก 
 เนื่องจากการประกอบอาชีพหลัก คือ การทํานา ซึ่งตองอาศัยฝน ธรรมชาติ ซึ่งบางปีฝนไมตก
ตองตามฤดูกาล ประกอบกับการทํานานั้นมีรายไดไมเพียงพอแตการยังชีพสงผลใหเกิดสภาวะการ
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โยกยาย แรงงาน สูกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยางมากมาย โดยเฉพาะกลุมคนหนุมสาวนั้นสวนมากไป
ขายแรงงานในตางถิ่น ทําใหชุมชนมีเพียงคนเฒาคนแกที่เฝูาบานเลี้ยงหลาน  รอคอยการกลับมาของ
ลูกหลาน นอกจากนั้นแลว ยังมีรูปแบบการโยกยายแรงงานเฉพาะภายหลังฤดูกาล  เก็บเกี่ยว
โ ดย เ ฉพ าะแ ร ง ง านช าย วั ย ฉก ร ร จแ  นิ ย ม ไป รั บ จ า ง ตั ด อ อ ย ใน พ้ื นที่ ต า ง ๆ  คื อ  ช ลบุ รี
ฉะเชิงเทรา กําแพงเพชร บุรีรัมยแ นครราชสีมา เป็นตน จากการไปรับจาง ตัดออยดังกลาวถือเป็น
แหลงรายไดเสริมที่สําคัญของชุมชน 
 การตลาด 
 ระบบการซื้อขายผลผลิตในชุมชนโดยเฉพาะขายขาวนิยมนําไปขายที่อําเภอ อุทุมพรพิสัยและ
โรงสีที่อําเภอหวยทับทัน โดยขาวหอมมะลิ ขายในราคาโดยประมาณกิโลกรัมละ ๘ บาท ขึ้น – ลง  
ตามสภาวะการตลาด นอกจากนั้น ยังมีรถซื้อขาวจากอําเภอขางเคียงมารับซื้อผลผลิตถึงบานอีกดวย 
 สวนการแลกเปลี่ยน ซื้อขายในชุมชนมีรานคา ๔ แหง และโรงสี ๑ แหง ซึ่งเป็นรานคาขาย
สินคาท่ัวไปที่จําเป็นในการดํารงชีวิต และโรงสีเพ่ือบริการแปรรูปขาวเปลือกในชุมชน นอกจากนั้นยังมี
รูปแบบตลาดรถยนตแที่นําสินคาสดจากตลาดอําเภอปรางคแกูมาบริการถึงบาน ซึ่งจากลักษณะดังกลาว 
พบวา ลักษณะการดํารงอยูของชุมชนเริ่มมีการซื้อขาย เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนเคยใช
ประโยชนแเริ่มลดความอุดมสมบูรณแมากขึ้นทําใหตองพ่ึงพาระบบตลาดมากขึ้นกวาในอดีต 
 ด้านทรัพยากรในชุมชน 
 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญอันเป็นบริเวณท่ีใชประโยชนแรวมกันของชุมชนมีดังตอไปนี้ 
 ๑) ปุาทําเลี้ยงสัตวแ สาธารณประโยชนแ ตั้งอยูบริเวณดานทิศใตของหมูบาน  ซึ่งมีเนื้อที่
โดยประมาณ ๒๐๐ ไร ชุมชนหมูบานใชเป็นแหลงเลี้ยงสัตวแโดยเฉพาะในฤดูกาลทํานา นอกจากนั้นยัง
เป็นแหลงอาหารและเชื้อเพลิงของชุมชน โดยเฉพาะในฤดูฝน จะมีเห็ดชนิดตางๆ และหนอไมขึ้นเป็น
จํานวนมาก 
 ๒) ทรัพยากรดานแหลงน้ําที่ชุมชนใชประโยชนแ คือ บอน้ําตื้น ๑๐ แหง บอน้ําบาดาล ๓๓ 
แหง สระน้ํา ๒๓ แหง คลองน้ํา ๑ แหง หนอง ๑ แหง นอกจากนี้บานรงระยังมีลําหวยวะไหลผานและ
มีการใชประโยชนแรวมกับชุมชนอ่ืนๆ อีกดวย 
 ๓) ทรัพยากรดานที่ดิน ที่ชุมชนถือครองอยูสวนใหญเป็นพ้ืนที่ของชาวบานที่มีเอกสาร
สิทธิ์ ในการถือครองอยางถูกตองตามกฎหมาย สภาพดินเป็นดินรวนปนทราย เหมาะสมแกการปลูก
ขาว 
 ๓.๑.๖.๔ สภาพด้านวัฒนธรรม 
 ความเชื่อและศาสนา 
 ระบบวัฒนธรรมและระบบความเชื่อ ซึ่งเป็นเอกลักษณแและลักษณะเดนของชุมชนไดแก 
ระบบความเชื่อผี ซึ่งแสดงออกในรูปแบบของประเพณีของกลุมชนพ้ืนเมือง ซึ่งเรียกตัวเองวา  “ชาว
เขมร” ถึงแมสังคมปใจจุบันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบวิธีคิดที่แสดงออกถึง การคิดและอธิบาย
สรรพสิ่งอยางเป็นวิทยาศาสตรแมากขึ้น แตชุมชนก็ยังดํารงระบบความเชื่อแบบดั้งเดิมอยางเหนียวแนน
มิเสื่อมคลาย โดยเฉพาะความเชื่อในศาสนาพุทธ และความเชื่อเรื่อง บาป – บุญ ถึงแมภายในชุมชน
เองจะไมมีวัด แตก็อาศัยวัดนาครินทรแ (บานขี้นาค) เป็นศูนยแกลางทางจิตใจและเป็นสถานที่ในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 



๘๒ 
 

 นอกจากการนับถือประเพณีและประกอบพิธีกรรมตามประเพณีนิยม  เชน  หลัก 
ฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ แลว ยังมีลักษณะพิธีกรรมอันเป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนซึ่งจะกลาวถึงดังตอไปนี้ 
 ๑) ประเพณีเซนไหวปูุตา 
 เป็นระบบความเชื่อที่เชื่อวาในแตละหมูบานชุมชน จะมีผีปูุตา ซึ่งคอยดูแลทุกขแสุขของผูคน 
ในชุมชน ตลอดจนดูแลความอุดมสมบูรณแของฝนฟูาอากาศ ภายใตความเชื่อวา ปูุตา เป็นเสมือน
มนุษยแ จึงมีการสราง ศาลใหปูุตาอาศัยอยู เชนเดียวกับมนุษยแ โดยในทุกๆ ๑ ปี จะมีพิธีเซนไหวปูุ
ตา เพ่ือขอพรจากปูุตาใหดลบันดาลในสิ่งที่ตนคาดหวัง โดยเฉพาะเพ่ือใหฝนตกตองตามฤดูกาลและได
ขาวปลาอาหารอันอุดมสมบูรณแ เครื่องเซนไหวผีปูุตา คือ 
 - ไข เพ่ือทํานายเหตุการณแในอนาคตโดยดูจากลักษณะของไข 
 - เหลา 
 - ขาว 
 - อาวุธ เพ่ือใหผีปูุตาตอสูกับศัตรูที่มารังควานหมูบานชุมชน ซึ่งในการประกอบพิธีกรรมเซน
ไหว ผีปูุตานั้น จําเป็นตองมีบุคคลที่เชื่อมตอทางจิตวิญญาณระหวางมนุษยแกับผี โดยเรียกวา  “ขาว
จ้ํา” ซึ่งในชุมชนคือ นายบง วิเศษชาติ อันเป็นผูที่บุคคลในชุมชนใหความยอมรับ 
 ๒) ประเพณีโดนตา 
 เป็นพิธีกรรมที่เพ่ือเซนไหว ผีบรรพบุรุษเพ่ือแสดงถึงความกตัญโู สํานึกรูในบุญคุณของบรรพ
บุรุษผูลวงลับไปแลว โดยจัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐ ของทุกปี ลักษณะการประกอบพิธีกรรม
จะมีการเตรียมของเซนไหว ซึ่งบุตรหลานเตรียมมาไหวผีบรรพบุรุษ เชน ขนม ขาวตม อาหารคาว
หวาน ชนิดตางๆ และเป็นการขอพรจากผีบรรพบุรุษใหตนและครอบครัวมีความสุข๑๒๒ 
 ภาษา 

ภาษาท่ีชุมชนนี้สวนมากเป็นภาษาพ้ืนเมือง เรียกวา ภาษาสวย ซึ่งเป็นภาษาที่ใชติดตอกันใน
ชุมชนเนื่องมีจากการโยกยาย เขา - ออก ของคนพ้ืนที่อ่ืน ทําใหปใจจุบันชุมชนมีภาษาที่ใชเป็นภาษา
รอง คือ ภาษาเขมรและภาษาอีสาน มีบางเป็นจํานวนไมมากนัก 

๓.๑.๖.๕ สรุปกิจกรรมหมู่บ้านรงระ หมู่ที่ ๘ ต าบลตูม อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

บานรงระตั้งในที่ราบสูง ผูกอตั้งหมูบาน ชื่อนายกอน นาคนวล ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เรียกขานวา รงระ 
ซึ่งเรียกชื่อตามอุปกรณแวิดน้ําชนิดหนึ่ง ที่ชาวบานประดิษฐแขึ้นเพ่ือเป็นอุปกรณแจับปลาบริเวณหนองน้ํา
ใกลหมูบาน เรียกเป็นภาษาสวยวา “ หรงหระ”  ตามภาษาถิ่น ตอมาตั้งชื่อกับทางราชการวา บานรง
ระ ดานการสงเสริมการศึกษาใหบุตรหลานไดรับการศึกษานั้น ถือไดวาอยูในระดับที่สูงพอสมควร แต
ทั้งนี้ก็ยังมีเยาวชนสวนหนึ่งที่ออกจากระบบการศึกษาเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน  เนื่องดวยปใญหาทาง
เศรษฐกิจ และเพ่ือชวยแบงเบาภาระของครอบครัว เนื่องจากในหมูบานรงระไมมีสถาบันการศึกษา ทํา
ใหเด็ก เยาชนในหมูบานตองไปศึกษานอกพ้ืนที่  อาชีพ อาชีพที่สําคัญของหมูบานรงระ คือทํานา ,
ปลูกพืช เชน ขาวโพด, ออย, ถั่วฝใกยาว งานหัตถกรรมเครื่องจักสาน ใชในครัวเรือน เหลือใชก็ขาย

                                                           
๑๒๒ ประชามีสุข, ผลการพัฒนาหมู่บ้านรงระ ม.๘ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ, [ออนไลนแ] เขาถึง

ข อ มู ล เ มื่ อ  ๖  เ ม ษ า ย น  ๒ ๕ ๖ ๐ ,  แ ห ล ง ข อ มู ล 
https://www.oknation.nationtv.tv/blog/sanyaa0606/2008/01/22/ entry-2. 

http://oknation.nationtv.tv/blog/sanyaa0606/2008/01/22/entry-2
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ภายในชุมชน นอกจากอาชีพทางดานเกษตรกรรมแลว ชุมชนยังประกอบอาชีพเสริมในดานการเลี้ยง
สัตวแเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก โค – กระบือ โดยเฉพาะการเลี้ยงโค – กระบือนั้น ถือไดวาเป็นแหลง
รายไดเสริมที่สําคัญที่ทําใหชุมชนหรือเกษตรกรพอมีรายไดเพ่ิมเติมจากอาชีพหลักโดยราคาจําหนาย
ตัวละ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท นอกจาก โค – กระบือ แลวชุมชนยังมีการเลี้ยงสัตวแชนิดอ่ืนๆ อีก
นอกจากการนับถือประเพณีและประกอบพิธีกรรมตามประเพณีนิยม เชน หลัก ฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ 
แลว ยังมีลักษณะพิธีกรรมอันเป็นลักษณะเฉพาะของชุมชน 

๓.๑.๗ การด าเนินชีวิตของหมู่บ้านละทาย หมู่ที่ ต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัด
ศรีสะเกษ 

 บานละทาย เป็นหมูบานหนึ่งที่เป็นศูนยแการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแหลงการเรียนรู
หนึ่ง ที่เป็นที่นาสนใจเป็นอยางมาก เนื่องจากวา ไมเพียงแตเป็นศูนยแการเรียนรูเพียงอยางเดียวเทานั้น 
เพราะวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนที่มีเอกลักษณแเฉพาะตัว จึงทําใหกลายเป็นจุ ดเดนที่ชวยดึงดูด
นักทองเที่ยว หรือนักศึกษาจากสถาบันตางๆ ไดเขามาศึกษาถึงหลักในการดําเนินชีวิตของชุมชนอยาง
ตอเนื่อง ทําใหชุมชนนั้น ไดมีการสรางแหลงการศึกษา รวมไปถึงกลายเป็นแหลงการคาประจําชุมชน 
จึงทําใหหมูบานละทายนั้น กลายเป็นหมูบานแหลงเศรษฐกิจ ที่ เป็นตนแบบแกหมูบานอ่ืนๆ และ
หมูบานใกลเคียง ทําใหเป็นหนึ่งในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบอีกดวย 

ภูมิหลังละทาย 
ที่ดินที่ตั้งเดิมเป็นหมูบานละทายในปใจจุบัน เมื่อกอนเป็นเนินทรายลักษณะสูง คอยลาดต่ําลง

ดานขางโดยรอบเนินดินมีตนไมใหญข้ึนอยูทั่วไป เรียกเนินดินแหงนี้วาเนินทราย ครั้นนานมา จึงมีเสียง
เพ้ียนไปอีก เป็น “บ้านละทาย” ผูมาตั้งหมูบานเป็นคนแรกคือ พวกขา พวกขอม คนพ้ืนเมืองของ
ชาวบานละทายคือคนปุา คนดอย คนพวกนี้พากันกินอยูกันอยางงาย รักสงบ ชวยเหลือตัวเอง การ
หลบลี้หนีภัย ก็ไปกันเป็นหมูกลุม กลุมละ ๔-๕ ครอบครัว ชอบประกอบการอาชีพเกษตรกรรม และ
เลี้ยงสัตวแ ภายหลังเมื่อเกิดเป็นชุมชนใหญ จึงมีการปใ้นดินเผา ทําเครื่องใชตางๆ ภายหลังเมื่อมีการยาย
ที่อยูอาศัย ไดนําเอาหมอ หรือใหใสเครื่องใชฝใง แลวก็พากันหนี้ไป มีผูขุดพบไหไพที่ทําดวยดินเหนี่ยว 
เป็นไหทรงสูง มีลวดลาย มี ๔ หู เมื่อประมาณ ๗๐ กวาปีที่ผานมา ไดพบพวกขา มาตามหาซื้อไหไพ 
ในราคา ๓ ตําลึง ๔ ตําลึง (หนึ่งตําลึงเทากับ ๔ บาท) ไหไพเป็นของบรรพบุรุษ คนพวกนี้เป็นคนผิว
ดํา รางกายแคระแกร็น ผมหยิกหยอง ไมนิยมใสเสื้อ เห็นมีนุงผาเหน็บเตี่ยวเพียงผืนเดียว บนหลังพาย
โซนใสสิ่งของ พวกนี้ภายหลังพากันอพยพไปอยูทางประเทศเขมร และที่นครจําปาศักดิ์  เมื่อ 
พ.ศ. ๒๓๒๓ พระประทุมราชวงศา เป็นเจาเมืองอุบลฯ ก็ไดทําการปกครองบานเมืองใหอยูเย็นเป็นสุข
สืบมา ไดจัดแบง แตงตั้งใหไพรพลออกไปจัดหาที่ดิน ทําเล ที่ตั้งหมูบานตามที่ตางๆ ในบริเวณขอบ
ขันธสีมาของเมืองอุบลฯ เพ่ือจะไดขาวปลา อาหารมาเลี้ยงทหาร  จะไดเป็นกําลังปูองกันเมืองอุบลฯ 
ใหพนจากภัยพิบัติตางๆ ของอริราชศัตรู ตอไป จึงไดจัดแบงไพรพลออกเป็น ๕ สาย ในสายที่ ๕ นี้ ได
สงทาวเชียงกับไพรพลมาประมาณ ๕๐ กวาคน มาอยูที่บานละทายแหงนี้ บานละทายจึงเป็นหมูบานที่
ใหญเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือความสะดวกในการประกอบอาชีพ ชาวบานละทายหลายครอบครัวไดแยกไปตั้ง
หมูบานรายรอบหมูบานละทาย พวกหนึ่งไปทางทิศเหนือ ตั้งหมูบาน “อน” ทางทิศใตตั้งหมูบาน 
“ยางหัวถง” และทางทิศตะวันตกเฉียงใต ไปตั้งหมูบานหนองตอ หมูบานเหลานี้ตั้งอยูนาน  จนถึง
หมูบานที่มีวัด มีสิมอยูประจําทุกหมูบาน ครั้นตอมาเป็นชวงเวลาหนึ่ง หมูบานเหลานี้เกิดการเจ็บ
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ปุาย เพราะไขมาเลเรีย จึงหนีอพยพกลับมาอยูรวมกันที่บานละทาย ทําใหบานละทายเกิดเป็นคุม
ตางๆ ขึ้น คือบานอนอพยพมาอยูทางทิศเหนือของหมูบาน เป็น “คุ้มกกโพธิ์” บานหนองตอเขามาอยู
เป็น “คุ้มหนองบัว”, “คุ้มหนองตอแหล” สวนบานยางหัวถงไดเขามาอยูในหมูบานละทายเป็น “คุ้ม
กลาง” และ “คุ้มหนองฮี” ครั้นแลว เมื่อหลายหมูบานพากันอพยพมาอยูรวมกันในหมูบานละทาย
แลว จึงเป็นหมูบานใหญ เนินดินจึงแคบ หลายคนจึงรวมกันขุดดินรายรอบหมูบานมาถมที่ใหสูงเพ่ือ
ปลูกบาน และทําสวนปลูกพืชจนรอบเนินดิน ทําใหเกิดเป็นหนองน้ําตางๆ จนรอบหมูบาน มีชื่อ
วา หนองหวา หนองสิม หนองฮี หนองโพธิ์ หนองตาแหล หนองบัว หนองขอย ฯลฯ คงเหลือเป็น
ถนน หรือทางเขาหมูบานเพียง ๔ ทาง ๔ ทิศเทานั้น๑๒๓  

๓.๑.๗.๑ อาชีพ 
อาชีพหลักของชาวบานละทายนั้น คือ การทํานา, ปลูกพริก และหอมแดง สวนอาชีพเสริม รับจาง
และคาขาย๑๒๔  

๓.๑.๗.๒ ด้านเศรษฐกิจ 
ศูนยแเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานละทาย มีบานสวนครูเลอทัยรีสอรแท ชุมชนละทาย พ้ืนที่๓ 

ไร เป็นการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับธุรกิจที่พัก รานอาหาร รานกาแฟสด บู฿ท
จําหนายสินคาชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลคาแปรรูปใหเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ถือวาเป็น
แหลงเศรษฐกิจประจําชุมชน และไดมีการนําการแสดงดนตรีพ้ืนบาน การฟูอนรํา มาแสดงเป็นการ
ดึงดูดนักทองเที่ยว ถือวาเป็นความคิดสรางสรรคแในการสงเสริมการทองเที่ยวภายในชุมชนหมูบาน 

๓.๑.๗.๓ ด้านสังคม 
ศูนยแเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานละทาย มีผูนําที่เป็นผูเชี่ยวชาญ คือ นายดาเรศ พลศักดิ์ ซึ่ง

เป็นผูที่ใหความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริแกชุมชน 
และนักทองเที่ยงจากสารทิศตางๆ ที่ไดเขามาทําการศึกษา เรียนรูวิถีชีวิตของชุมชน นอกจากนั้น ยัง
ไดมีการบรรยายความรูตามสถานที่ตางๆ จึงทําใหหมูบานละทาย เป็นที่รูจักในนามหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ชุมชนบานละทาย ไดมีวิถีการดําเนินชีวิตที่แตกตางไปจากเดิม ซึ่งไดมี
การทําเกษตรผสมผสานที่หลากหลาย มีการผลิตสินคาที่เป็นผลิตภัณฑแที่สรางรายไดแกชุมชน ถือวา
ไดกลายเป็นอาชีพเสริมขึ้นมานอกจากอาชีพหลักในการทํานาแตละปี และกลายเป็นหมูบานตนแบบ
แกหมูบานใกลเคียง 

๓.๑.๗.๔ ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
หมูบานละทาย แตดั้งเดิมนั้น เป็นชาวชุมชนเผาลาว ทําใหมีวัฒนธรรมตางๆ บงบอกถึง

เอกลักษณแเฉพาะ เชน การแสดงพ้ืนบาน การฟูอนลํา นอกจากนั้น มีการนับถือศาสนาพุทธ เป็น
ศาสนาหลัก และไดยึดหลักประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา จากในอดีต
จนถึงปใจจุบัน 

                                                           
๑๒๓ กอง สายเสน, ภูมิหลังละทายบ้านของเฮา, [ออนไลนแ] เขาถึงขอมูลเมื่อ ๕ เมษายน ๒๕๖๐, แหลง- 

ขอมูล https://www.banlathai.net/?page_id=76.  
๑๒๔ ไทยตําบลดอทคอม, ข้อมูลต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ , [ออนไลนแ] เขาถึง

ขอมูลเมื่อ ๕ เมษายน ๒๕๖๐, แหลงขอมูล https://www.thaitambon.com/tambon/330308. 
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๓.๑.๗.๕ การด าเนินตามแนวทางพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑) เสริมสรางความรู โดยการบรรยายความรูใหแกชุมชนอยางตอเนื่อง โดยผูทรงความรู

ประจําชุมชน 
๒) มีการสงเสริมงบประมาณใหความรวมมือ จากองคแการบริหารสวนตําบลละทาย 
๓) มุงเนนในการทําการเกษตรผสมผสานที่หลากหลาย เพ่ือใหรายไดจากหลายๆ ชองทาง 
๔) สงเสริมในการสรางผลิตภัณฑแประจําชุมชน  
๕) ใหความรวมมือกับทุกหนวยงาน ในการรวมกันแกไขปใญหาและสรางความเขมแข็งแกชุม

ขนอยางยั่งยืน 
๓.๑.๗.๖ สรุปกิจกรรมหมู่บ้านละทาย หมู่ที่ ต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี

สะเกษ 
บานละทาย เป็นหมูบานหนึ่งที่เป็นศูนยแการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแหลงการเรียนรู

หนึ่ง ที่เป็นที่นาสนใจเป็นอยางมาก เนื่องจากวา ไมเพียงแตเป็นศูนยแการเรียนรูเพียงอยางเดียวเทานั้น 
เพราะวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนที่มีเอกลักษณแเฉพาะตัว อาชีพหลักของชาวบานละทายนั้น คือ 
การทํานา, ปลูกพริก และหอมแดง สวนอาชีพเสริม รับจางและคาขาย ศูนยแเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
บานละทาย มีบานสวนครูเลอทัยรีสอรแท ชุมชนละทาย พ้ืนที่ ๓ ไร เป็นการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชกับธุรกิจที่พัก รานอาหาร รานกาแฟสด บู฿ทจําหนายสินคาชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลคาแปร
รูปใหเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ถือวาเป็นแหลงเศรษฐกิจประจําชุมชน  และไดมี
การนําการแสดงดนตรีพ้ืนบาน การฟูอนรํา มาแสดงเป็นการดึงดูดนักทองเที่ยว ถือวาเป็นความคิด
สรางสรรคแในการสงเสริมการทองเที่ยวภายในชุมชนหมูบาน จึงทําใหกลายเป็นจุดเดนที่ชวยดึงดูด
นักทองเที่ยว หรือนักศึกษาจากสถาบันตางๆ ไดเขามาศึกษาถึงหลักในการดําเนินชีวิตของชุมชนอยาง
ตอเนื่อง ทําใหชุมชนนั้น ไดมีการสรางแหลงการศึกษา รวมไปถึงกลายเป็นแหลงการคาประจําชุมชน 
จึงทําใหหมูบานละทายนั้น กลายเป็นหมูบานแหลงเศรษฐกิจ ที่เป็นตนแบบแกหมูบ านอ่ืนๆ และ
หมูบานใกลเคียง ทําใหเป็นหนึ่งในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบอีกดวย  หมูบานละทาย แต
ดั้งเดิมนั้น เป็นชาวชุมชนเผาลาว ทําใหมีวัฒนธรรมตางๆ บงบอกถึงเอกลักษณแเฉพาะ เชน การแสดง
พ้ืนบาน การฟูอนลํา นอกจากนั้น มีการนับถือศาสนาพุทธ เป็นศาสนาหลัก และไดยึดหลักประเพณี  
ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา จากในอดีตจนถึงปใจจุบัน 
 ๓.๑.๘ การด าเนินชีวิตของหมู่บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๓ ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 บานหนองกอง หมูที่ ๓ ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ถือวาเป็นหมูบาน
หนึ่งที่ยึดหลักการดําเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งบานหนองกองไดใหความสําคัญเป็นอยาง
มาก จึงไดเกิดการตั้ง ศูนยแเรียนรูเศรษฐกิจพอพียง หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ประจําหมูบาน 
และเป็นศูนยแที่ใหความรูแกชุมชนและประชาชนทั่วไป 

 ศูนยแเรียนรูชุมชน เป็นศูนยแกลางในการดําเนินกิจกรรมของชุมชนในการที่จะนําปใญหาหรือ
กิจกรรมการพัฒนาตางๆ ของชุมชน มาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใหการดําเนินกิจกรรมผาน
กระบวนการคัดกรองของชุมชน นํามาซึ่ง “ชุมชนเขมแข็ง พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน” 

 ๓.๑.๘.๑ สภาพทั่วไป 
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 ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อยูหางจากอําเภอ ๔ กิโลเมตร มีพ้ืนที่รวม 
๑,๒๓๗ ไร ครัวเรือนทั้งหมด ๑๑๔ ครัวเรือน 

 ๓.๑.๘.๒ สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ๑) อาชีพหลัก ทํานา 

 ๒) อาชีพเสริม คาขาย รับจางทั่วไป ชางกอสราง ตัดเย็บเสื้อผา เลี้ยงสัตวแ  ปลูกพืชผักสวน
ครัว เป็นตน 
 ๓.๑.๘.๓ สภาพทางสังคม 

 ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีในการปฏิบัติรวมกัน อยูแบบเครือญาติ พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

การศึกษา 

 การศึกษาภาคบังคับเรียนที่ โรงเรียนบานหนองหงอก หางจากหมูบาน  ๕๐๐ เมตร 
ระดับอุดมศึกษา ศึกษาในตัวจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดขางเคียง 

 ๓.๑.๘.๔ ความเป็นมาของการก่อเกิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 แรงบันดาลใจ 
 ๑) ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ ตอเนื่องมา 

 ๒) การลงทุนที่ใชตนทุนการผลิตสูง 

 ๓) ปุยยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 

 ๔) ผลกระทบตอสุขภาพในการใชสารเคมี 

 ๕) งานบุญปลอดเหลาอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

 ๖) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 การด าเนินการ 
 ๑) ดําเนินกิจกรรมลดรายจาย เป็นการริเริ่มรายครัวเรือน 

 ๒) แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยมีศูนยแเรียนรูชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓) การดําเนินกิจกรรมสาธิต/แปลงสาธิต 

 ๔) ดําเนินการทั้งหมูบาน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว 

 ๕) พัฒนาหมูบานใหเป็นหมูบานชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 ๖) ปี ๒๕๕๘ อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พิจารณาคัดเลือกใหเป็นหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบ 

 ๗) ปี  ๒๕๕๘ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบานสวยเมืองสุข ระดับภาค  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ๘) ปี ๒๕๕๘ ศูนยแเรียนรูชุมชนไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทกลุม/องคแกรในงานพัฒนา
ชุมชนระดับจังหวัด 

 บ้านหนองกองมีภูมิบ้านที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ประกอบดวย ภูมิรู ภูมิฐาน ภูมิธรรม 
 ภูมิรู้ 
 ๑) ศึกษาหาความรูทั้งในและนอกระบบ 
 ๒) คนในหมูบานรับราชการ 
 ๓) คนไปทํางานตางถ่ินกลับมาพัฒนาบานเกิด 
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 ๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 ๕) มีศูนยแเรียนรูชุมชน 
 ๖) การศึกษาดูงาน 
 ๗) การเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน 
 ภูมิฐาน 
 ๑) ความเป็นระเบียบเรียบรอยของหมูบาน 
 ๒) คนมีระเบียบวินัย 
 ๓) มีผูนําที่มีภาวะผูนําสูง 
 ๔) รักความสะอาด 
 ภูมิธรรม 
 ๑) การบริหารจัดการหมูบานงาน/กลุม/องคแกรตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๒) ถือศีล๕ 
 ๓) งานบุญประเพณีปลอดเหลาปลอดการพนัน 
 ๔) เคารพผูอาวุโส 
 ๕) มีความกตัญโูสูง 
 ๖) รูรักสามัคคี 
 ความภาคภูมิใจ 
 ๑) เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน 
 ๒) สุขภาพของประชาชนในหมูบานดีขึ้น 
 ๓) เป็นสถานที่ใหการศึกษาดูงาน 
 ๓.๑.๘.๕ รางวัลแห่งความส าเร็จที่ส าคัญๆ ดังนี้ 
 ๑) ชนะเลิศการประกวดหมูบานชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ระดับภาค ปี ๒๕๕๗ 
 ๒) ชนะเลิศการประกวดหมูบานชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยาง ยั่งยืน ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๗ 
 ๓) ชนะเลิศการประกวดโครงการ บานสวยเมืองสุขระดับภาค เป็นตัวแทนเขาประกวดใน
ระดับประเทศ ในปี ๒๕๕๘ 
 ๔) ไดรับรางวัลที่ ๒ โครงการสุขภาพดีถวนหนา ปี ๒๕๕๖ 
 ๕) รางวัลชีววิถีประเภทเกษตรกรนําความรูไปขยายผลดีเดน ปี ๒๕๕๖ 
 ๖) ไดรับการคัดเลือกเขาอบรมปราชญแชาวนา ไทยใจรักแผนดิน ที่สโมสรกองทัพบกรุนที่ 
๑๑๒๕

 

๓.๑.๘.๖ สรุปกิจกรรมหมู่บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๓ ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

                                                           
๑๒๕ นายสุชิน แกลวเกษตรกรณแ, ถอดบทเรียนองค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน, [ออนไลนแ] เขาถึงขอมูล

เมื่อ  ๕ เมษายน ๒๕๖๐, แหลงขอมูล https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7456 
51398912150&id= 710629039081053. 



๘๘ 
 

บานหนองกอง หมูที่ ๓ ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ยึดขนบธรรมเนียม
ประเพณีในการปฏิบัติรวมกัน อยูแบบเครือญาติ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ถือวาเป็นหมูบานหนึ่งที่ยึด
หลักการดําเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งบานหนองกองไดใหความสําคัญเป็นอยางมาก จึง
ไดเกิดการตั้ง ศูนยแเรียนรูเศรษฐกิจพอพียง หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ประจําหมูบาน และ
เป็นศูนยแที่ใหความรูแกชุมชนและประชาชนทั่วไป 

 ศูนยแเรียนรูชุมชน เป็นศูนยแกลางในการดําเนินกิจกรรมของชุมชนในการที่จะนําปใญหาหรือ
กิจกรรมการพัฒนาตางๆ ของชุมชน มาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใหการดําเนินกิจกรรมผาน
กระบวนการคัดกรองของชุมชน นํามาซึ่ง “ชุมชนเขมแข็ง พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน” อาชีพหลัก ทํานา 

อาชีพเสริม คาขาย รับจางทั่วไป ชางกอสราง ตัดเย็บเสื้อผา เลี้ยงสัตวแ ปลูกพืชผักสวนครัว เป็นตน 

 ๓.๑.๙ การด าเนินชีวิตของหมู่บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๗ ต าบลดวนใหญ ่อ าเภอวังหิน จังหวัดศรี
สะเกษ 

บานโนนดูนั้น เดิมทีชื่อวา บานโนนคูณ อําเภอขุขันขแ ในสมัยนั้น นายหมุน บุษบา เป็นผูใหญ 
บาน ไดมีการประชุมลูกบานวาชื่อหมูบานควรจะมีการเปลี่ยนใหม เนื่องจากสภาพบานที่อยูมีความ
อุดมสมบูรณแสัตวแปุามากมายปุาไมเขียวชะอุมและหมูบานตั้งอยูในที่สูงแหลงน้ํามีหลายแหงและมีตนดู
มากในสมัยนั้น จึงเปลี่ยนชื่อหมูบานใหม เป็น “บานโนนดู” จนถึงปใจจุบัน 

ที่ตั้ง 
ทิศเหนือ ติดตอ  หนองกระดันนอย ตําบลบอแกว 
ทิศใต   ติดตอ  โนนกลาง หมูที ่๙ และหมูท่ี ๑๗ ตําบลดวนใหญ 
ทิศตะวันออก  ติดตอ  หนองกระดัน หมูที ่๘ ตําบลดวนใหญ 
ทิศตะวันตก  ติดตอ  บานหนองมวง หมูที ่๔ ตําบลดวนใหญ 
๓.๑.๙.๑ ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่สวนใหญเป็นที่ราบลุม ดินรวนปนทราย ลักษณะภูมิอากาศ มี ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูรอน 

(อากาศรอนมากชวงเดือนเมษายน แหงแลง) และฤดูหนาว 
๓.๑.๙.๒ ภาษาและศาสนา 
หมูบาน/ชุมชนนี้ สวนใหญใชภาษา ไทยอีสาน และมีศิลปวัฒนธรรมแบบคนไทยอีสาน ประ 

ชากรสวนใหญนับถือศาสนา พุทธ 
๓.๑.๙.๓ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมา เชน 
เดือน ๓ ประเพณีบุญขาวจี่ 
เดือน ๔ ประเพณีบุญพระเวชเทศมหาชาติ 
เดือน ๕ ประเพณีบุญสงกรานตแ 
เดือน ๖ ประเพณีบุญตักบาตรบาน 
เดือน ๘ ประเพณีบุญเขาพรรษา 
เดือน ๑๐ ประเพณีบุญขาวสาก 
เดือน ๑๑ ประเพณีบุญออกพรรษา 
เดือน ๑๒ ประเพณีบุญลอยกระทง 



๘๙ 
 

๓.๑.๙.๔ สภาพทางสังคม/การศึกษา 
๑) ผลผลิตที่จําหนายสูตลาดภายในและภายนอกชุมชน ไดแก ขาว หอม พริก ผาไหม พืชผัก

สวนครัว 
๒) ประชาชนมีไฟฟูาใชทุกครัวเรือน มีเสนทางคมนาคมในการขนสงใชไดตลอดปี 
๓) เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชาสวนใหญที่มีอายุ ๑๕-๑๖ ปี 

อานออก เขียนไดเป็นสวนใหญ 
๔) ครัวเรือนในสวนใหญเป็นสมาชิกกลุมที่ตั้งขึ้นในหมูบานและมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น

เพ่ือประโยชนแของชุมชน 
๕) ชุมชนมีความสามัคคี เกื้อกูลชวยเหลือซึ่งกันและกัน เคารพและเชื่อฟใงญาติผูใหญ 
๓.๑.๙.๕ การประกอบอาชีพ 
การประกอบอาชีพสวนใหญของบานโนนดู คือ การทํานา ปลูกหอม ปลูกพริก ทุกหลังคา

เรือน และการทอผาจะเป็นชวงเวลาวาง ทอไวใชเป็นสวนใหญมีเหลือขายบาง๑๒๖ 
๓.๑.๙.๖ การด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด าริ 
๑) ชุมชนอยูกันเป็นกลุมในระบบเครือญาติ มีความเอ้ืออารียแในชุมชน รักความสงบ มีแหลง

เงินทุนอยูในหมูบาน เชน กองทุนหมูบาน กลุมโรงสีชุมชน 
๒) การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมภูมิปใญญาทองถิ่นยังคงรักษาไว ไดดี เชนหมอพ้ืนบานเปุา

กระดูกหัก การแสดงพ้ืนบาน 
๓) ทุกครัวเรือนมีอาชีพหลัก คือการทํานา และมีอาชีพรองทําทุกครัวเรือน คือการปลูกหอม 

ปลูกพริก เลี้ยงสัตวแ ทําปุยชีวภาพใชเอง 
๔) พ้ืนที่ของหมูบานนี้เป็นที่ลุม การทํานาไดผลดี ประกอบกับที่เก็บกักน้ําไดดี มีหวย

ธรรมชาติไหลผาน เหมาะในการทําอาชีพเกษตรกรรมทุกชนิด 
๕) คนในชุมชนเป็นคนขยันและอดทน 

๓.๑.๙.๗ สรุปกิจกรรมหมู่บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๗ ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะ
เกษ 

บานโนนดูนั้น เดิมทีชื่อวา บานโนนคูณ อําเภอขุขันขแ ในสมัยนั้น นายหมุน บุษบา เป็นผูใหญ 
บาน ไดมีการประชุมลูกบานวาชื่อหมูบานควรจะมีการเปลี่ยนใหม เนื่องจากสภาพบานที่อยูมีความ
อุดมสมบูรณแสัตวแปุามากมายปุาไมเขียวชะอุมและหมูบานตั้งอยูในที่สูงแหลงน้ํามีหลายแหงและมีตนดู
มากในสมัยนั้น จึงเปลี่ยนชื่อหมูบานใหม เป็น “บานโนนดู” จนถึงปใจจุบัน พ้ืนที่สวนใหญเป็นที่ราบ
ลุม ดินรวนปนทราย ผลผลิตที่จําหนายสูตลาดภายในและภายนอกชุมชน ไดแก ขาว หอม พริก ผา
ไหม พืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตวแ ทําปุยชีวภาพใชเอง ครัวเรือนในสวนใหญเป็นสมาชิกกลุมที่ตั้งขึ้นใน
หมูบานและมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชนแของชุมชนชุมชนมีความสามัคคี  เกื้อกูล
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เคารพและเชื่อฟใงญาติผูใหญ ชุมชนอยูกันเป็นกลุมในระบบเครือญาติ มีความ
เอ้ืออารียแในชุมชน รักความสงบ มีแหลงเงินทุนอยูในหมูบาน เชน กองทุนหมูบาน กลุมโรงสีชุมชน 

                                                           
๑๒๖ นางกอบแกว สิงหแคํา, รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน : Village Development Report บ้านโนนดู่ 

หมู่ที่ ๗ ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ, ม.ป.ท. : ม.ป.พ. 



๙๐ 
 

หมูบาน/ชุมชนนี้ สวนใหญใชภาษา ไทยอีสาน และมีศิลปวัฒนธรรมแบบคนไทยอีสาน ประ ชากรสวน
ใหญนับถือศาสนา พุทธ การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมภูมิปใญญาทองถิ่นยังคงรักษาไว ไดดี เชนหมอ
พ้ืนบานเปุากระดูกหัก การแสดงพ้ืนบาน 

๓.๑.๑๐ การด าเนินชีวิตของหมู่บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ ๘ ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 บานหนองคูนอยมีอายุกอตั้งประมาณ ๑๔๐ ปี ตามประวัติที่บอกเลากันมา บานหนองคูนอย
เดิมอยูที่บานโนนนาคํา หางจากที่ตั้งหมูบานหนองคูนอยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๓ กิโลเมตร 
ดวยสาเหตุบานโนนนาคําไมมีแหลงน้ํา อุปโภคบริโภคเพียงพอ และพ้ืนที่ทําการ เกษตรไมเหมาะสม 
จึงพากันอพยพมาอยูที่ใหม โดยการนําของ ขุนพรหมโคตร ดวงชัย และไดตั้งชื่อวา บานหนองคูนอย 
ซึ่งมีผูปกครองหมูบานจากอดีตจนถึงปใจจุบันจํานวน ๘ คน โดย นายคํา งามศิริ เป็นผูนําคนแรกของ
หมูบาน และนายสุวิทยแ หนองหงอก เป็นผูใหญบานคนปใจจุบัน 
 ๓.๑.๑๐.๑ สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 บานหนองคูนอย ตําบลเปฺาะ อําเภอบึงบูรพแ ลักษณะทางภูมิศาสตรแเป็นพ้ืนราบ ทางการ 
เกษตร สภาพดินเป็นดินรวมปนดินเหนียว พ้ืนที่สวนใหญใชประกอบอาชีพทางการเกษตร และมีน้ําใช
ตลอดป ี

 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 บานหนองคูนอย ตั้งอยูหางจากที่วาการอําเภอบึงบูรพแ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตระยะทาง 
๗ กิโลเมตร และหางจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๓๔ กิโลเมตร ตั้งอยูเสนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๓๔๙ บานหัวชาง - อําเภอบึงบูรพแ หลักกิโลเมตรที่ ๖ ทิศเหนือตอเขต บานหนองคูใต หมู
ที่ ๑๒ ทิศใตติดตอกับแนวเขตอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ทิศตะวันออกติดตอกับแนวเขตอําเภออุทุมพร
พิสัย ทิศตะวันตกติดตอกับแนวเขตบานหนองคูใหม หมูที ่๑๕ ตําบลเปฺาะ 
 ๓.๑.๑๐.๒ การประกอบอาชีพ 
 การประกอบอาชีพ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ การทํานา และ
ประกอบอาชีพเสริม ไดแก คาขาย เลี้ยงโค, เลี้ยงสุกร, ปลูกพริก, ปลูกมันสําปะหลัง และรับจางทั่วไป 
 ๓.๑.๑๐.๓ ประเพณีที่ส าคัญของชุมชน 
 เนื่องจากบานหนองคูนอย มีขนบธรรมเนียมประเพณีมากมายที่ยังคงอนุรักษแจนถึงปใจจุบันมี
หลายอยางเชน ประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เป็นตน ซึ่งไดจัดเป็นประจําในแตละเดือน ทั้งหมด ๑๒ 
เดือน ดังนี้ 
 เดือนอาย บุญเขากรรมและงานข้ึนปีใหม 
 เดือนยี่  ทําบุญคูณลาน 
 เดือนสาม  ทําบุญขาวจี่ ทําบุญบาน 
 เดือนสี่   บุญพระเวส บุญอุทิศสวนกุศลใหผูลวงลับ การแตงงาน 
 เดือนหา  วันสงกรานตแ สงน้ําพระ กอเจดียแทราย 
 เดือนหก  บุญบั้งไฟ แหนางแมว 
 เดือนเจ็ด  เลี้ยงผีตาแฮก เลี้ยงปูุตา งานบวช 
 เดือนแปด  เขาพรรษา ถวายผาอาบน้ําฝน 
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 เดือนเกา  บุญขาวประดับดิน 
 เดือนสิบ  บุญขาวสาก ทอดตนเทียน 
 เดือนสิบเอ็ด  ออกพรรษา ตักบาตรเทโว 
 เดือนสิบสอง  ลอยกระทง บุญกฐิน แหขาวพันกอน 
 ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน 
 ๑) นายบุญตา งามศิริ เรื่อง “หมอสูขวัญ” 
 ๒) นายสุข ศุภศร  เรื่อง “จักสานไมไผ” 
 ๓) นายประยงคแ พงษาปาน เรื่อง “หมอเปุา” 
 ๔) นายมานิต งามศิริ เรื่อง “หมอยาสมุนไพร” 
 กิจกรรมการเกื้อกูลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 ๑) การสงเคราะหแผูสูงอายุ/ผูดอยโอกาส 
 ๒) สนับสนุนการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติดเป็นประจําทุกปี 
 ๓) การมอบทุนการศึกษาใหกับเด็กในชุมชนที่มีฐานยากจน/เด็กที่เรียนดี เรียนเกง และมี
ความประพฤติดี เนื่องในวันแมแหงชาติของทุกปี 
 ๔) การรณรงคแและปูองกันปใญหายาเสพติดในชุมชน 
 ๕) สนับสนุนกิจกรรมการรวมกลุมของคนในหมูบาน เพ่ือสรางความสามัคคี เชนงานประเพณี
ตางๆ 
 ๓.๑.๑๐.๔ ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๑. สงเสริมราษฎรรักและเคารพในระบอบประชาธิปไตยใหมีความรัก มีความรักชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริยแ สรางความสมัครสมานสามัคคีภายในหมูบานจงรักภักดีตอองคแพระมหากษัตริยแ 
 ๒. จัดตั้งกลุมพลังมวลชนในการปูองกันแกไขปใญหายาเสพติด แตงตั้งผูประสานพลังแผนดิน 
๒๕ ตาสับปะรด จํานวน ๒๕ คน โดยแบงกันรับผิดชอบสอดสองดูแลเป็นรายครัวเรือน ใหแตละ
บุคคลผูรับผิดชอบ ๔-๕ ครัวเรือน มีการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือนในวันประชุมประจําเดือน
รวมกันในหมูบาน 
 ๓. การตั้งกฎระเบียบขอบังคับหมูบานไวเพ่ือปูองกันแกไขปใญหาของชุมชนในหลายๆ ดาน 
เชน ดานยาเสพติด, ดานสาธารณสุข, ดานสังคมและสวนรวมเพ่ือความผาสุกของประชาชน 
 ๔. การลงนามขอตกลงรวมกัน ลด ละ เลิก อบายมุขในงานบุญปลอดเหลา 
 ๕. การรักษาความสงบภายในหมูบาน/ชุมชน กิจกรรมการใหบุคคลในชุมชนดุแลชุมชน การ
จัดเวรยามของผูนําสวนทองถิ่น ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ผูรักษาความสงบ ตํารวจบาน ในชวง
เทศกาลสําคัญตางๆ เทศกาลสงกรานตแ ปีใหมหรืออยูเวรตามดานตรวจของทางราชการทางอําเภอบึง
บูรพแ สถานีตํารวจภูธรอําเภอบึงบูรพแ องคแการบริหารสวนตําบลเปฺาะ 
 ๓.๑.๑๐.๕ ด้านส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจ 
 บานหนองคูนอยไดดําเนินงานตามโครงการหมูบานพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดย
หมูบานไดรับเลือกเป็นหมูบานตนแบบในปี ๒๕๕๔ เป็นหมูบานเศรษฐกิจ พออยู-พอกิน กิจกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑) การทําเห็ดขอนมวง 



๙๒ 
 

 ๒) การทําเห็ดฟาง 
 ๓) การปลูกแตงโมง 
 ๔) การทอผาไหมยอมสีธรรมชาติ 
 ๕) การจัดสาน 
 ๓.๑.๑๐.๖ ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 
 ๑) ดานสังคมคณะกรรมการหมูบานไดมีบทบาทชวยเหลือสังคมในหลายดาน  เชน งานบุญ 
งานศพ งานบวช งานปูองกันสาธารณะในหมูบาน 
 ๒) ดานสิ่งแวดลอมไดจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนแหมูบานไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
ลําดับที่ ๒ ในระดับอําเภอ 
 ๓) จัดกิจกรรมปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาราชินีนาถ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหชาวบานมี
ความรักปุาและอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติโดยใชพื้นที่ปลูกปุาไม 
 ๔) ดานสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงคแปูองกันการแพรระบาดโรคไขเลือดออกโดยการทํา 
ลายแหลงเพาะพันธุแลูกน้ํายุงลาย การทํางานเป็นทีมโดยมีคณะกรรมการหมูบาน อาสาสมัครสาธารณ 
สุขหมูบานและประชาชน จากการดําเนินการหมูบานไดรับรางวัลพรอมเกียรติบัตรเป็นหมูบานที่มีการ
ดําเนินการปูองกันโรคไขเลือดออกอยางเขมแข็ง ปลอดโรคไขเลือดออกอยางตอเนื่องมากกวา ๕ ปี 
ระดับอําเภอบึงบูรพแ๑๒๗ 
 ๓.๑.๑๐.๗ ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน 
 ๑) รณรงคแให คนในครัวเรือนมีความรู และความเขาใจ ในการออมทรัพยแเพื่อการผลิต 
 ๒) สงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือวางแผนชีวิต การลดคาใชจายภายในครัวเรือน 
 ๓) ลดพฤติกรรมที่ฟุุมเฟือย การบริโภคนิยมตามกระแสสังคม 
 ๔) สงเสริมใหคนในชุมชนนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน 
 ดังนั้น การดําเนินชีวิตของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ ถือวามีวิถีการดําเนินชีวิตที่คลายคลึงกัน 
โดยเฉพาะการมีอาชีพหลักเป็นการทําเกษตรกรรมเป็นสวนใหญ เชน การทํานา ทําสวน มีการคาขาย
และรับจางทั่วไปลักษณะการทํางานจะเป็นไปในรูปแบบรวมดวยชวยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อวางเวน
จากฤดูการทําเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักแลว ก็จะมีการออกไปรับจางในตางจังหวัดหรือมีอาชีพ
เสริมในจากการปลูกผักสวนครัวสําหรับไวรับประทานเองและนําไปขาย ทําใหชวยลดคาใชจายภายใน
ครัวเรือน สําหรับการแกปใญหาตางๆ ภายในหมูบานนั้น ก็จะมีการปรึกษาหารือรวมกันในการ
แกปใญหาอยางตอเนื่อง โดยอาศัยหลักของประชาธิปไตยในการออกเสียงเพ่ือตัดสินใจในการแกไข
ปใญหา และไดยึดหลักจารีต ประเพณีและวัฒนธรรมที่เหมือนกัน เนื่องจากวาเป็นประเพณีที่ภาค
อีสานยึดปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน จึงทําใหมีประเพณีและวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน ทั้งนี้ ชุมชน
จังหวัดศรีสะเกษในแตละหมูบานไดอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูจํากันใหคุมคาและประโยชนแสูงสุดตอชุมชน รวมไปถึงการแกไขปใญหาเรื่องรายรับ – 
รายจาย ภายในครัวเรือนแตละชุมชน เพ่ือใหเกิดความสมดุลและลดภาระหนี้สินของประชาชน และ

                                                           
๑๒๗ การถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ VDR บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ ๘ ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึง

บูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ, ม.ป.ท : ม.ป.พ. 



๙๓ 
 

ปลูกฝใงคานิยมใหประชาชนดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท และใหมีการพัฒนาชีวิตที่มีความมั่นคง
ยิ่งขึ้น 

๓.๑.๑๐.๘ สรุปกิจกรรมหมู่บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ ๘ ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ 
 บานหนองคูนอย ตําบลเปฺาะ อําเภอบึงบูรพแ ลักษณะทางภูมิศาสตรแเป็นพ้ืนราบ ทางการ 
เกษตร สภาพดินเป็นดินรวมปนดินเหนียว พ้ืนที่สวนใหญใชประกอบอาชีพทางการเกษตร และมีน้ําใช
ตลอดปี การประกอบอาชีพ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ การทํานา และ
ประกอบอาชีพเสริม ไดแก คาขาย เลี้ยงโค, เลี้ยงสุกร, ปลูกพริก, ปลูกมันสําปะหลัง และรับจางทั่วไป
บานหนองคูนอยไดดําเนินงานตามโครงการหมูบานพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยหมูบาน
ไดรับเลือกเป็นหมูบานตนแบบในปี ๒๕๕๔ เป็นหมูบานเศรษฐกิจ พออยู-พอกิน กิจกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้ การทําเห็ดขอนมวง, การทําเห็ดฟาง, 
การปลูกแตงโมง, การทอผาไหมยอมสีธรรมชาติ, การจัดสาน ลักษณะการทํางานจะเป็นไปในรูปแบบ
รวมดวยชวยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อวางเวนจากฤดูการทําเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักแลว ก็จะมี
การออกไปรับจางในตางจังหวัดหรือมีอาชีพเสริมในจากการปลูกผักสวนครัวสําหรับไวรับประทานเอง
และนําไปขาย ทําใหชวยลดคาใชจายภายในครัวเรือน รณรงคแให คนในครัวเรือนมีความรู และความ
เขาใจ ในการออมทรัพยแเพื่อการผลิต สงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือวางแผนชีวิต การลดคาใชจาย
ภายในครัวเรือน ลดพฤติกรรมที่ฟุุมเฟือย การบริโภคนิยมตามกระแสสังคม สงเสริมใหคนในชุมชน
นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน ดานสังคมคณะกรรมการหมูบานไดมีบทบาท
ชวยเหลือสังคมในหลายดาน เชน งานบุญ งานศพ งานบวช งานปูองกันสาธารณะในหมูบานเนื่องจาก
บานหนองคูนอย มีขนบธรรมเนียมประเพณีมากมายที่ยังคงอนุรักษแจนถึงปใจจุบันมีหลายอยางเชน  
ประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เป็นตน กิจกรรมการเกื้อกูลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
คือ การสงเคราะหแผูสูงอายุ/ผูดอยโอกาส, สนับสนุนการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติดเป็นประจําทุกปี, 
การมอบทุนการศึกษาใหกับเด็กในชุมชนที่มีฐานยากจน/เด็กที่เรียนดี เรียนเกง และมีความประพฤติดี 
เนื่องในวันแมแหงชาติของทุกปี, การรณรงคแและปูองกันปใญหายาเสพติดในชุมชน, สนับสนุนกิจกรรม
การรวมกลุมของคนในหมูบาน เพ่ือสรางความสามัคคี เชนงานประเพณีตาง สงเสริมราษฎรรักและ
เคารพในระบอบประชาธิปไตยใหมีความรัก มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแ สรางความ
สมัครสมานสามัคคีภายในหมูบานจงรักภักดีตอองคแพระมหากษัตริยแ  การตั้ งกฎระเบียบขอบังคับ
หมูบานไวเพ่ือปูองกันแกไขปใญหาของชุมชนในหลายๆ ดาน เชน ดานยาเสพติด, ดานสาธารณสุข, 
ดานสังคมและสวนรวมเพ่ือความผาสุกของประชาชน การรักษาความสงบภายในหมูบาน/ชุมชน 
กิจกรรมการใหบุคคลในชุมชนดุแลชุมชน การจัดเวรยามของผูนําสวนทองถิ่น ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน ผูรักษาความสงบ ตํารวจบาน ในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ เทศกาลสงกรานตแ ปีใหมหรืออยู
เวรตามดานตรวจของทางราชการทางอําเภอบึงบูรพแ สถานีตํารวจภูธรอําเภอบึงบูรพแ องคแการบริหาร
สวนตําบลเปฺาะ   
 
 
 
 



๙๔ 
 

สรุปเป็นภาพรวมเขียนแผนผังได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ สรุป 

 การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการดําเนินชีวิตในรูปแบบที่มีความ
รูจักความตองการของตนเอง ความมีเหตุผลและมีคุณธรรมที่คอยบงชี้ถึงการกระทําในชีวิตประจําวัน 

กิจกรรม ๑๐ หมู่บ้าน 

บ้านโนนแดง อ.ยางชุมน้อย 
 

ระดับบุคคล ปลูกหอมแดง และกระเทียม 

ระดับชุมชน ผลิตปุยชีวภาพ จําหนาย 
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มีการใชความรูความเขาใจในการพัฒนาและแกไขปใญหา ทําใหเกิดความพรอมในการปรับตัวตอยุค
กระแสโลกาภิวัฒนแอยางเทาทันเหตุการณแ โดยไมหลงในอํานาจกระแสของความเจริญในทางดานวัตถุ 
แตเป็นการดําเนินชีวิตที่เตรียมพรอมที่จะแกไขปใญหาและทําการพัฒนาใหชีวิตมีความเป็นอยูอยาง
สงบสุขมั่นคงและยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นแนวคิดที่มีหลักในการดําเนินชีวิตที่อาศัยความรู
ความเขาใจประกอบกับการใชเหตุและผลในการตัดสินใจตอการกระทําตางๆ โดยที่ใชหลักคุณธรรมใน
การควบคุมการกระทําตางๆ ใหมีความเหมาะสมตอสถานภาพของตนเอง เพ่ือใหการดําเนินชีวิตนั้น มี
ความมั่นคงและมีความยั่งยืนในการดํารงชีวิตในสังคม  หากกลาวแลวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แนวทางที่ชี้แนะถึงการดําเนินชีวิตที่มีกระบวนการอยางเป็นระบบ เพ่ือใหเกิดขั้นตอนในการดําเนิน
ชีวิตมีแนวทางที่ชัดเจน ซึ่งชวยใหสามารถพัฒนาชีวิตเป็นไปตามรูปแบบที่ดีงามและถูกตอง หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงกลายเป็นพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตใหมีความรูความเทาทันตอความ
ตองการของตนเองวา สิ่งตองการนั้น มีความจําเป็นตอการดําเนินชีวิตหรือไม หรือกอใหเกิดความ
คุมคามากนอยเพียงไร ซึ่งจะชวยสามารถทําใหตนเองนั้นไดเขาใจถึงประโยชนแและโทษที่อาจจะ
เกิดขึ้นตามมาในภายหลัง จึงทําใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันเป็นไปดวยความไม
ประมาทและมีสถานภาพที่ยั่งยืน จะเห็นไดวาการพัฒนาจะเริ่มจาก การสรางพ้ืนฐาน ความพอกิน
พอใช ของประชาชนในชาติเป็นสวนใหญกอน แลวจึงคอยเสริมสรางความเจริญและฐานะทาง
เศรษฐกิจ ตามลําดับ เพ่ือใหเกิดความสมดุลทางดานตางๆ หรือดําเนินการใหเป็นไปเป็นขั้นเป็นตอน 
มิใชการกาวกระโดด ที่ตองพ่ึงปใจจัยจากภายนอก มาเป็นตัวกระตุน ซึ่งมักแตจะสรางปใญหาตามมา
อยางมากมายและไมยั่งยืน ดังนั้นวิธีการตางๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นหนทางที่
มั่นคง มีลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ที่จะใหประชาชนในชาติและพ้ืนฐานของเศรษฐกิจโดยรวม มี
ความเข็มแข็ง มีรากฐานที่มั่นคง ยั่งยืนอยางยาวนานอยางแทจริง การดําเนินชีวิตของชุมชนในจังหวัด
ศรีสะเกษ จึงมีวิถีการดําเนินชีวิตที่คลายคลึงกัน เชน การมีอาชีพหลักเป็นการทําเกษตรกรรมเป็นสวน
ใหญ เชน การทํานา ทําสวน มีการคาขายและรับจางทั่วไปลักษณะการทํางานจะเป็นไปในรูปแบบ
รวมดวยชวยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อวางเวนจากฤดูการทําเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักแลว ก็จะมี
การออกไปรับจางในตางจังหวัดหรือมีอาชีพเสริมในจากการปลูกผักสวนครัวสําหรับไวรับประทานเอง
และนําไปขาย ทําใหชวยลดคาใชจายภายในครัวเรือน สําหรับการแกปใญหาตางๆ ภายในหมูบานนั้น 
ก็จะมีการปรึกษาหารือรวมกันในการแกปใญหาอยางตอเนื่อง โดยอาศัยหลักของประชาธิปไตยในการ
ออกเสียงเพ่ือตัดสินใจในการแกไขปใญหา มุงเนนโดยการอยูรวมกันอยางสงบ เคารพกฎ กติกาของ
ชุมชนที่วางไว นอกจากนั้นชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ มีการสืบสานภูมิปใญญาชุมชน โดยมีแหลงเรียนรู
ประจําหมูบานและมีการใหความรูแกประชากรในชุมชนอยางตอเนื่อง และไดยึดหลักจารีต ประเพณี
และวัฒนธรรมที่เหมือนกัน เนื่องจากวาเป็นประเพณีที่ภาคอีสานยึดปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน จึง
ทําใหมีประเพณีและวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน ทั้งนี้ ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษในแตละหมูบานไดอาศัย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรที่มีอยูจํากันใหคุมคาและประโยชนแ
สูงสุดตอชุมชน รวมไปถึงการแกไขปใญหาเรื่องรายรับ – จาย ภายในครัวเรือนแตละชุมชน เพ่ือใหเกิด
ความสมดุลและลดภาระหนี้สินของประชาชน และปลูกฝใงคานิยมใหประชาชนดําเนินชีวิตดวยความ
ไมประมาท และใหมีการพัฒนาชีวิตที่มีความม่ันคงยิ่งข้ึน   
 


