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บทท่ี ๑ 

บทน า 
 

๑. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
สังคมโลกในปัจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารุดหนาไปอยางไมหยุดยั้ง สงผลใหผูคน

ในสังคมแตละประเทศตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ รวมทั้งไดกอใหเกิด
ปัญหาสําคัญ ไดแก การเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนและเห็นแกตัวจนขาดคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิต การเบียดเบียนกัน การทํารายกันและกัน การทุจริตคอรัปชั่น การแบงแยกฝุายและการขาด
ความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาตินับวันจะกลายเป็นปัญหาที่ยากจะแกไข และยิ่งหากปลอยไวให
เนิ่นนานออกไปก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงจําเป็นตองสรางสังคมใหเขมแข็งดวยการ
พัฒนาคนใหมีอาชีพและคุณภาพ เปี่ยมดวยคุณธรรมจริยธรรมรูจักความพอเพียง เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และนําไปสูการแกปัญหาและการปูองกันปัญหาในในอนาคต 

พระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงเป็นการนําเสนอ
ทางออกใหกับสังคมปัจจุบัน ที่จะชวยสรางสังคมใหเขมแข็งในการปฏิบัติหลักธรรมและหลักทํา ตาม
รอยพระยุคลบาท หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นหากมีการนํามาใชปฏิบัติจะนําไปสูวิถีทางการ
ดําเนินชีวิตสวนตัวและชีวิตการทํางานอยางมีคุณภาพและมีความสุข การมีความพอเพียงเป็นที่ตั้งจะ
ทําใหรูจักความพอดีจึงใชทางสายกลางที่ไมมากไมนอยเกินไป ซึ่งจะสงผลไปถึงการบริหารจัดการ
ตนเองและทรัพยากรตาง ๆ อยางเหมาะสม ไมฟุุมเฟือยใหสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ ฉะนั้นเมื่อมีการ
สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชเป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตของคนในชุมชนอยางยั่งยืน จะมีการดําเนินการดานตางๆ อยางคอยเป็นคอยไป กอใหเกิดความ
สมดุลมั่นคงและยั่งยืนในระดับตนเองครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติตามเงื่อนไขและวิถีชีวิตที่
เป็นอยู ไมสรางความขัดแยงและความแตกตางทางวัฒนธรรมทางความคิดและความเหลื่อมล้ําใน
สังคมอยางยั่งยืน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับความพอเพียงวา “ความพอเพียงนี้
ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันมากเกินไป 
แตวาในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียง พอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวา
ความตองการ ก็ขายได แตขายในที่ไมหางไกลเทาไร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก”๑ 

หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือการ
พัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณความ
มีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการ
วางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา ปฏิบัติ ในการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยนอมนํากระแส

                                                           
๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ค าพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาท และพระ

ราชด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง/มูลนิธิพระดาบส , พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 
๒๕๕๒) หนา ๑๗. 
 



๒ 
 

 

พระราชดํารัสคุณธรรม ๔ ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ 
อันสอดคลองกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา คือ หลักฆราวาส ธรรม ๔ ประการเป็นเครื่องขัดเกลา
ความตองการสวนจําเป็นของผูคนใหลดนอยลง อันจะเป็นรากฐานที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เนนใหประชาชนรูจักพออยูพอกิน มีความสงบ ซึ่งสงผลใหการดําเนินชีวิตเกิดความสงบสุข
รมเย็น ดังกระแสพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา 

“... คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยู ๔ ประการ ประการแรกคือ 
การรักษาความสัจ ความจริงใจ ตอตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม 
ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ใหประพฤติ ปฏิบัติอยูในความสัจ ความดีนั้น 
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น อดออม ที่จะไมประพฤติสรางความชั่ว ความสัจสุจริตไมวาจะ
ดวยเหตุผลประการใด ประการที่ ๔ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชน์
สวนนอยของตน เพ่ือประโยชน์สวนใหญของบานเมือง คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายาม
ปลูกฝังและบํารุงใหเจริญงอกงามข้ึนโดยทั่วกันแลวจะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุขความรมเย็น
และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปดังประสงค์...” 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ ไดรับการสานตอและรณรงค์กันอยาง
กวางขวาง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ ไดจัดระดมความคิดเห็นจาก
ผูทรงคุณวุฒิและประชาชน ภาคสวนของสังคมทั้งระดับจังหวัด อนุภาค และระดับชาติ ไดอัญเชิญ
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลักพ้ืนฐานของการพัฒนาในทุกเรื่อง และเป็นแนวทางใน
การดําเนินวิถีชีวิตของคนไทย ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยยังใหความสําคัญ
กับการพัฒนาแบบองค์กรรวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตอเนื่องจากแผน ฯ ๘ เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และความอยูดีมีสุขของคนไทย การที่นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) และแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 
๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลง ครั้งสําคัญตอทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตอเนื่องจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๘ ที่มีการปรับการเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมจากการเนนพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นจุดมุงหมายหลักแตเพียงอยางเดียวเป็นการเนนใหคนเป็นศูนย์กลาง โดยใชการพัฒนา
เศรษฐกิจ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่จะชวยใหคนมีความสุข และมีคุณภาพท่ีดีขึ้นปัจจุบันในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ “วิสัยทัศน์ประเทศไทยสูปี ๒๕๗๐” ซึ่ง
นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช ศูนย์สุขภาพชุมชนไดมีการจัดทํากรอบทิศทางของ
แผนพัฒนาฯ แลวผานการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในระดับตาง ๆ ตั้งแตหมูบาน/ชุมชนจนถึง
ระดับภาค และระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม เชน กลุมเศรษฐกิจ กลุมผูสูงอายุ กลุมเยาวชน เป็นตน 
จากนั้นจึงนํามาประมวลเป็นแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๑๒ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนว
ทางการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง

                                                           
๒ ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ, ศูนย์คาดการเทคโนโลยเีอเปค สํานักงานนโยบายวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและ                  

นวัตกรรมแหงชาติ, [ออนไลน์], แหลงที่มา : www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/TN213B_p037-
40.pdf - [๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙]. 



๓ 
 

 

ระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน์๓ 
 จากเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมุงศึกษาถึงการเสริมสรางความมั่นคงและดุลยภาพ
การดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือเป็นการเสริมสรางความมั่นคง
และดุลยภาพการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดขึ้นในจังหวัดศรีสะเกษดวยแนว
ทางการเสริมสรางความม่ันคง และเพ่ือเป็นการความมั่นคงและดุลยภาพการดําเนินชีวิตของเครือขาย
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษอยางยั่งยืนตอไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิต 
๒.  เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ  
๓.  เพ่ือวิเคราะห์การเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง

ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 

๓.ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร(Document Research) โดยกําหนดขอบเขต
ของการวิจัย ดังนี้ 
 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ ความมั่นคงในดานตางๆ การพ่ึงพา
ตนเอง ความสามัคคี  รวมทั้งตํารา เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศในบางสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลจากอินเทอร์เน็ต 
 ๓.๒ ขอบเขตด้านพื้นที่ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

     ๓.๒.๑ ขอบเขตด้านพื้นที่ ไดแก ๑.บานโนนแดง  หมูที่  ๕  ตําบลคอนกาม  อําเภอยาง
ชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ  ๒.บานหนองเทาหมูที่ ๕ ตําบลตะดอบ อําเภอเมืองศรีสะเกษ  ๓.บานโนน
ไชยงาม น้ําเกลี้ยง ๔.บานนาขนวน กันทรลักษ์ ๕.บานธาตุทอง หมู ๘ ตําบลละลม อําเภอภูสิงห์ ๖.
บานรงระ ตําบลตูม อําเภอปรางค์กู ๗.บานละทาย กันทรารมย์ ๘.บานหนองกอง หมู ๓ ตําบลโดด 
อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ๙.บานโนนดู หมูที่ ๗ ตําบลดวนใหญ อําเภอวังหิน และ ๑๐.บานหนองคูนอย 
บึงบูรพ ์     

     ๓.๒.๒ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ไดแก ประชาชนในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกผูนําและผูบริหารชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใชเป็น
กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
เกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนเพ่ือใชในเป็นกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

๑) ผูนําชุมชน จํานวน ๒๐ คน 
๒) ประชาชนที่ทําตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๓๐ คน 
๓) ปราชญ์ทองถิ่น จํานวน ๒๐ คน 

                                                           
๓ อางแลว, หนา ๑. 



๔ 
 

 

๔) ตัวแทนภาครัฐ จํานวน ๓๐ คน 
จากเกณฑ์การคัดเลือก ทําใหไดกลุมตัวอยางที่ผานเกณฑ์การคัดเลือก ไดแก ชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง  จากกลุมตัวอยางที่ไดคัดเลือกมา ผูศึกษาไดแบงออกเป็น ๔ กลุม จํานวน ๑๐๐ 
คน   

๓.๒.๓ ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้เริ่มตั้งแต เดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ เป็นตนไป 
 
๔. ปัญหาการวิจัย 

๔.๑ แนวแนวทางการเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตเป็นอยางไร 
 ๔.๒ การดําเนินชีวิตของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ เป็นอยางไร  
 ๔.๓ การเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด  
ศรีสะเกษเป็นอยางไร  
 
๕.ค านิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

การเสริมสร้างความม่ันคง (A strengthen the stability) หมายถึง การเสริมสรางความ
มั่นคงในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางยั่งยืน 

การเสริมสร้างความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง การเสริมสรางดาน
เศรษฐกิจดวยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชจนเกิดความมั่นคงในการดํารงชีวิตของชุมชน 

การด าเนินชีวิต(life style) หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล โดยที่ลักษณะของ
พฤติกรรมตางๆจะเป็นตัวบงบอกถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตแตละแบบ พฤติกรรมในการเขาสังคม ใน
การบริโภค การดําเนินชีวิตจะถูกดําเนินเป็นอุปนิสัย เป็นวิธีประจําที่กระทําสิ่งตางๆซึ่งเป็นการปฏิบัติ
ตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทําไดโดยยึดหลักสายกลาง ไมประหยัดจนตระหนี่ถี่เหนียว 
หรือฟูุงเฟูอจนเกินความจําเป็น  

เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง (network sufficiency economy) หมายถึง การเชื่อมโยง
ของกลุมของคนที่ใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพรอมที่จะแลกเปลี่ยนขาวสารรวมกัน หรือทํา
กิจกรรมในแนวเศรษฐกิจพอเพียงรวมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสรางของคนในเครือขายดวยความ
เป็นอิสระ เทาเทียมกันภายใตพ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร ซึ่งกันและกัน 

 
๖. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๖.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

จากหนังสือ “๒๐๙ คําสอนพอเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นหนังสือเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลอง
พระชนมายุ ๘๑ พรรษา ไดจัดทําขึ้น เพ่ือรวบรวมพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไดกลาวไววา 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต
ครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็นที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมี



๕ 
 

 

ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู 
ความรอบคอบและความระมัดระวังยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานทางจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่
รัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และใหมีความรอบรู
ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ มีปัญญาและความรอบคอบเพ่ือใหสมดุล 
และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวาง ทั้งดานวัตถุสังคม สิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเป็นอยางดี๔ 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งๆ ใน
การผลิตสินคาและบริการทุกชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้นๆ ไดโดยไมตองพ่ึงพาอาศัยปัจจัยตางๆที่เราไมได
เป็นเจาของ๕ นอกจากนี้เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานไวในหนังสือ 
“ใตเบื้องพระยุคบาท” วาพระเจาอยูหัวไดรับสั่งมาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและประโยคหนึ่งที่ทรง
อรรถาธิบายวา หัวใจก็คือคําวาพอ เศรษฐกิจพอเพียงก็คือคําวาพอ คุณจะมี ชีวิตที่ตั้งอยูบนมาตรฐาน
ความพออยางไร ความพอก็คือคําวาพอประมาณ ความพอประมาณ พระองค์ขยายความตอไปอีก 
พอประมาณคือพอแตจําเพาะตัวเองที่หากินไดอยางมี เหตุมีผล ดวยความซื่อสัตย์สุจริต จึงไมตองไป
เบียดเบียนคนอ่ืนเขา แนนอนมาตรฐานแตละคนไมเหมือนกัน ไมใชทุกคนจะใหจนเหมือนกันหมด นั่น
ก็ไมใชชีวิตจริง บางคนมาตรฐานมีสมบัติเกากินอะไรก็โชคดีไปมาตรฐานก็อยูแคนี้ อีกคนกินแต
เงินเดือนจริงๆ มาตรฐานก็อยูแคนี้ แตทุกคนตองมีมาตรฐานเสนระดับพอดีของตัวเอง คือ ตองสราง
มาใหได แลวยึดตรงนั้นเป็นหลัก ซึ่งภาษาทางพุทธเราก็สอนอยูแลวเสนทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา 
คือ ทางสายกลาง คือไมหยอน ไมตึงเกินไป เหมาะสมแตละคน๖ รวมถึงการศึกษาระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชนไทยในอดีต วาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพผลิตพืชผล พืชพันธุ์ไวเพ่ือกิน เพ่ือใชเอง ไมมี
ระบบการพ่ึงพิงสังคมภายนอก มีความผูกพันกันสูงชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความพอเพียงในตนเอง 
นับถือระบบเครือญาติเป็นสําคัญ และไมมีการแบงชนชั้นกัน เป็นตน๗ 

นักวิชาการไดกลาวสรุปถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงวา หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดและสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้ 

๑. ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึงความสามารถในการควบคุมความรูสึกนึกคิด
ความปรารถนาและพฤติกรรมตลอดจนการประพฤติปฏิบัติอยูในขอบเขตอันมีเหตุผล โดยมีลักษณะที่

                                                           
๔ พิศิษฐ์ โจทย์ กิ่ง, ดร. ๒๐๙ ค าสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,๒๕๕๑), 

หนา ๒๔๓. 
๕ อางใน กัญญารัตน์ กิ่งก้ํา, “ปัจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงของชุมชนบานมอนหินแกว ตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง”, การค้นคว้าแบบอิสระรัฐ
ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๓). 

๖ สุเมธ ตันตเิวชกุล ดร, ใต้เบ้ืองพระยุคบาท, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๔), หนา ๓๐๓. 
๗ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสํานักพิมพ์สรางสรรค์ , 

๒๕๔๐), หนา ๑. 
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เป็นนามธรรมอยูมากและสามารถยืดหยุนเปลี่ยนแปลงไดตามกรณี ซึ่งความประมาณอาจหมายถึง
ระดับปานกลาง 

๒. ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึงเป็นหลักที่มีความคิดลึกซึ้งเป็นความมีเหตุมี
ผลที่ยึดคน ชุมชนและประเทศชาติเป็นจุดศูนย์กลาง ซึ่งอาจจะตองพิจารณาปัจจัยรอบดานตัวอยาง 
เชนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความอิสระเสรี การพ่ึงพาตนเองได ฯลฯ 

๓. การมีภูมิคุมกัน (Immunity) หมายถึงการมีสภาพที่พรอมตอการถูกกระทบจากสิ่งเรา
ตางๆ กลาวคือ “การมีภูมิตานทาน” เป็นศัพท์ทางการแพทย์ที่ถูกนํามาอธิบายถึงสภาพรางกายที่
สามารถตานทานเชื้อโรคที่เขารางกายโดยมีการสรางภูมิคุมกันเพ่ือที่ จะลดหรือควบคุมความเสี่ยง
(Risk) ตอปัจจัยที่เขามากระทบไมใหกอปัญหาหรืออุปสรรคจนตองเกิดความสูญเสียตามมา ดังนั้นการ
สรางภูมิคุนกันจึงเป็นกระบวนการปูองกันตนเองเพ่ือควบคุมความเสี่ยงดวยวิธีการตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับปจัจัยความเสี่ยงนั้น๘ 

กลาวโดยสรุปวา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางท่ีมุงใหดํารงอยูในวิถีชีวิตที่พอดีพออยูพอกิน 
พอใช ไมใหเดือดรอนทั้งตัวเองและผูอ่ืน โดยที่จะตองสรางพ้ืนฐานแกตัวเองใหดีเสียกอนไมมุงหวัง
ความเจริญแตเพียงอยางเดียว ตั้งอยูในทางสายกลางมีความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตอดทน
ขยันหมั่นเพียร ประกอบอาชีพสุจริต รูจักใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน์สูงสุด รูจักการประมาณตนเอง
และดํารงชีวิตอยางมีเหตุผล อาศัยตนเป็นที่พ่ึงแหงตน ใหความสําคัญกับการรวมกลุมในชุมชนและ
ดํารงชีวิตใหตั้งอยูบนพื้นฐานของความเมตตา ความเอ้ืออาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน 
 ๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระใบฎีกาเฉลิมพล ฐานุตฺตโร (โพธิ์ประชุม) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งในอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา ๑.  พระสงฆ์จังหวัด
นครปฐม มีบทบาทตอการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง ในระดับปานกลาง (x = ๒.๙๕) เมื่อจําแนกเป็น
รายขอพบวา พระสงฆ์มีบทบาทในการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง ที่มีคาเฉลี่ยอยูในอันดับสูงที่สุด 
ไดแก จัดบริเวณวัดใหรมรื่นเป็นตัวอยางแกชุมชน (x = ๓.๗๐) รองลงมา ไดแกสอนธรรมศึกษาแลว
สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการสรางชุมชนใหเขมแข็ง (x = ๓.๓๓) และคาเฉลี่ยอยูในอันดับต่ํา
ที่สุด ไดแก จัดโครงการทัศนศึกษาเพ่ือนําชาวบานไปสัมผัส หนวยงานที่ดําเนินการเรื่องการสราง
ชุมชนใหเขมแข็ง (x = ๒.๖๒)  ๒.  ผลการทดสอบสมมติฐาน ๖ ขอ โดยใช Chi-Square ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๕ พบวา สมมติฐาน ๔ ขอคือ อายุ วุฒิการศึกษาทางโลก วุฒิการศึกษาทาง
ธรรมและวุฒิการศึกษาทางเปรียญ ไมมีความสัมพันธ์กับบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง เป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว และสมมติฐานอีก ๒ ขอคือพรรษา สถานะภายในวัด มี
ความสัมพันธ์กับบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว ๓.  ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง มีดังนี้ ๑) ปัญหาที่พระสงฆ์ควรเขาไปแกไขเป็นอันดับแรก คือ ปัญหาเรื่องการขาดศีลธรรม 
และปัญหาเรื่องความขัดแยงของคนในชุมชน อันเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงอยูในระดับมากที่สุด ซึ่ง

                                                           
๘ จรัญ จันทลักขณา, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุขมวลชนและการเกสรยั่งยืน , 

(กรุงเทพมหานคร : สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙), หนา ๙.   



๗ 
 

 

เป็นปัญหาสําคัญที่เป็นอุปสรรคตอการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง  ๒) ขอเสนอแนะ พระสงฆ์ควรพัฒนา
บทบาทท่ีมีตอชุมชน จากฐานะที่เป็นเพียงผูใหการสนับสนุนรวมกับองค์กรพัฒนาชุมชนตางๆ ไปเป็น
ผูนําทางจิตวิญญาณในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดวยการแนะนําหรือเทศน์สอนโนมนาวจิตใจให
ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ๓) พระสงฆ์ตองเป็นสื่อกลางใน
การชักจูงประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนดวยความเต็มใจ และตองประสานงานกับ
ภาครัฐและองค์กรเอกชนตางๆ ใหใชสถานที่ของวัดเป็นที่ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแกคนในชุมชน 
หรือเป็นสถานที่จัดโครงการตางๆ ที่นําไปสูการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง๙ 
 พระเพชรสมพร ญฺาณสมฺปนฺโน (สินชัย) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชน
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง.:.ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารสวนตําบลพระกลางทุง อําเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบวา  ขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของประชาชนในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารสวนตําบลพระกลางทุง อําเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนมควรเปิดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นใหมาก ใน
การวางแผนโครงการ รวมถึงสํารวจความคิดเห็นการทําประชาพิจารณ์ควรเปิดกวางใหประชาชนที่มี
ความรูความสามารถไดเขามามีสวนรวมควรเปิดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงาน
สาธารณะใหมากควรเปิดเผยการใชจายงบประมาณใหมีความชัดเจนในการนํางบประมาณไปใชในการ
บริหารจัดการทองถิ่น ผูใหสัมภาษณ์สวนใหญเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชนในดานการรวมคิด
รวมดําเนินการรวมรับผลประโยชน์และรวมประเมินผลมีความสําคัญตอการพัฒนาชุมชนเพ่ือใหชุมชน
เกิดความเขมแข็งดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ๑๐ 
 ศุภกิจ วรอุไร  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนกรณีศึกษา 
ชุมชนหมื่นสาร บานวัวลาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” พบวา วัฒนธรรมเครื่องเงินของชุมชน 
เสื่อมลง เกิดจากคนรุนใหมไมสานตอ การมีสวนรวมของชุมชนเนนผลประโยชน์สวนตนมากเกินไป 
ควรแกไขท้ัง ผูนํา ชมุชน สมาชิกในชุมชน คณะกรรมการหมูบานรวมทั้งทุกภาคสวนตองรณรงค์ชี้แจง 
ประชาสัมพันธใ์หเห็นแกประโยชน์สวนรวม๑๑  

นิภาพรรณ พิพัฒน์  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน กับ
การ พัฒนาวัฒนธรรมการเมือง กรณีศึกษา:แขวงเม็งราย จังหวัดเชียงใหม” พบวา แนวทางการแกไข
การมี สวนรวมทางการเมือง ควรสรางความรู ความเขาใจในการดํารงชีวิตในชุมชน ใหกับชุมชนให
มาก ควร จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมมากขึ้น หนวยงานของรัฐตองเรงดําเนินการในการเขาไป

                                                           
๙ พระใบฎีกาเฉลิมพล ฐานุตฺตโร (โพธิ์ประชุม), “บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใน

อําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา บทคัดยอ. 

๑๐
 พระเพชรสมพร ญฺาณสมฺปนฺโน (สินชัย), “การมีสวนรวมของประชาชนในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง:

ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารสวนตําบลพระกลางทุง อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม”,วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา บทคัดยอ. 

๑๑ศุภกิจ วรอุไร, “ปัจจัยที่เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนกรณีศึกษา.:.ชุมชนหมื่นสารบานวัวลาย 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม
,๒๕๔๘), หนา บทคัดยอ.  



๘ 
 

 

ชวยเหลือชุมชน มากข้ึนกวาเดิม ทั้งการใหคําแนะนํา ปรึกษาทุก ๆ ดาน ใหชุมชนเขาใจจากการศึกษา 
พบวาความ เขมแข็ง  ของชุมชนเกิดขึ้นจากการที่ชุมชนมีการเขาใจรักสามัคคีกันโดยรวมกลุมกันเป็น
องค์กร ชุมชนมีสวนรวมจากสมาชิกในชุมชน ซึ่งสมาชิกในชุมชนจะมีการเรียนรูภายใตกฎ จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อที่กอตัวตามพ้ืนฐานธรรมชาติ เมื่อเกิดปัญหาก็จะรวมกลุมกันเพ่ือ
แกปัญหาเกิด เป็นองค์กรข้ึนในชุมชน สิ่งที่สงผลใหองค์กรในชุมชนเขมแข็งคือ การมีสวนรวมในชุมชน  
อีกทั้งการมี ผูนําที่ดี การมีความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ จารีตประเพณี ทุนทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม ทุน ทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางเครือขายในชุมชนและแนวนโยบายของรัฐบาล 
ภาคเอกชนซึ่งทุก องค์ประกอบจะสงผลตอความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน๑๒ 

เพิ่มวิทยา กันทะทรง ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลตอกระบวนการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน: กรณีศึกษา อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน”ผลการศึกษาพบวา   
๑) ปัจจัยดานการบริหารจัดการ ความเพียงพอของทรัพยากร และการมีสวนรวม ของประชาชน มี 
อิทธิพลตอกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนกลาวคือ ๑.๑) การจัดตั้งองค์กรหรือ
คณะทํางาน การกําหนดกฎกติกา การมอบหมาย หนาที่  ความรับผิดชอบใหแกสมาชิกที่ชัดเจนและ
เหมาะสมกับโครงการหรือกิจกรรมในชุมชน ๑.๒) การดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ใน
ชุมชน การประสานทุนจาก ทั่ง ภายในและนอกชุมชน งบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ จํานวนสมาชิกที่
เพียงพอกับปริมาณงาน และ ความตองการในปัจจุบัน ๑.๓) การมีสวนรวมของประชาชน โดยเฉพาะ
การที่ประชาชนเสนอปัญหาที่ เกิดขึ้น ในชุมชน หรือแสดงความตองการของชุมชน มีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทัศน์และ เปูาหมายของ ชุมชน มีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ หรือวางแผนการดําเนินงาน
ของโครงการ ๒) ประชาชนมีความ เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
อยูในระดับสูง๑๓ 

ศิริพร ใจสุข  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน 
กรณีศึกษาชุมชนบานวังปูอง ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา  
ประชาชนบานวังปูองมีลักษณะวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอยูในระดับมาก ทั้งในดานการเคารพเหตุผล 
มากกวาตัวบุคคล การประนีประนอม การมีระเบียบวินัย และความ รับผิดชอบตอสวนรวม เป็นการ 
ดํารงชีวิตประจําวันที่เนนบทบาทหนาที่ของบุคคลในสังคมอัน เป็นสิ่งสําคัญในกระบวนการเสริมสราง 
ความเขมแข็งใหชุมชนอยางยั่งยืนสิ่งเหลานี้ทําใหเกิดเป็นพลังชุมชนในการทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือ 
การพัฒนาและแกไขปัญหาของชุมชนไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน๑๔  

                                                           
๑๒นิภาพรรณ.พิพัฒน์, “แนวทางการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนกับการพัฒนาวัฒนธรรม การเมือง

กรณีศึกษา.:.แขวงเม็งราย.จังหวัดเชียงใหม”, การค้นคว้าแบบอิสระปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิต
วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๙), หนา บทคัดยอ.   

๑๓เพิ่มวิทยา กันทะทรง, “ปัจจัยที่มีผลตอกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน.: กรณีศึกษา 
อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน”, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๘), หนา บทคัดยอ.   

๑๔
 ศิริพร ใจสุข, “กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืนกรณีศึกษาชุมชนบาน วังปูอง 

ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลยั.:.
มหาวิทยาลยัเชียงใหม, ๒๕๕๒), หนา บทคัดยอ.                                                              



๙ 
 

 

 สงคราม แก้วกันทะ  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการเสริมสรางความมั่งคงเขมแข็งใหกับ
ชุมชน อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน” ผลการศึกษาพบวา ๑. กระบวนการและวิธีการที่สามารถ 
เสริมสรางความมั่นคงเขมแข็ง ใหกับชุมชน อําเภอปาย จังหวัด แมฮองสอนนั้น การจัดทํานโยบาย 
ภาครัฐตองใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมดวย นโยบายจะตองไมซับซอนและกวางเกินไปตองใหชุมชน 
เขาใจและปฏิบัติตามไดจริง ใหสอดคลอง กับพ้ืนที่ ๒. ปัญหา อุปสรรคในการเสริมสรางความมั่นคง 
เขมแข็งใหกับชุมชนอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน โดยสรุป มีปัญหาหลักๆ คือ ปัญหาทางดาน 
เศรษฐกิจเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตการ ดํารงชีวิตความเป็นอยูที่เรียบงาย ปัจจุบันความเจริญเขาไปใน 
ชุมชนทําใหวิถีชีวิตตองเปลี่ยนตามไปดวยคาใชจายในชีวิตประจําวันสูงขึ้นตามมาตองแสวงหารายได 
เพ่ิมข้ึน๑๕                                                                              

สาวิตรี ศรีปาน  ไดวิจัยเรื่อง “กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมสัจจะ สะสม
ทรัพย์บานวังขุมเงิน ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม”พบวา กระบวนการ
เสริมสรางความเขมแข็งของกลุมสัจจะสะสมทรัพย์บานวังขุมเงิน เป็นไปอยางมีขั้นตอน คือ  ๑. ปัจจัย 
ภายในชุมชน คือ ๒)  ผูนํา มีความเขมแข็งและเสียสละในการสงเสริมใหกลุมประสบผลสําเร็จ       ๓) 
สมาชิก ใหความรวมมือตามอุดมการณ์ของกลุมมีความรับผิดชอบการตรงตอเวลาการถือสัจจะและ 
การชอบชวยเหลือเกื้อกูลกัน ๔) การบริหารจัดการของกลุมสามารถบรรลุเปูาหมายไดตาม
วัตถุประสงค์และอยางโปรงใสสมาชิกไดรับผลประโยชน์ ตามที่กําหนดไว ๕) กระบวนการสงเสริม 
สมาชิกไดมีสวนรวมการคัดเลือกกลุมและมีสวนรวมในการตัดสินใจตลอดถึงการมีสวนรวมในการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเครือขาย อ่ืนๆ ๖) คุณธรรม เกิดความสํานึก ความรัก ความสามัคคี 
ความเอ้ืออาทร มีระเบียบวินัย มีความเสียสละเพ่ือสวนรวมไววางใจซึ่งกันและกันและประหยัดอด 
ออมมากขึ้น ๗) การตอบสนองแกสมาชิกทางดานเศรษฐกิจการแกปัญหาดานการเงินสมาชิกได 
ประโยชน์จากการออม กูยืม การเป็นผลรวมถึงสวัสดิการอ่ืนๆและการตอบสนองทางดานสังคมทําให 
สมาชิกไดเขามามีสวนในการชวยเหลือเกื้อกูลกันการแกปัญหารวมกัน๑๖  

พระวิทยา ญาณสาโร (คุมราษฎร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง
ที่สอดคลองกับหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท” ผลการวิจัยพบวา เศรษฐกิจ
พอเพียงไดแกเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความพอดี พออยูพอกิน พอใช เศรษฐกิจที่ สามารถอุม
ชูตัวเองได ใหมีความพอเพียงกับตัวเอง อยูไดโดยไมตองเดือดรอน โดยตองสรางพ้ืนฐาน ทาง
เศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน คือตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช ไมใชมุงหวังแตจะทุมเทสราง ความ

                                                           
๑๕

 สงคราม แกวกันทะ, “กระบวนการเสริมสรางความมั่งคงเขมแข็งใหกับชุมชน อําเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอน”, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  ๒๕๕๑),
หนา บทคัดยอ.                                                                                                                       

๑๖สาวิตรี ศรีปาน, “กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมสัจจะสะสมทรัพย์บานวังขุมเงิน ตําบล
แมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๓), หนา บทคัดยอ.                                           



๑๐ 
 

 

เจริญยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะ พ่ึงตนเอง 
ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไป๑๗  

มนูญ มุกขประดิษฐ์ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง วิเคราะห์ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาประเทศ 
ในชวง ๕ ทศวรรษที่ผานมานั้น ชี้ใหเห็นชัดถึงผลการพัฒนาที่ไมสมดุล ทําใหเกิดความ เหลื่อมล้ําของ 
การกระจายรายไดเกิดปัญหาความยากจนและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวด 
ลอม นอกจากนี้ ความออนแอของสังคมไทยภายใตกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยมยัง กอใหเกิด 
ปัญหาทางศีลธรรม จริยธรรม และคานิยม ในวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยอยางรุนแรงอีกดวย 
ขณะเดียวกันกับที่ โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กวา ๓,๐๐๐ โครงการที่มุงเนนความ 
พออยู พอกิน พอเพียงและคุณภาพชีวิตของประชากรที่ไดนอมนําเอาหลักพระพุทธธรรมมาเป็นแนว 
ทางการพัฒนาของพระองค ์โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ไดกอใหเกิดคุณูปการแกประชาชนและประเทศชาติเป็นเอนกอนันต์ จนกระทั่งภาครัฐไดนอมนําเอา 
ไปเป็นปรัชญานําในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ เพ่ือเป็นแนวทางการ 
พัฒนาของประเทศไทย ผลของการศึกษาวิจัยจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ยังไดขอสรุปดวยวา การพัฒนา 
ประเทศตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ซึ่งมีรากฐานมาจาก 
หลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้น จะทําใหสังคมและประเทศชาติ ดําเนินไปไดอยางมั่นคง ยั่งยืน มีภูมิ 
คุมกัน มีดุลยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี๑๘  

อรรถพล อุทุมพร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใน องค์การ
บริหารสวนตําบลหารแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ผูนําชุมชนทุกคน รูจัก
และรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ เสียงตามสาย ของ
หมูบาน สื่อสิ่งพิมพ์ ไดแก หนังสือพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ของทางราชการ และจากอินเตอร์เน็ตและเขา
ใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว สวนใหญไดรับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยคนละ ๑ ครั้ง หากประชาชนทุกครัวเรือนสามารถ
ดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยางแท จริง ก็จะทําใหสามารถแกไขปัญหาเศรษฐกิจใน
ระดับครัวเรือนและระดับประเทศได๑๙ 

จตุพล ยะจอม ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลปุาย อําเภอปุาย จังหวัดแมฮองสอน ผลการวิจัยพบวา ๑. ระดับความรูความเขาใจ

                                                           
๑๗ พระวิทยา ญาณสาโร (คุมราษฎร์), “การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับหลักพุทธธรรม

ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา บทคัดยอ. 

๑๘ มนูญ มุกขประดิษฐแ, “วิเคราะห์ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริกับ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 

๑๙ อรรถพล อุทุมพร, “การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การบริหารสวนตําบลหาร แกว 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม”, การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมืองและการ 
ปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒).   



๑๑ 
 

 

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
สมาชิกกลุมออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนหมูบานกองทุนอ่ืนๆ มีระดับการมีสวนรวมมาก
ที่สุด ๔. การดําเนินการของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยู ในระดับปานกลาง โดยการ
รวมกลุม ตางๆ เพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือที่จะเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน เชนการรวมกลุมอาชีพตางๆ 
การรวมกลุมออมทรัพย์ กลุมกองทุนหมูบาน กลุมผูสูงอายุ เป็นตนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด และประเด็นที่
ชุมชนมีความสามัคคี เอ้ือเฟือเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมทอดทิ้งกันก็เป็นประเด็นที่ชุมชนใชใน
การดําเนินการมากเชนเดียวกัน๒๐ 

อินทิรา สุภาแสน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทผูบริหารองค์การบริหารสวนตําบลตอการ
สงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาองค์การบริหารสวนตําบลปุาบง อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ๑. บทบาทของผูบริหารในพ้ืนที่ขององค์การบริหารสวนตําบลในอําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหมตอการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพ้ืนที่  พบวา องค์การ
บริหารสวนตําบลปุาปง ไดนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ในยุทธศาสตร์
ดานการ พัฒนาสงเสริมการเกษตร โดยมุงเนนสงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตร
และ เศรษฐกิจพอเพียง ไดดําเนินการสงเสริม สนับสนุนใหมีการรวมกลุมเครือขายภาคประชาชน โดย 
สงเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนขึ้น มีกิจกรรมที่มุงเนนการใชประโยชน์จากที่ดิน 
ทํากินประกอบอาชีพเกษตรกรรม และปรับเปลี่ยนทัศนะคติ แนวคิด และวิธีการผลิต โดยอาศัย 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใชภูมิปัญญา และวัตถุดิบที่หาไดในทองถิ่นมาประยุกต์ใชในการประกอบ 
อาชีพ เป็นตน ๒. ลักษณะการดําเนินวิถีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน  พบวา 
ประชาชน สวนใหญใหความสําคัญในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยเลือกซื้อของ
ใชภายใน ครัวเรือนและของใชสวนตัวเทาที่จําเป็นเทานั้น มีการอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวใหมี
การวาง แผนการใชจายใหเพียงพอ รายไดจากการทํางานไดใชจายอยางประหยัด เก็บออมไว และมี
การ วางแผนในการใชจายเงินประจําเดือนของครอบครัวอยางสม่ําเสมอ ๓. ปัญหาและอุปสรรคตอ
การแสดงบทบาทของผูบริหารองคก์รปกครองสวนทองถิ่นใน การพัฒนาวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ

                                                           
๒๐ จตุพล ยะจอม, “การประยุกต์ใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขตเทศบาล ตําบลปาย อําเภอ

ปาย จังหวัดแมฮองสอน”, การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมือง และการ ปกครอง, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒), หนา บทคัดยอ.  



๑๒ 
 

 

พอเพียง พบวา ผูบริหารยังขาดการพัฒนาองค์ความรู เกี่ยวกับการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการพัฒนาชุมชน งบประมาณสําหรับการสงเสริม และดําเนินกิจกรรมมีไมพอเพียง และอัตรากําลัง
บุคลกรมีนอย ตลอดจนระบบการประสานงานกับ หนวยงานที่เกี่ยวของลาชา เป็นตน๒๑ 

กลาวโดยสรุปวา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นพระราชปรัชญาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัว 
ทรงพระกรุณาพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทย เพ่ือใหสังคมไทยมีชีวิตดํารงอยูไดอยางมั่นคงและ
ยั่งยืน ไมวาเมื่อตองเผชิญกับวิกฤตการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ บนพ้ืนฐานวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
สังคมไทยนํามาประยุกตใ์ช และท่ีสําคัญการดํารงชีวิตจะตองอยูบนความพอเพียง มีความพอประมาณ
ในการเป็นอยู ไมโลภมาก ไมเบียดเบียนผูอ่ืนมีการดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและวิถีชีวิต
ของชุมชน มีความรัก ความเอ้ืออาทร มีความรูรักสามัคคี รักชุมชนรักผืนแผนดินรักประเทศชาติที่ให
ความรมเย็นแกเราเองและลูกหลานของเราสืบไป 
 
๗. วิธีด าเนินการวิจัย 
 โครงการศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยมีวิธีการวิจัย 
ดังนี้ 
 ๗.๑ การศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
จากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ จากหนังสือ รายงานการวิจัย เอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 
 ๑.๑ ศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหนังสือ รายงาน
การวิจัย และเอกสารอ่ืนๆ โดยอาศัยแนวความคิดการสรางเสริมความมั่นคง ในการดําเนินชีวิตของ
เครือขายเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๒ ศึกษาการเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง
แนวคิดและทฤษฎี 
 ๑.๓ การเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด 
ศรีสะเกษ 
 ๑.๔ สรุปผลการศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงการเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของ
เครือขายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๗.๒ การศึกษาในภาคสนาม (Field Study) เพ่ือทราบถึงแนวคิด หลักการ หลักการสราง
เสริมความม่ันคงในการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง มีข้ันตอนการศึกษาดังนี้  
 ๗.๒.๑ ทําการศึกษาและคัดเลือก เครือขายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ 
ประกอบดวย 

๑.บานโนนแดง  หมูที่  ๕  ตําบลคอนกาม  อําเภอยางชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึง 
เป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทนของอําเภอยางชุมนอย  

                                                           
๒๑ อินทิรา สุภาแสน, “บทบาทผูบริหารองค์การบริหารสวนตําบลตอการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจ  

พอเพียง : กรณีศึกษาองค์การบริหารสวนตําบลปุาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม”, การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐ
ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๓).   



๑๓ 
 

 

๒.บานหนองเทาหมูที่ ๕ ตําบลตะดอบ อําเภอเมืองศรีสะเกษ  ซึ่งเป็นหมูบาน 
ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทนของอําเภอเมือง  

๓.บานโนนไชยงาม น้ําเกลี้ยง ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทน 
ของอําเภอน้ําเกลี้ยง 

๔.บานนาขนวน กันทรลักษ์ ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทน 
ของอําเภอกันทรลักษ์ 

๕.บานธาตุทอง หมู ๘ ตําบลละลม อําเภอภูสิงห์ ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียง เป็นตัวแทนของอําเภอภูสิงห์  

๖.บานรงระ ตําบลตูม อําเภอปรางค์กู  ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นตัวแทนของอําเภอปรางค์กู 

๗.บานละทาย กันทรารมย์ ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทน 
ของอําเภอกันทรารมย์ 

๘.บานหนองกอง หมู ๓ ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทนของอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

๙.บานโนนดู หมูที่ ๗ ตําบลดวนใหญ อําเภอวังหิน ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทนของอําเภอวังหิน 

๑๐.บานหนองคูนอย อําเภอบึงบูรพ ์ซึ่งเป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็น 
ตัวแทนของอําเภอบึงบูรพ์ 
 ๗.๒.๒ ศึกษาขอมูลในเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุม ประกอบดวย ผูนําชุมชน ปราชญ์
ทองถิ่น ตัวแทนภาครัฐ และประชาชน คัดเลือกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการสรางเสริมความม่ันคงในการ
ดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๑๐๐ คน ดังนี้ 

๑) กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จํานวน ๗๐ คน จําแนกได ดังนี้ 
-ผูนําชุมชน  จํานวน ๒๐ คน 
-ปราชญ์ทองถิ่น จํานวน ๒๐ คน 
-ตัวแทนภาครัฐ จํานวน ๓๐ คน 

 ๒) กลุมผูปฏิบัติ (Casual Informant) เป็นกลุมบุคคลที่เป็นผูปฏิบัติที่มีสวนในการสรางเสริม
ความมั่นคงและดุลยภาพการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๓๐ คน จําแนกได
ดังนี้ 

-ประชาชนในแตละหมูบาน จํานวน ๓๐ คน   
 ๗.๒.๓ ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี การสรางเสริมความ
มั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง  

๗.๒.๔ สรุปและนําเสนอผลการศึกษาที่ไดจากการศึกษาทั้งในเชิงเอกสารและภาคสนามโดย
นํามาวิเคราะห์ตามประเด็นที่สําคัญ คือ แนวคิด หลักการ ของการสรางเสริมความม่ันคงในการดําเนิน
ชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติตางๆ  

 ๗.๒.๕ วิเคราะห์การเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ 



๑๔ 
 

 

 ๗.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การดําเนินการตามโครงการวิจัยนี้ เนนการศึกษาจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยและการสนทนากลุม (Fogus group) สวนการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ขอมูลนั้นเนนวิธีการแสวงหาความรู ประกอบดวย  แบบสนทนากลุม สําหรับผูนําชุมชน 
คัดเลือกผูที่มีสวนเกี่ยวของการสรางเสริมความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจ
พอเพียง ในพ้ืนที่กรณีศึกษาท้ัง ๑๐ แหง 
 ๗.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผูวิจัย ใชวิธีการเก็บขอมูลดังนี้  
 การสนทนากลุม คณะผูวิจัยใชการสนทนากลุมสําหรับ ผูนําชุมชน ปราชญ์ทองถิ่น ตัวแทน
ภาครัฐ และผูที่มีความเก่ียวของ 
 ๗.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร(Qualitative Research) และจากการ
สัมภาษณ์ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะห์ขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  ๗.๕.๑ การวิเคราะห์ขอมูลเชิงคุณภาพ มุงเนนการวิเคราะห์โดยการสรุปตาม
สาระสําคัญดนเนื้อหาที่กําหนด โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis)ตามประเด็นดังนี้ 
  ๑) แนวคิดแนวทางการเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๒) การเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
  ๓) วิเคราะห์การเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๗.๖ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย การนําเสนอขอมูลจะอยูในลักษณะพรรณนาความ
(Descriptive Presentation) ประกอบตารางและการพรรณนาความประกอบการบรรยายที่
เกี่ยวของกับการสรางเสริมความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด      
ศรีสะเกษ 
 
๘. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดในการดําเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการเสริมสรางความ
มั่นคงในการดําเนินชีวิตของชุมชน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง จั ง ห วั ด           
ศรีสะเกษ 

 

การเสริมสรางความมั่นคงในการ
ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ข อ ง เ ค รื อ ข า ย
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

การดําเนินชีวิตของเครือขาย
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด 

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐ หมบูาน/
อําเภอ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสรางเสริม

ความม่ันคงใน
การดําเนินชีวิต
ของเครือขาย
เศรษฐกิจ
พอเพียงใน
จังหวัดศรีสะ
เกษ  
 



๑๕ 
 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 ๑.ไดขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดแนวทางการเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๒.ไดขอมูลเกี่ยวกับการเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๓.ไดวิเคราะห์การเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๔.ไดนําขอมูลใชในการการสรางเสริมความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

บทท่ี ๒ 
แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงในการด าเนินชีวิตของชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ในบทนี้เป็นการนําเสนอเกี่ยวกับ แนวทางการเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตขของ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีหัวขอที่ตองศึกษาไดแก ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเสริมสราง
ความมั่นคง แนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการดําเนินชีวิตของชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงทั่วไป แนวทางการดําเนินชีวิตของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ และ
สรุป มีรายละเอียดดังนี้  
 
๒.๑ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคง 

๒.๑.๑ ความม่ันคงของมนุษย์ 
แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย์เป็นการริเริ่มใหเกิดนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสงเสริม

ความมั่นคงปลอดภัยในการดํารงชีวิตทุกดานของมนุษย์ ทามกลางการเรงรัดและการบีบคั้นของ
กระแสโลกาภิวัตน์ ประเด็นหลัก คือ การปลอดพนจากความกลัวและการปลอดพนจากความขัดสน
ขาดแคลน 

ความมั่นคงของมนุษย์ในสายตาชาวไทย : แนวคิด สถานการณ์และการเคลื่อนไหวในฐานะ
ประเทศกําลังพัฒนาประเทศหนึ่งที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปิดกวางมากที่สุดไทยไดรับประโยชน์
และผลกระทบจากแรงโลกาภิวัตน์อยางเต็มที่และเป็นประเทศหนึ่งของประชาคมโลกที่ใหความสนใจ
ใชกรอบแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย์แสวงหาทางเลือกและยุทธศาสตร์ใหมในยุคโลกไรพรมแดน
ความมั่นคงของมนุษย์ไมใชเรื่องใหมสําหรับชาวไทยซึ่งไดเรียนรูและรับความคิดตางๆที่ใกลเคียงและ
เกี่ยวของกับเรื่องนี้มาแลว อาทิ ความจําเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ ทุนทางสังคม ตาขายนิรภัยทางสังคม
และการพัฒนาคน ปัจจุบันสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนก็เป็นหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน ปี ๒๕๔๐ ดวยบริบทใหมที่เอ้ือตอพัฒนาการความมั่นคงของมนุษย์เกิดขึ้นในตอนปลาย
ทศวรรษ ๑๙๙๐ โดยมีปัจจัยหลัก ๓ ประการ คือ วิกฤตเศรษฐกิจ รัฐธรรมนูญใหม และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๘ องค์ประกอบเหลานี้ รวมกันสรางวิสัยทัศน์ใหมที่ตั้งบน
หลักการสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม การกระจายอํานาจเศรษฐกิจ
พอเพียง การพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลาง ภูมิปัญญาและมรดกพ้ืนบานของไทย 

ปัจจุบัน ความมั่นคงของมนุษย์ ในนัยของ ความมั่นคงของประชาชน ไดกลายเป็นสวนหนึ่ง
ของขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งในระดับรากหญาและระดับนโยบาย และหนึ่งในสัญลักษณ์การ
เปลี่ยนแปลงก็คือการจัดตั้ง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เมื่อไมนานมานี้ 

เมื่อสํารวจสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ในดานอาหาร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ วัฒนธรรม และการเมืองก็จะพบวาแนวทางการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ของประเทศไทย
จะตองใหความสําคัญกับเรื่องการใชหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนในการพัฒนาความสามารถใน
การเขาถึงและควบคุมปัจจัยตางๆ ซึ่งประกอบกันเป็นฐานความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ เพ่ือพิทักษ์และ



๑๗ 
 

 

สงเสริมใหชุมชนทองถิ่นสามารถรักษาทํานุบํารุงและเสริมสรางฐานความมั่นคงของตนเองความมั่นคง
ของมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตองเป็นระบบที่สมาชิกใชประโยชน์รวมกันและ 

เอ้ือใหเกิดการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน จนเกิดความสามัคคีและสมานฉันท์ และควรสงเสริมให
เกิดแนวทาง ที่หลากหลายและยืดหยุนเพ่ือใหมีสมรรถนะรอบดานเพียงพอที่จะรับมือกับภัย ความ
เสี่ยง และความไมแนนอนนานัปการในโลกท่ีซับซอนยิ่งขึ้นทุกวันนี้ได 

แนวทางในอนาคต คือ ตองใหการสนับสนุนขบวนการประชาสังคมที่มีพลังและขยายขอบเขต
การเคลื่อนไหวกวางขวางขึ้นภายใตบริบทใหม ขบวนการเครือขายทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรยั่งยืน 
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิรูประบบสุขภาพ ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปสื่อ ปฏิรูปการเมือง ฯลฯ ไดนําการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งในระดับพ้ืนที่และนโยบาย ภายใตการทํางานและขยายเครือขายเหลานี้ กลุม
องค์กรประชาชนและองค์กรชาวบานสามารถประสานงานขามประเด็นปัญหา ทําใหเกิดสัมฤทธิผลใน
ดานตางๆที่ลวนแตนําไปสูการยกระดับความมั่นคงของมนุษย์โดยรวม 

ความทาทายของภาครัฐ คือการสนับสนุนขบวนการประชาสังคมเหลานี้ ขจัดปัญหาอุปสรรค
นโยบายและสถาบันและมุงมั่นใหความมั่นคงของมนุษย์เป็นประเด็นที่อยูในอาณัติของภาคสังคมและ
ประชาชนมิใชจํากัดอยูในภาครัฐและราชการ กาวแรกที่สําคัญคือการสรางชองทางการปรึกษาหารือ
หลายฝุายที่ตอเนื่องและมีผลในทางปฎิบัติอยางจริงจังทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ภารกิจที่
สําคัญอีกดานหนึ่งคือการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สังคม โดยใหคุณคาและทํานุบํารุงฐานความ
มั่นคงของมนุษย์ ใหมีการจัดสรรประโยชน์อยางเป็นธรรม โดยใหความสําคัญตอผูยากไรและดอย
โอกาสเป็นลําดับแรก 

รัฐบาลและประชาชนชาวไทยจะตองตระหนักและเขาใจถึงผลกระทบทั้งทางบวกและลบของ
ระบบโลกาภิวัฒน์ตอความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองใหความสําคัญสูงสุดตอภัยคุกคาม
ที่อาจเกิดแกกลุมคนที่ขาดสมรรถนะในการรับมือกับความเสี่ยง ในขณะที่ประชาคมโลกยังไมสามารถ
ลดและจัดการกับพิษภัยและแรงกดดันดานลบของระบบโลกาภิวัฒน์ได แนวคิดเรื่องความมั่นคงของ
มนุษย์ก็เป็นความหวังและโอกาสความรวมมือในระดับตางๆ ซึ่งหมายความวาจะตองมีการแลกเปลี่ยน
ปรึกษาหารือใหทุกฝุายที่เกี่ยวของใหการยอมรับอยางแทจริง แนวคิดนี้จึงจะเป็นพลังตานความกลัว
และความขัดสนยากไรในโลกซึ่งกําลังถูกคุกคามดวยความแตกแยกและความรุนแรงนี้ได 

ลักษณะสําคัญ ๔ ประการ ของแนวคิดพื้นฐานเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ คือ 
๑.ความมั่นคงของมนุษย์เป็นปัญหาสากล เป็นเรื่องที่เกี่ยวของกับมนุษย์ในทุกหนทุกแหง ทั้ง

ในประเทศร่ํารวยและยากจน 
๒.องค์ประกอบของความมั่นคงของมนุษย์นั้นเอ้ืออิงกัน เมื่อประชากรในบางประเทศตอง

ประสบภัยตอความมั่นคงประเทศอ่ืนๆก็ดูเหมือนวาจะมีสวนเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบรวมกันไป
ดวย เชน การขาดแคลนอาหาร โรคระบาด มลภาวะฯลฯ 

๓.ความมั่นคงของมนุษย์เป็นสิ่งที่ทําใหเกิดขึ้นไดงายหากมีการปูองกันแตเนิ่นๆ ดีกวาที่จะมา
ตามแทรกแซงเพ่ือแกไขในภายหลัง 



๑๘ 
 

 

๔.ความมั่นคงของมนุษย์เป็นเรื่องที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับวามนุษย์
ดํารงชีวิตและหายใจอยูในสังคมไดอยางไร พวกเขามีสิทธิเสรีภาพที่จะเลือกกระทําในสิ่งใดบาง๒๒ 

พนารัช  ปรีดากรณ์ ภายใตประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน อาจเป็นที่สงสัยหรือ
ยังไมเป็นที่เขาใจกันลึกซึ้งนักกับคําวา "ความมั่นคงของชาติ” ในตอนนี้จะขอใหความรูความเขาใจถึง
ความหมายของคํานี้ ซึ่งก็มีความหมายเดียวกับ "ความมั่นคงของรัฐ” โดยที่รัฐ (State) ประกอบดวย
องค์ประกอบสําคัญ ๔ ประการ ไดแก ประชากร ดินแดน รัฐบาล และอํานาจอธิปไตย หาก
องค์ประกอบใดไมเขมแข็งเพียงพอชาติก็จะขาดความมั่นคง  

ในอดีต ยุทธศาสตร์ดานความมั่นคงของชาติมักใหความสนใจที่ภัยคุกคามจากภายนอก 
โดยเฉพาะภัยคุกคามทางทหาร ดวยเหตุนี้เมื่อกลาวถึงความมั่นคงของชาติ สวนมากจึงเป็นที่เขาใจวา
เป็นเรื่องที่เก่ียวกับการทหารหรือการสงครามโดยตรง ซึ่งอาจเป็นความจริงในอดีตมากกวาในปัจจุบัน 
จากการสํารวจความหมายของความมั่นคงของชาติแบบดั้งเดิมสรุปไดวา หมายถึงสภาวการณ์ของชาติ
ภายใตการนําของรัฐบาลที่มีอํานาจอธิปไตยในการปกครองดินแดนดังกลาวดวยตนเอง อยูในสภาพที่
มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งปวงไมวาจะเป็นการเสี่ยงใด ๆ ความเกรงกลัว ความกังวล และ
ความสงสัย อีกทั้งมีเสรีตอแรงกดดันตาง ๆ ซึ่งจะประกันใหเกิดอํานาจหนาที่ของแตละสวนภายใน
ชาติดําเนินไปไดอยางอิสระ นอกจากนี้ ยังตองมีความแนนอนไมเปลี่ยนแปลงไปโดยงาย มีความอดทน
ตอแรงกดดันตาง ๆ ที่มากระทบ และมีขีดความสามารถที่จะพรอมเผชิญตอสถานการณ์ตาง ๆ ที่
เกิดข้ึน 

การใหความหมายของคําวา "ความมั่นคงแหงชาติ” ในแตละชวงเวลาของแตละกลุมบุคคลใน
สังคมที่มีอุดมการณ์ครอบงําอยู อาจมีความหมายและองค์ประกอบที่แตกตางกันออกไป และให
ความสําคัญตอความมั่นคงแหงชาติมากนอยตางกันไป ซึ่งโดยทั่วไปรัฐหรือชาติตองการดํารงความ
เป็นอยู ตองการมีเสรีภาพ (liberty) คือมีอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตน มีอิสระตอแรงกดดัน
ตาง ๆ มีความม่ันคงปลอดภัย (security) และมีความผาสุกสมบูรณ์ (wealth) การที่จะมีสิ่งเหลานี้ได
รัฐตองมีพลังอํานาจของชาติ (national power) ที่เขมแข็ง หรือมีศักยภาพในหลายดานดวยกัน เพ่ือ
ใชเป็นเครื่องมือในปกปูองผลประโยชน์ของชาติ (national interests) การสิ้นสุดของสงครามเย็นมี
ผลตอแนวความคิดในการพิจารณาปัญหาความมั่นคงของชาติ จาก “สภาพแวดลอมใหม” ที่ความ
ขัดแยงในเชิงอุดมการณ์เลือนหายไป แตกลับมีความขัดแยงในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติ 
การศึกษาความมั่นคงภายใตสถานการณ์ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

หากใหความสําคัญเฉพาะเรื่องของการสงครามและการทหารเพียงอยางเดียวจะเป็นเรื่องที่
คอนขางคับแคบและอยูในวงจํากัด เรื่องของความมั่นคงจึงขยายวงกวางขวางขึ้นโดยมีมิติอ่ืน ๆ เชน 
เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การเมือง เพ่ิมเขามา จึงพบวาปัญหาสิ่งแวดลอม ผูลี้ภัยที่ไมพึงประสงค์ 
ภาวะโลกรอน ฯลฯ ลวนแตเป็นประเด็นที่อาจสงผลทางตรงตอความขัดแยง โดยผานกลไกการเสื่อม
ถอยทางเศรษฐกิจ และความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง 

                                                           
๒๒ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี, ความมั่นคงของมนุษย์คืออะไร, 

[ออนไลน์], แหลงที่มา : http://www.kanchanaburi.m-society.go.th, [28/02/2560]. 



๑๙ 
 

 

เมื่อจําแนกความมั่นคงออกเป็นมิติตาง ๆ กลาวไดวาประกอบดวย ความมั่นคงทางทหาร 
หมายถึง ความพรอมทางทหารเพ่ือปูองกันการรุกราน ความมั่นคงทางดานการเมือง หมายถึง การมี
ระบบการเมืองที่มั่นคง มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยางเป็นระเบียบเรียบรอย ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ หมายถึง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีอัตราการสงออกสูง ประชาชนมีรายไดตอหัว
สูง และความม่ันคงทางสังคม หมายถึง คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 
มีระบบสาธารณะสุขที่ดี ปลอดโรคภัยไขเจ็บ และมีความอยูดีกินดี เป็นตน  

สภาความมั่นคงแหงชาติไดกําหนดภัยคุกคามตอความมั่นคงของชาติไวกวาง ๆ ๒ ทาง คือ 
ภัยคุกคามจากภายใน เป็นปัญหาทางดานการเมืองภายในประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาพ้ืนที่ดอย
พัฒนา ปัญหาชายแดน ปัญหาทางดานสังคมและจิตวิทยา และปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ในขณะที่ภัยคุกคามจากภายนอก เชน ปัญหาความขัดแยงของสังคมโลก ปัญหากลุมประเทศมุสลิม 
ปัญหาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบาน เป็นตน ซึ่งพลังอํานาจของชาติจะเป็นขีดความสามารถทํา
ใหประเทศชาติมีความม่ันคง ผานพนจากภัยคุกคามได  

 ดวยความหมายของคําวาความมั่นคงที่ขยายแวดวงไปกวางไกล ทําใหปัญหาดานความมั่นคง
ของชาติอาเซียนเป็นปัญหาที่มีอยูหลากหลายดาน และการจัดการกับปัญหาตองการพลังการทํางานที่
อาศัยความรวมมือระหวางกัน โดยเฉพาะการจัดการปัญหาดานความมั่นคงในเรื่องของการกอการราย
รูปแบบใหม๒๓ 

พรประภา  สินธุนาวา ความม่ันคงของมนุษย์เป็นเปูาหมายสําคัญในการพัฒนาคนและพัฒนา
ประเทศ เพ่ือใหประชากรสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข มีความเป็นอยูที่ดีตามความหมาย
ของความมั่นคงของมนุษย์ คือ “การที่ประชาชนไดรับหลักประกันดานสิทธิ ความปลอดภัยการ
สนองตอบตอความจําเป็นขั้นพ้ืนฐาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี ตลอดจนไดรับ
โอกาสอยางเทาเทียมในการพัฒนาศักยภาพของตน”๒๔ 

กรอบแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เสนอ  กรอบแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์  (Human Security) ซึ่งเป็น
แนวคิดใหมที่ปรากฏในรายงาน “การพัฒนามนุษย์ ค.ศ. ๑๙๙๔” ของสํานักงานโครงการพัฒนาแหง
สหประชาติ (UNDP) โดยมีเปูาหมายเกี่ยวกับมนุษย์ ๒ ประการ คือ ๑) มนุษย์ทุกคนจะตองปลอดจาก
ความกลัว (Freedom from fear) ๒) ปลอดจากความขาดแคลนหรือความตองการ (Freedom  
from  want)  ซึ่งนับเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดความมั่นคงของชาติ อันประกอบดวยรัฐและดินแดน
มาเป็นความมั่นคงของประชาชนในฐานะองค์กรประกอบพ้ืนฐานของชาติ โดยรัฐบาลไดให
ความสําคัญในการผลักดันแนวคิดใหม เรื่อง ความมั่นคงของมนุษย์ในการใหประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
โดยการจัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาสังคม การสรางความเป็นธรรม และ
                                                           

๒๓ พนารัช  ปรีดากรณ์, ความมั่นคงแห่งชาติ, [ออนไลน์], แหลงที่มา : http://www.aseanthai.net, 
[28/02/2560]. 

๒๔ พรประภา  สินธุนาวา, มาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์สู่การปฏิบัติ ปี ๒๕๕๖, [ออนไลน์] , 
แหลงที่มา http://webcache.googleusercontent.com, [28/02/2560]. 
 



๒๐ 
 

 

ความเสมอภาคในสังคมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ และความม่ันคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและ
ชุมชน 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไดดําเนินการศึกษามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวคิดทฤษฎีในประเทศและตางประเทศรวมกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑.ความหมาย ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security)  หมายถึง การที่ประชาชนไดรับ
หลักประกันดานสิทธิ  ความปลอดภัย  การสนองตอบตอความจําเป็นขั้นพ้ืนฐาน สามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี ตลอดจนไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ประกอบดวย ความมั่นคงของมนุษย์ จํานวน ๑๐ มิติ  ตามแนวทาง ดังนี้ 

๑) ความม่ันคงของมนุษย์ด้านการมีงานท าและรายได้  ประกอบด้วย  
    (๑) การไดทํางานท่ีมั่นคงและมีความสุขหรือพอใจในงาน  
    (๒) มีรายไดท่ีพอเพียงตอการดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัว  
    (๓) มีเงินออมที่พอเพียงสําหรับอนาคต  
    (๔) ปราศจากหนี้สินที่ไมสรางผลิตผล 
๒) ความม่ันคงของมนุษย์ด้านครอบครัว ประกอบด้วย  
    (๑) ความรักใครปรองดอง   
    (๒) ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่  
    (๓) การเคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน  
    (๔) การไมใชความรุนแรงในทุกรูปแบบ 
๓) ความม่ันคงของมนุษย์ด้านสุขภาพอนามัย ประกอบด้วย   
    (๑) การมีสุขภาพกายที่ดี  
    (๒) การมีสุขภาพจิตที่ดี  
    (๓) การมีหลักประกันดานสุขภาพอนามัยอยางเทาเทียมและพอเพียง  
    (๔) ประชากรไมมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเจ็บปุวยทางกายและจิต   
    (๕) การปฏิบัติตนที่มีสวนสงเสริมสุขภาพกายและจิต 
๔) ความม่ันคงของมนุษย์ด้านการศึกษา ประกอบด้วย   
    (๑) ประชากรไดรับโอกาสทางการศึกษา อยางเทาเทียม   
    (๒)  การมีการศึกษาท่ีพอเพียงตอการครองชีวิต   
    (๓) การไดรับการศึกษา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
๕) ความม่ันคงของมนุษย์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (ส่วนบุคคล)  

ประกอบด้วย  
    (๑) การปลอดจากการประทุษรายตอรางกาย   
    (๒) ความรูสึกปลอดภัยจากการประทุษรายตอรางกาย   
    (๓) การปลอดจากการประทุษรายดานทรัพย์สิน  
    (๔) ความรูสึกปลอดจากการประทุษรายตอทรัพย์สิน 
๖) ความม่ันคงของมนุษย์ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย   
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    (๑) เพ่ิมระดับการมี สิทธิครอบครองที่อยูอาศัยที่มีมาตรฐาน   
    (๒) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานโดยเฉพาะน้ําสะอาดอยางทั่วถึง 
    (๓)  สิ่งแวดลอมที่ปราศจากมลพิษทาง เสียง กลิ่น ฝุุน ควัน 
๗) ความม่ันคงของมนุษย์ด้านสิทธิและความเป็นธรรม ประกอบด้วย   
    (๑) การปลอดจากการถูกละเมิดและเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ  
    (๒) มีหลักประกันและการคุมครองดานสิทธิ    
    (๓) กลไกท่ีแกปัญหาขอขัดแยงดานสิทธิที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
๘) ความม่ันคงของมนุษย์ด้านสังคม-วัฒนธรรม ประกอบด้วย   
    (๑) มีเวลาพักผอนที่ปลอดจากภารกิจที่พอเพียง  
    (๒) ใชเวลาติดตามขาวสารทางสังคม-วัฒนธรรม  
    (๓) มีเวลาในการทําจิตใจใหสงบ  
    (๔) มีสวนในการปฏิบัติศาสนกิจ   
    (๕) การมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมสังคมและชุมชน 
๙) ความม่ันคงของมนุษย์ด้านการสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย   
    (1) การมีบุคคลที่สามารถใหความชวยเหลือได   
    (2) ระบบบริการสังคมท่ีใหการคุมครองและเขาถึงไดในเวลาอันรวดเร็ว   
    (3) ความรูสึกในคุณคาของชีวิต และความสุขในชีวิต 
๑๐) ความม่ันคงของมนุษย์ด้านการเมือง – ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย   
    (๑) สงเสริมการใชสิทธิเลือกตั้งอยางบริสุทธิ์ในทุกระดับ   
    (๒) สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองและการรวมกลุมทางการเมือง   
    (๓) สงเสริมการติดตามขาวสารทางการเมืองของประชากร   
    (๔) สรางความโปรงใส การตรวจสอบไดและความไววางใจใหเกิดขึ้นกับหนวยงานและ

เจาหนาที่ของรัฐ 
๒. ความสัมพันธ์ระหวางความมั่นคงมิติตาง ๆ กับความมั่นคงของมนุษย์ แบงไดเป็น ๓ กลุม 

คือ 
๑) มิติที่สัมพันธ์กับความม่ันคงของมนุษย์โดยรวมมากพอควร คือ มิติดานครอบครัวและดาน

สุขภาพอนามัย 
๒) มิติที่สัมพันธ์กับความมั่นคงของมนุษย์โดยรวมรองลงมาคือ การมีงานทําและรายได  

การเมือง และธรรมาภิบาล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการสนับสนุนทางสังคม 
๓) มิติที่สัมพันธ์กับความมั่นคงของมนุษย์โดยรวมนอย ไดแก ที่อยูอาศัย การศึกษา สังคม

และ วัฒนธรรม และสิทธิความเทาเทียม 
๓. รายงานระดับความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดตาง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งไดมาจากการ

เก็บขอมูลสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ดวยเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ขอมูลที่สรางขึ้น โดย
สรุปไดดังนี้ 

๑) กรุงเทพฯ - ปริมณฑล เป็นพื้นที่ท่ีมีจุดแข็งดานการมีงานทําและรายได และการศึกษา 
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๒) ประชากรวัยทํางานในภาคกลางขาดจุดแข็งในทุกมิติ ความมั่นคงสวนใหญเป็นจุดออนเมื่อ  
เปรียบเทียบกับภาคอ่ืน 

๓) ประชากรวัยทํางานในภาคอ่ืนมีขอไดเปรียบในมิติตาง ๆ โดยภาคเหนือมีขอไดเปรียบใน
มิติตาง ๆ มากกวาภาคอ่ืน ๆ จะมีจุดออนเพียงดานการศึกษา จุดออนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นดานพ้ืนฐานการมีงานทํา รายไดและสภาพที่อยูอาศัย  สวนประชากรวัยทํางานในภาคใตมี
ความรูสึกวามิติสิทธิ  ความเป็นธรรมยังคงมีปัญหา มิติที่ระดับความมั่นคงต่ํากวาเกณฑ์ถือเป็นสิ่งที่แต
ละพ้ืนที่ตองเรงพัฒนาใหเทาเทียมกับภูมิภาคอ่ืน โดยกระบวนการพัฒนาของภูมิภาคตางตองดําเนินไป
พรอมกัน 

๔. ไดพัฒนาวิธีการประมวลผลขอมูลขึ้นเป็นดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ที่สามารถใชประเมิน
เปรียบเทียบไดทั้งระดับบุคคลพ้ืนที่ในประเทศ และพ้ืนที่ระดับนานาชาติ๒๕ 

พระไพศาล วิสาโล เมื่อพูดถึงความมั่นคงของชีวิต อันเป็นยอดปรารถนาของผูคน สวนใหญ
แลวมักนึกถึงความมั่งคั่งร่ํารวย เพราะเมื่อมีเงินแลว สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และความ
สะดวกสบายก็ตามมา ยังไมตองพูดถึงบริษัทบริวารที่หอมลอม  แตทั้งหมดนี้จะมีความหมายอะไร 
หากชีวิตไมมีความสุข ปราศจากความรักและความอบอุนจากครอบครัวและมิตรสหาย ถึงจะมีพวกแต
ไรเพื่อน จิตใจก็คงอางวาง อดไมไดที่จะรูสึกโดดเดี่ยวในยามที่อยูคนเดียว ยิ่งเงินที่มีอยูนั้น มิไดมาดวย
วิธีการที่ชอบธรรม ก็ยอมเกิดความเดือดเนื้อรอนใจ 

ในขณะที่ผูคนพากันแสวงหาความมั่นคงของชีวิตนั้น สิ่งที่มักถูกมองขามไปก็คือ ความมั่นคง
ของจิตใจ แมจะมีเงินมากมายมหาศาล แตถาจิตใจเต็มไปดวยความวิตกกังวล หวาดกลัว รุมรอน  
รูสึกพรอง ไมรูจักพอ ขาดความสุขสงบเย็น ก็ยากที่จะรูสึกวาชีวิตมีความม่ันคง 

ในสมัยพุทธกาลมีพระราชาองค์หนึ่งชื่อวาพระเจาภัททิยะ เป็นพระญาติกับพระพุทธเจา  
ตอมาไดออกบวชเพราะทนการรบเราออนวอนของเพ่ือน (คือเจาชายอนุรุทธะ) ไมได   เมื่อบวชแลวก็
ตั้งใจปฏิบัติธรรมจนไดเป็นพระอรหันต์ ไมวาทานอยูที่ใด ในปุาหรือใตรมไม ทานมักเปลงอุทานวา 
“สุขหนอๆ” เป็นประจํา  เพ่ือนภิกษุไดยินก็เขาใจวาทานไมยินดีในการบวช จึงกราบทูลพระพุทธเจา 
พระองค์จึงรับสั่งใหเรียกทานมาแลวถามเหตุผล พระภัททิยะจึงตอบวา เมื่อครั้งเป็นฆราวาสครอบ
ครองราชสมบัติ แมมีทรัพย์และบริวารมาก มีคนคอยดูแลปกปูองรอบขาง ก็ยังอดสะดุงจิตหวาดกลัว
ไมได  แตบัดนี้ไมวาขาพระองค์อยูที่ใดเพียงลําพัง ก็ไมรูสึกสะดุงกลัว มีแตความสุขในทุกหนแหง  จึง
เปลงอุทานเชนนั้น 

สําหรับพระภัททิยะแลว แมเป็นกษัตริย์ก็มิไดรูสึกมีความมั่นคงในชีวิตเลย สาเหตุก็เพราะ
จิตใจไมมีความม่ันคงอยางแทจริง 

มีหลายสิ่งที่ทําใหคนเราไมรูสึกมั่นคงในจิตใจ สิ่งหนึ่งก็คือ ความกลัว ดังกรณีของพระภัททิยะ  
หลายคนอาจไมไดกลัวอันตราย แตกลัวการสูญเสีย อาทิ การสูญเสียทรัพย์ เป็นธรรมดาที่วา ยิ่งฝาก
ชีวิตไวกับทรัพย์สินเงินทองมากเทาใด ก็ยิ่งกลัวการสูญเสียทรัพย์มากเทานั้น  นี้คือทุกข์ขอแรกของคน
มีทรัพย์ ซึ่งนําไปสูทุกข์ประการตอมา คือ ตองเหน็ดเหนื่อยในการปกปูองรักษาทรัพย์ แมไมเหนื่อย

                                                           
๒๕ ryt9 อาร์วายทีไนน์, กรอบแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์, [ออนไลน์], แหลงที่มา : www.ryt9.com/ 

s/cabt/27187, [28/02/2560]. 
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กายก็เหนื่อยใจ ยังไมตองพูดถึงกอนหนานั้นที่ตองดิ้นรนขวนขวายในการหาทรัพย์ ซึ่งแมประสบ
ความสําเร็จ แตความสุขที่เกิดขึ้นก็ชั่วคราวเทานั้น ไมชาไมนานก็รูสึกเฉย ๆ หรืออาจถึงกับเบื่อดวยซ้ํา 
ทําใหอยากไดของใหม  (คนที่ดีใจเพราะได iPhone 4S เมื่อปีที่แลว ตอนนี้สวนใหญคงไมปลื้มกับมัน
แลวเพราะเห็นiPhone 5 วางตลาด) 

ดังนั้นนอกจากความกลัวแลว ความอยากไดไมรูจบก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหจิตใจไมมั่นคง 
เพราะรูสึกพรองอยูเสมอ คนที่คิดวาคําตอบของชีวิตอยูที่ทรัพย์สินเงินทอง (รวมไปถึงอํานาจ) จะไม
เคยรูสึกพึงพอใจในชีวิตเลย เพราะไดเทาไรก็ไมรูจักพอ ขณะเดียวกันก็รูสึกวาแมไดอะไรมามากมาย 
แตก็มีบางสิ่งบางอยางที่ขาดหายไปจากชีวิต 

เฟอร์ดินันด์ มาร์คอส อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งทรงอํานาจอยางยิ่งเมื่อ ๔๐ ปีกอน ได
เปิดเผยความในใจในบันทึกของตนเมื่อครั้งที่ถึงจุดสูงสุดของชีวิต วา 

“ผมมีอํานาจมากที่สุดในฟิลิปปินส์  ผมมีทุกอยางที่เคยใฝุฝัน พูดใหถูกตองคือ ผมมีทรัพย์
สมบัติทุกอยางเทาที่ชีวิตตองการ มีภรรยา ซึ่งเป็นที่รักและมีสวนรวมในทุกอยางที่ผมทํา  มีลูก ๆ ที่
ฉลาดหลักแหลมและสืบทอดวงศ์ตระกูล มีชีวิตที่สุขสบาย ผมมีทุกอยาง แตกระนั้นผมก็ยังรูสึกไมพึง
พอใจในชีวิต” 

สําหรับมาร์คอส ความมั่นคงของชีวิตที่ผูคนเห็นจากภายนอกนั้น มีความหมายตอเขานอย
มากตราบใดที่เขายังไมรูสึกพึงพอใจในชีวิต 

มาร์คอสกับพระภัททิยะนั้นเป็นภาพที่ตัดกันอยางสิ้นเชิง  คนหนึ่งมีทรัพย์และอํานาจลนฟูา
แตไมมีความสุข อีกคนไมมีอะไรเลยนอกจากบาตรและจีวร แตมีความสุขอยางยิ่ง     

สิ่งที่ชีวิตของคนเราตองการอยางแทจริงนั้น หาใชทรัพย์สินเงินทองไม แตคือความสงบเย็นใน
จิตใจ พูดเชนนี้มิไดหมายความวาทรัพย์สินไมสําคัญ ทรัพย์สินนั้นมีประโยชน์ตราบใดที่เรารูจักใชมัน 
ไมลุมหลงเพราะรูวามันมีขอจํากัดอยางไร แตหากลุมหลงมันแลว เราก็กลายเป็นทาสของมันทันที อีก
ทั้งมันจะกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางไมใหเราเขาถึงความสงบเย็นในจิตใจ อันเป็นสิ่งที่จะทําใหเกิด
ความสุขและความม่ันคงในจิตใจอยางแทจริง 

ความสงบเย็นในจิตใจนั้น เกิดจากการหมั่นทําความดี เริ่มดวยการแบงปันทรัพย์สินแกผูที่
ทุกข์ยากหรือผูที่ทําประโยชน์สวนรวม (ทาน) จากนั้นก็รักษากายและใจไมใหเบียดเบียนผูอ่ืน รวมไป
ถึงการชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืนดวยกําลังกายและสติปัญญา (ศีล) ตามมาดวยการฝึกฝนอบรมจิตใจให
เป็นกุศล (ภาวนา) เชน มีสติ สมาธิ และสันโดษ (ความรูจักพอ) ที่สําคัญคือการบมเพาะใจใหเกิด
ปัญญา คือเห็นและเขาใจความจริงของชีวิต 

ความจริงของชีวิตอยางหนึ่งที่ควรตระหนัก และจะชวยใหจิตใจมั่นคงอยางยิ่ง  นั่นคือความ
จริงที่วา ชีวิตนี้แทจริงแลวไมมีความมั่นคงเลยแมแตนอย  เพราะทุกคนเมื่อเกิดมา นอกจากตองแก 
ตองปุวยแลว ยังหนีความตายไมพน  ชีวิตที่มีความตายเป็นจุดหมายโดยมีความเจ็บปุวย ความแกอยู
ระหวางทาง (ไมนับความสูญเสียพลัดพรากที่ตองเกิดขึ้นแนนอน) จะเป็นสิ่งที่มั่นคงไดอยางไร 

ไมวามีเงินมากมาย มีอํานาจลนฟูา ก็ไมอาจปูองกันความแก ความเจ็บ และความตายได (ทํา
ไดอยางมากก็แคชะลอเทานั้น)  ใชแตเทานั้น  เงินทองและอํานาจก็ลวนเป็นสิ่งไมเที่ยง ไมจิรัง ไม
มั่นคง   แปรเปลี่ยนไดตลอดเวลา  ในเมื่อตัวมันเองยังไมมั่นคง  มันจะไปค้ํายันชีวิตเราใหมั่นคงได
อยางไร 



๒๔ 
 

 

ใชหรือไมวา ความมั่นคงของชีวิตนั้นแทจริงเป็นของชั่วคราว  หรือพูดใหถูกตองกวานั้นก็คือ 
มันเป็นมายาภาพ ที่เราหลงคิดวาเป็นความจริง   ตราบใดที่เรายังหลงในมายาภาพดังกลาว  เราจะไม
มีวันพบกับความสุขที่แทจริงไดเลย    ตอเมื่อเราเห็นความจริงวาไมมีอะไรที่เที่ยงแทหรือมั่นคงอยาง
แทจริงเลย เราจึงจะพบกับความสงบเย็น เพราะจิตไมลุมหลงยึดติดกับสิ่งใด ๆ อีกตอไป  ไมวามีอะไร 
ก็รูวาสักวันหนึ่งมันยอม “หมด” ไป  ดังนั้นเมื่อวันนั้นมาถึง จึงไมทุกข์ ไมเศราโศก เสียใจ หรือโกรธ
แคน จิตใจยังคงเป็นปกติ มั่นคง ไมหวั่นไหว 

โลกและชีวิตนี้เต็มไปดวยความผันผวนแปรปรวน  เมื่อใดเราเปิดใจยอมรับและเห็นความจริง
ดังกลาว ไมยึดหรืออยากใหทุกอยางเที่ยงแทมั่นคงหรือเป็นไปตามใจเรา   ความผันผวนนั้นจะไมอาจ
ทําใหเราทุกข์ไดตอไป   ถาไมอยากทุกข์ใจเพราะความผันผวนดังกลาว ก็ควรพากเพียรสั่งสมความดี
และฝึกใจใหเห็นความจริงดังกลาว  อยามัวแตแสวงหาเงินทองหรือสะสมวัตถุจนมองขามสิ่งที่สําคัญ
และประเสริฐกวาไปเลย๒๖ 

ดร.สิริ ศุภผล ความม่ันคงของมนุษย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
๒.๑.๒ มาตรฐานความม่ันคงของมนุษย์ 
มนุษย์ในโลกนี้จะมีความมั่นคงในชีวิตไดจะตองเป็นผูดํารงชีพอยูไดดวยการปลอดจากความ

กลัว (Freedom from fear) และ ปลอดจากความขาดแคลนหรือมีเสรีภาพในความตองการตาม
ความจําเป็นพื้นฐาน (Freedom from want) 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘  คณะรัฐมนตรี ไดมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ไดเสนอมาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทยโยมีองค์ประกอบ ๑๐ มิติ 
ตอมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์กําหนดมาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทยโดยมีองค์ประกอบ ๑๒ มิติ ได แก 

๑) มิติที่อยูอาศัย ความมั่นคงของมนุษย์มิติที่อยูอาศัย หมายถึง การที่บุคคลมีความสามารถ
พ่ึงตน เองไดในเรื่องที่อยูอาศัย มีที่อยูอาศัยเป็นหลักแหลงแนนอน ที่อยูอาศัยมีความมั่นคงแข็งแรง 

๒) มิติสุขภาพ ความมั่นคงของมนุษย์มิติสุขภาพ หมายถึง การที่บุคคลมีสุขภาพกายใจ
แข็งแรงไม มีโรครายแรงหรือโรคเรื้อรังเบียดเบียน มีความรูพ้ืนฐานในการดูแลสุขภาพ และ มี
พฤติกรรมในการสรางเสริมสุขภาพของตนเองใหแข็งแรงอยูตลอดเวลา 

๓) มิติอาหาร ความมั่นคงของมนุษย์มิติอาหาร หมายถึง การที่บุคคลมีความพอประมาณ
ความรู ในการบริโภค มีคุณธรรมในการผลิตอาหารที่ปลอดภัย 

๔) มิติการศึกษา ความมั่นคงของมนุษย์มิติการศึกษา หมายถึง การที่บุคคลมีความรูจาก
การศึกษาไดรับโอกาสในการศึกษาตอเนื่องในระดับที่สูงขึ้น ไดรับขอมูลขาวสารที่เป็นปัจจุบัน 

๕) มิติการมีงานทําและมีรายได ความมั่นคงของมนุษย์มิติการมีงานทําและมีรายได หมายถึง 
การที่บุคคลมีความรูความสามารถในอาชีพการงาน รูจักใชจายอยางพอประมาณ มีการเก็บออมและ
ไมมีปัญหาหนี้สิน รวมทั้งมีความสุขกับงานที่ทํา 

                                                           
๒๖ พระไพศาล วิสาโล, ความมัน่คงของชีวิต ความจริงที่ต้องรู้, [ออนไลน์], แหลงที่มา : http://www.vi 

salo .org, [28/02/2560]. 



๒๕ 
 

 

 ๖) มิติครอบครัว ความมั่นคงของมนุษย์มิติครอบครัว หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํา
บทบาทหนาที่ไดอยางเหมาะสม มีการทํากิจกรรมสงเสริมใหครอบครัวเขมแข็ง 

๗) มิติชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม ความมั่นคงของมนุษย์มิติชุมชนและการสนับสนุน
ทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลมีคุณธรรม เสียสละทําความดีเพ่ือสวนรวม มีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน 
มีพลังอํานาจในการตอรองกับภายนอก 

๘) มิติศาสนาและวัฒนธรรม ความมั่นคงของมนุษย์มิติศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึง การที่
บุคคลมีการปฏิบัติตามคําสั่งสอนในศาสนาที่ตนเองยึดถือ มีการปกปูองรักษาประเพณีวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ท่ีตนเองคงอยู 

๙) มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมั่นคงของมนุษย์มิติความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน หมายถึง การที่บุคคลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม มีความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติ 

๑๐) มิติสิทธิและความเป็นธรรม ความมั่นคงของมนุษย์มิติสิทธิและความเป็นธรรม หมายถึง 
การที่บุคคลมีการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค มีความรูที่จะรักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐานของตนเอง 

๑๑) มิติการเมือง ความมั่นคงของมนุษย์ในมิติการเมือง หมายถึง การที่บุคคลมีเหตุผลในการ
ตัดสิน ใจเขารวมกิจกรรมทางการเมืองและมีจิตสาธารณะในการทํางานเพ่ือสังคมสวนรวม 

๑๒) มิติสิ่งแวดลอม ทรัพยากรและพลังงาน ความมั่นคงของมนุษย์มิติสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรและพลังงาน หมายถึง การที่บุคคลมีที่อยูอาศัย ที่ทํางานที่ปลอดมลภาวะ มีการใช
ทรัพยากรอยางประหยัด รู ถึ งคุณค า  และ เข าร วมในกิจกรรมการอนุรั กษ์สิ่ งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 

สรุปได้ว่า มาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์ หมายถึง การที่ประชาชน     ไดรับหลักประกัน
ดานสิทธิ ดานความปลอดภัย ดานการสนองตอบตอความจําเป็นขั้นพ้ืนฐาน ดานการดํารงชี วิตอยูใน
สังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี และ ดานการไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ มีทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมที่
เอ้ืออํานวยอยางตอเนื่องตอการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิต โดยไมเกิดการเสื่อมโทรมจนเป็น
ปัญหา หรืออุปสรรคตอความม่ันคงดานอ่ืนๆ๒๗ 

 
๒.๒ แนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๒.๑ หลักการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 การดํารงชีวิตอยางมีความสุข คนที่มีความสุข คือคนที่มีความสมหวัง เป็นคนที่สามารถ
ประกอบกิจการงานประสบความสําเร็จตามความปรารถนา มีรางกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  
ไมมีอารมณ์ขุนมัวหรือวิตกกังวล มีอารมณ์ม่ันคง มีความอดทนและมีความสามารถตอสูอุปสรรคตางๆ 
ได เป็นคนที่ยอมรับความจริงในชีวิต ทําตัวใหเป็นประโยชน์ตอตนเองและสังคม 

                                                           
๒๗ วรพล หนูนุน, ความมั่นคงของมนุษย์, [ออนไลน์], แหลงที่มา : https://www.gotoknow.org, [28/ 

02/2560]. 



๒๖ 
 

 

ความสุขเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เป็นการมองชีวิต มองตัวเอง และมองผูอ่ืน ดังนั้น
ความสุขจึงเกิดขึ้นไดกับคนทุกชั้นไมวา ผูดี มั่งมี หรือยากจน แนวความคิดทางดานจิตวิทยาเกี่ยวกับ
การดํารงชีวิตอยางมีความสุข อาจกลาวสรุปไดเป็นขอๆ ดังนี้ คือ 

๑.พยายามรักษาสุขภาพทางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ เป็นที่ทราบกันแลววา สุขภาพทางกาย
และสุขภาพทางจิตมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยางใกลชิด คนที่มีรางกายแข็งแรง สุขภาพดี ยอมมี
จิตใจราเริง สนุกสนาน ตรงกันขามกับคนที่ไมแข็งแรง  ยอมเจ็บปุวยเสมอ ทําใหมีอารมณ์หงุดหงิด 
รําคาญใจ ดังนั้นเราจึงควรรักษารางกายใหแข็งแรงอยูเสมอโดยการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ 
มีการพักผอนเพียงพอ รักษาความสะอาดของรางกายและเครื่องใช ตลอดจนหมั่นออกกําลังกายอยู
เสมอ 

๒.รูจักตนเองอยางแทจริง ควรสํารวจตัวเองวา เป็นคนอยางไร มีความสามารถทางใด แคไหน 
มีความสนใจและตองการสิ่งใด มีอะไรเป็นขอดีและขอเสีย พยายามทางแกไขขอบกพรองและสงเสริม
สวนที่ดี  จะทําใหเราตั้งเปูาหมายของชีวิตไดเหมาะสมกับความเป็นจริง ตลอดจนมีโอกาสพบกับ
ความสําเร็จและความสมหวังไดมาก 

๓.จงเป็นผูมีความหวัง เราควรตั้งความหวังไวเสมอ แมเวลาที่ตกต่ําก็อยาทอดอาลัย จงคิด
หวังเสมอวาเราจะไมอยูในสภาพเชนนี้ตลอดไป สักวันหนึ่งเราอาจจะดีข้ึนได 

๔.ตองกลาเผชิญกับความกลัวและความกังวลใจตางๆ ในชีวิตของเรานี้มีสิ่งตางๆ มากมายที่
ทําใหกลัวเริ่มตั้งแตวัยเด็ก ดังนั้นเมื่อรูสึกกลัวอะไรตองพยายามคนหาความจริงวาสิ่งนั้นคืออะไรอยา
ปลอยจิตใจใหหวาดกลัวโดยไมมีเหตุผล 

๕.ไมควรเก็บกดอารมณ์ที่ตึงเครียด ควรหาทางระบายอารมณ์ที่ขุนมัวหรือไมสบายใจ โดย
หาทางออกในสิ่งที่สังคมยอมรับและเป็นไปในทางท่ีพึงปรารถนา 

๖.จงเป็นผูมีอารมณ์ขัน การมีอารมณ์ขันชวยใหมีอารมณ์ผอนคลาย  ไมควรมองการไกลในแง
เอาเป็นเอาตายมากเกินไป 

๗.การยอมรับขอบกพรองและขอผิดพลาดของตนเอง การรูจักตนเองและเขาใจผูอ่ืนอยาง
แทจริง จะชวยใหเรายอมรับขอบกพรอง หรือความผิดพลาดของตนเอง และใหอภัยในความผิดพลาด
ของผูอื่นได 

๘.ตองรูจักพอใจในสิ่งที่ตนทําอยู การรูจักพอใจในงานหรือสิ่งที่ตนทําอยู จะทําใหบุคคลนั้น
เกิดอารมณ์สนุก ไมรูสึกเบื่อหนาย ทําใหชีวิตนาสนใจ มีความกระตือรือรนในการทํางาน มีกําลังใจ
เขมแข็งในการตอสูอุปสรรคตางๆ  มีอารมณ์ราเริงแจมใส ทําใหชีวิตมีความสุขและสดชื่นอยูเสมอ 

๙.มีความตองการพอเหมาะพอควรและมีความยืดหยุนได 
ตองมีเหตุผลรูจักความพอดีเกี่ยวกับความตองการ ความปรารถนา ความทะเยอทะยาน  ควร

มีความคิดใฝุฝันที่ใกลเคียงกับความสามารถและความเป็นจริง จะชวยใหเราวางแผนตางๆ ไวเป็น
ระยะ ๆ  เพ่ือประสบความสําเร็จตามเปูาหมายได 

๑๐.อยาพะวงเกี่ยวกับตนเองมากเกินไปหรืออยาคิดถึงแตตัวเองตลอดเวลาเชน คิดวาตัวเอง
จะตองเดน ตองดี ตองสําคัญกวาผูอื่น การคิดแตเรื่องของตัวเองจะทําใหเราไมมีความสุขเลย เพราะไม
วาเราจะคิดอะไร ทําอะไรหรือไปที่ไหน จะตองตกอยูในภาวะของการแขงขันตลอดเวลา 



๒๗ 
 

 

๑๑.การยอมรับสภาพของตัวเองโดยไมเปรียบเทียบกับคนอ่ืน เพราะการเปรียบเทียบจะทําให
เราเกิดความนอยเนื้อต่ําใจวา ทําไมเราจึงไมโชคดีอยางคนอ่ืน  แตเราอาจไมทราบวา  คนอ่ืนเขาก็มี
ความทุกข์เหมือนกัน 

๑๒.การยึดคติวา จะเป็นผูใหมากกวาผูรับ การทําสิ่งใดใหใครโดยหวังผลตอบแทน ยอมจะทํา
ใหผิดหวังไดมากเพราะมัวแตกังวลอยูวาเราจะไดรับอะไรเป็นการตอบแทนหรือไม มากนอยเพียงใด 
เมื่อไมไดรับตามที่ตนคาดหวังก็จะผิดหวังทําใหไมมีความสุข คิดวาตนไดรับความอยุติธรรมอยูเสมอ 

๑๓.การหาเพ่ือนสนิทสักคนหนึ่ง หรือใครก็ไดที่สามารถระบายความทุกข์และปรึกษาหารือได   
เพราะการมีเพ่ือนจะทําใหเรารูสึกวาไมไดถูกทอดทิ้งใหอยูคนเดียวในโลก 

๑๔.จงปลอยใหเหตุการณ์บางอยางผานไปตามแนวทางของมันอยาไปฝืนหรือเอาจริงเอาจัง
เกินไป เมื่อทําอะไรไมสําเร็จก็เกิดอารมณ์ตึงเครียด จงหยุดพักเสียระยะหนึ่ง แลวคอยหันกลับมาทํา
ใหม หรือเปลี่ยนแนวทางการกระทําเสียใหม 

๑๕. จงตระหนักวา เวลาเป็นยารักษาความเจ็บปวด เมื่อพลาดหวังหรือผิดหวังจงอดทนและมี
ความหวังตอไป ไมควรใชวิธีถอยหนีหรือหลีกเลี่ยงปัญหาโดยการทําลายตัวเองตองนึกไวเสมอว า ถา
เราปลอยใหเวลาผานไปนานเทาไหรก็ตาม ความเจ็บปวดตางๆ จะคอยๆ ลดนอยลงและหายไปใน
ที่สุด 

๑๖. อยาปลอยใหเวลาวางไปวันหนึ่งๆ โดยไมทําอะไรการปลอยใหเวลาวาง จะทําใหคิด
ฟูุงซาน ตองพยายามหางานอดิเรกที่ตนสนใจทํา เชน  ปลูกตนไม เลนกีฬา อานหนังสือ ฯลฯ โดย
เฉพาะงานอดิเรกที่เก่ียวพันกับธรรมชาติ จะชวยบํารุงจิตใจใหชีวิตมีความสุขสดชื่น และมีความสงบ 

ที่กลาวมาท้ังหมดเป็นเพียงขอเสนอแนะ หรือแนวทางในการปฏิบัติตนอยางกวาง ๆ การที่จะ
ดํารงชีวิตอยูใหมีความสุขเพียงใดขึ้นอยูกับบุคคลวา  จะนําหลักการหรือแนวทางไปดัดแปลง    
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับตนแคไหน  เพียงใด  และจริงจังหรือไมเป็นสิ่งสําคัญ๒๘ 

 การดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่ใชพ้ืนฐานการ
ดําเนินชีวิตตามทางสายกลางมีจุดมุงหมายเพ่ือการพ่ึงตนเองเป็นหลัก มีการดํา เนินการอยางเป็นขั้น
เป็นตอนดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึงความพอเหมาะพอดี มีเหตุผลที่พรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ โดยสามารถนํามาประยุกต์ใชไดในทุกมิติของการดําเนินชีวิต 

การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทําไดโดยยึดหลักสายกลาง ไมประหยัด
จนตระหนี่ถี่เหนียว หรือฟูุงเฟูอจนเกินความจําเป็น กลาวคือ ประหยัดในทางที่ถูกตอง และลดละ
ความฟุุมเฟือย รวมทั้งตองประกอบอาชีพดวยความถูกตองสุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาดแคลนใน
การดํารงชีพก็ตาม ก็ตองไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกข์ยาก โดยตองขวนขวาย
ใฝุหาความรูใหเกิดมีรายไดเพ่ิมพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเปูาหมายสําคัญ แตทั้งนี้ตองไมเป็นการ
แกงแยงผลประโยชน์ และแขงขันกันในทางการคาขายหรือประกอบอาชีพแบบตอสูกันอยางรุนแรง 

                                                           
๒๘ Kwandao, การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข, [ออนไลน์], แหลงที่มา : http://oknation.nationtv.tv/ 

blog/kwandao/2008/01/25/entry-2, [1/03/2560]. 
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ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วใหหมดสิ้นไป ทั้งนี้ เนื่องจากสังคมไทยที่ ลมสลายลงเพราะยังมี
บุคคลจํานวน ไมนอยที่ดําเนินการโดยปราศจากความละอาย 

เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาใชเป็นหลักในการดําเนินชีวิตไดเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปรัชญา เป็นแนวปฏิบัติตนไมวาจะอยูในกิจกรรม หรืออาชีพใด ก็ตองยึดถือวิถีไทยอยูแตพอดี อยา
ฟุุมเฟือยอยางไรประโยชน์ อยายึดวัตถุเป็นที่ตั้ง ยึดเสนทางสายกลางอยูกินตามฐานะ ใชสติปัญญาใน
การดํารงชีวิต เจริญเติบโตอยาง คอยเป็นคอยไป อยาใชหลักการลงทุนเชิงการพนัน ซึ่งตั้งอยูบนความ
เสี่ยง กูเงินมาลงทุนโดยหวังรวยอยางรวดเร็ว แลวก็ไปสูความลมละลายในที่สุด 

เศรษฐกจิพอเพียงจึงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดพระราชทานเพ่ือชี้แนะ
แนวทางในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติตนใหกับประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ 
โดยทรงหวงใยตอสถานการณ์ และปัญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่มีผลมาจากการพัฒนาประเทศในแตละ
ชวงเวลา ซึ่งสงผลกระทบตอการดํารงอยูของประชาชนชาวไทยและสังคมไทยโดยรวม จึงทรงเตือนทุก
ฝุายใหรูจักคําวา "พอเพียง” อยาทําอะไรเกินตัว ทําอะไรดวยสติ มีความรอบคอบระมัดระวัง 
ดํารงชีวิตอยางสมถะและสามัคคี ซึ่งจะนําพาตนเองและประเทศชาติใหรอดพนจากภาวะวิกฤตตาง ๆ 
และนําพาสังคมและประเทศชาติไปสูความมั่นคงและความสุขได๒๙ 

 ๒.๒.๒ แนวทางการด าเนินชีวิตให้มีความสุขในสังคมยุคใหม่  
 ๑. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน หมายถึง การรูจัก

การทํางานอยางมีข้ันตอน และมีความรับผิดชอบทุกขั้นตอนของการทํางาน ซึ่งมี ๓ ขั้นตอน คือ 
๑) การเตรียมตัวกอนการทํางาน ในการทํางานทุกอยางตองมีการเตรียมตัว กอนการทํางาน 

งานจึงจะสําเร็จตามเปูาหมาย ซึ่งมีขอบขายการเตรียมตัวกอนการทํางาน ดังนี้ 
    (๑) จัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช และตรวจทดลองวาใชการไดหรือไม 
    (๒) ประสานกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ มีความจําเป็นมาก ในการทํางาน เพราะ

งานบางอยางตองอาศัยความรวมมือกับผูอ่ืนหรือหนวยงานอื่น 
    (๓) วิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคที่จะเกิดในการทํางานแตละครั้ง รวมทั้งเตรียมเลือกแนว

ทางการแกปัญหาไวหลาย ๆ แนวทาง 
    (๔) การเตรียมตนเองกอนการทํางาน เชน สุขภาพรางกายตลอดจนความพรอมดาน

วิชาการ หรือประสบการณ์ในงานที่จะทํา 
    (๕) การกําหนดแผนงานกอนการทํางาน หมายถึง การเอาแผน ปฏิบัติงานมาปฏิบัติให

เป็นจริง ตองมีการเตรียมการกอนการลงมือปฏิบัติ 
๒) การรักษาระเบียบวินัยในระหวางการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เพราะงานจะ

ดําเนินไปดวยความเรียบรอย บรรลุเปูาหมายของงานที่ทํา ควรคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้ 
    (๑) การเต็มใจทํางานโดยใชความรูความสามารถของตนอยางเต็มที่ ไมออมแรง 
    (๒) ปฏิบัติงานตามระเบียบหรือข้ันตอนในแผนปฏิบัติการที่วางแผนลวงหนาใน 
ขั้นแรกไวแลว โดยจัดลําดับความสําคัญของงานใหชัดเจน ไมควรทํางานขามขั้นตอน 

                                                           
๒๙ สํานักงานพัฒนาการประชาสัมพันธ์, การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง, [ออนไลน์], แหลง 

ที่มา : http://hq.prd.go.th/ ewt/PRTechnicalDM/ewt_news.php?nid=1890, [1/03/2560]. 
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    (๒) เมื่อเกิดปัญหาในระหวางการปฏิบัติงาน ควรแจงผูเกี่ยวของใหรับทราบทันที ไมควร
ปลอยปัญหาใหลวงเลยจนไมสามารถแกไขได 

    (๓) การประสานงานกับบุคคลอ่ืนในระหวางการปฏิบัติงานรวมกัน ควรเป็นไป ดวยความ
ราบรื่น ไมควรนําเรื่องอ่ืน ๆ ที่อาจทําใหเกิดความไมเขาใจตอกันมาพูดในระหวางการปฏิบัติงาน 

    (๔) ในระหวางการปฏิบัติงาน ควรใชความอดทน อดกลั้น ตอภาวะกดดันที่เกิดขึ้น 
ในระหวางปฏิบัติงาน โดยมุงมั่นใหงานไดเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว 
    (๕) ในระหวางการปฏิบัติงานควรมีชองวางของการพักผอนในระยะเวลาอันสั้น เพ่ือลด

ความตึงเครียด ทําใหจิตใจสบาย 
    (๖) สรุปและนําเสนอผลงาน เป็นชวงสุดทายของการปฏิบัติงาน ควรมีการทําทุกวันกอน

เลิกงานและนําเสนอหัวหนางาน หรือบันทึกผลการสรุปงานไวเป็นหลักงานเพ่ือที่จะไดเริ่มงานในวัน
ตอไป 

๓) การสรางระเบียบวินัยหลังการปฏิบัติงาน หลังจากสรุปงานในแตละครั้งหรือแตละวัน ก็
จะตองมีการเก็บงาน ซึ่งมีทั้งงานที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยกับงานที่กําลังดําเนินการ ควรมีแนวทาง ใน
การปฏิบัติดังนี้ 

    (๑) เก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใชปฏิบัติงานใหอยูในสภาพปกติ ทําความสะอาด และ
เก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย 

    (๒) เก็บเอกสารงานที่ปฏิบัติใหอยูในสภาพที่พรอมจะดําเนินการในวันตอไปได 
    (๓) สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงาน เพ่ือหาแนวทางแกไขในวันตอไป หรือ

สรุปเพื่อเป็นแนวทางใหบุคคลที่จะรับชวงงานตอจากตัวเราใหเขาใจปัญหาที่เกิดข้ึน 
๒. การประหยัดและอดออม การรูจักประหยัดและอดออม จะเป็นแนวทางการ ดําเนินชีวิต

ใหมีความสุข มีความมั่นคงในชีวิตครอบครัว ในยุคปัจจุบัน เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสาร 
การสรางหลักประกัน ใหเกิดกับตนเองและครอบครัวจึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะบุคคลในวงการ
ธุรกิจจะตองสรางความมั่นคงใหกับธุรกิจ ถาทํางานผิดพลาดอาจทําใหถึงกับลมละลายไดในทันที 
ดังนั้น บุคคลที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จจะตองรูหลักวิธีการ ประหยัดและอดออมตามแนวทาง 
ดังนี้ 

๑) การรูจักเลือกใชสิ่งของใหเหมาะสมกับฐานะ ความเป็นอยูของตนเอง โดยเลือกใชวัสดุ
สิ่งของที่ผลิตและจัดหาไดภายในทองถิ่น 

๒) การรูจักวิธีการออมทรัพย์ตามระบบของหลักการสหกรณ์ โดยมีการรวมกลุมกันผลิต หรือ
เลือกใชสินคาที่ผลิตภายในประเทศของเรา 

๓) การจัดหาใหไดมากแตใชใหนอย เหลือเก็บไวเป็นหลักประกันในอนาคต 
๔) การรูจักนําเอาวัสดุที่ใชแลวกลับคืนมาใชประโยชน์อีก เป็นวิธีการหนึ่งที่จะชวยประหยัด

คาใชจายไดบาง 
๕) การขจัดความซ้ําซอนของงาน จะชวยในการลดคาใชจาย หรือตนทุนในการผลิต 
๖) การใชเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหมแทนแรงงานคนและสัตว์ ชวยลดตนทุนและคาใชจาย

ลงไปเป็นจํานวนมาก 
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๗) การปรับปรุงหนวยงานใหกะทัดรัด ลดขั้นตอนบางขั้นตอนที่ไมสําคัญออก ก็จะทําให
หนวยงานมีความคลองตัว ประหยัดคาใชจายไดดวย 

๓. จริยธรรมวิชาชีพ จริยธรรมวิชาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพที่สุจริต มีความซื่อสัตย์
ตออาชีพที่ตนทําอยู โดยยึดหลักคุณธรรมและ การอยูรวมกันอยางสันติ ไมดูถูกงานอาชีพของตน การ
ที่บุคคล มีจริยธรรมวิชาชีพ ก็จะชวยใหสังคมมีความสุข ไมมีปัญหาวุนวาย จากการแยงอาชีพหรือ
แขงขันจนเกิดความไมสงบในสังคม ดังนั้น การทํางานใหมีความสุขและประสบความสําเร็จ จะตองมี
จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ ก็จะเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตใหมีความสุข ในสังคมยุคใหม 
หลักการของจริยธรรมวิชาชีพ 

๑) ความรักความศรัทธาในอาชีพ เป็นจริยธรรมวิชาชีพทุกอาชีพ เพราะการมีความรักความ 
ศรัทธาในงานที่ทํา ก็จะเป็นการสงเสริมใหการทํางานมีความสุข งานจะบรรลุเปูาหมายที่วางไว ถาขาด
ความรักความศรัทธาในอาชีพ ที่ทําอยู จะเกิดความไมมั่นใจในการทําอาชีพนั้น จะคิดเปลี่ยนงาน ทิ้ง
งาน และหนีงานในที่สุดการสรางความรักความศรัทธา ในอาชีพทุกอาชีพจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะชวย
ใหอาชีพมีความม่ันคง 

๒). ความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ เป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการประกอบการงานทั้งปวง เพราะ
ความซื่อสัตย์ สุจริตจะชวยใหผูประกอบการมีความมั่นใจ มีความสบายใจ ในการทํางาน การ
ปฏิบัติงานก็จะราบรื่น สามารถทํางานไดอยางสงาผาเผย ก็จะเป็นจุดเดนในงานอาชีพนั้น ไดรับการ
ยอมรับจากบุคคลทุกวงการ การสงเสริมใหบุคคลทุกอาชีพมีความซื่อสัตย์สุจริต จึงเป็นแนวทางหนึ่ง 
ที่จะชวยใหการดําเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันดําเนินไปดวยความเรียบรอยบั งเกิดผลดีตอชาติ
บานเมือง 

๓) การใหความเคารพตอกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือจรรยาบรรณในวิชาชีพ ถือเป็นหัวใจ
สําคัญตอจริยธรรมวิชาชีพเพราะงานอาชีพบางอยางมีขอบังคับ พิเศษที่ผูประกอบอาชีพถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด ถาหากฝุาฝืนอาจทําใหไมสามารถ ประกอบอาชีพตอไปได เ ชน จริยธรรมวิชาชีพ
แพทย์ ตองมีคุณธรรมที่จะรักษาคนปุวย โดยไมเลือกเพศ วัย หรือฐานะความเป็นอยู ถาแพทย์ทิ้งคน
ปุวย ไมใหการดูแลรักษา ก็จะถูกถอนใบประกอบอาชีพ ดังนั้น จริยธรรมวิชาชีพมีความสําคัญมาก 
การฝึกฝนใหบุคคลใหความเคารพในกฎขอบังคับของวิชาชีพ ก็จะชวยใหการทํางานมีความสุข ดํารง
ตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป 

๔) ยกยองใหเกียรติผูประกอบอาชีพเดียวกัน จุดบกพรองอันหนึ่งในสังคมไทยในปัจจุบัน คือ 
การไมยกยองใหเกียรติกัน เพราะสภาพของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบีบบังคับใหตองแขงขันแยง
งานกันทํา จึงดูเหมือนวาบุคคลที่ทําอาชีพเดียวกันไมยกยองหรือใหเกียรติผูประกอบอาชีพ เดียวกัน 
ทําใหขาดจริยธรรมวิชาชีพ ดังนั้น การสรางความเขาใจใหบุคคล ในวงการอาชีพเดียวกัน เกิดความ
สํานึกในเกียรติภูมิศักดิ์ศรีในวิชาชีพตน ก็จะชวยลดปัญหาความขัดแยงในกลุมผูประกอบอาชีพ
เดียวกันไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับสภาพปัจจุบันและปัญหาในแตละทองถิ่นอีกดวย 

๕) การรวมกลุมเพ่ือสรางความมั่นคงในวิชาชีพ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะ ชวยลดปัญหาความ
ขัดแยงในอาชีพ เพราะการรวมตัวกันเป็นกลุม เป็นชมรม หรือสมาคม จะชวยใหการแบงพ้ืนที่หรือ
ขอบเขตที่เป็น ธรรมในกลุมผูประกอบอาชีพเดียวกัน การทํางานก็จะไดรับความ เห็นอกเห็นใจซึ่งกัน
และกัน เกิดความรัก ความสามัคคี ก็จะทําใหการทํางาน มีความสุข มีความม่ันคงในอาชีพของตน 
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๔. ครอบครัวมีสุขจากการทํางาน ความสุขที่ไดจากการทํางาน เป็นความสุขสวนตัวและ 
ความสุขภายในครอบครัว เปูาหมายในชีวิตของคนเราไมมีอะไร ยิ่งใหญไปกวาการสรางความมั่นคงให
เกิดความสุข ความสมหวังใน ชีวิตครอบครัว งานอาชีพทุกงานตองอาศัยความรวมมือรวมใจของ 
สมาชิกในครอบครัว แนวทางการดําเนินชีวิตใหมีความสุขในสังคมยุคใหม จุดเริ่มตนนาจะอยู ที่การ
สรางความสุขใหเกิดในครอบครัว แนวทางการทํางานใหมีความสุขในชีวิตครอบครัว 

๑) การเลือกงานเพ่ือสรางความมั่นคงใหกับชีวิต ในสังคมยุคปัจจุบัน ความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์เจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหมีการนําเครื่องทุนแรงมาใชแทนแรงงานคนและสัตว์
เพ่ิมมากขึ้น ทําใหเกิดปัญหาการวางงาน หรือการแยงงาน การจัดการศึกษา ไมสามารถสนองตอบ
ความตองการของบุคคลไดอยางทั่วถึง ทําใหมีปัญหาในการเลือกงาน ปัญหาการวางงาน และปัญหา
การทํางานต่ํากวาระดับการศึกษา แนวทางการแกไข คือ ควรที่จะเปลี่ยนแนวคิดของบุคคลในสังคม
ตั้งแตเยาว์วัย ใหรูจักการชวยเหลือตนเอง ดวยการคิดและสรางงานในอาชีพอิสระใหมากขึ้น งานที่จะ
ทําใหชีวิตมั่นคงมากที่สุดในสังคมปัจจุบันนี้ ก็คือ งานอาชีพอิสระที่เริ่มตนจากการริเริ่มของสมาชิกใน
ครอบครัว 

๒) การเลือกคูครองเพ่ือสรางความสุขในชีวิตครอบครัว การทํางานอยางมีความสุขจะตอง
เกี่ยวพันกับการเลือกคูครอง เพราะในชีวิตครอบครัวจะครองรักครองเรือนกันอยางมีความสุข ชีวิต
สมรสตองมีความสมดุลกันทุกดาน โดยเฉพาะดานจิตใจ ตองมีความจริงใจตอกัน มีความซื่อสัตย์ตอ
กัน รวมทั้งตองชวยกันสรางฐานะใหอยูไดในสังคมอยางมีความสุข คนทํางานหลายคนเกิดความทอแท
ผิดหวังจากชีวิตคู ทําใหพลอย เสียงาน เสียอนาคต กับการเลือกคูครองที่ผิดพลาด ดังนั้น เพ่ือให การ
ทํางานมีความสุขจึงควรเลือกคูครองที่มีความรัก ความศรัทธา ในงานอาชีพซึ่งกันและกัน จะชวยให
อยูรวมกันไดอยางราบรื่นตลอดไป 

๓) การทํางานเพ่ือสรางอนาคตใหกับครอบครัว บุคคลที่ประสบ ความสําเร็จในชีวิตและการ
งาน ควรจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

    (๑) ขยัน 
    (๒) อดทน 
    (๓) พยายาม 
    (๔) จริงจังและจริงใจ 
    (๕) ซื่อสัตย์ กตัญญ ู
    (๖) ขวนขวายหาความรูอยูเสมอ 
    (๗) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
๔) การกระทําความดี ละเวนการทําชั่ว ถือเป็นหลักสําคัญ ทางพุทธศาสนา ในการทํางานให

มีความสุขในชีวิตครอบครัว ตองยึดหลักธรรมและนํามาปฏิบัติใหเป็นจริง จึงขอเสนอแนะแนวทางทํา
ใหชีวิตมีความสุข โดยใชหลักความจริง ๘ ประการ ดังนี้ 

    (๑) ขยันประกอบสัมมาอาชีวะ 
    (๒) ขยันเอาชนะสิ่งชั่วมั่วตัณหา 
    (๓) ขยันพูดแตสิ่งดี มีเมตตา 
    (๔) ขยันหาความรูเชิดชูตน 
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    (๕) ขยันคิดเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
    (๖) ขยันขจัดมวลกิเลส มีเหตุผล 
    (๗) ขยันทํากิจกรรมเพ่ือปวงชน 
    (๘) ขยันพนการพนัน สุขสันต์เอย 
๕) สนุกกับการทํางาน การหาความสุขหรือสนุกกับทํางาน หมายถึง การทํางานดวยความ

พอใจ ทํางานดวยความเต็มใจ ตั้งใจทํางาน โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ 
    (๑) บรรลุเปูาหมาย คือ การทํางานจนเสร็จเรียบรอย 
    (๒) ทันเวลา คือ เป็นไปตามกําหนดที่ตั้งไว 
    (๓) ไดผลตามเกณฑ์ทีค่าดหมาย คือ มีประสิทธิภาพและถูกตอง 
การทํางานใหมีความสุขในชีวิตครอบครัว มีความสนุกกับการทํางาน จะตองมีความตั้งใจจริง 

มีความเสียสละ ใหคิดเสมอวา เราทําประโยชน์อะไรใหกับสังคมบาง โปรดอยาคิดวาสังคมจะทํา
ประโยชน์อะไรใหกับเรา๓๐ 

 การดําเนินชีวิตในครอบครัวอยางมีความสุข ครอบครัวนับวาเป็นสถาบันแรกที่มีบทบาทตอ
บุคคลในการอบรมบมนิสัย ครอบครัวเป็นแบบหลอสมาชิกใหมของสังคม แบบหลอที่ดีคือบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่จะชวยใหเกิดความสุขความเจริญแกสังคม และคุณสมบัติบางอยางที่จะชวยใหเกิดผลดี 
เชน ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากแบบหลอที่ดีแลว ถาจะใหครอบครัว และ
สมาชิกใหมเป็นคนมีคุณภาพยอมตองอาศัยการปลูกฝัง การขัดเกลา การใหความรัก ความอบอุนแก
สมาชิก ฯลฯ ถาท้ังพอแมมีคุณภาพ สังคมยอมมีคุณภาพ เพราะพอแมจะเป็นแบบอยางของลูกๆ และ
ของสมาชิกอ่ืนในครอบครัว 

สรุปได้ว่า แนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตองรูจัก ขยัน อดทน
พยายาม จริงจังและจริงใจ ซื่อสัตย์ กตัญญู ขวนขวายหาความรูอยูเสมอ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พ่ึงพา
ตนเองโดยไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน อยูอยาพอเพียงพออยูพอกิน รูจักประหยัดใช เก็บเล็กผสมนอย อด
ออมจึงจําทําใหการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข คนที่มีความสุขก็คือ คนที่มีสุขภาพดีทั้งดานรางกาย
และจิตใจ เป็นคนที่สามารถปรับตัวไดอยางดีในการดํารงชีวิตประจําวัน 

 
๒.๓ วิธีการด าเนินชีวิตของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงทั่วไป 
 ๒.๓.๑ จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผลจากการใชแนวทางการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัย ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแก
สังคมไทยอยางมากในทุกดาน ไมวาจะเป็นดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดลอม 
อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซอนจนยากที่จะอธิบายใน เชิงสาเหตุและ
ผลลัพธ์ได เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตางเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 

สําหรับผลของการพัฒนาในดานบวกนั้น ไดแก การเพ่ิมขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคตางๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย หรือการขยายปริมาณ

                                                           
๓๐ พระนิมิตร กลิ่นดอกแกว, แนวทางการด าเนินชีวิตให้มีความสุขในสังคมยุคใหม่,  [ออนไลน์] , 

แหลงที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/300518, [1/03/2560]. 
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และกระจายการศึกษาอยางทั่วถึงมากขึ้น แตผลดานบวกเหลานี้สวนใหญกระจายไปถึงคนในชนบท 
หรือผูดอยโอกาสในสังคมนอย  

แตวา กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดเกิดผลลบติดตามมาดวย เชน การขยายตัวของ
รัฐเขาไปในชนบท ไดสงผลใหชนบทเกิดความออนแอในหลายดาน ทั้งการตองพ่ึงพิงตลาดและพอคา
คนกลางในการสั่งสินคาทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือ
ญาติ และการรวมกลุมกันตามประเพณีเพ่ือการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยูแตเดิมแตก สลายลง ภูมิ
ความรูที่เคยใชแกปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่ม สูญหายไป  

สิ่งสําคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดํารงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ทําใหคนไทยสามารถ
พ่ึงตนเอง และดําเนินชีวิตไปไดอยางมีศักดิ์ศรีภายใตอํานาจและความมีอิสระในการกําหนด ชะตาชีวิต
ของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพ่ือใหตนเองไดรับการสนองตอบตอความตอง 
การตางๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาตางๆ ไดดวยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือวาเป็น
ศักยภาพพ้ืนฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยูแต เดิม ตองถูกกระทบกระเทือน ซึ่ งวิกฤตเศรษฐกิจ
จากปัญหาฟองสบูและปัญหาความออนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น ลวนแตเป็นขอ
พิสูจน์และยืนยันปรากฎการณ์นี้ไดเป็นอยางดี 

๒.๓.๒ พระราชด าริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
“...การพัฒนาประเทศจําเป็นตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพ้ืนฐานคือ ความพอมี พอกิน 

พอใชของประชาชนสวนใหญเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแตถูกตองตามหลัก
วิชาการ เมื่อไดพ้ืนฐานความมั่นคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความ
เจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป...” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทาน
มานานกวา ๓๐ ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยูบนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบน
พ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสราง
ภูมิคุมกันในตัวเอง ตลอดจนใชความรูและคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ที่สําคัญจะตองมี 
“สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะนําไปสู “ความสุข” ในการดําเนินชีวิตอยางแทจริง 

“...คนอ่ืนจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่
สมัยใหม แตเราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน มี
ความสงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวา
จะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ถาเรารักษา
ความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได...” (๔ ธันวาคม ๒๕๑๗) 

พระบรมราโชวาทนี้ ทรงเห็นวาแนวทางการพัฒนาที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นหลักแต เพียงอยางเดียวอาจจะเกิดปัญหาได จึงทรงเนนการมีพอกินพอใชของประชาชน
สวนใหญในเบื้องตนกอน เมื่อมีพ้ืนฐานความมั่นคงพรอมพอสมควรแลว จึงสรางความเจริญและฐานะ
ทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้น  

ซึ่งหมายถึง แทนที่จะเนนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนําการพัฒนาประเทศ ควรที่จะ
สรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานกอน นั่นคือ ทําใหประชาชนในชนบทสวนใหญพอมีพอกินกอน 



๓๔ 
 

 

เป็นแนวทางการพัฒนาที่เนนการกระจายรายได เพ่ือสรางพ้ืนฐานและความมั่นงคงทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ กอนเนนการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป  

ทรงเตือนเรื่องพออยูพอกิน ตั้งแตปี ๒๕๑๗ คือ เมื่อ ๓๐ กวาปีที่แลว  
แตทิศทางการพัฒนามิไดเปลี่ยนแปลง  
“...เมื่อปี ๒๕๑๗ วันนั้นไดพูดถึงวา เราควรปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวา 

เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถาแตละคนมีพอมีพอกิน ก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และ
ประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย... ” (๔ ธันวาคม 
๒๕๔๑) 

๒.๓.๓ เศรษฐกิจพอเพยีง  
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดําริ

ชี้แนะแนวทาง การดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ปี ตั้งแตกอนเกิด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และ
สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒน์และความ เปลี่ยนแปลงตางๆ 

๒.๓.๔ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 

ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี
พอสมควร ตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัย
ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน
และการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และ
ความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้ง
ดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเป็นอยางดี  

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบดวยคุณสมบัติ ดังนี้  
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไม

เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ  
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเป็นไปอยาง

มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
กระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ  

๓. ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่
จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเป็นไปไดของสถานการณ์ตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ๒ ประการ  
ดังนี้  
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๑. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของรอบดาน 
ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ  

๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปัญญาในการดําเนินชีวิต๓๑ 
 ๒.๓.๕ แนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  

ชวง นี้ประเทศของเรากําลังประสบปัญหาวิกฤตอยางรุนแรง ทั้งน้ํามันแพง ขาวสารและ
อาหารขึ้นราคา ปัญหาการเมือง และอ่ืนๆ ดังนั้นเราควรปูองกันปัญหาตางๆเหลานี้ ดวยการใชชีวิต
อยางพอเพียง  ซึ่งเขานําแนวทางการใชชีวิตอยางพอเพียงมาใหอานครับ ซึ่งTrainer เห็นวาคงเป็น
ประโยชน์ตอเพ่ือนๆ ทุกๆ คน เลยนํามาฝากกันครับ 

๑. มีความพอประมาณ พ้ืนฐานสําคัญสําหรับการสรางเศรษฐกิจอยางพอเพียงก็คือ ตองรูจัก
พอประมาณ เพราะถาคนเรารูจักพอในความตองการของตน ความโลภก็จะเริ่มนอยลง แตคําวา
พอประมาณก็ไมไดหมายถึงนอยเกินไป บางคนอางวาพอประมาณจึงกินนอยจนเกิดโรค ซึ่งนั่นไมได
แปลวาพอ แตหมายถึงการเบียดเบียนตนเอง ดังนั้นความหมายของพอประมาณจึงแปลไดวา ความ
พอดี ไมมากไป หรือ นอยเกินไปจนสุดโตง และท่ีสําคัญคือตองไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

๒.รูจักเหตุและผล การจะใชชีวิตอยางพอเพียงสวนหนึ่งตองมาจาก การรูจักเหตุ และผล ซึ่ง
ไมไดหมายถึง เหตุและผลในการจับจายซื้อของหรือใชเงินเพียงอยางเดียว แตหมายถึงการมีเหตุผลทุก
การตัดสินใจ ทุกการลงทุน ทุกการกระทําตองคํานึงถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวของ และผลที่จะเกิดขึ้นอยาง
รอบคอบ และถาเราสรางการมีเหตุและผลใหติดตัวแลวตอไปถาเราจะหยิบเงินจากกระเปา ความ
ยับยั้งชั่งใจก็จะเกิดตามมาเป็นอัตโนมัติในทันที 

๓.สรางภูมิคุมกันที่ดีใหชีวิต ในยุคที่บานเมืองมีการเติบโต และผกผันทางเศรษฐกิจรวดเร็ว
เชนนี้การสรางภูมิคุนกันใหพรอมที่จะเผชิญ ทุกสิ่งดูจะเป็นอีกเรื่องที่จําเป็น โดยเราจะตองเตรียมตัว
ใหพรอมที่จะเผชิญพรอมยอมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทั้งภายในและภายนอกทั้งนี้
วัคซีนที่ตองฉีดก็คือ ความรูกับ คุณธรรม ความรูคือการรอบรูรอบคอบ รูจักนําเทคโนโลยีตางๆมา
วางแผนและปฏิบัติ สวนคุณธรรมคือความอดทน ความเพียร และความซื่อสัตย์ ซึ่งทั้งหมดจะนําไปสู
การเกิดสติปัญญาในการใชชีวิต 

๔.เพ่ิมรายได ลดรายจาย หลักการนี้ถือเป็นพ้ืนฐานของการออมเลยก็วาได สําหรับการเพ่ิม
รายไดนั้นเราตองยอมรับความจริง กอนเสียวาทุกสิ่งในโลกไมมีอะไรไดมาฟรีๆ ทุกอยางตองมีการ
ลงทุน ไมวาจะเป็นการลงทุนคาขาย การหาอาชีพเสริมเพ่ิมรายได บางครั้งก็ตองลงทุนลงแรง เชน 
การหาความรูเพิ่มเติมเพ่ือเปูาหมายในการเพ่ิมเงินเดือน หรือหาโอกาสกาวหนาในอนาคต สวนการลด
รายจายตองเริ่มที่รายการรายจายในชีวิตประจําวัน และใหลําดับความสําคัญ จากนั้นลดทอนสิ่งที่ไม
จําเป็นจนเหลือแตสิ่งที่จําเป็นตอการดํารงชีวิตจริงๆ 

                                                           
๓๑ มูลนิธิชัยพัฒนา, จุดเร่ิมต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, [ออนไลน์], แหลงที่มา : http://www.chai 

pat.or.th, [1/03/2560]. 



๓๖ 
 

 

๕.ฉลาดซื้อ ฉลาดใช เมื่อเราจัดทํารายการแลววาสิ่งไหนที่จําเป็นตอการดํารงชีวิต ทีนี้เราตอง
ฉลาดที่จะซื้อดวย โดยการเลือกซื้อสินคาที่คุมคา คุมประโยชน์ ที่สําคัญคือตองฉลาดคิดกอนกอหนี้ 
เชน ถาคิดจะกอหนี้เงินกูเพ่ือเชนที่อยูอาศัย ไมควรใหมีภาระการผอนชําระเกิน ๓๐% ของรายได
ครอบครัว และถาจะกูเพ่ือซื้อรถยนต์ก็ ไมควรใหมีรายการผอนชําระเกิน ๑๕% ของ รายไดครอบครัว
เชนกัน สวนฉลาดใชคือ การรักษาสิ่งของตางๆใหคงอยูในสภาพที่เหมาะกับการใชงานไดนานๆ รวมถึง
ประหยัดคาใชจาย จําพวกคาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท์ดวย 

สรางวินัยใหตนเอง และสรางชุมชนเล็กๆ อยางครอบครัวใหกลายเป็นชุมชนที่พอเพียง
เสียกอน โดยหัวใจหลักคือการพ่ึงพาตนเอง รูจักคุนคาของธรรมชาติและรูจักใชสิ่งที่ธรรมชาติใหมา ให
เป็นประโยชน์ที่สุด และตองไมลืมที่จะ ลด ละ เลิก อบายมุก 

๗.จดทุกครั้งเมื่อจาย การจดคือหลักงายๆในการบริหารเงิน หรือพูดงายๆก็คือเป็นการเฝูา
ติดตามรายจาย พรอมทั้งบริหารการใชจายใหเหมาะสมกับชีวิตจริง ซึ่งบัญชีรายรับรายจายเหลานี้จะ
เป็นหลักฐานชั้นดีในการเตือนตัวเองวาใน แตละเดือนเรามีคาใชจายอะไรบางที่จําเป็น และไมจําเป็น 
พอเราจดจะเห็นทันทีวาเงินหายไปไหน และพอรูเสนทางการจากไปของเงินแลว เราก็จะไดจัดการปิด
เสนทางนั้น และตั้งหนาตั้งตาเก็บเงิน ไมปลอยใหมันไปเที่ยวไหนอีกแลว 
       ๘.เทคนิคใหมีเงินออม การออมจะไมใชเรื่องยากอีกตอไปหากเราตั้งใจแนวแนที่จะกําหนด
เปูาหมายการ เก็บออมวา ในแตละเดือน แตละปี จะมีเงินออมเทาไหร จากนั้นกําหนดเปูาหมาย การ
ใชจายในแตละวัน แตละเดือน และเมื่อไหรตองใชเงินกอนใหญ แลวจึงประหยัดรายจายดวยการจาย
นอยกวาหรือเทากับเปูาหมายการใชจาย เพ่ือใหมีเงินเหลือมากขึ้น และถาเป็นไปไดไมควรกอหนี้เมื่อ
โดยจําเป็น และเกินกําลัง ซึ่งไมไดแปลวามีหนี้ไมได แตใหเตือนตัวเองเสมอวาหนี้มีไดแตตองไมเกิน
กําลัง และตองชําระคืนใหหมดโดยเร็ว 
       ๙.ฉลาดใชชีวิต ทายที่สุดของการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ก็คือการฉลาดใชชีวิต ซึ่งการฉลาด
นี้ไมไดแปลวาการฉลาดซื้อ ฉลาดใช ฉลาดออม และฉลาดหาเงินเพียงอยางเดียว แตหมายถึงความ
ฉลาดใชชีวิตอยางมีความสุข ไมตองร่ํารวยเป็นเศรษฐี แตก็ไมไดอดอยากจนตองเบียดเบียนตนเอง 
และก็ไมใชวาอยากไดจนตองเบียดเบียนคนอ่ืนนั่นเอง 
        ๑๐.ยุทธการหมาย เลข ๑๐ วิธีนี้เป็นยุทธการสําหรับคนที่มักจะอดใจไมได เมื่อไดเงินมาโดย
การออมแบบเลข ๑๐ นี้มี ๒ แบบคือ การออมเงินแบบลบ ๑๐ มีวิธีการคือ เมื่อเราหาเงินมาได
เทาไหรใหหักไวเป็นเงินออม กอนที่จะเอาไปใชจายทันที ๑๐% ของเงินที่หามาได เชน รับเงินเดือน 
๘,๐๐๐ ก็หักไวเป็นเงินออมกอนเลย ๘๐๐ บาท การออมเงินแบบนี้เหมาะสําหรับคนที่มีวินัยทาง
การเงินคอนขางดี สวนอีกแบบคือการออมเงินแบบบวก ๑๐ หมายถึงถาเราใชเงินไปเทาไหร ตองเก็บ
เงินเพ่ิมใหได ๑๐% ของเงินที่ใชไป เชน ซื้อของ ๒,๐๐๐ บาท ก็ตองออมเงินเพ่ิม ๒๐๐ บาทไป
พรอมๆ กันวิธีนี้เหมาะกับคนที่มีนิสัยชอบจับจายใชสอยเพราะจะชวยเตือนความจําใหเราเก็บเงินทุก
ครั้งไป๓๒    
 ๒.๓.๖ การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

                                                           
๓๒ K&O, แนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง, [ออนไลน์], แหลงที่มา : http://www.ko.in.th, [1/03/ 

2560]. 



๓๗ 
 

 

          “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่ใชพ้ืนฐานการดําเนินชีวิตตามทางสายกลางมีจุดมุงหมาย
เพ่ือการพ่ึงตนเองเป็นหลัก มีการดําเนินการอยางเป็นขั้นเป็นตอนดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง 
พิจารณาถึงความพอเหมาะพอดี มีเหตุผลที่พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยสามารถนํามา
ประยุกต์ใชไดในทุกมิติของการดําเนินชีวิต 
          การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทําไดโดยยึดหลักสายกลาง ไมประหยัด
จนตระหนี่ถี่เหนียว หรือฟูุงเฟูอจนเกินความจําเป็น กลาวคือ ประหยัดในทางที่ถูกตอง และลดละ
ความฟุุมเฟือย รวมทั้งตองประกอบอาชีพดวยความถูกตองสุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาดแคลนใน
การดํารงชีพก็ตาม ก็ตองไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกข์ยาก โดยตองขวนขวาย
ใฝุหาความรูใหเกิดมีรายไดเพ่ิมพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเปูาหมายสําคัญ แตทั้งนี้ตองไมเป็นการ
แกงแยงผลประโยชน์ และแขงขันกันในทางการคาขายหรือประกอบอาชีพแบบตอสูกันอยางรุนแรง 
ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วใหหมดสิ้นไป ทั้งนี้ เนื่องจากสังคมไทยที่ลมสลายลงเพราะยังมี
บุคคลจํานวน ไมนอยที่ดําเนินการโดยปราศจากความละอาย 
          เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาใชเป็นหลักในการดําเนินชีวิตไดเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปรัชญา เป็นแนวปฏิบัติตนไมวาจะอยูในกิจกรรม หรืออาชีพใด ก็ตองยึดถือวิถีไทยอยูแตพอดี อยา
ฟุุมเฟือยอยางไรประโยชน์ อยายึดวัตถุเป็นที่ตั้ง ยึดเสนทางสายกลางอยูกินตามฐานะ ใชสติปัญญาใน
การดํารงชีวิต เจริญเติบโตอยาง คอยเป็นคอยไป อยาใชหลักการลงทุนเชิงการพนัน ซึ่งตั้งอยูบนความ
เสี่ยง กูเงินมาลงทุนโดยหวังรวยอยางรวดเร็ว แลวก็ไปสูความลมละลายในที่สุด 
          เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดพระราชทานเพ่ือชี้แนะ
แนวทางในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติตนใหกับประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ 
โดยทรงหวงใยตอสถานการณ์ และปัญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่มีผลมาจากการพัฒนาประเทศในแตละ
ชวงเวลา ซึ่งสงผลกระทบตอการดํารงอยูของประชาชนชาวไทยและสังคมไทยโดยรวม จึงทรงเตือนทุก
ฝุายใหรูจักคําวา “พอเพียง” อยาทําอะไรเกินตัว ทําอะไรดวยสติ มีความรอบคอบระมัดระวัง 
ดํารงชีวิตอยางสมถะและสามัคคี ซึ่งจะนําพาตนเองและประเทศชาติใหรอดพนจากภาวะวิกฤตตาง ๆ 
และนําพาสังคมและประเทศชาติไปสูความมั่นคงและความสุขได๓๓ 
 ๒.๓.๗ เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 การนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน สามารถกระทํา
ไดดังตอไปนี้ 

เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับบุคคลทั่วไป  
เศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ตอประชาชนทุกคนไมใชเฉพาะแตเกษตรกรเทานั้น แต

ประชาชนโดยทั่วไปไมวานิสิต นักศึกษา นักเรียน ขาราชการ พนักงานบริษัทก็สามารถนําหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชในการเรียน การทํางาน ตลอดจนการดําเนินชีวิตประจําวันได ซึ่ง
สามารถกระทําไดดังนี้  

                                                           
๓๓

 วารสารกรมประชาสัมพันธ์, การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง, [ออนไลน์], แหลงที่มา : http://hq. prd.go.th, 
[2/03/2560]. 



๓๘ 
 

 

-ควรยึดหลักความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน และสละความฟุุมเฟือยในการดํารง
ชีพอยางจริงจัง 

-ควรประกอบอาชีพดวยความสุจริตและถูกตอง แมจะเผชิญกับภาวะขาดแคลนในการดํารง
ชีพก็ตาม 

-ควรลดละการแกงแยงผลประโยชน์ และการแขงบันทางการคาขาย ตลอดจนการประกอบ
อาชีพที่มีการตอสูอยางรุนแรง 

-ควรขวนขวายใฝุหาความรูใหมีรายไดเพ่ิมพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงในการดํารงชีวิตเป็น
เปูาหมายสําคัญ 

๒.๓.๘ เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเกษตรกร  
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีประโยชน์ตอเกษตรกรเป็นอยางมาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
พระราชทานแนวคิดที่เรียกวา “การเกษตรทฤษฎีใหม” เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรใหมี
ความรูความเขาใจ ตลอดจนสามารถนําไปประยุกต์ ใชในการประกอบอาชีพ โดยจะตองตั้งอยูบน
พ้ืนฐานหลักการทฤษฎีใหม 

สําหรับเกษตรกรนั้น แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริจะตั้งอยูบน
พ้ืนฐานหลักการ “ทฤษฎีใหม” ๓ ขึ้นคือ 

ขั้นที่หนึ่ง มีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองไดบนพื้นฐานของความประหยัด ขจัดการใชจาย 
ขั้นที่สอง รวมพลังกันในรูปกลุม เพื่อทําการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งดานสวัสดิการ 

การศึกษา และการพฒันาสังคม 
ขั้นที่สาม สรางเครือขายกลุมอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหหลากหลาย โดย

ประสานความรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์กรพัฒนา ภาคเอกชน และภาครัฐ ในดานเงินทุน 
การตลาด การผลิต การจัดการและขาวสารขอมูล 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู ๕ สวน ดังนี้ 
๑.กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น  

โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใชไดตลอดเวลา มุงเนนการ
รอดพนจาก ภัย และวิกฤตเพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

๒.คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ  
โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และพัฒนาอยางเป็นขั้นตอน 

๓.คํานิยาม เศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวย ๓ คุณลักษณะพรอมๆ กัน ดังนี้ 
-ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 
-ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเป็นไปอยางมี

เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํา
นั้นๆ 

-การมีถูมิคุมกันที่ดี ในตัว หมายถึง  การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ  และการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปไดของสถานการณ์ตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกลและไกล 
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๔.เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจการตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้ง
ความรูและคุณธรรมเป็นพื้นฐาน คือ 

-เงื่อนไขความรู ประกอบไปดวยความรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน  
ความรอบคอบที่จะนําความรูมาใชในการวางแผน และความระมัดระวังในข้ันตอนการปฏิบัติ 

-เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียรใชสติปัญญาในการดําเนินชีวิต  

๕.แนวทางการปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมา
ประยุกต์ใช คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ  
สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี 
 สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนาไปไดหลายรูปแบบและเปลี่ยนแปลงไดหลาย
อยางตามอาชีพหรืองาน และการดํารงชีวิตประจําวัน อีกทั้งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีประโยชน์ตอ
เกษตรกรเป็นอยางมาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวคิดที่เรียกวา “การเกษตร
ทฤษฎีใหม” เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรใหมีความรูความเขาใจ ตลอดจนสามารถนําไป
ประยุกต์ ใชในการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 
 
๒.๔ สรุป 

มาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์ หมายถึง การที่ประชาชน ไดรับหลัก ประกันดานสิทธิ ดาน
ความปลอดภัย ดานการสนองตอบตอความจําเป็นขั้นพ้ืนฐาน ดานการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ศักดิ์ศรี และ ดานการไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ความมั่นคงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ มีทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมที่เอ้ืออํานวยอยาง
ตอเนื่องตอการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิต โดยไมเกิดการเสื่อมโทรมจนเป็น  

แนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตองรูจัก ขยัน อดทนพยายาม 
จริงจังและจริงใจ ซื่อสัตย์ กตัญญู ขวนขวายหาความรูอยูเสมอ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พ่ึงพาตนเองโดย
ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน อยูอยาพอเพียงพออยูพอกิน รูจักประหยัดใช เก็บเล็กผสมนอย อดออมจึงจํา
ทําใหการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข คนที่มีความสุขก็คือ คนที่มีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ 
เป็นคนที่สามารถปรับตัวไดอยางดีในการดํารงชีวิตประจําวัน 

เศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนาไปไดหลายรูปแบบและเปลี่ยนแปลงไดหลายอยางตาม
อาชีพหรืองาน และการดํารงชีวิตประจําวัน อีกทั้งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีประโยชน์ตอเกษตรกร
เป็นอยางมาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวคิดที่เรียกวา “การเกษตรทฤษฎี
ใหม” เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรใหมีความรูความเขาใจ ตลอดจนสามารถนําไปประยุกต์ ใช
ในการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 

แนวทางในการดําเนินชีวิตของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ เชน บานนาโพธิ์เป็น
หมูบานที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิตมาตั้งแต ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในดานจิตใจ
และสังคมคือมีการเป็นอยูที่ดีมีการพึ่งพาอาศัยกัน ดานเศรษฐกิจในหมูบานมีการประกอบอาชีพทํานา
และเกษตรกรเป็นหลัก ดานการเรียนรู มีการใหความรูกับชาวบานที่ถูกตองเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีการรวมกลุมปุยชีวภาพ และจัดตั้งเป็นกองทุนปุยชีวภาพ 



๔๐ 
 

 

เพ่ือใหทุกครัวเรือนไดใชปุยชีวภาพที่มีราคาถูก เพ่ือลดการใชสารเคมี เป็นการรักษาสภาพดินใหคง
ความอุดมสมบูรณ์เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม ดานสนองตอบนโยบายรัฐบาลโดยการจัดสวัสดิการชุมชน 
โดยการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์, ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมูบาน, กองทุนธนาคารขาว 
และมีวิธีการดําเนินงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง   
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บทท่ี ๓ 
การเสริมสร้างความมัน่คงในการด าเนินชีวิตของเครือข่ายเศรษฐกจิพอเพียง

ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ในบทนี้เป็นการนําเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับเครือขาย การดําเนินชีวิตของเครือขาย
เศรษฐกิจพอเพียง วิธีการเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดศรีสะเกษ และสรุป มีรายละเอียดดังนี้ 
 

๓.๑ ทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่าย 

เครือขาย (Network) คือ ขบวนการทางสังคมอันเกิดจากการสรางความสัมพันธ์ระหวาง
บุคคล กลุม องค์กร สถาบัน โดยมีเปูาหมายวัตถุประสงค์และความตองการบางอยางรวมกัน มีการ
ดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน โดยสมาชิกเครือขายยังคงความเป็นเอกเทศไมขึ้นตอกันแนวคิดเรื่อง
เครือขายสัมพันธ์กับแนวคิดเก่ียวกับประชาสังคม (Civil Society) และแนวคิดเกี่ยวกับอํานาจรัฐ ทั้งนี้
ในความหมายที่กวาง เครือขาย คือ หัวใจของวิถีชุมชนในอดีตซึ่งผูคนอยูรวมกัน แบบพ่ึงพาอาศัยกัน
ทั้งในชุมชนและกับชุมชนอ่ืนๆ มีความสัมพันธ์แบบเครือขายที่แสดงออกทางกิจกรรมที่ทากัน
สม่ําเสมอ หรือเป็นครั้งคราวเพ่ือความอยูรอดของชุมชนเพราะแมมีอํานาจรัฐอยู แตก็ไมไดครอบลงไป
ถึงวิถีปฏิบัติของชุมชน การสรางเครือขายนาจะเป็นปัจจัยสําคัญ ที่สุดของการสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน แตทั้งนี้ก็ตองมีการบริหารจัดการเครือขายที่ดีดวย 

๓.๑.๑ ความหมายของเครือข่าย 
คําวา “เครือขาย” มีความหมายที่หลากหลายขึ้นอยูกับมุมมองในลักษณะตางๆ เชนการมอง

ในเชิงโครงสราง ซึ่งนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไว ดังนี้ 
Jeremy Boissevain ใหนิยามของ เครือขายทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสังคมของ

บุคคล โดยมีการติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน๓๔ 
Borgatta, Edgar F.; and Borgatta, Marie. ใหนิยามของ เครือขายทางสังคม (Social 

Network) วาหมายถึง ปรากฏการณ์ทางสังคมในรูปแบบหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงรูปแบบการจัดเรียง
ความสัมพันธ์ (Patterned Arrays of Relationship) ระหวางปัจเจกชน (Individual) ที่รวมกระทํา
การในสังคม๓๕ 

Alter และ Hage กลาววาเครือขาย (Network) คือ รูปแบบทางสังคมที่เปิดโอกาสใหเกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหวางองค์กร เพ่ือแลกเปลี่ยนการสรางความเป็นอัน หนึ่งอันเดียว และการรวมกัน

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

Oxford : Basil Blackwell,1974. 
๓๕ Borgatta, Edgar F.; and Borgatta, Marie, Encyclopedia of Sociology, (Volume 4 : 

SZIndex), New York : Macmillan Publishing Company,1992. 



๔๒ 
 

 

ทํางาน เครือขายประกอบดวยองค์กรจํานวนหนึ่งซึ่งมีอาณาเขตที่แนนอนหรือไมก็ไดและองค์กร
เหลานี้มีฐานะเทาเทียมกัน๓๖ 

Bruce, Steve ; and Yearley,Steven ใหนิยามวา เครือขายทางสังคมคือรูปแบบความ 
สัมพันธ์ทางสังคม (Pattern of Social Relationship) ของปัจเจกชน (Individual) ซึ่งนักสังคมวิทยา
ถือวา เป็นหนวยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในการศึกษา และใชวิธีศึกษาโดยการสังเกต 
(Observation) กอนจะเขียนออกมาเป็นแผนที่ปฏิสัมพันธ์ (Interaction Mapping)๓๗ 

นฤมล นิราทร ไดสรุปไววา เครือขายควรมีกลุมบุคคลหรือองค์กร ซึ่งกลุมเหลานี้มีปฏิสัมพันธ์
ที่ประสานกลุมหรือบุคคลเอาไว สิ่งที่ไดจากการมีปฏิสัมพันธ์ก็คือ ขาวสารขอมูลในรูปแบบตางๆ ที่
เป็นประโยชน์ มีการทํางานเพ่ือใหบรรลุเปูาหมายรวมกัน และมีความเป็นอิสระตอกัน๓๘ 

เกรียงศักด์ เจริญวงศ์ศักด์ กลาววา “เครือขาย” หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคลองค์กรหนวย 
งานหรือสถาบันใดๆ ไดตกลงที่จะประสานเชื่อมโยงเขาหากัน ภายใตวัตถุประสงค์ หรือขอตกลงอยาง
ใดอยางหนึ่งรวมกันอยางเป็นระบบ๓๙ 

ธนา ประมุขกูล กลาววา “เครือขาย”เป็นการเชื่อมโยงอยางมีเปูาหมายการเชื่อมโยงนี้อาจ
เป็นการเชื่อมโยงระหวางระบบที่ปฏิบัติการอยูเขา ดวยกัน เชน การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เขาเป็น
เครือขายอินเตอร์เน็ต เป็นตน หรืออาจเป็นการเชื่อมโยงระหวางบทบาทของบุคคล/องค์กรตางๆ
ภายใตวัตถุประสงค์ของภาคีสมาชิก ซึ่งถาหากพิจารณาลึกลงไปในความเป็นบุคคล/องค์กรก็จะพบถึง
ความแตกตางของระบบการทํางาน และตามบทบาทภารกิจที่มีลักษณะเฉพาของแตละบุคคล/องค์กร
การเชื่อมโยงเป็นเครือขายจึงเทากับ การเชื่อมโยงหลายๆ ระบบยอยใหรวมกันขึ้นมาใหมเป็นอีกหนึ่ง
ระบบของหนวยสมาชิกทุกหนวยที่เขามารวมกัน๔๐ 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ใหนิยามของเครือขายทางสังคมวา หมายถึงความสัมพันธ์ในสังคม
มนุษย์ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกับกลุม กลุมกับกลุม และกลุมกับเครือขาย โดยเป็นการ
อธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวของกับ สิ่งตางๆ เชน กิจกรรมการสื่อสาร ความรวมมือ 
การพ่ึงพาอาศัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีโครงสรางและรูปแบบที่หลากหลาย๔๑ 

เสรี พงศ์พิศ เครือขายคือ หัวใจของวิถีชุมชนในอดีต ซึ่งผูคนอยูรวมกัน แบบพ่ึงพาอาศัยกัน
ทั้ง ในชุมชนและกับชุมชนอ่ืนๆ มีความสัมพันธ์แบบเครือขายที่แสดงออกทางกิจกรรมที่ทํา กัน
                                                           

๓๖ Alter, Cathrin and Hage,Jerald, Organization Working Together, California : Sage,1993. 
๓๗ Bruce, Steve ; and Yearley, Steven, The SAGE Dictionary of Sociology, London : SAGE 

Publication Ltd.,2006. 
๓๘ นฤมล นิราทร, การสร้างเครือข่ายก ารท าง าน : ข้อควรพิจารณาบางประการ, (กรุงเทพมหานคร : 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓). 
๓๙ เกรียงศักด์ เจริญวงศ์ศักด์, การจัดก ารเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูป

การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทซัคเซสมีเดีย จากัด, ๒๕๔๓). 
๔๐

 ธนา ประมุขกูล , “ความหมายของเครือข่าย” แหลงที่มา http://www.anamai.moph.go.th/ 

advisor/243/24313.html., 2547. 
๔๑

 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร , เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ , (กรุงเทพมหานคร : 

โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเป็นสุข, ๒๕๔๗), หนา ๖. 



๔๓ 
 

 

สม่ําเสมอ หรือเป็นครั้งคราวทั้งนี้ เพ่ือความอยูรอดของชุมชน เพราะแมมีอานาจรัฐอยู แตก็ไมได
ครอบลงไปถึงวิถีปฏิบัติของชุมชน๔๒ 

ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ใหความหมายวา เครือขาย (Network) คือ กลุมของคนหรืองค์กร
ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันทากิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัด รูปหรือจัด ระเบียบโครงสราง
ที่คนหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ๔๓ 

เครือข่ายเข้มแข็งปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในงานพัฒนาสังคม 
นฤนันท์ สุริยมณี และคณะ ไดศึกษา Best Practices เครือขายเขมแข็งปัจจัยที่สงผลตอ

ความสําเร็จในงานพัฒนาสังคม พบวา เครือขาย เป็นกระบวนการทํางานที่มีการเชื่อมโยงประสานงาน
ระหวางบุคคล องค์กรหนวยงานตางๆ ที่มีฐานที่ตั้งอยูบนวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายเดียวกันและดวย
ปรัชญาการอยูรวมกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันในหมูสมาชิก โดยเห็นคุณคาของสมาชิกทุกคนทุกหนวย
เสมอกัน สามารถสรางปฏิสัมพันธ์ระหวางภาคีสมาชิกในแนวราบที่อาศัยความเขาใจและความจริงใจ
เป็นกลไกใหเกิดการขับเคลื่อนของเครือขาย ปัจจัยที่ทําใหเครือขายเขมแข็งได คือ ๑) การมีกิจกรรม
อยางตอเนื่อง ๒) การมีสวนรวมของสมาชิก ๓) การมีเปูาหมายการทํางานที่ชัดเจน ๔) การมี
ความสัมพันธ์ที่ดีตอกัน ๕) การมีทีมงานที่ดี๔๔ ซึ่งอธิบายความหมายดังนี้ 

๑) การมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เครือขายจะกาวไปสูชวงชีวิตที่ถดถอยหากไมมีกิจกรรมใดๆ ที่สมาชิกของเครือขายสามารถ

กระทํารวมกัน ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อไมมีกิจกรรมก็ไมมีกลไกที่จะดึงสมาชิกเขาหากัน สมาชิกของ
เครือขายก็จะไมมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน เมื่อการปฏิสัมพันธ์ระหวางสมาชิดลดลงก็สงผลใหเครือขาย
เริ่มออนแอ สมาชิกจะเริ่มสงสัยในการคงอยูของเครือขาย บางคนอาจพาลคิดไปวาเครือขายลมเลิกไป
แลว ความยั่งยืนของเครือขายจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อไดมีการจัดกิจกรรมที่ดํา เนินการอยางตอเนื่อง
จนกระทั่งกิจกรรมดังกลาวกลายเป็นแบบแผน ของการกระทําที่สมาชิกของเครือขายยอมรับโดยทั่ว
กัน ดวยเหตุนี้ การที่จะรักษาเครือขายไวไดตองมีการกําหนดโครงสรางและตารางกิจกรรมไวใหชัดเจน 
ทั้งในแงของเวลา ความถี่ และตองเป็นกิจกรรมที่นาสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกใหเขารวม
กิจกรรมดังกลาว ไมจาเป็นตองเป็นกิจกรรมเดียวที่ใชสาหรับสมาชิกทุกคน ในสํารวจดูความตองการ
เฉพาะของสมาชิกในระดับยอยลงไปในแตละคนและแตละกลุม กลาวคือควรจะมีกิจกรรมยอยที่
หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุมยอยในเครือขายดวย โดยที่กิจกรรม
เหลานี้ก็ยังตองอยูในทิศทางที่จะทาใหบรรลุเปูาหมายของเครือขาย กิจกรรมเหลานี้อาจจัดในรูปแบบ
ที่เป็นทางการ เชน การวางแผนงานรวมกัน การพบปะเพ่ือประเมินผลรวมกันประจําทุกเดือน ฯลฯ
หรือจัดในรูปแบบที่ไมเป็นทางการ เชน จัดกีฬา สันทนาการระหวางสมาชิก จัดงานประเพณีทองถิ่น

                                                           
๔๒ เสรี พงศ์พิศ, เครือข่าย : ยุทธวิธีเพ่ือประช าชนเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง , (กรุงเทพมหานคร: เจริญ

วิทย์การพิมพ์), ๒๕๔๘. 
๔๓ ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ (๒๕๕๑), การบริหารงานเครือข่าย, [ออนไลน์] แหลงที่มา : http://www 

.cdd. go.th/ chumchon/artical/network/netmangt.doc. 
๔๔ นฤนันท์ สุริยมณี และคณะ, Best Practices เครือข่ายเข้มแข็งปจัจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในงาน

พัฒนาสังคม, (นครปฐม : คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,๒๕๔๘). 



๔๔ 
 

 

รวมกัน เป็นตน ในกรณีท่ีเครือขายครอบคลุมพื้นที่ท่ีกวางขวางมาก กิจกรรมไมควรรวมศูนย์อยูเฉพาะ
สวนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเวียนกันไปเพื่อใหสมาชิกเขารวมไดโดยสะดวก 

๒) การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
การมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยน ในองค์ประกอบของความเป็นเครือขาย สิ่งหนึ่งที่จะขาด

มิไดก็คือการมีสวนรวม การพ่ึงพาอาศัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
ของสมาชิกจะเป็นปัจจัยที่หนุนเสริมใหเครือขายนั้นมีพลังมากขึ้น เพราะการมีสวนรวมจะทาให
สมาชิกมีความรูสึกวา ตนเองเป็นสวนหนึ่งของเครือขาย ซึ่งจะชวยใหทุกฝุาย หันหนาเขาหากันและ
พ่ึงพากันมากข้ึน นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรูก็มีความสําคัญเป็นอยางยิ่ง เพราะจะนําไปสูการให
และการรับ รวมถึงการระดมทรัพยากรเพ่ือใหภารกิจที่เครือขายดาเนินการรวมกันนั้นบรรลุถึง
เปูาหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูจึงเป็นทั้งแนวคิด กระบวนการและวิธีการของการจัดการเครือขาย
เป็นกระบวนการสรางขอมูลที่ตอเนื่อง เพราะถาไมมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันที่มาจาก
การมีสวนรวมแลว พัฒนาการของเครือขายจะเป็นไปอยางชาๆ และอาจถดถอยลง ดังนั้น การมีสวน
รวมและการแลกเปลี่ยนจึงเสมือนกลไกที่เป็นแรงผลักใหความเป็นเครือขายดําเนินไปอยางตอเนื่อง 

๓) การมีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน 
เปูาหมายหรือจุดมุงหมาย เป็นองค์ประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่ง เพราะหากวาบุคคล 

กลุม องค์กร มารวมกันเพียงเพ่ือทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยไรความมุงมั่นหรือจุดมุงหมาย
รวมกัน ความสัมพันธ์ดังกลาวมิอาจกลาวไดวาเป็นเครือขาย เพราะความเป็นเครือขายจะตองมีความ
หมายถึง “การรวมกันอยางมีจุดหมาย” เพ่ือทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์และ
กระบวนการเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายนั้น 

๔) การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
สัมพนัธ์ภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบสําคัญยิ่งในการรักษาเครือขายใหยั่งยืนตอไปความสัมพันธ์ที่

ดีเป็นเสมือนนามันที่คอยหลอลื่นการทางานรวมกันใหดาเนินไปอยางราบรื่น เมื่อใดที่สมาชิกของ
เครือขายเกิดความรูสึกบาดหมางไมเขาใจกัน หรือเกิดความขัดแยงระหวางกันโดยหาขอตกลงไมได 
สัมพันธภาพระหวางสมาชิกก็จะเริ่มแตกราว ซึ่งหากไมมีการแกไขอยางทันทวงที ก็จะนํา ไปสูความ
เสื่อมถอยและความสิ้นสุดลงของเครือขายได ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์ระหวางสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอยางสม่ําเสมอไมใชจัดในชวงที่มีปัญหาเกิดขึ้น
เทานั้น 

๕) การมีทีมงานที่ดี 
การทํางานเป็นทีมมีความสําคัญในทุกองค์กร การทํางานเป็นทีมเป็นสิ่งจําเป็นสาหรับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน การทํางานเป็นทีมมีบทบาทสําคัญที่จะนําไปสู
ความสําเร็จของงานที่ตองอาศัยความรวมมือของกลุมสมาชิกเป็นอยางดี กระบวนการทํางานเป็นทีม 
ขึ้นอยูกับภาวะผูนา และทักษะความชํานาญเฉพาะตัวของผูรวมทีม มีการถายทอดกระบวนการเรียนรู
ใหกันและกัน การเรียนรูเทคนิคเครื่องมือในการจัดกระบวนการประชุมและเรียนรูแบบมีสวนรวม 
รวมทั้งการพัฒนาทักษะดวยกระบวนการฝึกอบรม ทีมที่จะประสบความสําเร็จในการทํางาน คือกลุม
ของบุคคลที่ทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปูาหมายของทีม สิ่งที่ทีมจะตองยึดถือเป็นกรอบเพ่ือทํางาน
รวมกันคือ มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน จัดการดวยตนเอง พ่ึงพาตัวเอง ขนาดของกลุมที่ พอเหมาะ มี
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ความเป็นหนึ่งเดียวกันสมาชิกของทีมที่ประสบความสํา เร็จในการทํางานจะตองมีความเป็นหนึ่ง
เดียวกันทุกๆ คนจะถูกดึงเขามาในทิศทางเดียวกันเพ่ือใหบรรลุความสําเร็จในงานและ/หรือบรรลุ
เปูาหมายรวมกัน โดยทั่วไปแลวงาน และ/หรือเปูาหมายอาจบรรลุไดเมื่อทางานรวมกันแทนที่จะตาง
คนตางทํา ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะมีลักษณะโดดเดนและสมาชิกทุกคนมีความรูสึกวาตนเองมีสวน
รวมในความสําเร็จดวยการจัดการดวยตนเอง 

ประเภทของเครือข่ายทางสังคม (Type of Social Network) 
การจําแนกประเภทของเครือขายทางสังคม สามารถแบงไดในหลายรูปแบบ นักวิชาการ

หลายทานไดจําแนกประเภทของเครือขาย โดยสังเขป ดังนี้ 
Martin Kilduff และ Wenpin Tsai ไดแบงประเภทของเครือขายตามระดับของการศึกษา

วิเคราะห์เครือขาย (Network Analysis) โดยแบงไดเป็น ๔ ประเภท คือ๔๕ 
๑) เครือขายระดับ ปัจเจกบุคคล (Individual Level Network) 
๒) เครือขายระดับ หนวยธุรกิจ (Business Unit Level Network) 
๓) เครือขายระดับ องค์กร (Organization Level Network) 
๔) เครือขายระดับอ่ืนๆ (Other Level Network) หรือระดับ ระหวางองค์กรมิติ ดังนี้ 
    (๑) จําแนกตามพ้ืนที่ดําเนินการ เชน เครือขายระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัดภาค 

และประเทศ 
        (๒) จําแนกตามกิจกรรมหรือประเด็นปัญหา เชน เครือขายที่ทางานดานเด็ก สตรี
สาธารณสุข เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดลอม 

    (๓) จําแนกตามอาชีพหรือสถานภาพทางสังคม เชน เครือขายดานแรงงาน เครือขาย 
กลุมพระสหธรรม เครือขายครูพิทักษ์สิทธิเด็ก เครือขายสารวัตรนักเรียน 

    (๔) จําแนกตามรูปแบบโครงสรางหรือความสัมพันธ์ ทําใหเกิดเครือขายใน ๒ ลักษณะ คือ 
เครือขายตามแนวตั้ง คือ (๑) เครือขายที่มีโครงสรางเป็นชวงชั้นทําใหความสัมพันธ์ระหวางองค์กร
ภายในเครือขายไมเทากัน และ (๒) เครือขายตามแนวนอน เป็นเครือขายที่ความสัมพันธ์ระหวาง
องค์กรภายในเครือขายเทาเทียมกัน 

๓.๑.๒ การสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
การสรางเครือขายเป็นกิจกรรมในการกอให เกิดกลุม โดยมีวัตถุประสงค์ ในการแลกเปลี่ยน

การจัดกิจกรรมหรือการผลิตระหวางองค์กรสมาชิกเครือขายนั้น จํา เป็นตองอาศัย การมีปฏิสัมพันธ์
รวมกัน มากอนที่จะทําความตกลงเป็นองค์กรเครือขาย๔๖ 

การสรางเครือขายอาจปรากฏในรูปของการจัดตั้งเป็นเครือขายใหม การสรางเครือขายนั้น มี
หลายลักษณะไมวาจะเป็นในองค์กรธุรกิจซึ่งถือวา เป็นการสรางมูลคาเพ่ิมในการเชิงธุรกิจ สวนดาน
การพัฒนาสังคมนั้น เป็นสิ่งที่มีอยู ในวัฒนธรรมชุมชนของชาวบานแลว การสรางเครือขายในงาน
พัฒนาปรากฏในหลายลักษณะเชน เครือขายขององค์กรระหวางชุมชน เครือขายตามกิจกรรมและใน
                                                           

๔๕ Kilduff, Martin ; and Tsai, Wenpin, Social Networks and Organizations, (London : 
SAGE Publication Ltd., 2003), pp.4-8. 

๔๖ นฤมล นิราทร, การสร้างเครือข่ายการทางาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ , (กรุงเทพมหานคร :
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หนา ๘. 
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หลายกรณีท่ีมีเครือขายที่เกิดจากการจัดตั้ง โดยความพยายามของหนวยงานรัฐเอง การสรางเครือขาย
ในการทางานดานพัฒนาสังคม มีแนวโนมที่จะเป็นการสรางเครือขายระหวางองค์กรที่ทางานพ่ึงพิงซึ่ง
กันและกันมากกวาที่จะมีการแขงขันกันถึงแมวาภาวะ การแขงขันระหวางกันจะมีอยู แตก็มีนอยกวา
ในองค์กรธุรกิจ 

การสรางเครือขายการทํางานในการพัฒนาสังคมนั้น เป็นสิ่งจาเป็นอยางมากในอันที่จะ
นําไปสูการสรางผลกระทบที่จะเกิดข้ึน เมื่อปัญหาสังคมมีความซับซอนและหลากหลายมากยิ่งขึ้นและ
มีทรัพยากรจํานวนมากยอมเป็นไปไมไดที่องค์กรใดองค์หนึ่งจะทํางานใหประสบความสําเร็จไดดวย
ตนเองจําเป็นตองมีการรวมกันระหวางองค์กรหรือการสรางเครือขายในการทํางาน (๑) ตองการมี
เพ่ือนในการทํางาน ตองการมีหมู มีพวก (๒) ตองการทรัพยากรในการทํางาน (๓) ตองการรับภาระ
ความเสี่ยงในกิจกรรมรวมกัน (๔) ตองการความชํานาญเฉพาะดานในการแกไขปัญหา (๕) ตองการ
ประหยัด และ (๖) ตองการเรียนรูประสบการณ์ในการทํางานรวมกัน รวมไปถึงมีปัจจัยเสริมที่เป็น
เงื่อนไขสําคัญ คือ ความเต็มใจที่จะเขารวมเป็นเครือขายสวนพระมหาสุทิตย์ อาภากโร ใหเหตุผลวา
การสรางเครือขายทางสังคมเกิดจาก (๑) สถานการณ์ปัญหาและสภาพแวดลอมที่ซ้ําซอน หลากหลาย
และขยายตัว จนเกินความสามารถของปัจเจกบุคคลหรือกลุมที่จะดําเนินการแกไข (๒) เครือขายเป็น
เครื่องมือหรือยุทธศาสตร์ในการสรางพ้ืนที่ทางสังคม และ (๓) เพ่ือใหการประสานผลประโยชน์เป็นไป
อยางเทาเทียม๔๗ 

๑.กระบวนการสร้างเครือขา่ย 
Starkey ไดเสนอแนวทางในการสรางเครือขายดังนี้๔๘ 
๑) เชิญองค์กร และผูมีสวนไดเสียมารวมประชุมโดยมีหัวขอการประชุมที่นาสนใจเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์รวมหรือเปูาประสงค์ที่เกี่ยวของกันมอบหนาที่ในการบริหารจัดการการประชุมใหกับ
บรรดาผูมีสวนไดเสีย รวมกันรับผิดชอบการหาขอตกลงรวมในกิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์รวมดังกลาว 

๒) กําหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือขาย ทิศทางกิจกรรมหลัก และคุณสมบัติของ
สมาชิกใหชัดเจนโดยใหสมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดดวย เพ่ือปูองกันการครอบ
งา จากกลุมคนบางกลุม ทั้งนี้ควรมีการทบทวนเป็นระยะๆ เพ่ือปรับใหเหมาะสมกับสภาพการณ์ของ
สังคม และความตองการของสมาชิก 

๓) จัดตั้งกลุมแกนของเครือขายที่ปวารณาตัว เขามาทาหนาที่ประสานงาน จัดการและสง
กําลัง บํารุงใหกับสมาชิกซึ่งตองไมติดอยูกับกิจกรรมประจําวันขององค์กรตัวเอง และกลุมแกนตอง
ดําเนินกิจกรรมของเครือขายใหบังเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ตองมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกลุมผูนํา
เครือขายเพ่ือพัฒนาภาวะผูนํา ของสมาชิก และปูองกันการผูกขาดอํานาจ 

๔) ความรูสึกมีสวนเป็นเจาของ และความผูกพัน ที่เหนียวแนน มีสวนอยางสําคัญตอ
ความสําเร็จของเครือขาย ควรเปิดโอกาสใหสมาชิกเขามีสวนรวมในกระบวนการตัด สินใจการเลือก
กิจกรรม 
                                                           

๔๗ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ , (กรุงเทพมหานคร : 
โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเป็นสุข, ๒๕๔๗), หนา ๕๕-๕๘. 

๔๘ Starkey, Paul., Networking for Development, IFRTD (The International Forum for Rural 
Transport and Development),1997. 
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๕) วิธีการทํางานของเครือขายในลักษณะประชาธิปไตยและความสามารถในการพ่ึงตนเอง 
ทรัพยากรนี้ไมไดหมายถึงเงินทุนเทานั้น แตยังหมายความรวมไปถึงคุณภาพของสมาชิกวิธีการจัดการ
แบบมสีวนรวมเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารฯลฯ 

๖) ทําใหเครือขายมีสถานภาพถูกตองตามกฎหมายเพ่ือใหเครือขาย และผูนํา เครือขายไดรับ
การสนับสนุน และความไวเนื้อเชื่อใจจากสมาชิกเครือขาย อีกทั้งยัง ไดสามารถดํา เนินงานได
กวางขวาง อาจมีชื่อและสัญลักษณ์ของเครือขายเพ่ือใหเป็นที่จดจําไดงายและอาจสงขาวสารไปใหกับ
บุคคลเปูาหมายที่สามารถใหการรับรองเครือขายได 

๗) สนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงระหวางเครือขายกับเครือขาย เพ่ือเสริมใหเครือขายมีความ
เขมแข็งมากขึ้น ซึ่งมีไดทั้งทางแนวราบ แนวตั้งหรือในภูมิภาคตางระดับกันการเชื่อมเครือขายทําไดทั้ง
อยางเป็นทางการ และไมเป็นทางการดวยการมีกิจกรรมรวมกัน หรือเป็นตัวแทนรวมกัน ในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการที่เก่ียวของ และการรวมกัน ประสานงานการประชุม 

๘) มีการติดตามผลและประเมินผลเป็นประจาสม่ําเสมอและถี่ถวน โดยดูความสอดคลองของ
แผนการทางานกับวัตถุประสงค์ ความกาวหนา และความสําเร็จของเครือขายในแตละระยะ ทั้งนี้ควร
ใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในกระบวนการกําหนดวิธี และเครื่องชี้วัด ประสิทธิภาพของกิจกรรม
เครือขาย และรวมเรียนรูตลอดกระบวนการติดตามและประเมินผล 

๙) มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมดานการจัดการเครือขายใหกับองค์การแกน และผูนําเครือขาย
สม่ําเสมอ 

๑๐) ถาวัตถุประสงค์ของเครือขายดี การเชื่อมโยงภายในเครือขายเหมาะสม เอ้ือใหเกิดความ
เคลื่อนไหวของกิจกรรมและความแข็งขันของสมาชิก โครงการหรือกิจกรรมมีลักษณะกระจายอํานาจ
ไปใหกับมวลสมาชิกที่ไดรับประโยชน์ การดําเนินงานของเครือขายจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนไดใน
ที่สุดการสรางเครือขายนั้น อาจจําแนกเป็นกระบวนการสรางเครือขายตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

ขั้นที่ ๑ การตระหนักถึงความจําเป็นในการสรางเครือขาย (Realization) เป็นขั้นตอนที่
ผูปฏิบัติงานหรือฝุายจัด การตระหนักถึงความจําเป็นในการสรางเครือขาย เพ่ือที่จะทางานใหบรรลุ
เปูาหมาย คําถามที่สําคัญเหลานี้จะเกิดขึ้น ไดแก จะเขารวมเป็นเครือขายกับองค์การใด จะไดรับ
ประโยชน์ หรือจะตองเสียสละประโยชน์ดานใดบางในการเขารวมเป็นเครือขาย ระยะเวลาในการเขา
รวมเป็นเครือขายจะนานเทาใด 

ขั้นที่ ๒ การติดตอกับองค์กรที่จะเป็นสมาชิกหรือภาคีสมาชิก (Courtship) หลังจากตัดสินใจ
เลือกองค์กรที่เห็นวาเหมาะสมจะเขารวมเครือขายไดแลว ก็เป็นขั้นตอนของการติดตอสัมพันธ์เพ่ือ
ชักชวนใหเขารวมเป็นเครือขายในการทํางาน ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการสรางความคุนเคยและการยอมรับ
รวมทั้งความไววางใจระหวางกันและถือวาเป็นขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกัน และ
กันอาจเรียกวาเป็นขั้นตอนการเตรียมกลุมหรือเตรียมเครือขาย (Pre-group) 

ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนการสรางพันธ์กรณีรวมกัน (Commitment) เป็นขั้นตอนของการสรางความ
ผูกพันรวมกัน หมายถึง การตกลงในความสัมพันธ์ตอกันขั้นตอนนี้เป็นการตกลงวา จะทํางานรวมกัน
อาจกระทําไดโดยการแลกเปลี่ยนความรูภายในกลุม หรือแลกเปลี่ยนความรูกับ องค์การภายนอกเชน 
ศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรมาถายทอดความรู เป็นตน อาจเรียกวา กลุมศึกษาเรียนรู  (Learning 
group) 



๔๘ 
 

 

ขั้นที่ ๔ ขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ์ (Building) เป็นขั้นตอนที่การสรางเครือขายปรากฏ
ผลงานเป็นรูปธรรม เป็นขั้นตอนของการเริ่มทํากิจกรรมโดยใชทรัพยากรรวมกัน ขณะเดียวกันมีการ
ตกลงรวมกัน ในการบริหารจัดการกลุมโดยการกําหนดวัตถุประสงค์บทบาทสมาชิก เป็นตนอาจเรียก
ขั้นตอนนี้วาขั้นกลุมกิจกรรม (Action group) 

ขั้นที่ ๕ หลังจากขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ์ จนนาไปสูการทํากิจกรรมรวมกันเมื่อ
ผลงานเป็นที่ปรากฏ องค์กรเครือขายรูสึกวาไดรับประโยชน์จากการเขาเป็นเครือขายความสัมพันธ์
ของเครือขายจะแนนแฟูนขึ้นพรอมกับการเรียนรูรวมกันหรืออาจปรากฏในรูปของการ 

๒.เป้าหมายของการสร้างเครือข่าย 
อภิญญา เวชยชัย ไดเสนอแนะวาการสรางเครือขายมีเปูาหมาย ดังนี้๔๙ 
๑) เพ่ือขยายวงความสัมพันธ์ใหกวางขวางขึ้นเพ่ือนําไปสูการขยายกิจกรรม การขยายความ

ชวยเหลือเกื้อกูล ที่มีตอกันตลอดจนพัฒนาศักยภาพของแตละองค์การใหแสดงบทบาททั้ง “ผูให”และ 
“ผูรับ” อยางเหมาะสม 

๒) เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันโดยผานการติดตอกัน 
โดยตรงระหวาง บุคคลหรือกลุมตางๆ ที่เขารวมในเครือขาย 

๓) เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางวัตถุแกกัน และเป็นการแบงปันทรัพยากรใหแก
กลุมท่ีดอยโอกาสกวา 

๔) เพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมและเผยแพรขาวสารขอมูลระหวางองค์กรตนเอง และยังทํา
ใหเกิดการรวมหมูที่มีอิทธิพลมากกวาองค์กรแตละองค์กรอยางมากมาย 

๕) เป็นเวทีสําหรับการปฏิบัติงานรวมในพ้ืนที่ 
๖) เพ่ือรวมตัวกันนําประเด็นปัญหารองเรียนสูหนวยงานที่เกี่ยวของหรือนาไปสูการเสนอ

นโยบายที่เหมาะสมมากกวาเดิม 
๓.องค์ประกอบของเครือข่าย 
นักวิชาการหรือผูรูไดกําหนดองค์ประกอบของเครือขายทางสังคม ไวหลายแนวทาง ดังนี้ ปาริ

ชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธ์๕๐
 กลาวถึงองค์ประกอบของเครือขายใชตัวอักษรยอ 

ภาษาอังกฤษ คือ LINK ซึ่งประกอบดวย (๑) การเรียนรู(Learning) (๒) การลงทุน(Investing) (๓) 
การดูแล (Nursing) และ (๔) การรักษา (Keeping) 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ไดกลาววาองค์ประกอบของเครือขาย มีดังนี้๕๑ 

                                                           
๔๙ อภิญญา เวชยชัย,บทบาทขององค์การอาสาสมัครเอกชนในการสร้างสถาบันเกษตรกรเพ่ือการ

พัฒนา : ศึกษากรณีการสร้างกลุ่มธนาคารข้าวขององค์การอนุเคราะห์เด็กเปรียบเทียบอ้างอิงการสร้างกลุ่ม
ธนาคารของกรมการพัฒนาชุมชน, (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๔๐). 

๕๐ ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และคณะ, การขับเคลื่อนทางสังคมด้านการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ : ผลการประเมินปี ๒๕๔๘ –๒๕๔๙, (กรุงเทพมหานคร : สานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.), ๒๕๔๙. 

๕๑ เกรียงศักด์ เจริญวงศ์ศักด์, การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูปการ 
ศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทซัคเซสมีเดีย จํากัด, ๒๕๔๓), หนา ๘. 
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๑) การรับรูมุมมองรวมกัน (Common perception) สมาชิกที่เขามาอยูในเครือขายตองมี
ความรูสึกนึกคิดและการรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเขารวมเป็นเครือขาย อาทิมีความเขาใจในปัญหา
และมีสํานึกในการแกไขปัญหารวมกัน มีประสบการณ์ในปัญหารวมกัน มีความตองการความ
ชวยเหลือในลักษณะที่คลายคลึงกัน เป็นตนซึ่งจะสงผลใหสมาชิกของเครือขายเกิดความรูสึกผูกพันใน
การดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน เพ่ือแกปัญหาความเดือดรอนที่เกิดขึ้นการรับรูรวมกัน ถือเป็น
หัวใจของเครือขายที่ทาใหเครือขายมีความตอเนื่อง เพราะหากสมาชิกไมมีความเขาใจในการเขารวม
เป็นเครือขายจะทําใหการประสานงาน และการขอความรวมมือในการดาเนินการเป็นไปอยาง
ยากลําบากเพราะตางคนตางก็ใชกรอบการมองโลกคนละกรอบเหมือนใสแวนตากันคนละสี ยอมมอง
ปัญหาหรือความตองการที่เกิดขึ้นไปคนละทิศทาง แตมิ ไดความหมายวาสมาชิกของเครือขายไม
สามารถจะมีความคิดเห็นแตกตางกัน เพราะมุมมองที่แตกตางยอมมีประโยชน์ชวยใหเกิดการ
สรางสรรค์ ในการทํางาน แตความคิดที่แตกตางนี้สมาชิกเครือขายยอมรับกัน มิฉะนั้นความแตกตางที่
มีอยูจะนําไปสูความแตกแยกและแตกหักในที่สุด 

๒) การมีวิสัยทัศน์รวมกัน (Common vision) วิสัยทัศน์รวมเป็นการมองเห็นภาพของ
จุดมุงหมายในอนาคตรวมกันระหวางสมาชิกในกลุม การรับรูเขาใจถึงทิศทางเดียวกันและการมี
เปูาหมายที่จะไปดวยกัน จะชวยทําใหขบวนการเคลื่อนไหวมีพลัง เกิดเอกภาพและชวยบรรเทาความ
ขัดแยง อันเกิดจากมุมมองความคิดที่แตกตางลงไปไดในทางตรงขาม เมื่อใดที่วิสัยทัศน์หรือเปูาหมาย
สวนตัวขัดแยงกับวิสัยทัศน์หรือเปูาหมายของเครือขายพฤติกรรมการปฏิบัติของสมาชิกก็จะเริ่ม
แตกตางจากสิ่งที่สมาชิกเครือขายกระทํารวมกัน ดังนั้นแมวาวิสัยทัศน์รวมกันเป็นสิ่งที่ตองใชเวลาใน
การสรางใหเกิดขึ้นแตก็จําเป็นตองสรางใหเกิดขึ้นใหไดและสมาชิกของเครือขายก็ควรมีวิสัยทัศน์ยอย
สวนตัว ที่สอดคลองไปดวยกันกับวิสัยทัศน์ของเครือขาย แมอาจไมไดซอนทับอยางแนบสนิทกับ
วิสัยทัศน์ของเครือขาย แตอยางนอยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน 

๓) การเกิดผลประโยชน์และความสนใจรวมกัน (Mutual Interests/benefits) เครือขายเกิด
จากที่สมาชิกแตละคนก็มีความตองการของตนเอง แตความตองการเหลานั้นจะไมสามารถบรรลุผล
สําเร็จไดหากสมาชิกตางคนตางอยู ทําใหเกิดการรวมตัวกัน บนฐานของผลประโยชน์รวมที่มาก
เพียงพอจะดึงดูดใจใหรวมเป็นเครือขาย ดังนั้น การรวมเป็นเครือขายจึงตองตั้งอยูบนฐานของ
ผลประโยชน์ที่มีรวมกัน ซึ่งผลประโยชน์ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไมใชตัวเงิน
อาทิ เกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับโอกาสในความกาวหนา ความสุข ความพึงพอใจฯลฯ กลาวโดย
สรุป คือ การที่จะดึงใครเขามามีสวนรวมในขบวนการเครือขาย จําเป็นที่จะตองคํานึงถึงผลประโยชน์ 
ที่เขาจะไดรับจากการเขารวม และในหลายกรณีอาจเป็นการพิจารณาลวงหนากอนที่เขาจะรองขอดวย
ซ้ํา แมผลประโยชน์ที่แตละคนไดรับอาจมากนอยแตกตางกัน แตทุกคนไดรับผลประโยชน์ เมื่อใด
สมาชิกไดรับประโยชน์รวม หรือเมื่อเขาคิดคํานวณแลวเขาเสียมากกวาได เขาก็จะเริ่มถอยตัวเองออก
จากเครือขายไป หรือเมื่อเขาไดรับการสนองตอบตอความตองการที่มีอยางสมบูรณ์แลว เขาก็จะ
ออกไปจากเครือขายในที่สุด ประเด็นสําคัญ อีกประการก็คือ ผลประโยชน์ที่เขาจะไดรับตองเพียงพอ
สําหรับเขาในการที่จูงใจใหเขามีสวนรวมในทางปฏิบัติจริง โดยไมไดมีสวนรวมแบบประดับที่มีเพียง
ตําแหนงหรือรายชื่อในเครือขายแตไมมีการเขารวมปฏิบัติจริงในเครือขาย 



๕๐ 
 

 

๔) การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยางกวางขวาง การมีสวนรวมของสมาชิกในเครือขาย 
นับเป็นกระบวนการที่สําคัญ มากในการพัฒนาความเขมแข็งของเครือขาย เพราะกระบวนการมีสวน
รวมทุกฝุายในเครือขาย ยอมเป็นเงื่อนไขที่ทําใหเกิดการรวมรับรูรวมคิด รวมตัดสินใจและรวมลงมือ
กระทําอยางเขมแข็ง ดังนั้นสถานะของสมาชิกในเครือขายจึงควรเป็นไปในลักษณะของความเทาเทียม
กัน ในฐานะของ “หุนสวน” ของเครือขาย ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบที่เทาเทียมกัน แทน
ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง หมายความวาหากการรวมตัว เป็นเครือขายเกิดขึ้นระหวางรัฐกับชุมชน
ทองถิ่นหนวยงานภาครัฐ ก็ตองวางสถานะของตนเองเทียบเทากับประชาชนในฐานะของสมาชิก
เครือขายมิใชการวางตัวเป็นเจานายเหนือประชาชนอยางไรก็ตาม แมจะยากในทางปฏิบัติในหลายๆ 
กรณีเพราะตองอาศัยการเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือขายและการสรางบริบทแวดลอม
อ่ืนๆ เขามาประกอบดวย แตก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นตองกระทําหากตองการสรางเครือขายที่เขมแข็ง 

๕) การเสริมสรางซึ่งกันและกัน (Complementary relationship) องค์ประกอบที่จะทําให
เครือขายดําเนินไปอยางตอเนื่องก็คือ การที่สมาชิกของเครือขายตางก็ตองเสริมสรางซึ่งกัน และกัน
โดยที่จุดแข็งของฝุายหนึ่งไปชวยเสริมจุดออนของอีกฝุายหนึ่ง ซึ่งจะทําใหผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
การรวมตัวเป็นเครือขายมากกวาการไมสรางเครือขายแตตางคนตางอยู ตัวอยางเชน นักวิชาการที่
เขาใจสภาพทองถิ่น เขาไปทําการวินิจฉัยรวมกับประชาชนในทองถิ่น ก็จะชวยใหเกิดการสะสมองค์
ความรูของทองถิ่นอยางเป็นระบบอันเป็นประโยชน์ตอชุมชน ในขณะที่ประชาชนในทองถิ่นก็ใหขอมูล
ละความรวมมือในการศึกษาวิจัย หรือการที่มูลนิธิขององค์กรธุรกิจชวยสนับสนุนดานเงินแกองค์กร
ประชาชน ขณะเดียวกันความสําเร็จขององค์กรประชาชนก็สรางชื่อเสียงแกองค์กรธุรกิจนั้นดวย 

๖) การพ่ึงพิงอิงรวมกัน (Interdependence) เนื่องจากธรรมชาติความจากัดของสมาชิกใน
เครือขายทั้งดานทรัพยากร ความรู เงินทุน กาลัง คน ฯลฯ สมาชิกของเครือขายจึงไมสามารถดํารงอยู
ไดอยางสมบูรณ์ดวยตัวเอง การจะทําใหเปูาหมายรวมสําเร็จไดนั้นสมาชิกตางจาเป็นตองพ่ึงพาซึ่งกัน
และกัน ระหวางสมาชิกในเครือขายเพ่ือใหเกิดการเสริมสรางซึ่งกันและกัน การจะทํา ใหสมาชิกหรือ
หุนสวนของเครือขายยึดโยงกันใหแนนหนา จาเป็นตองทําใหหุนสวนแตละคนรูสึกวา หากเอาหุนสวน
คนใดคนหนึ่งออกไปจะทํา ใหเครือขายลมลงไปได การดํารงอยูของหุนสวนแตละคนจึงจาเป็นตอการ
ดํารงอยูของเครือขาย ซึ่งการพึ่งพิงรวมกันนี้จะสงผลทําใหสมาชิกตองมีการปฏิสัมพันธ์ระหวางกันโดย
อัตโนมัติ 

๗) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) สมาชิกในเครือขายตองทํากิจกรรมรวมกัน 
เพ่ือใหเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหวางสมาชิกดวยกัน เชน มีการติดตอกัน ผานทางการเขียนหรือการ
พบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนารวมกันเป็นตน 
ซึ่งผลของการปฏิสัมพันธ์นี้ ตองกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือขายตามมาดวยปฏิสัมพันธ์ดังกลาว
จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหวางกันมิใชปฏิสัมพันธ์ฝุายเดียว ยิ่งสมาชิกมีการ
ปฏิสัมพันธ์กันมากเทาใด ก็จะยิ่งเกิดความผูกพัน ภายในระหวางกันมากขึ้นเทานั้น ซึ่งจะชวยใหเกิด
การเชื่อมโยงในระดับที่แนนแฟูนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การปฏิสัมพันธ์ยังชวยใหเกิดการเรียนรู
ระหวางกันมากขึ้นจะชวยใหเครือขายเขมแข็งยิ่งขึ้น องค์ประกอบขางตนไมเพียงจะเป็นประโยชน์ใน
การนําไปชวยจําแนกระหวางเครือขายแทกับเครือขายเทียมเทานั้น หากยังชวยแสดงใหเห็นถึงปัจจัยที่
จะมีผลตอการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายดวย 
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๓.๑.๓ การบริหารจัดการเครอืข่าย 
เครือขายเป็นองค์กรประเภทหนึ่ง เครือขายจะบรรลุเปูาหมายของการจัดตั้ง ไดตองอาศัยการ

บริหารจัดการที่ดี หากจะถามวาการบริหารจัดการที่ดีควรมีลักษณะเชนไร ซึ่งไมมีคําตอบที่สําเร็จรูป 
การบริหารจัด การเครือขาย ถือวาเป็นหัวใจที่สําคัญ ไมนอยกวากระบวนการอ่ืนๆ ของการทํางาน
ลักษณะเครือขาย โดยที่ 

โรบิน ชาร์ป๕๒
 กลาววา การบริหารเครือขายงานพัฒนาไมมีกฎเกณฑ์ที่แนนอนตายตัวไมมี

แมกระท่ัง แนวทางที่อาจจะยอมรับเอามาใชทั่วไปได เพราะวาปกติแตละเครือขายจะประดิษฐ์คิดคน
วิธีการบริหารของตนเองใหเหมาะสมกับสมาชิก และสภาพการณ์แวดลอม กระบวนการคิดคนนี้มักจะ
มีลักษณะลองผิดลองถูกแนวทางในการจัดการเครือขายมีหลักการที่สําคัญ ๒ ประการ คือ 

๑) การพิจารณาสภาพของเครือขายวาอยูในชวงใดของวงจรชีวิต 
๒) การบริหารที่สรางโดยภาครัฐและภาคเอกชน/ชุมชน มีเงื่อนไข คานิยมและวัฒนธรรมที่

ตางกันการกอรูปเครือขาย อาจเกิดไดจาก ๒ แนวทางใหญ ๆ คือ รัฐมีสวนเป็นผูริเริ่ม และเครือขายที่
ประชาชนเป็นแกนนาจัดตั้ง 

ปรีดา เรืองวิชาธร๕๓ ใหความหมาย “การบริหารองค์กร” วาหมายถึง “การจัดการปัจจัยทั้ง
ดานกําลังคน ซึ่งหมายถึง สติปัญญา จิตใจ ทักษะความสามารถดานตางๆ ของแตละคน และปัจจัย
ดานวัตถุ อุปกรณ์ รวมถึงทุนทรัพย์ในการดําเนินงาน แลวผสมผสานใหดําเนินตามยุทธศาสตร์หรือ
แผนงานที่วางไวอยางสมดุลลงตัวเพ่ือนําไปสูผลหรือเปูาหมายที่ตองการ” ดังนั้น หากนําแนวคิด
ดังกลาวไปประยุกต์ใชในการบริหารเครือขายชุมชน ยอมหมายถึง การที่องค์กรชุมชนที่รวมตัวกัน 
และทํากิจกรรมรวมกันตองมีการจัดการปัจจัยกาลังคนดวยการพัฒนาสติปัญญา ทักษะความสามารถ
ในการดําเนินงาน และพัฒนาความสัมพันธ์ภายในเครือขาย รวมทั้งการจัดการปัจจัย ดานวัตถุและทุน
ในการดําเนินงานของเครือขายดวย ซึ่งทุนในที่นี้นาจะหมายความรวมทั้งทุนทรัพย์ที่จํา เป็นทุนมนุษย์
และทุนทางสังคมดวย 

Badaracco๕๔
 เสนอวา จุดเริ่มตนในการที่จะเขาใจการบริหารจัดการเครือขายก็คือ การ

ตรวจสอบปัจจัยที่สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคตอการเกิดประสิทธิผลของเครือขายเชน การสื่อขอความ 
และการสรางความรูในการทํางานภายในองค์การ ปัจจัยเหลานี้มีความสําคัญ หรือมีน้ําหนักไมเทากัน
ในแตละสถานการณ์ขึ้นอยูกับ 

๑) ความชัดเจนในเปูาหมายของเครือขาย 
๒) แรงจูงใจที่จะสรางและแบงปันความรูในการทํางาน 
๓) การมีทรัพยากรตางๆ อยางเพียงพอรวมถึงการมีทรัพยากรที่มีคุณภาพ 
๔) การมีผูนําที่ใหความสําคัญตอความสําเร็จของเครือขาย 

                                                           
๕๒ โรบิน ชาร์ป, คู่มือเบื้องต้นการสร้างเครือข่ายงานพัฒนา, แปลโดยกวินชุติมา, (กรุงเทพมหานคร,

คณะกรรมการเผยแพรและสงเสริมงานพัฒนา, ๒๕๓๓), หนา ๑๙. 
๕๓ ปรีดา เรืองวิชาธร,งานพลังกลุม่ และความสขุ, (กรุงเทพมหานคร:เฟื่องฟูาพริ้นติ้ง,๒๕๔๗), หนา ๑๕. 
๕๔ Badaracco,Joseph L., Managing Alliances In Strategic Synergy ,pp 193-208 Edited By 

Andrew Campbell and Kathleen Sommers Luchs ,(London : ITP.1998),pp.193-184. 
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๕) การทํางานเป็นทีมและการมีความผูกพันตอความสําเร็จของเครือขายในทุกระดับของ
องค์กรที่เป็นเครือขาย 

๖) การสนับสนุนระหวางกันรวมทั้ง ความพรอมที่ลมเหลวหรือประสบความสําเร็จรวมกัน 
๗) ความไววางใจกัน 
นอกจากนี้ ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์๕๕ ไดนําเสนอแนวทางการบริหารงานเครือขายไววาตอง

ใหความสําคัญ ใน ๓ เรื่อง คือ 
๑. การจัดการใหมีการแลกเปลี่ยนระหวางสมาชิก 
๒. การจัดการใหมีการติดตอสื่อสารระหวางสมาชิก 
๓. การจัดการใหมีความสัมพันธ์ทางสังคมระหวางสมาชิกอยางไรก็ตาม การที่จะบงบอกวา

การบริหารจัด การของเครือขายใหบรรลุเปูาหมายไดนั้นจะตองพิจารณาถึงประเด็นการมีสวนรวม
อยางจริงจังขององค์กรสมาชิก ปัญหาในการทางานเครือขายเกณฑ์ที่ใชวัดประสิทธิผลของเครือขาย
เป็นตน ดังนั้นคําถามที่นาจะตองถามในการบริหารจัดการเครือขาย ไดแก 

๑) ปัญหาในการทํางานเครือขายมีอะไรบาง 
๒) เกณฑ์อะไรที่จะนําใชในการวัดประสิทธิผลของเครือขาย 
๓) จะบริหารจัดการเครือขายอยางไร บทบาทขององค์กรภาคี เครือขายควรมีอะไรบาง 
๔) มีความแตกตางกันอยางไรระหวางการบริหารเครือขายชนิดตางๆ เชน เครือขายตาม 

กิจกรรม เครือขายตามพ้ืนที่หรือเครือขายที่มีแมขาย และเครือขายที่ไมมีแมขาย 
๕) องค์ประกอบความสําเร็จในการทางานแบบเครือขาย ดังนั้น การบริหารจัดการเครือขาย 

จะตองมีความเขาใจประเด็นตางๆ ดังนี้ 
๑.ปัญหาในการท างานเครือข่าย 
ปัญหาในการทางานลักษณะเครือขายสามารถแบงเป็น ๒ ระดับไดแก 
๑) ปัญหาการดําเนินงานภายใน ความแตกตางในดานวัฒนธรรมในการทํางานระหวาง

เครือขาย ความแตกตางทั้งในดานบุคลิกภาพ ความรูความสามารถระหวางบุคคลที่มารวมเป็น
เครือขาย ปัญหาที่มักพบในการทํางานประการแรก ไดแก การแบงหนาที่ในการทํางานเครือขาย
เนื่องจากสมาชิกทุกคนมีงานประจาอยู ไมมีใครตองพ่ึงพิงเครือขายจึงทํา ใหเครือขายอาจไมมีผลใน
การเคลื่อนไหวหรือทากิจกรรมเทาที่ควร ประการที่สอง เป็นปัญหาเรื่องความสามารถในการบริหาร
จัดการเครือขายโดยเฉพาะเรื่องการประสานงาน สวนปัญหาอ่ืนๆ เชน การขาดทุนเพ่ือการดํา เนิน
กิจกรรม ไมมีทุนสนับสนุน และขาดวิธีการประเมินผลเครือขายฯลฯ 

๒) ปัญหาของเครือขายในภาพรวมปัญหาที่พบ ไดแก เครือขายมุงเนนความสําเร็จมากเกินไป
ทําใหมองขามความสําคัญของการเรียนรูและสรางประสบการณ์ในการทํางานรวมกันประการที่สอง 
เครือขายขาดความชัดเจนในกระบวนการทํางาน ขาดความสามารถในการมองสภาพการณ์ทั้งใน
ระดับลึกและระดับกวาง และขาดการทํางานอยางตอเนื่อง ประการที่สาม ขาดแนวรวมในการทํางาน 
เนื่องจากเครือขายที่จะสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ได ตองมีแนวรวมที่หลากหลายมิใชเฉพาะ

                                                           
 ๕๕ ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์, (๒๕๕๑), การบริหารงานเครือข่าย, [ออนไลน์] แหลงที่มา : http://www. 
cdd .go.th/chumchon/artical/network/netmangt.doc. 
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องค์กรประเภทเดียวกันเทานั้น แตตองมีแนวรวมในระดับกวาง เชนนักวิชาการและสื่อตางๆ  และ
ประการที่สี่เครือขายขาดผูนาที่มีความสามารถและมีวิสัยทัศน์ยิ่งไปกวานั้นปัญหาของเครือขายที่ 
Starkey พบมีหลายประการดังนี้๕๖ 

๑) เครือขายที่ไมมีทิศทางวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนยากที่จะพัฒนากิจกรรมของเครือขาย ให
ตอบสนองความตองการของสมาชิกไดอยางตอเนื่อง 

๒) เครือขายที่มีสมาชิกหลากหลายประเภทหรือมีความแตกตางมากระหวางฐานะขนาด
ความเขมแข็งและสถานภาพอ่ืนๆ ของสมาชิก หนวยงานใหญมีทรัพยากรมากและสถาบัน ที่เจาหนาที่
มีการศึกษาสูง เชื่อมั่นในตัวเองมีแนวโนม ที่จะครอบงําองค์กรที่มีขนาดเล็กกวา 

๓) การรวมศูนย์เกิดขึ้นเมื่อผูประสานงานของเครือขาย เลขานุการ คณะทํา งานและ
คณะกรรมการเริ่มควบคุมและดําเนินการเครือขายในนามของตนเองมากกวาการประสานงานและ
อํานวยความสะดวกใหกับกิจกรรมของสมาชิก การตัดสินใจถูกรวมศูนย์และการติดตอสื่อสารภายใน
เครือขายดําเนินการโดยเลขานุการ 

๔) บอยครั้งที่เครือขายประสบปัญหาเนื่องจากการขาดเงินทุนสําหรับกิจกรรมและการ
ประสานงานภายในเครือขาย โดยเฉพาะคาใชจายในการเดินทางเพ่ือใหสมาชิกมารวมในกิจกรรมของ
เครือขาย สวนเครือขายที่มีทุนก็มักเกิดความเครียดเนื่องจากปัญหาในการจัดการและจัดสรรคาใชจาย
ใหกับสมาชิกใหทั่วถึง 

๕) เนื่องจากภายในเครือขายขอมูลขาวสารจะแพรกระจายไประหวางคนหนึ่งไปใหกับคน
อ่ืนๆ ไดเสรีทาใหอาจมีการสงขาวสารขอมูลที่ไมถูกตอง เครือขายตองสรางบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยให
คนซักถาม หรือวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูลขาวสารภายในเครือขายได 

๖) เครือขายสามารถถูกกระทบจากการแขงขันของเครือขาย หรือองค์กรอ่ืนที่มีงานคาบเกี่ยว
กันซึ่งอาจนําไปสูการรวมมือกัน แตก็อาจนําไปสูการแขงขันเพ่ือใหไดรับการยอมรับการสนับสนุน
ทรัพยากรและการเพ่ิมจํานวนสมาชิกไดเชนกัน แหลงทุนสามารถใชจํานวนเครือขายที่มีใหเลือกเป็น
ขออางที่จะไมใหทุนสนับสนุนกิจกรรมของเครือขายที่คลายคลึงกัน 

๗) การแขงขันระหวางเครือขายที่มีขอบเขตการดําเนินงานเหลื่อมซอนกันอาจนําไปสูความ
รวมมือกันและการชวงชิงเพ่ือใหไดรับการยอมรับการสนับสนุน และการเขาเป็นสมาชิกไดใน
ขณะเดียวกัน ทั้งนี้พบวา การแขงขันเป็นตัวการสําคัญ ในการทําลายเครือขาย 

๘) การติดตามและประเมินผลเครือขายมีคอนขางนอย เนื่องจากธรรมชาติของเครือขายคือ
ความไมเป็นระบบ และมีโครงสรางหลวมที่มุงเนนความกาวหนาในอนาคตไมใชประสบการณ์ในอดีต 
นอกจากนี้ยังพบวาเป็นการยากที่จะนิยามตัวชี้วัดความสําเร็จของเครือขาย และคุณลักษณะของผล
และประโยชน์ของการสรางเครือขายใหมีความเท่ียง 

๙) เครือขายระดับชาติและเครือขายระหวางประเทศหลายแหงพบปัญหาอุปสรรคทาง
การเมืองทําใหมีสภาพที่ไมมั่นคงและถูกควบคุมอยางเขมงวดโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนขาวสารและ
การวิจารณ์รัฐบาล 

                                                           
๕๖

 Starkey, Paul,Networking for Development, IFRTD (The International Forum for Rural 

Transport and Development,1997),p.19. 



๕๔ 
 

 

๒. การประเมินประสิทธิผลของเครือข่าย 
ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในการประเมินประสิทธิผลของระบบใดๆ ก็คือ จะประเมินตรงจุดใด

ประเด็นใดที่ควรเป็นประเด็นหลักในการประเมิน แนวคิดหนึ่งที่นาจะใชในการประเมิน คือแนวคิด
ของ Daft๕๗

 ซึ่งใชทฤษฎีในการประเมินประสิทธิผลขององค์กรทั้ง ๔ ทฤษฎี คือ 
๑) Goal Model ประเมินประสิทธิผลขององค์กรจากระดับของการบรรลุเปูาหมาย 
๒) System-Resource Model ประเมินประสิทธิผลขององค์กรจากความสามารถในการ 

จัดหาทรัพยากรที่จําเป็น 
๓) Internal Process Model ประเมินประสิทธิผลขององค์กรจากกระบวนการในการ

ทํางาน เชน ความสัมพันธ์ระหวางผูปฏิบัติงาน การติดตอสื่อสารที่ชัดเจน และเป็นการสื่อสารแบบ
สองทางการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปใหแกฝุายที่มีขอมูลสําคัญตอการตัดสินใจในประเด็นนั้นๆ
บรรยากาศการทํางานที่เป็นมิตรและปรึกษาหารือกัน โดยสม่ําเสมอฯลฯ 

๔) Strategic Constituencies Model ประเมินประสิทธิผลจากความพอใจของผูมีสวนได
สวนเสียสําคัญ 

๓.การประสานงานของเครือข่าย 
เป็นที่ยอมรับกันวาไมมีทฤษฏีการบริหารใดที่เหมาะสมสาหรับทุกสถานการณ์เพราะวาการ

บริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ หลักการสําคัญในการบริหารคือ การเขาใจเรื่องเปูาหมายขององค์กร
โครงสราง กระบวนการทางาน รวมถึงการประสานงาน การติดตอสื่อสาร การตัดสินใจภาวะผูนํา
ความเขาใจกระบวนการการบริหาร สิ่งเหลานี้การบริหารจัดการเครือขายตองมีความเขาใจโดยเฉพาะ
ประเด็นของการประสานงาน และหลักในการทํางานเป็นเครือขาย ในประเด็นของการประสานงาน
นั้น ผูที่ทาหนาที่เชนนี้จําเป็นตองมีความเขาใจในบทบาทหนาที่และคุณสมบัติขององค์กรที่ทําหนาที่
ประสานและองค์กรเครือขายที่เป็นสมาชิกดวยบทบาทหนาที่ขององค์กรเครือขาย 

๑) รวมปรึกษาหารือและมีกิจกรรมรวมกับเครือขาย 
๒) สนับสนุนใหเกิดปฏิสัมพันธ์ระหวางองค์กรสมาชิก 
๓) มีพันธกรณีรวมกับ เครือขายพรอมที่จะสละประโยชน์บางประการเพ่ือสวนรวม 
๔) ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางที่ไดรวมกันวางไวและมีสวนรวมในกิจกรรมของเครือขาย 
๕) ใหขาวสาร ความรู ประสานงาน และประชาสัมพันธ์สรางจิตสานึกแกผูที่เก่ียวของเพ่ือให

มีแนวรวมกับ เครือขายมากยิ่งขึ้น 
๖) จัดกิจกรรมรวมกันระหวางสมาชิกเครือขาย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ์และ

ระดมสมองเพ่ือพัฒนางานของเครือขาย 
๗) ระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาภารกิจของเครือขาย 
๘) ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานและใหขอเสนอแนะตอเครือขายและกลุมที่เกี่ยวของกับ

เปูาหมายที่เครือขายกําหนดไว 
๔.บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติขององค์กรประสานงาน 
๑) แจกจายขาวสารขอมูลอยางสม่ําเสมอตอเครือขายโดยอาจทําในรูปจดหมายขาว 

                                                           
๕๗

 Daft ,Richard L., Organization Theory, (California : Free Press,1998), p.15. 



๕๕ 
 

 

๒) เผยแพรขาวสารขอมูลสูสาธารณะซึ่งอาจทําในรูปการจัดประชุมจัดกิจกรรม 
๓) เป็นผูสรรหากลุมสนใจที่อาจเขารวมกิจกรรมของเครือขายโดยชักชวนใหกลุมเหลานั้นเขา

รวมดวย 
๔) เป็นผูประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ เพ่ือที่จะสรางความสัมพันธ์ระหวางองค์กร

ภายนอกและสมาชิกเครือขาย 
๕) สนับสนุนใหเกิดปฏิสัมพันธ์ระหวางองค์กรสมาชิกเครือขาย 
๖) จัดหาทุนสําหรับเครือขายรวมทั้งชวยหาทุนทํากิจกรรมสาหรับองค์กรสมาชิก 
๗) ริเริ่มและจัดกิจกรรมหลักสําหรับเครือขายการประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตองมี

องค์ประกอบ ดังนี้ 
๑) มีการสื่อสารระบบเปิด (Open Communication) หมายถึงการสื่อสารอยางเปิดเผยเป็น

การสื่อสารแบบสองทาง ผูสามารถโตตอบกันไดอยางมีอิสระ 
๒) บรรยากาศในการทํางานเป็นแบบสมานฉันท์ (Harmony) ทํางานกันแบบพ่ีนองรูจัก

วิธีการและมารยาทในการอยูรวมกัน รูจักใหเกียรติและเคารพซึ่งกัน และกันตองมีศรัทธาและความ
เชื่อมั่นในความดีของกันและกันระดับหนึ่ง รวมทั้งตองมีกิจกรรมที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีตอกันอัน
เป็นเงื่อนไขของการสรางความสมานฉันท์ 

๓) การทํางานสอดคลองกัน (Synchronize) หมายถึง ผสมผสานกันได การทํางานจะ
สอดคลองกันไดตองมีความสมานฉันท์ขณะเดียวกันตองรูจักจุดออน จุดแข็งของตนเอง และผูที่ตน
ทํางานดวย รูจักกันนาจุดแข็งของแตละฝุายมาสรางเสริมการทางานของเครือขาย 

๔) เป็นไปตามเปูาหมาย และทันเวลา (Reaching the Goals with the Time Limitation) 
เหตุผลหนึ่งที่นําไปสูการสรางเครือขาย คือความจําเป็นดานประสิทธิภาพ เชนความรวดเร็วทันเวลา
และประหยัดคาใชจาย 

๕.วิธีการธ ารงรักษาเครือข่าย 
เครือขายจําเป็นตองมีความยั่งยืนหรือไมจุดประสงค์ของการจัดตั้ง เครือขายก็เพ่ือดํา เนิน

กิจกรรม เมื่อกิจกรรมลุลวงเครือขายก็นาจะสลายตัวไป ในทางปฏิบัติมีทั้งเครือขายที่สลายตัวไปเมื่อ
งานสําเร็จและเครือขายที่สลายตัวไปเพราะเป็นเครือขายที่ไมมีกิจกรรม จึงไมสามารถบรรลุเปูาหมาย
ที่ตั้งไวการมองความยั่งยืนของเครือขายจึงนาที่จะมองความสามารถในการขยายเครือขายเพ่ือสราง
แนวรวมในการทางานรวมทั้ง การขยายกิจกรรม ขยายพ้ืนที่การทํางานอยางไรก็ตามการธารงรักษา
เครือขาย เพ่ือใหเครือขายสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องโดยยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการรักษา
เครือขาย ไดแก 

๑) ติดตอสื่อสารกับสมาชิกอยางตอเนื่อง เชน ผานทางจดหมายขาวหรือการจัดประชุม
ประจําปีหรือจัด เวทีสัญจร เป็นตน 

๒) ใหความสําคัญกับเครือขาย 
๓) สงเสริมใหสมาชิกมีกิจกรรมเพ่ือมีปฏิสัมพันธ์กัน อยางตอเนื่อง 
๔) กระตุนใหสมาชิกตื่นตัวและสนใจในการดําเนินงานของเครือขายอยางตอเนื่อง 
๕) การเปลี่ยนแปลงผูนําอาจเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการรักษาเครือขายไว 
๖) อํานวยความสะดวกดานตาง ๆ แกสมาชิก 



๕๖ 
 

 

๗) การสรางผูนารุนใหมอยางตอเนื่อง 
๖.ประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย 
ในความเป็นจริง หนวยงานดานการพัฒนาทางสังคม ไมวา จะเป็นหนวยงานพัฒนาภาครัฐ

ตางหนวยตางทํางานกัน ไปไมเคยเกี่ยวของกับ หนวยงานที่ทํางานคลายคลึงกัน ยุงอยูกับการ
แกปัญหาวันตอวัน เพ่ือใหหนวยงานของตนอยูรอด มีการทางานซ้ําซอนในพ้ืนที่เดียวกันการทํางานใช
กรอบความคิดหรือหลักการเฉพาะที่เคยใชอยางใดอยางหนึ่งพัฒนาในสาขาแคบๆ และเป็นไปตาม
นโยบายขององค์กร เมื่อเป็นเชนนี้ ยอมตองการเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งอาจเป็นปัจจัยนํา เขา อัน
ไดแกเทคโนโลยี การฝึกอบรม แนวคิดในการวิจัย ขอเสนอโครงการหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ แมกระทั่ง
กิจกรรมการพัฒนาบุคคลหรือองค์กรก็จะใชสิ่งตางๆ ที่พอจะหาไดใกลมือและอาจมีการออกแบบใหม
หรือสรางขึ้นใหมถาจําเป็น ซึ่งตองการเวลา วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ หรือสิ่งเอ้ืออํานวยอ่ืนๆ ที่จะทํา
ใหสามารถพิจารณาไดวา จําเป็นตองใชเครื่องมือนั้นจริงๆ หรือไม มีเครื่องมืออ่ืนที่พอจะหาได และ
สามารถจะนํามาใชในทองถิ่นหนึ่งในเวลาที่กําหนดไดอยางไร เครือขายสามารถชวยแกปัญหาขางตน
ไดดวยการเปิดโอกาสใหบุคคลและองค์กรไดแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมทั้งบทเรียนและ
ประสบการณ์กับ บุคคลหรือองค์กรที่อยูนอกหนวยงานของตนและใหความรวมมือซึ่งกันและกันดังนั้น
การสรางเครือขายสามารถอํานวยประโยชน์ใหแกองค์กร/หนวยงานตางๆ ดังนี้ 

๑) เป็นเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ใหความชวยเหลือชวยแกปัญหา
ชวยสนับสนุน และเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 

๒) สรางการทํางานเป็นทีม สามารถระดมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไดอยางหลากหลาย
กอใหเกิดพหุปัญญา ทําใหงานมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จที่ดี 

๓) เป็นฐานสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาประเทศ ประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรมที่สนใจ 

๔) สามารถทําการเผยแพรและประชาสัมพันธ์งานไดอยางทั่วถึง 
๕) เป็นพลังในการตอรองเพ่ือสิ่งที่ถูกตองเกิดพลังที่เขมแข็งในการดําเนินงานผลักดันเรื่องที่

เครือขายสนใจใหประสบผลสําเร็จ 
๖) ทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๓.๑.๔ ปัจจัยความส าเร็จการด าเนินงานของเครือข่าย 

ธนา ประมุขกูล กลาววา ความสําเร็จของเครือขายจะตองประกอบดวยปัจจัยดังตอไปนี้๕๘
 

๑) ความเขาใจ เครือขายที่ตั้งขึ้น และลมไปอยางรวดเร็วในเวลาตอมา มีสาเหตุสําคัญ
ประการแรกมาจากการที่เครือขายไมสามารถสรางความเขาใจใหตรงกันไดระหวางมวลสมาชิกโดย
อาจเป็นความไมเขาใจตอวัตถุประสงค์ของเครือขาย ตั้งแตเริ่มตนหรือเป็นความไมเขาใจในบทบาท
ของสมาชิกที่ตนเองเป็นอยูนั้นวามีบทบาทอยางไร เป็นบทบาทหลักหรือบทบาทสนับสนุนดั งนั้น เมื่อ
เครือขายที่ตั้งขึ้นไดดําเนินการไปชวงระยะเวลาหนึ่ง สมาชิกที่ไมเขาใจวัตถุประสงค์ก็อาจถอนตัว
ออกไป ดวยเห็นวาเครือขายไมสามารถตอบสนองตอความตองการของตนเองหรือสําหรับสมาชิกที่ไม

                                                           
๕๘

 ธนา ประมุขกุล, เครือข่าย, วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ปีท่ี ๒๔ ฉบับท่ี ๓ 
กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๔๔. 



๕๗ 
 

 

เขาใจบทบาทของแตละสวนก็อาจเกิดเป็นความสับสนวา กิจกรรมแตละกิจกรรม ใครควรเป็นแกน
หลัก และใครควรเป็นผูสนับสนุน เชน หนวยงานภาครัฐก็ไปทาบทบาทการเป็นแกนหลัก (แทนที่จะ
เป็นบทบาทของกลุมคน ชุมชนเจาของพ้ืนที่) ในขณะที่ผูที่เป็นแกนหลักเองก็อาจจะยังเคยชินกับรูป
แบบเดิมของการเป็น “ผูรวมกิจกรรม” ที่รอคอยการนําจากภายนอก 

๒) ความเป็นประชาธิปไตย การที่สมาชิกทุกคนในเครือขายมีอิสระทางความคิดสิ่งที่ตามมาก็
คือความหลากหลายที่มีทั้งคลายคลึงกันและแตกตางกัน ของความคิดที่แสดงออกมา ดังนั้นจุดเริ่มตน
ที่จะทาใหความแตกตางเหลานี้อยูดวยกันไดอยางราบรื่นคือ การใหเกียรติ ยอมรับความคิดเห็ นของ
กันและกัน ซึ่งเทากับเป็น การเปิดโอกาสใหสมาชิกทั้งหลายไดเห็นทางเลือกอ่ืนๆ ที่นอกเหนือไปจากที่
ตนคิดเห็นตามประสบการณ์ที่จํากัด ของแตละบุคคลและเมื่อไดเกิดปฏิสัมพันธ์ทางความคิดระหวาง
กันแลวจุดเดน จุดดอยของแตละทางเลือกจะไดรับการวิเคราะห์อยางเป็นเหตุเป็นผลเพ่ือใหไดขอ สรุป
ที่เป็นผลจากการหลอมรวมของทุกความคิดมาเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดบนพ้ืนฐานการยอมรับ
ของสมาชิกโดยรวม 

๓) ความจริงใจ เนื่องจากการทํางานในเครือขาย เนน การประสานงานในแนวราบ ไมเนน
การบังคับสั่งการ ดังนั้นผูที่เป็นสมาชิกจึงตองเขา มาดวยความสมัครใจและมีความจริงใจในการทํางาน
รวมกันโดยเห็นประโยชน์รวมตามที่เครือขายกําหนดวัตถุประสงค์ไว ซึ่งบางครั้งประโยชน์รวมที่จะ
เกิดข้ึนไดนั้น อาจหมายถึงผลรวมของการเสียสละที่มาจากสมาชิกแตละสวนนั่นเอง 

๔) การจัดการ ไมวาในเครือขายใหญหรือเล็ก สมาชิกมากหรือนอย การจัดการยังคงเป็นหนึ่ง
ในปัจจัย สําคัญประการหนึ่งในความสําเร็จขององค์กรเสมอและสาหรับการจัดการเครือขายที่มี
พ้ืนฐานสมาชิกหลากหลายมารวมกัน โดยอิสระโดยไมถือการสั่งการเป็นกลไกหลักนั้นการจัดการจะมี
ความสําคัญยิ่งขึ้นไปอีก ความยืดหยุนในการจัดการใหเขากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่สําคัญ
ประการหนึ่งในการจัดการเครือขาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวการณ์ที่ เครือขายตองติดตอ
ประสานงานกับกลุมองค์กรภายนอกอ่ืนๆ ที่อยูนอกเหนือจากการจัดการของเครือขาย 

๕) การสื่อสาร การสื่อสารคือ ตัวกลางที่ทําใหเครือขายสามารถเชื่อมโยงติดตอถึงกันไดโดย
เป็นที่ทราบกัน เป็นอยางดีวาการสื่อสารที่มีประสิทธิผลไมควรจะเป็นแบบทางเดียว เพราะนั่นคือ
ระบบสั่งการ การสื่อสารที่มีประสิทธิผลในเครือขายจะตองมีลักษณะหลากหลายชองทาง เชื่อมโยง
ระหวางสมาชิกกันเองไดโดยอิสระ เพ่ือเปิดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันใหมากที่สุด
แมวาเครือขายจะมีระบบการสื่อสารหลัก ผานทางผูประสานงานอยูก็ตาม แตไมควรกาหนดเป็นระบบ
การสื่อสารที่ตายตัววาตองผานเป็นขั้นเป็นตอนตามนั้น เพราะการกําหนดเชนนี้อาจทํา ใหเครือขาย
ตองเขาไปติดอยูในระบบที่มากขั้นตอนที่สรางขึ้นมาเองอีก ทั้ง ๆ ที่เครือขายก็พยายามจะหลีกตัวเอง
ออกมาจากกรอบที่เป็นปัญหาของระบบอยูแลวนอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ทาใหเครือขายเกิดความ
เขมแข็ง ไดแก 

๑) สัมพันธภาพ ปัจจัยดานสัมพันธภาพจึงเพ่ิมความสําคัญยิ่งขึ้นตอการนาไปสูความสําเร็จ
ของการเป็นเครือขายที่เขมแข็ง ถาหากสมาชิกมีความเขาใจและจริงใจในการเขามารวมเครือขายแลว 
สิ่งที่จะไดตามมาคือ ความเชื่อม่ันวางใจในเครือขายซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานของสัมพันธภาพที่ดีในหมูสมาชิก 
การมีสัมพันธภาพที่ดีนี้ไมเฉพาะวาตองเป็นไปในลักษณะที่ใกลชิดกันเทานั้นจึงเรียกวาสัมพันธภาพที่ดี 
เพราะเครือขายที่สมาชิกอยูหางไกลกัน ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ และการสื่อสารยังไมสมบูรณ์พรอม 



๕๘ 
 

 

สมาชิกก็อาจจะไมสามารถสรางความใกลชิดสนิทสนมกันได เหมือนกับเครือขายที่สมาชิกอยูในพ้ืนที่
ใกลเคียงกัน เชน ที่อยูในตําบล หรือในจังหวัดเดียวกัน แตเครือขายที่มีขอจํากัดดังกลาวก็ยังคง
สามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีไดในลักษณะของความกลมเกลียวเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและมีความ
อะลุมอลวย ยืดหยุน ในความสัมพันธ์ของสมาชิกที่เป็นไปตามธรรมชาติของกลุมที่มีความเขาใจและ
ความจริงใจเป็นพ้ืนฐาน 

๒) ความชัดเจนของเปูาหมาย การมีเปูาหมายที่ชัดเจนของเครือขายสะทอนใหเห็นความเป็น
เอกภาพทางความคิดเห็นในเครือขายเป็นเบื้องตน กอนที่จะนาไปสูเอกภาพในการดําเนินกิจกรรมของ
เครือขาย ดังนั้นความชัดเจนของเปูาหมายซึ่งมาจากความคิดเห็นของมวลหมูสมาชิก จึงสะทอนถึง
ความเขมแข็ง ของเครือขายไปดวย นอกจากนี้การมีเปูาหมายที่เครือขายตองการบรรลุชัดเจนก็จะเป็น
เสมือนเข็มทิศนาทางใหสมาชิกในเครือขายไดเขาใจตรงกันและเดินไปในทิศทางเดียวกัน โดยไมหลงใช
เวลา และทรัพยากรกับภารกิจที่ไมสอดคลองกับเปูาหมายของเครือขาย 

๓) กระบวนการเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจ เครือขายตองมีความเป็นประชาธิปไตยซึ่งจะ
แสดงออกใหปรากฏไดอยางชัดเจนในวาระท่ีจะตองเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจหากเครือขายไดให
โอกาสในการเสนอความคิดเห็นและใหสิทธิในการตัดสินใจแกสมาชิกอยางเป็นอิสระเต็มที่แลวยอมบง
บอกถึงความเขมแข็งของการเป็นเครือขายในกระบวนการที่ตางไปจากองค์กรที่มีการฝากอํานาจสิทธิ
ขาดในการคิดและตัดสินใจไวกับบุคคลเพียงคนเดียวหรือกับกลุมบุคคลใดกลุมหนึ่งที่มิไดแสดงถึง
โอกาสและสิทธิของสมาชิกทั้งหมด ผลจากการที่สมาชิกมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและ
ตัดสินใจนี้จะยังเป็นปัจจัยใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน ของหมูสมาชิกที่จะเป็นประโยชน์อยาง
ยิ่งตอการระดมสรรพกําลัง เมื่อเครือขายมีความตองการ 

๔) ลักษณะกิจกรรมและความตอเนื่อง การจัดกิจกรรมที่ระบุวาเป็นกิจกรรมเครือขายโดยที่มี
หนวยงานเจา ภาพเป็นผูจัดใหภาคีสมาชิกไดมาพบปะกันอยูในหลายๆ เวที ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มตนของ
การสรางเครือขาย แตหลังจากนั้น เครือขายที่จะมีความเขมแข็งอยูไดดวยตนเองจะตองพยายาม
พัฒนาไปสูการคิดและดําเนินกิจกรรมดวยเครือขายเองเป็นหลัก โดยไมตองรอวาจะมีผูมาจัดการใหจึง
จะเกิดกิจกรรมของเครือขายได ซึ่งเป็นลักษณะของการพ่ึงพิงภายนอกที่ไมใชการอยูไดดวยตนเอ
นอกจากนี้ ความสม่ําเสมอตอเนื่องของกิจกรรมเป็นสิ่งที่ชวยบอกถึงความเขมแข็งของเครือขาย
เขมแข็งดวยเชนกัน 

๕) แหลงของทรัพยากร/ศักยภาพ ตราบใดที่เครือขายยังตองรอคอยผูรูและพ่ึงพิงทรัพยากร
จากภายนอก ตราบน ั้น เครือขายก็จะไมไดชื่อวาอยูไดดวยตนเอง ดังนั้น การที่เครือขายสามารถ
แสวงหาและดึงทรัพยากร/ศักยภาพที่มีอยูภายใตเครือขายมาใชไดมากเพียงไร ความเขมแข็งของ
เครือขายก็เพ่ิมมากขึ้นเทานั้น เพราะการกระทํา เชนนี้นอกจากแสดงถึงการพ่ึงพาตนเองไดแลวจะยัง
เป็นการเพ่ิมคุณคาใหกับ สิ่งที่สมาชิกเป็นและที่เครือขายมีอยูอยางแทจริง อยางไรก็ตามควรเขาใจ
ตรงกันวาการแสวงหาทรัพยากร/ศักยภาพจากภายในนี้ ไมไดหมายความวาเครือขายจะปฏิเสธการ
สนับสนุนจากภายนอกโดยสิ้นเชิง เพียงแตใหสมาชิกทุกคนตระหนักวา เครือขายตองมุงพ่ึงพาตนเอง 
กอนนึกถึงการชวยเหลือจากภายนอก 

๖) การเรียนรู และนวัตกรรม แมวาจานวนของสมาชิกในเครือขายจะทํา ใหเห็นภาพของ
ขนาดเครือขายในเชิงปริมาณ แตความเขมแข็งของเครือขายตองดูที่คุณภาพประกอบและเป็นคุณภาพ
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ที่มีความหมายมากกวาเป็นเพียงการบวกรวมเชิงปริมาณนั่น หมายถึงวาความหลากหลายที่มารวมกัน
ของสมาชิก กอใหเกิดการเรียนรูใหมสามารถนําไปสูการพัฒนา จนเกิดการสรางสรรค์ นวัตกรรม
ตามมาคุณภาพใหมที่เกิดขึ้นนี้ จึงอาจเป็นสิ่งที่เหลาสมาชิกเกิดเป็นการเรียนรูขึ้นในตนเอง อันเป็นผล
จากการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุมหรืออาจเป็นผลปรากฏรูปธรรมในกิจกรรมที่มีพัฒนาการไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งถึงการเป็นนวัตกรรมตนแบบใหกับผูอ่ืนตอไปดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง ไดแก ความ
รวมมือขององค์กรสมาชิก/สมาชิก การมีคณะกรรมการที่เต็มใจเขามาทางาน องค์กรสมาชิกมีความ
ผูกพันกัน ทํางานดวยใจ มีความเอ้ืออาทรเป็นการทํางานแบบเพ่ือนไมใชการบังคับบัญชา  

สรุปได้ว่า เครือขาย เป็นการรวมมือระหวางปัจเจกบุคคล กลุมองค์การประเภทเดียวกัน
องค์การตางประเภทกัน หรือเป็นเครือขายเชื่อมโยงระหวางกลุม ซึ่งมีหลายระดับ ตั้งแตการเชื่อมโยง
ระหวางปัจเจกตอปัจเจก การเชื่อมโยงระหวางปัจเจกกับกลุมการเชื่อมโยงระหวางกลุมตอกลุมโดย
ดําเนินงานภายใตเปูาหมาย และวิธีการทํางานรวมกันอยางเป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยนขอมูล 
ขาวสาร ความรู ประสบการณ์ระหวางกัน หรือลงมือทํากิจกรรมรวมกันมีความสัมพันธ์ระหวางกันใน
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและอ่ืนๆ โดยมีการจัดรูปแบบการจัดการใหเป็นกลไกขับเคลื่อนเชื่อมโยง
กิจกรรมรวมกัน กิจกรรมเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมกัน และเห็นความตระหนักรวมกันใน
เปูาหมายและแผนงานที่จะทํา เครือขายเป็นกระบวนการทํางานที่มีการเชื่อมโยงประสานงานระหวาง
บุคคล องค์กรหนวยงานตางๆ ที่มีฐานที่ตั้งอยูบนวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายเดียวกันและดวยปรัชญา
การอยูรวมกันโดยเห็นคุณคาของสมาชิกทุกคนทุกหนวยเสมอกัน จึงสามารถสรางปฏิสัมพันธ์ระหวาง
ภาคีสมาชิกในแนวราบที่อาศัย ความเขาใจและความจริงใจ มีความเอ้ืออาทรเป็นการทํา งานแบบ
เพ่ือนไมใชการบังคับบัญชา และปัจจัยที่ทาใหเครือขายเขมแข็งไดคือ การมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
การมีสวนรวมของสมาชิก การมีเปูาหมายการทํางานที่ชัดเจน  การมีความสัมพันธ์ที่ดีตอกัน และการ
มีทีมงานที่ด ี

 
๓.๒ การด าเนินชีวิตของเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒.๑ หลักในการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการด าเนินชีวิตนัน้ การด ารงชีวิตนบัว่าเป็นเร่ืองใหญ่ เพราะจะต้องต่อสู้ กับปัญหา
น้อยใหญ่นานปัการ ทัง้ปัญหาการครองชีวิต ปัญหาสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และปัญหาสขุภาพ
อนามยั ซึ่งแต่ละคนก็มีปัญหาท่ีแตกต่างกันไปคนละหลายปัญหา คนท่ีสามารถประกอบกิจการ
งานประสบความส าเร็จตามความปรารถนา มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ ไม่มีอารมณ์
ขุน่มวัหรือวิตกกงัวล มีอารมณ์มัน่คง มีความอดทนและมีความสามารถตอ่สู้อปุสรรคตา่งๆ ได้ เป็น
คนท่ียึดถือหลกัเหตแุละผลด้วยการยอมรับความจริงในชีวิต ท าตวัให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สงัคม เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีชีแ้นวทางการด ารงอยู่และปฏิบตัิตนของประชาชนในทุก
ระดบั รวมถึงระดบัรัฐบาลในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เป็น
แนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืนภายใต้กระแสโลกา
ภิวตัน์ และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ทุกคนในประเทศสามารถท่ีจะน าเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียง มาเป็นหลกัในการปฏิบตัิ ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ ไม่ใช่เฉพาะในหมู่คนจนหรือ
เกษตรกรเท่านัน้ โดยท่ีจะต้องเร่ิมต้นจากภายใน คือ การเกิดจิตส านึก มีความศรัทธาเช่ือมัน่เห็น
คุณค่า และน าไปปฏิบัติด้วยตนเองแล้วจึงค่อยขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และสู่
ประเทศชาติต่อไป ผู้ วิจัยได้รวบรวมหลักการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี มี
นกัวิชาการได้น าเสนอไว้มากมายมาพอเป็นแนวทางได้ดงันี ้

ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ ไดกลาวถึงการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงไววา หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวคือ หันกลับมายึดเสนทางสายกลางในการ
ดํารงชีวิตบนหลักการพ่ึงตนเอง อาจจะแยกแยะโดยยึดหลักสําคัญอยู ๕ ประการ คือ๕๙ 

๑) ดานจิตใจ ทําตนใหเป็นที่พ่ึงตนเอง มีจิตสํานึกท่ีดี สรางสรรค์ใหตนเองและชาติโดยรวม มี
จิตใจเอือ้อาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์สวนรวมเป็นที่ต้ัง 

๒) ดานสังคม แตละชุมชนจะตองใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือขายชุม 
ชนที่แข็งแรงเป็นอิสระ 

๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหใชและจัดการอยางชาญฉลาดพรอมทั้งหาทาง
เพ่ิมมูลคา โดยใหยึดอยูบนหลักการของความยั่งยืน 

๔) ดานเทคโนโลยี จากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เขามาใหม มีทั้งดี
และไมดี ตองแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบาน และเลือกใชเฉพาะที่สอดคลองกับความ
ตองการ และสภาพแวดลอม ควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง 

๕) ดานเศรษฐกิจ แตเดิมนักพัฒนามักมุงทีก่ารเพ่ิมรายได และไมมีการมุงที่การลดรายจายใน
เวลาเชนนี้จะตองปรับทิศทางใหม คือ จะตองมุงลดรายจายกอนเป็นสําคัญ และยึดหลักพออยู พอกิน 
พอใช 

ศรัทธาธิป มาประสพ ไดอธิบายถึงกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไววา กรอบ
แนวคิดมี ๓ องค์ประกอบหลัก คือ 

๑) ความพอประมาณ ประกอบไปดวย 
-การมีคุณธรรมที่ถูกตองดีงาม การรูจักตัวเอง แบงปัน ไมเอาเปรียบ คนอ่ืน ไมเอาเปรียบ

ธรรมชาติ คุณธรรมนําชีวิต นําธุรกิจการงาน ไมเอาเงินนําหนา ปัญญาตามหลัง 
-การรูจักตัวเอง รูรากเหงา ภูมิใจ เชื่อมั่น รูคุณคาที่มาของตนเอง เอกลักษณ์ ภูมิปัญญา

ทองถิน่ ภูมิใจในกําพืด ถิ่นฐานบานเกิด รากเหงาเผาพันธุ์ บรรพบุรุษ ภูมิใจ ในของกิน ของใชพ้ืนบาน 
กินอยูแบบไทยๆ วิถีไทย เขาถึงคุณคามากกวายึดติดรูปแบบ 

-มีชีวิตเรียบงาย พออยู พอกิน พอใช ไมหนาใหญ ไหลตามกระแส รูกาละและเทศะ มี
ความสุขตามอัตภาพ ขนาดปริมาณที่พอดี ไมมากเกินไป ไมใหญเกินไป ไมติดแบรนด์คิดแตสรางภาพ 
ไมไหลตามกระแสตามโฆษณา บาบริโภค 

๒) เป็นผูมีเหตุผล ประกอบดวย 

                                                           
๕๙ ปิยบุตร หลอไกรเลิศ, เศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แม็ค, ๒๕๕๐), หนา ๒๖ - ๒๘. 
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-การมีหลักวิชา กินอยูอยางมีขอมูลอยางมีคุณภาพ ตัดสินใจดวยขอมูล ความรู “รูเขา รูเรา” 
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมทําตามๆ กัน รูตัวเอง รูทองถิ่น รูศักยภาพ รู “ทุนชุมชน” รูปัญหา รู
โลกาภิวัตน์ แสวงหาความรู ศึกษาในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของตนเอง 

-การมีแผน มีแผนชีวิต ครอบครัว แผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์ แผนงานองค์กรแผน
งบประมาณครอบครัว รายรับ รายจาย หนี/สิน แผนการลงทุน แผนเศรษฐกิจพอเพียง 

-การเป็นมืออาชีพ คุณภาพ มั่น คง ยั่ง ยืน “อิทธิบาท ๔” (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) ใจรัก 
รูจริง รูรอบ รูลึก ทําดีมีคุณภาพ ดวยความสม่ําเสมอ 

๓) มีภูมิคุมกันที่ดี ประกอบดวย 
-การมีระบบชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุน มีความมั่น คงในชีวิต ลูกไดรับการเลี้ยงดูที่ดี ลูกมี

การศึกษาที่ด ี
-การมีระบบเศรษฐกิจชุมชน ทองถิ่นที่ดี ชุมชนเขมแข็ง มีระบบเศรษฐกิจชุมชนสวัสดิการ

ชุมชน เครือขายชุมชน เครือขายเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน เกษตรผสมผสานสหกรณ์ SMEs 
เนนการผลิตเพื่อบริโภคในทองถิน่ กอนพึง่ตลาดภายนอกหรือสงออก 

-มีระบบการจัดการองค์กรที๋ดี องค์กร หนวยงานรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ มีธรรมาภิบาล
บรรษัทระบบการจัดการที่ดี มีผูนําและผูตามท๋ีดี ผูนําสรางแรงบันดาลใจ ทําใหทุกคนใจดีใจกวาง ใจสู 
ใจถึง (เขาใจ - เขาถึง)๖๐ 

๓.๒.๒ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆ  
สังคมไทยจะยั่งยืนไดดวยการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง และ นําไป

ปฏิบัติไดอยางแพรหลาย และกวางขวาง นอกจากนี้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังกอใหเกิดการ พัฒนา
สังคมในหลากหลายมิติแบบบูรณาการ ไมวาจะเป็นเรื่องการพ่ึงตนเอง ความมีจริยธรรม โลกาภิวัตน์  
และการบริหารประเทศ ซึ่งลวนเกี่ยวกับการตัดสินใจในทุกระดับ ในทุกภาคสวน ชุมชน ประชาชน 
ธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ และการเมืองใหถูกทิศถูกทาง อันจะนําไปสูพัฒนาการอยางยั่งยืนในระยะ
ยาวตอไป๖๑ 

การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสารถน ามาประยกุต์ใช้ในระดบัตา่งๆ ได้ดงันี ้ 
๑) ระดบัปใจเจกบุคคล/ชุมชน ด้วยการใช้ชีวิตบนพืน้ฐานของการรู้จักตนเอง สามารถ 

พึ่งตนเองได้ และด าเนินชีวิตอย่างพอกินพอใช้ ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน ท าให้เกิดความสุขและความ
พอใจ ในการด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียง และพฒันาตนเองอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้สามารถอยู่อย่าง
พอเพียง ได้ในทกุสถานการณ์  

๒) ระดบัชุมชน ต้องอาศยัความพอเพียงในระดบัครอบครัวเป็นพืน้ฐาน แล้วสมาชิกน า 
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลในทางปฏิบตัิไปสู่ระดบัชมุชน มีการรวมกลุ่มท าประโยชนแเพ่ือ 

                                                           
๖๐ ศรัทธาธิป มาประสพ, “การจัดการขยะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๑), หนา ๑๗ - ๑๘. 
๖๑ กาญจนา บุญยัง และคณะ, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์การบริหารส่วนต าบล, (กรุงเทพมหา 

นคร : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๒), หนา ๑๔.   



๖๒ 
 

 

สว่นรวม โดยอาศยัภูมิปัญญาและความสามารถท่ีมีอยู่เป็นพืน้ฐานประกอบการด าเนินชีวิต มีการ 
ช่วยเหลือแบง่ปในกนั มีการรวมกลุ่มและสร้างเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างกนั จนน าไปสู่ความ 
เป็นอยูท่ี่พอเพียงของชมุชนโดยรวม  

๓) ระดับรัฐ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา เกิดขึ้นจากการรวมกลุมของชุมชน หลายๆ 
แหง ที่มีความพอเพียง มารวมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ์และรวมมือกันสรางเป็น เครือขาย
เชื่อมโยงระหวางชุมชน ดวยหลักการแบงปในและชวยเหลือซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นสังคม แหงความ
พอเพียง และสามารถวางนโยบายและกลยุทธแการพัฒนาใหสังคมเจริญกาวหนาไดอยาง สมดุลและ
ยั่งยืน๖๒ จากการจําแนกระดับของการประยุกต์ใชเศรษฐกิจพอเพียงสามารถแบงออกเป็น ๓ ระดับ 
คือ  

เศรษฐกิจพอเพียงระดบัท่ีหนึง่ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพืน้ฐาน ท่ีเน้นความพอเพียง ใน
ระดบับคุคลและครอบครัว คือการท่ีสมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยู่ในลกัษณะท่ีสามารถพึ่งพา 
ตนเองได้ สามารถสนองความต้องการขัน้พืน้ฐาน เช่น ความต้องการในปัจจยัส่ีของตนเองและ 
ครอบครัวได้ มีการช่วยเหลือเกือ้กลูซึ่งกนัและกนั มีความสามคัคีกลมเกลียว และมีความพอเพียง
ใน การด าเนินชีวิตด้วยการประหยดัและการลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น จนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
อยา่งมี ความสขุทัง้ทางกายและทางใจ  

เศรษฐกิจพอเพียงระดบัท่ีสอง เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ท่ีเน้นความพอเพียง 
ในระดบักลุ่มหรือองค์กร คือเม่ือบุคคล/ครอบครัว มีความพอเพียงในระดบัท่ีหนึ่งแล้วจะรวมพลงั
กัน ในรูปของกลุ่มหรือสหกรณแ เพ่ือร่วมกันด าเนินงานในด้านต่างๆ ทัง้ด้านการผลิต การตลาด 
ความ เป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ทัง้ หนว่ยงานราชการ มลูนิธิ และเอกชน  

เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สาม เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ที่เนนความพอเพียง ใน
ระดับเครือขาย คือเมื่อกลุมหรือองคแกร มีความพอเพียงในระดับที่สองแลว จะรวมมือกับหนวยงาน 
ภายนอกเพ่ือการสรางเครือขาย มีการติดตอรวมมือกับกลุมการเงินและบริษัทตางๆ ทั้งในดานการ 
ลงทุน การผลิต การตลาด การจําหนาย และการบริหารจัดการ เพื่อการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
หลากหลาย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในดานสวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนาใหได 
ประโยชน์รวมกัน 

การจําแนกเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๓ ระดับ แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาของการนําปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช โดยเริ่มจากหลักการของการพ่ึงตนเอง เปลี่ยนจากการพ่ึงพาตนเอง 
ไมไดหรือตองคอยอาศัยผูอ่ืนอยูตลอดเวลา (Dependent) เป็นการพัฒนาตนเอง ใหมีความเขมแข็ง 

                                                           
๖๒ สรรเสริญ วงศ์ชอุม, เศรษฐกิจพอเพียง : พ้ืนฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๔๔), หนา ๖.   



๖๓ 
 

 

เป็นอิสระ แลวจึงพัฒนาขึ้นเป็นการแลกเปลี่ยน การรวมกลุมชวยเหลือกัน จนนําไปสูการพ่ึงพากัน 
สงเคราะหเ์กื้อกูล รวมมือกัน และประสานกลับโลกภายนอกไดเป็นอยางดี๖๓ 

รูปแบบการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในภาคประชาชน ชมุชน 
เอกชน และภาครัฐ สรุปได้ดงันี ้ 

การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในภาคประชาชน ประยกุต์ใช้ได้ใน 
ด้านความพอประมาณ คือเน้นลงทนุตามก าลงัความสามารถ ด้านความมีเหตผุล คือรู้จกัใช้จา่ย 
ประหยดั อดออม ด้านการมีภมูิคุ้มกนั คือการสร้างวินยัทางการเงิน จดัท าบญัชีครัวเรือน ด้าน
ความรู้ นัน้ เป็นการพฒันาตนเองตลอดเวลา ส่วนด้านคณุธรรม เป็นการปฏิบตัิตนเก่ียวกบัการอยู่
ร่วมกนัทาง สงัคม โดยการเอือ้เฟือ้ ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัและค านงึถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตัง้  

การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในภาคชุมชน ชมุชนมีการประยุกต์ใช้ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างหลากหลาย โดยยึดหลังความพอประมาณซึ่งก าหนดให้การเติบโตของ
ชุมชน เกิดสมดลุ พฒันาไปสู่การพึ่งพาตนเอง ใช้ทรัพยากรและปัจจยัในท้องถ่ิน ใช้หลกัความมี
เหตุผลในการ ตดัสินใจในประเด็นการพฒันาชุมชน โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับวัฒนธรรม 
ประเพณี กฎหมาย และภูมิปัญญาท้องถ่ินผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้าง
ภูมิคุ้มกันโดยมีระบบการผลิต และการตลาดท่ีหลากหลาย มีแผนชุมชนท่ีค านึงถึงการใช้และ
อนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน เสริมสร้าง ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนให้เข้มแข็งและจัดให้มี
สวสัดกิารสงัคม การออม ประกนัสขุภาพ ขณะเดียวกนัมีการส่งเสริมแนวคิดเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน
การศกึษาทัง้ในและนอกระบบโรงเรียน จดัตัง้ เป็นศนูย์การเรียนรู้ จดัเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น
อย่างสม ่าเสมอ ควบคู้ ไปกับการเสริมสร้าง คณุธรรม ความรู้รักสามคัคีในชุมชน เน้นกิจกรรมท่ี
สง่เสริมคณุธรรม ความขยนั ซ่ือสตัย์ อดทน แบง่ปัน สร้างผู้น าความคดิท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี  

การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชในภาคเอกชน การประยุกต์ใช ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของภาคเอกชนใหความสําคัญกับการพ่ึงพาตนเอง การสรางเครือขายและ การดูแล
พนักงาน ดานความพอประมาณ เป็นการเนนการเติบโตขององคแกรอยางมีศักยภาพ ประกอบ ธุรกิจ
ที่มีความชํานาญ ดานความมีเหตุผล เป็นการลงทุนที่คํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอม ของ
ชุมชนทองถิ่น และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของพนักงาน จางพนักงานที่เป็นคนในพ้ืนที่ ขณะ
เดียวกับก็สรางภูมิคุมกันโดยใชภูมิปัญญาทองถิ่นในการสรางนวัตกรรม มีกิจกรรมการผลิตที่ 
หลากหลาย สรางเครือขายพันธมิตรพรอมๆ กับการสงเสริมความรู ขอมูลขาวสาร อบรมถายทอด
ความรูใหกับพนักงาน และยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยการดูแลสวัสดิการของพนักงาน อยูรวมกัน 
ฉันทพ่ี์นอง ซื่อสัตย์และไมเอาเปรียบพนักงานหรือลูกคา และรักษาสภาพแวดลอมของชุมชนทองถิ่น  

                                                           
๖๓ สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป , เศรษฐกิจพอเพียงกับ

การด าเนินธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน, ๒๕๕๐), หนา ๒๗.   



๖๔ 
 

 

การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในภาครัฐในด้านความพอประมาณ 
คือการเน้นการจดัท าแผนงานหรือโครงการภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่ พิจารณาจดัสรรรายจ่ายให้ 
สอดคล้องกบัรายลบัและจดัสรรงบประมาณในการบริหารทรัพยากรขององคแกรเท่าท่ีจ าเป็น ด้าน
มี ความมีเหตผุล เป็นการเน้นการใช้งบประมาณตามวตัถุประสงค์ กระบวนการคิด การตดัสินใจ 
ต้องมี ความเช่ือมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผล ด้านการมีภูมิคุ้ มกัน เป็นการจัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และมีแผนการบริหารความเส่ียง ด้านความรู้นัน้ เป็นการให้
ความส าคัญกับการถ่ายทอด ความรู้ สร่างองคแกรเรียนรู้และเช่ือมโยงตามหลักวิชาชีพและ
ค านึงถึงหลกัวิทยาศาสตร์ ส่วนด้าน คณุธรรม เป็นการจดัท าแผนงานโครงการท่ีก่อประโยชน์แก่
กลุ่มเปาูหมายอย่างทัว่ถึง มีความเท่าเทียม และเป็นธรรม ยึดมัน่ความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
มีวินยั ขยนั อดทน พากเพียรและมีคณุธรรม ความรู้ให้กบัพนกังาน และยึดหลกัคณุธรรมจริยธรรม 
โดยการดแูลสวสัดิการของพนกังาน อยู่ร่วมกนั ฉันท์พ่ีน้อง ซ่ือสตัย์และไม่เอาเปรียบพนกังานหรือ
ลกูค้า และรักษาสภาพแวดล้อมของชมุชนท้อง ถ่ิน๖๔ 

สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางที่มุงใหดํารงอยูในวิถีชีวิตที่พอดี พออยูพอกิน 
พอใช ไมใหเดือดรอนทั้งตัวเองและผูอ่ืน โดยที่จะตองสรางพ้ืนฐานแกตัวเองใหดีเสียกอน ไมมุงหวัง
ความเจริญแตเพียงอยางเดียว ตั้งอยูในทางสายกลางมีความระมัดระวังในการดําเนินชีวิต อดทน
ขยันหมั่นเพียร ประกอบอาชีพสุจริต รูจักใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน์สูงสุด รูจักการประมาณ 
ตนเองและดํารงชีวิตอยางมีเหตุผล อาศัยตนเป็นที่พ่ึงแหงตน ใหความสําคัญกับการรวมกลุมในชุมชน 
และดํารงชีวิตใหตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเมตตา ความเอ้ืออาทร และความสามัคคีของสมาชิกใน 
ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนาที่จะนําไปสูความสามารถในการพ่ึงพาตนเองใน
ระดับตาง ๆ อยางเป็นขั้นตอน โดยอาศัยความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสรางภูมิคุมกันที่ดี 
มีความรูและคุณธรรม ความเพียรและความอดทน สติปัญญา การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความ
สามัคคีรวมกลุมกันเพ่ือสรางชุมชนที่เขมแข็ง นําไปสูการพัฒนาอยางสมดุลและยั่ งยืน จนทําใหกลาว
ไดวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาสากล สามารถนําไปประยุกต์ใชไดกับทุกเพศ ทุกวัย 
และทุกศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดชี้แนะการปฏิบัติที่ประชาชน รวมถึงองค์กรทุก
ระดับ สามารถนํามาปรับใชไดอยางเป็นรูปธรรม ภายใตหลักการพ่ึงพาตนเองและ พัฒนาระดับขั้น
การปฏิบัติอยางเป็นขั้นตอน ซึ่งจําแนกได ๓ ระดับ คือระดับการพ่ึงพาตนเองได ระดับการรวมกลุม
ภายในชมชน และระดับการเชื่อมโยงเครือขายกับภายนอก โดยอาศัยความ พอประมาณ ความมี
เหตุผล มีความรู สติปัญญา การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี เป็น แนวทางปฏิบัติ 
 

                                                           
๖๔ วรวิทย์ อวิรุทธ์วรกุล, “รูปแบบการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชในภาค 

ประชาชน ชุมชน เอกชน และภาครัฐ”, วารสารเศรษฐกิจและสังคม, (ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒ เมษายน -
มิถุนายน ๒๕๕๒) : ๒๒-๓๒.   



๖๕ 
 

 

๓.๓ วิธีการเสริมสร้างความมั่นคงในการด าเนินชีวิตของเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
 ในการเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรี
สะเกษ มี ๑๐ หมูบานดวยกัน ในแตละหมูบานก็มีการเสริมสรางมั่นคงในการดําเนินชีวิตที่มีการ
พัฒนาที่ตางกันไป ทั้ง ๑๐ หมูบาน มีการดํารงชีวิตที่เหมือนกัน ทั้งดานอาชีพ การทํางาน และการ
เป็นอยูตางๆ มีการทําเกษตรอินทรีย์ การทํานํา ทําสวน ทําไร ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะ
เกษ มีชุมชนที่ตองศึกษาเพ่ือสรางเครือขายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงโดยยกตัวอยาง ๑๐ ชุมชน ไดแก 
๑.บานโนนแดง หมูที่ ๕ ตําบลคอนกาม อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ๒.บานหนองเทา หมูที่ 
๕ ตําบลตะดอบ อําเภอเมืองศรีสะเกษ ๓.บานโนนไชยงาม น้ําเกลี้ยง ๔.บานนาขนวน กันทรลักษ์ ๕.
บานธาตุทอง หมู ๘ ตําบลละลม อําเภอภูสิงห์ ๖.บานรงระ ตําบลตูม อําเภอปรางค์กู ๗.บานละทาย 
กันทรารมย์ ๘.บานหนองกอง หมู ๓ ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ๙.บานโนนดู หมูที่ ๗ ตําบลด
วนใหญ อําเภอวังหิน และ ๑๐.บานหนองคูนอย บึงบูรพ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

๓.๓.๑ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๕ ต าบลคอนกาม อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 
๑) ประวัติหมู่บ้าน 
บานโนนแดง หมูที่ ๕ จังหวัดศรีสะเกษ ประวัติความเป็นมา แตเดิมหมูบานโนนแดง (ชื่อ) ดง

แดง เพราะมีตนไมแดง อยูมากมายมากกวาตนไมชนิดอ่ืนๆ เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นจาก คุณพอทองอินทร์ 
กับคุณแมภาพ จันทะชัย และพอเว แมโสม วรพุฒ เป็นผูริเริ่มตั้งชุมชนเมื่อประมาณ ๙๘ ปี ที่ผานมา 
ตอมามีคุณพอดี จันทะชัย ลูกคุณพอทองอินทร์ จันทะชัย มาตั้งรากฐานเป็นคนแรก และตอมามีคน
อ่ืนๆ ตามมาอยูดวยจนเป็นหมูบานชื่อวาบาน ดงแดง ซึ่งเรียกตามสภาพของตนไมแดงที่ขึ้นเองตาม
ธรรมชาติภายหลัง  เปลี่ยนเป็นชื่อ บานโนนแดง โดยมี นายผัน เชื่อมบุญมา เป็นผูใหญบานคนแรก 
ผูใหญบานคนที่สอง คือ นายหนูนัด วรพุฒ ผูใหญบานคนที่ ๓ คือนายทองไถ พาหา ผูใหญบานคนที่ 
๔ คือ นายสมเกียรติ แกวภักด ีและผูใหญบานคนปัจจุบันคือ นายธนูศิลป เสาเวียง 

การปกครอง แบงเป็น ๔ คุม มีคณะกรรมการหมูบาน จํานวน ๑๑ คน มีจํานวนครัวเรือน
ทั้งสิ้น ๓๐ ครัวเรือน มีประชากร รวม ๑๓๕ คน แยกเป็นชาย ๖๕ คน หญิง ๗๐ คน   

ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ สวนใหญใชภาษาไทยอีสาน  เป็นภาษาทองถิ่น 
แหลงน้ําที่สําคัญ ไดแก   
- แมน้ํามูล 
- หวยขา   
- สระใหญ 
ประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ ตามฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ไดแก บุญบั้งไฟ ทําบุญ

มหาชาติ เขาพรรรษา ออกพรรรษา ลอยกระทง บุญสงกรานต์ บุญกฐิน ทําบุญขึ้นปีใหม งานบวช  
งานแตงงาน งานศพ ฯลฯ 

ปราชญ์ชาวบาน ไดแก 
- นายพร แกวพวง  ดานหมอนวดแผนโบราณ 
- นางฉวีวรรณ พัวกระโทก ดานนวดแผนไทย 



๖๖ 
 

 

- นายถนัด ธัญญะอุดม  ดานจักรสาน 
- นางนันทนา จันทะชัย  ดานทําแปฺบน้ํา/หัวกะโหลกดูดน้ํา 
- นางจันทร์เพ็ญ วะนัน  ดานถักเสื้อ/กระเปา/ทําพาขวัญ 
- นางธิดาพร  รมโพธิ์  ดานจัดดอกไมในงานตางๆ/ผูกผา 
- นายอุดมศักดิ์  นามวงษ์  ดานแพทย์ประจําหมูบาน/อาสาปศุสัตว์ 
- นางจันทร์  พาหา  ดานทอเสื่อ/ทอผา 
- นางบานเย็น  วงษ์มณี  ดานทอเสื่อ/ทอผา 
๒) การเพิ่มรายได้ของครัวเรือน 
- การเพ่ิมมูลคาของผลผลิต เชน จัดฝึกอบรมการแปรรูปเห็ด    
- การหาอาชีพเสริมเพ่ิมรายได รวมกลุมอาชีพ เชน กลุมทําขนม การทอผา กลุมจักสาน๖๕ 
๓) 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 รวมแกไขปัญหาในกลุม
ตางๆ 

๓.มีการใชอุปกรณ์ เครื่องมือในการประกอบ อาชีพ ที่เหมาะสม ทาใหเกิดความคุมคาและ
ประหยัด มีกลุมปุยชีวภาพ จาหนายปุยใหสมาชิกไดใชปุยชีวภาพในการเพาะปลูกและไดผลผลิตคุมคา
การปลูกผักปลอดสารพิษ 

สรุปได้ว่า บานโนนแดง หมูที่ ๕ ตําบลคอนกาม อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ 
ชาวบานมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการเพ่ิมมูลคาของผลผลิต เชน จัดฝึกอบรมการแปรรูป
เห็ด และมีการหาอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดทีหลากหลาย รวมกลุมอาชีพ เชน ทําสวน คาขาย ทําไร 
รับจาง กลุมทําขนม การทอผา กลุมจักสาน ดังแผนภาพตอไปนี้ 

 
 
 

 
 
 

 

                                                           
๖๕ แผนพัฒนาสามปี,[ออนไลน์], แหลงที่มา : konkam.localgov59.in.th/wp-content/uploads 

/2016/08/แผนสามปี-60-62.doc, [๕ เมษายน ๒๕๖๐]. 

บานโนนแดง 

ดานเศรษฐกิจ การเพ่ิมรายไดของครัวเรือน 

อาชีพเสริมเพ่ิมรายได 

เพ่ิมมูลคาของผลผลิต 

ทําสวน 
คาขาย ทําไร 

รับจาง 
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ภาพแสดงท่ี ๓.๓.๑ แสดงกิจกรรมบานโนนแดง 
๓.๓.๒ บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๕ ต าบลตะดอบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
๑) ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
บานหนองเทา หมูที่ ๕ ตําบลตะดอบ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แตเดิมมีคน

กลุมหนึ่งที่เคยอาศัยอยูแถวยางชุมนอย ทํามาหากินอยูเขตลําน้ํามูลในฤดูการทํานาน้ําจะทวมทุกปี ก็
เลยพากันอพยพยายที่ทํามาหากินใหม เลยมาถึงที่ ที่เป็นที่ดอนน้ําทวมไมถึง เลยตั้งถิ่นฐานที่เป็นที่อยู
ปัจจุบันมีชื่อวาบานหนองเทา เหตุที่ชื่อวาบานหนองเทาเพราะตั้งหมูบานใกลหนองน้ําที่มีสาหราย 
(เทา) ก็เลยตั้งชื่อวาบานหนองเทาแตนั้นมา ชาวบานหนองเทามีอาชีพเกษตรกรรมเชนเดียวกับ
หมูบานอื่นๆชาวบานหนองเทากลุมนี้มีไรนาเป็นสวนมากอยูทางทิศตะวันออกของบานหนองเทา และ
มีคนอีกกลุมหนึ่งไดอพยพ จากหมูบานไปปลูกกระทอมอยูไรนาตอมาไดกลายเป็นหมูบานคอนอย ซึ้ง
เป็นสวนหนึ่งของบานหนองเทา ชื่อคุมคอนอย เพราะข้ึนตอบานหนองเทาหมูที่ ๕ เชนเดียวกัน  

๒) จ านวนประชากร  
บานหนองเทา หมูที่  ๕ ตําบลตะดอบ อําเภอเมืองศรีสะเกษ มีจํานวนทั้งหมด ๑๔๒ 

ครัวเรือน ชาย ๑๙๑ คน หญิง ๒๐๘ คน รวมทั้งหมด ๓๙๙ คน๖๖ 
๓) การประกอบอาชีพ  
บานหนองเทานั้น การประกอบอาชีพทํานาและปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และรับจางทั่วไป 

 ๔) วิถีชีวิตแบบพอเพียง 
บานหนองเทาไดมีการปลูกพืชผักสวนครัวยอยางเชน ผักชี ผักกาด ถัวฝักยาว และพืชผักสวน

ครัวอ่ืนๆ เพ่ือปลูกไวกินเองและเหลือก็ขาย และมีการผลิตกระถางจากยางลอรถยนต์ไวจําหนายและ
เอาไวใชเอง ใชเพ่ือการปลูกผักสวนครัวสําหรับคนที่ไมมีพ้ืนที่สําหรับปลูกผัก อยางเชนปลูกไวในบาน
หรือหนาบาน และยังสามารถเอาไวใชเพาะพันธุ์พืช 

เลี้ยงกบคอนโดสรางรายไดเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรบานหนองเทา 
ตําบลตะดอบ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ไดนําขวดนาพลาสติกมาเพาะเลี้ยงกบเป็นรายไดเสริม 
สรางรายไดใหกับครอบครัว โดยนําขวดพลาสติกที่เตรียมไวทําความสะอาดเจาะรูบริเวณดานบนของ
ขวด เพ่ือเป็นที่หายใจและใหอาหารนําลูกกบอายุแรกเกิดใสลงในขวดพลาสติกที่เตรียมไว เติมนาพอ
ทวมหลังกบปิดผาใหสนิทจากนั้นนําไปวางในชั้นวาง โดยวางขวดพลาสติกไวในที่รมใหอาหารวันละ ๒ 
ครั้ง ครั้งละ ๓-๕ เมด็ เชาและเย็นพรอมกับเปลี่ยนน้ําวันละ ๑ ครั้ง คือกอนใหอาหารตอนเย็น 

สรุปได้ว่า บานหนองเทา หมูที่ ๕ ตําบลตะดอบ อําเภอเมืองศรีสะเกษ ชาวบานไดมีการ
ประกอบอาชีพทํานาและปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และรับจางทั่วไป ปลูกพืชผักสวนครัวเชน ผักชี 
ผักกาด ถัวฝักยาว และพืชผักสวนครัวอ่ืนๆ เลี้ยงกบคอนโดเพ่ือเสริมสรางรายไดตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังแผนภาพตอไปนี้ 

 
                                                           

๖๖ นายอมสิทธิ์ สุขสง, ประวัติบ้านหนองเทา, [ออนไลน์], แหลงที่มา : http://nongthao1.blogspot. 
com/p/blog-page_94.html, [๕ เมษายน ๒๕๖๐]. 



๖๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพแสดงท่ี ๓.๓.๒ แสดงกิจกรรมบานหนองเทา 
 
๓.๓.๓ บ้านโนนไชยงาม น้ าเกลี้ยง  
๑) ประวัติของหมู่บ้าน 

 บานโนนไชยงาม หมูที่ ๑๑ เป็นหมูบานที่แยกออกมาจากบานโนนงาม เมื่อปี พ.ศ ๒๕๓๓ 
โดยมีนายสุณีย์ บุญเหลือง เป็นผูใหญบานคนแรก และตอมาก็ไดมีผูใหญบานคนที่ ๒ คือนายบุญหนา 
บัวศรี ปกครองมาจนถึงปัจจุบัน ประวัติในการตั้งชื่อหมูบาน โดยยึดเอาตนไทร ที่หนาสถานีอนามัย
หลังเกา เป็นชื่อหมูบานและไดตั้งชื่อวาเป็น บานโนนไชยงาม อยูหางจากอําเภอน้ําเกลี้ยงระยะทาง ๓ 
กม. หางจากจังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๔๑ กม. ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ พ้ืนที่สวนใหญ
เป็นที่ราบลุม ตามริมลําน้ําหวยระวี 

ดานทิศตะวันตกของหมูบาน มีฝายหวยระวีกั้นจํานวน ๑ ฝาย ดานทิศตะวันออกเป็นที่ราบ
ทุงนา ใชทํานาและทําไร มี ๓ ฤดู มีครัวเรือนทั้งหมด ๘๑ ครัวเรือน และจํานวนประชากรที่อาศัยอยู
จริง จํานวน ๓๓๐ คน แยกเป็น ชาย ๑๗๐ คน หญิง ๑๖๐ คน (จากขอมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๘) 
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนา พุทธ สวนใหญใชภาษา ไทยอีสาน เป็นภาษาทองถิ่นมีประเพณีที่สืบ
ทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษตามฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ไดแก บุญบั้งไฟ ทําบุญมหาชาติ เขาพรรษาออก
พรรษา ลอยกระทง บุญสงกรานต์ บุญกฐิน ทําบุญข้ึนปีใหม ฯลฯ 

สังคมวัฒนธรรม มีลักษณะเหมือนชุมชนของคนเชื้อชาติลาวทั่วไป ผลิตภัณฑ์ชุมชนไดแก จัก
สาน พืชผลทางการเกษตร เชน แตงโม, พริก, ขาวโพด,มะเขือเทศ, ยางพารา, เพาะเห็ด, ยางพารา 
อาชีพหลักคือ อาชีพทํานา จํานวน ๗๙ ครัวเรือน อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง ไดแก อาชีพทําสวน
จํานวน ๕๐ ครัวเรือน อาชีพคาขาย จํานวน ๔ ครัวเรือน และ อาชีพรับจาง จํานวน ๗ ครัวเรือน๖๗ 

๒) การประกอบอาชีพของคนในชุมชน  

                                                           
๖๗สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอน้ําเกลี้ยง, หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ, [ออนไลน์], แหลงที่มา : 

https://drive.google.com/file/d/0BwWcduoEBSHMdHp1eWJmbHBkMm8/view,[๕ เมษายน ๒๕๖๐]. 

บานบานหนองเทา 

อาชีพ 

อาชีพทํานา ปลูกพืช 
เลี้ยงสัตว์ และ รับจางทั่วไป 

วิถีชีวิตแบบพอเพียง 

ปลูกพืชผักสวนครัว ผักชี ผักกาด ถัวฝักยาว 
 

เลี้ยงกบคอนโดสรางรายไดเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

https://drive.google.com/file/d/0BwWcduoEBSHMdHp1eWJmbHBkMm8/view


๖๙ 
 

 

ชาวชุมชมโนนไชยงามนั้น สวนใหญประกอบอาชีพทํานา เป็นอาชีพหลัก ซึ่งนอกจากนั้นยังมี
อาชีพเสริมอีกดวย คือ การทําสวน คาขาย และรับจาง  

๓) ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
บานโนนไชยงาม มีผลิตภัณฑ์ประจําชุมชนที่หลากหลาย ซึ่งไดแก จักสาน พืชผลทาง

การเกษตร เชน แตงโม, พริก, ขาวโพด, มะเขือเทศ, ยางพารา, เพาะเห็ด, รวมไปถึงประเภทอาหาร 
คือ ไขนกกระทา, กบ และปลาดุก เป็นตน 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
๑) ชุมชนมีการจัดระเบียบ ปรับภูมิทัศน์ภายในชุมชน ทุกวันที่ ๕ ของเดือน และมีแผนที่จะ

ประกวดคุมภายในหมูบาน  
๒) คนในชุมชนใชปุยอินทรีย์/ปุยคอก ทุกครัวเรือน  
๓) ชุมชนมีการจัดระเบียบของชุมชน/รักษาความสะอาด/อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เชน 

การปรับปรุงสภาพแวดลอมชุมชน อยางสม่ําเสมอ มากกวา ๑๒ ครั้ง มีการจัดปูายคาขวัญ ที่ทาการ
คุมมีขอมูลปลูกไมดอกไมประดับ ปลอยปลา-ปลอยกุง ในแหลงน้ําสาธารณะ (ลําหวยระวี) ทุกปี มีการ
ปลูกไมยืนตน  

๔) มีกิจกรรมสงเสริมเพ่ือลดการใชพลังงาน เชน  
    ๔.๑ การใชหลอดไฟฟูาแบบประหยัด  
    ๔.๒ รณรงค์การใชจักรยานแทนการใชรถยนต์-รถจักรยานยนต์  
    ๔.๓ การผลิตเตาชีวะมวลไวใชเองในครัวเรือนและผลิตไวจําหนาย  
    ๕) มีกิจกรรมการใชประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดรายได 

ไดแก  
    ๕.๑ การปลูกไมยืนตนตามลําหวยระวี  
    ๕.๒ การปลอยพันธุ์ปลา-กุง ตามลําหวยระวี เป็นประจําทุกปี  
    ๕.๓ การผลิตน้ําหมักชีวภาพ๖๘ 
สรุปได้ว่า บานโนนไชยงาม อําเภอน้ําเกลี้ยง ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพทํานา เป็น

อาชีพหลัก ซึ่งนอกจากนั้นยังมีอาชีพเสริมอีกดวย คือ การทําสวน คาขาย และรับจาง ยังมีผลิตภัณฑ์
ประจําชุมชนที่หลากหลาย ซึ่งไดแก จักสาน พืชผลทางการเกษตร เชน แตงโม , พริก, ขาวโพด, 
มะเขือเทศ, ยางพารา, เพาะเห็ด, รวมไปถึงประเภทอาหาร คือ ไขนกกระทา, กบ และปลาดุก เป็นตน 
ดังแผนภาพตอไปนี้ 

 
 
 
 
 

                                                           
๖๘ สานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอนํ้าเกลี้ยง, สรุปผลการด าเนินงาน หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียงต้นแบบ 

บ้านโนนไชยงาม หมู่ที่ ๑๑ ต าบลรุ่งระวี อ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ, ม.ป.พ. : ม.ป.ท. 

บานโนนไชยงาม 

อาชีพของคนในชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ทํานา การทําสวน 
คาขาย และรับจาง  

 

จักสาน พืชผลทางการเกษตร 
เชน แตงโม, พริก, ขาวโพด, 

มะเขือเทศ, ยางพารา, เพาะเห็ด, 
รวมไปถึงประเภทอาหาร คือ ไข

นกกระทา, กบ และปลาดุก 



๗๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงท่ี ๓.๓.๓ แสดงกิจกรรมบานโนนไชยงาม 

 
๓.๓.๔ บ้านนาขนวน กันทรลักษ์ 
๑) ประวัติของหมู่บ้าน 
กรมการพัฒนาชุมชน ไดกําหนดกิจกรรมยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมี

เปูาหมาย “ชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง” โดยการสงเสริมและพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง และไดยกระดับการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ภายใตโครงการรักษาและ
พัฒนาคุณภาพความเป็นหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเพ่ือขยายผล โดยกําหนดใหหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพใน ๓ มิติ คือ มิติความมั่นคง มิติดานเศรษฐกิจ และมิติดานสังคม ดวย
ความรูที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในชุมชน นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บานนาขนวน หมูที่ ๕ ตําบลขนุน อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหมูบานขนาด
กลาง มีครัวเรือน ๑๕๕ ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น ๙๐๕ คน แยกเป็น ชาย ๕๐๑ คน หญิง ๔๐๔ คน 
(จปฐ.ปี ๒๕๕๕) ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คือ การทํานา ยางพารา, 
และทําสวนผัก (ปลูกพริก,มะเขือ) บานนาขนวน เป็นหมูบานแหงการทอผาไหม ชาวบานมีการ
รวมกลุมทอผาไหม และมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมภายในหมูบาน ไดสงผลิตภัณฑ์ผาไหมเขาคัดสรร
เป็นสินคา OTOP ระดับ ๔ ดาว มีนายปรีชา พิมพันธ์ เป็นผูใหญบาน โดยดารงตําแหนงมาตั้งแตปี 
๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นหมูบานที่มีวัฒนธรรมของหมูบานที่มีการสืบทอดกันมาอยางยาวนาน และ
ยังสามารถรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีของหมูบานไวไดอยางเหนียวแนน เชน ประเพณีสงกรานต์ 
บุญแซโดนตาล การเซนไหวผีปูุยาตายาย/บรรพบุรุษ การเคารพญาติผูใหญ 

บานนาขนวน เป็นหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบที่ไดรับงบประมาณจากกรมการพัฒนา
ชุมชน ตั้งแตปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และเป็นหมูบานชนะเลิศการประกวดตามโครงการเชิดชูเกียรติผูนาชุมชน 
ระดับจังหวัด ปัจจุบันบานนาขนวน ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และจากผลการประเมินหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ประเมิน ๖๒ และตัวชี้วัดกระทรวงมหาดไทย ๒๓ ตัวชี้วัด ปี ๒๕๕๔ 
บานนาขนวน จัดเป็น หมูบานระดับ อยูดี กินดี โดยผานเกณฑ์ ๒๒ ตัวชี้วัด ไมผาน ๑ ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ มีการคนหาและใชภูมิปัญญาทองถิ่นในการสรางคุณคา และไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ ตามกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี ๒๕๕๕ จํานวนเงิน ๒๖,๗๕๐ 
บาท โดยแบงตามกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการเรียนรูตนเองและกําหนดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 



๗๑ 
 

 

๕,๔๐๐ บาท, กิจกรรมสาธิตการดํารงชีวิตแบบพอเพียง ๑๖,๐๕๐ บาท, และกิจกรรมการจัดการ
ความรู ๕,๓๐๐ บาท และเพ่ือสงเสริมการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาหมูบานใหมี
ระบบการบริหารจัดการชุมชน 

ซึ่งเมื่อผานกระบวนการพัฒนาตามแนวทางการดําเนินงานโครงการรักษาและพัฒนาคุณภาพ
ความเป็นหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเพ่ือขยายผล ในปี ๒๕๕๕ มีการประเมินผลการพัฒนา
ดวยตัวชี้วัด ๔ ดาน ๒๓ ตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย จัดระดับเป็น “หมูบานอยูดี กินดี” โดยผาน
ตัวชี้วัด ๒๒ ตัวชี้วัด ไมผาน ๑ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๕ มีการคนหาและใชภูมิปัญญาทองถิ่นในการ
สรางคุณคา และเมื่อประเมินความสุขมวลรวมครั้งที่ ๒ พบวามีความสุขเพ่ิมขึ้น จากเดิมที่ประเมิน
ความสุขกอนดําเนินโครงการฯ ปรอทความสุขมีคะแนน ๙๘.๐๒ คะแนน และประเมินปรอทความสุข 
ครั้งที่สองมีคะแนน ๙๘.๘๘ คะแนน๖๙ 

 
 
๒) การผลิตและจ าหน่าย  
๑) การผลิต บานนาขนวน มีการทํานาเป็นอาชีพหลัก และมีการทําสวนยางพารา รวมถึงการ

ปลูกผักสวนครัวเพ่ือบริโภคและขาย มีการเพาะเห็ดนางฟูาและเห็ดนางรม การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา 
เพ่ือบริโภคและจาหนายในชุมชนเองและเป็นหมูบานแหงการทอผาไหม ชาวบานมีการรวมกลุมทอผา
ไหม และมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมภายในหมูบาน ไดสงผลิตภัณฑ์ผาไหมเขาคัดสรรเป็นสินคา OTOP 
ระดับ ๔ ดาว บานนาขนวน มีกองทุนปุย ที่ผลิตปุยอินทรีย์ชีวภาพ เพ่ือใหสมาชิกไดนําไปใชในการทํา
การเกษตร และยังไดจําหนายปุยดังกลาวใหกับชุมชนขางเคียงและผูที่สนใจทั่วไปดวย กองทุนปุยบาน
นาขนวน มีสถานที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการอัดเม็ดปุย เป็นของตัวเองโดยไดรับงบสนับสนุนจาก
หนวยงานราชการ 

๒) การจําหนาย ผลผลิตของบานนําขนวนทั้งหมดที่เป็นสินคาการเกษตรจะจําหนายทั้งภาย 
ในและตลาดภายนอกชุมชน และพอคาเขามารับซื้อถึงพ้ืนที่ ทําใหไมมีปัญหาในเรื่องของตลาด ในสวน
ของผลิตภัณฑ์ผาไหม จะนําสินคาไปแสดงในงาน OTOP ตางๆ และจะมีลูกคาสั่งจองเป็นรายๆไป แต
จะมีปัญหาในเรื่องของการไมสามารถกําหนดราคาผลผลิตได ทําใหไดราคาไมเป็นธรรม อีกทั้งผลผลิต
จะมีมากเป็นบางเวลาทําใหราคาตกต่ํา ยังไมมีการรวมกลุมเพ่ือบริหารจัดการผลผลิตและมีระบบการ
จัดการทางการตลาดของสินคาในชุมชน 

 
 
 
 

 

                                                           
๖๙ ชัชวาลย์  จู ม า ,  หมู่ บ้ าน เศรษฐกิจพอเ พียง ต้นแบบ ,  [ ออนไลน์ ] , แหล งที่ ม า  : 

http://kantharalak.cdd. go.th/wp-content/uploads/2013/05/ถอดบทเรียนบานนาขนวน.pdf, [๕ เมษายน 
๒๕๖๐]. 

บานนาขนวน 

การผลิต การจําหนาย สินคา OTOP 

จําหนายสินคาทั้งภายในและภายนอกตลาดชุมชน ผาไหม 



๗๒ 
 

 

ภาพแสดงท่ี ๓.๑.๔ บานนาขนวน 
 

สรุปได้ว่า บานนาขนวน กันทรลักษ์  ชาวบานมีการทํานาเป็นอาชีพหลัก และมีการทําสวน
ยางพารา รวมถึงการปลูกผักสวนครัวเพ่ือบริโภคและขาย มีการเพาะเห็ดนางฟูาและเห็ดนางรม การ
เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เพ่ือบริโภคและจําหนายในชุมชนเองและเป็นหมูบานแหงการทอผาไหม และใน
ดานการเกษตร 

๓.๓.๕ บ้านธาตุทอง หมู่ ๘ ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์  
บานธาตุทอง หมู ๘ ตําบลละลม อําเภอภูสิงห์ มีศูนย์เรียนรูชุมชนเขมแข็ง มีการปลุกหมอน

เลี้ยงไหม มีสวนปุาครัวชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP เดน มีโรงสีชุมชน เป็นหมูบานกองทุนแม และปลูก
ผักสวนครัวทุกครัวเรือน ผูนําชุมชนที่เป็นวิทยากรได ๕ คน ตอนรับคณะศึกษาดูงานได ๑๕๐ คน/วัน 
จัดอาหารและเครื่องดื่มได  

๑) ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
บานธาตุทอง เดิมคือบานธาตุ หมูที่ ๓ ตําบลละลม อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในชวงปี 

พ.ศ. ๒๕๒๙ หมูบานแหงนี้ ไดมีราษฎรชาวอําเภอทาตูม อําเภอปราสาท อําเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร์ และอําเภอปรางค์กู จังหวัดศรีสะเกษ ไดอพยพยายครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานทํามาหากิน 
จํานวน ๗๑ ครัวเรือน ตอมาเมื่อมีจํานวนครัวเรือนและประชากรเพ่ิมขึ้น ปี ๒๕๓๐ นายเภา บัวทอง 
และคณะครัวเรือนที่อพยพมาดวยกัน ไดปรึกษาหารือกับ นายทอง พงษ์ชาติ ผูใหญบานธาตุ ในสมัย
นั้น เพ่ือทําการประชาคมแยกหมูบาน ผลการประชาคมไดมีมติแยกหมูบาน และผานการพิจารณา
จากทางการใหแยกหมูบาน เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๓๑ โดยตั้งชื่อหมูบานวา "บานธาตุทอง" ตามชื่อ
เดิมของหมูบานและชื่อผูใหญบานในสมัยนั้น ปัจจุบันมี นายทวิด มลิพันธ์ ดํารงตําแหนงผูใหญบาน 

๒) ลักษณะด้านภูมิประเทศ  
บานธาตุทอง ตั้งอยูจังหวัดศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง หรือที่เรียกวา อีสาน

ใต ลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุม สภาพภูมิอากาศ มี ๓ ฤดูกาล คือ ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูหนาว
จํานวนครัวเรือน ๑๔๗ ครัวเรือน จํานวนประชากรทั้งหมด ๕๙๕ คน แบงเป็น ชาย ๒๙๓ คน และ
หญิง ๓๐๒ คน อาชีพหลัก คือ ทํานา อาชีพเสริม คือ ทําไร ทําสวน ปลูกมันสําปะหลัง คาขาย และ
รับจาง รายไดเฉลี่ยของประชากร ๕๒,๐๘๔ บาท/คน/ปี (ขอมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน ปี ๒๕๕๘) 
ผูมีความรู/ภูมิปัญญาทองถิ่นดานตางๆ ในชุมชน 

๑. นายสวัน จันประโคน ปราชญ์ดานการจักสาน 
๒. นายเอ็น บุญทอง ปราชญ์ดานยาสมุนไพรแผนโบราณ 
ขอมูลสภาพทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และบริการข้ันพื้นฐานของชุมชน 
๑. โรงเรียน จํานวน ๑ แหง 
๒. วัด จํานวน ๑ แหง 
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๑ แหง 
ประเพณีที่สําคัญของชุมชน ไดแก ประเพณีแซนโฎนตา ประเพณีกอเจดีย์ขาวเปลือก 

ประเพณีเขาพรรษา ประเพณีออกพรรษา ประเพณีฮาวปลึงจองได  
ขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 



๗๓ 
 

 

๓) การมีไฟฟ้าใช้ของครัวเรือน 
มีไฟฟูาใช จํานวน ๑๔๗ ครัวเรือน 
ไมมีไฟฟูาใช จํานวน - ครัวเรือน 
โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน ๑ แหง 
แหลงน้ําสาธารณะ จํานวน ๒ แหง 
แหลงน้ําตามธรรมชาติ จํานวน ๒ แหง 
แหลงน้ําที่สรางขึ้น จํานวน ๓ แหง 
บอบาดาล จํานวน ๒ แหง 
บอน้ําตื้น จํานวน ๓ แหง 
ถังเก็บน้ําฝน (คลส.) จํานวน ๑ แหง ๗๐ 

  
 ๔) ด้านการเกษตร 
 ชาวบานในชุมชนบานธาตุทองนั้นไดมีการทําไรนา ทําสวนมีการปลูกพืชผักสวน
ครัวไวกินเอง และมีการทําสวนมะนาว สวนมะละกอ สวนผักชะอม มีการเพาะเห็ด และ
พืชผักสวนครัวอื่นๆ สวนผลิตภัณฑ์ก็มีผาไหม กระเปาถักจากฝีมือของกลุมแมบานเป็นตน 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพแสดงท่ี ๓.๑.๕ บานธาตุทอง 

สรุปได้ว่า บานธาตุทอง หมู ๘ ตําบลละลม อําเภอภูสิงห์ มีศูนย์เรียนรูชุมชนเขมแข็ง มีการ
ปลุกหมอนเลี้ยงไหม มีสวนปุาครัวชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP เดน มีผลิตภัณฑ์ก็มีผาไหม กระเปาถัก
จากฝีมือของกลุมแมบานมีโรงสีชุมชน เป็นหมูบานกองทุนแม และปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน 

๓.๒.๖ บ้านรงระ ต าบลตูม อ าเภอปรางค์กู่  
๑) ประวัติของหมู่บ้าน 
บานรงระตั้งในที่ราบสูง ผูกอตั้งหมูบาน ชื่อนายกอน นาคนวล ในปี พ.ศ ๒๔๕๐ เรียกขานวา

บานรงระ ซึ่งเรียกชื่อตามอุปกรณ์วิดน้ําชนิดหนึ่ง ที่ชาวบานประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือเป็นอุปกรณ์จับปลา

                                                           
๗๐ทวิด มลิพันธ์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ, [ออนไลน์], แหลงที่มา : https://www.google 

.com/maps/d/viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=14.597870212297503
%2C103.72066857607422&z=11, [๕ เมษายน ๒๕๖๐]. 

บานธาตุทอง 

อาชีพ การเกษตร 
 

ทําสวนมะนาว สวนมะละกอ สวนผักชะอม 
มีการเพาะเห็ด และพืชผักสวนครัว 

การทําไรนา ทําสวน 



๗๔ 
 

 

บริเวณหนองน้ํา ใกลหมูบาน เรียกเป็นภาษาสวยวา “ หรงหระ” ตามภาษาถิ่น ตอมาตั้งชื่อกับทาง
ราชการวา บานรงระ ชาวบานรงระเป็นชาวบานที่อพยพโยกยายมาจากหมูบานขี้นาค เนื่องจาก
ปัญหาในการทําอยูทํากิน เริ่มฝืดเคือง เนื่องจากบานเกามีประชากรเพ่ิมขึ้น โดยเริ่มแรกโยกยายมา
บุกเบิกแผนดินใหมจํานวน ๗ ครัวเรือน ประกอบดวย โดยการนําของนายกอน นาคนวล 

โดยเริ่มแรก ชาวบานประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการทําอยู ทํา
กินโดยมีวิถีชีวิตผูกพันกับ ปุา ซึ่งเป็นบริเวณสําคัญ เป็นแหลงอาหารของชุมชนทั้งชุมชน 
อาชีพที่สําคัญของหมูบานรงระในอดีต 

๑. ทํานา 
๒. ปลูกพืช เชน ขาวโพด, ออย, ถัว่ฝักยาว 
๓. งานหัตถกรรมเครื่องจักสาน ใชในครัวเรือน เหลือใชก็ขายภายในชุมชน 
๔. ทอผาจากผลิตผลทางธรรมชาติ เชน เสื่อ กก ผาไหม เป็นตน 
๒) ด้านลักษณะโครงสร้างประชากร 
หมูบานรงระ เป็นหมูบานขนาดเล็ก มีจํานวน ๘๔ หลังคาเรือน มีประชากร ทั้งหมด ๓๓๕ 

คน ชาย ๑๔๑ คน หญิง ๑๙๔ คน ดังตารางดังตอไปนี้ลักษณะประชากร / แบงตามชวงอายและเพศ 
 
 
๓) ลักษณะประชากร 

จํานวนประชากร ๓๓๕ คน  เพศ ชาย ๑๔๑ หญิง ๑๙๔๗๑ 
๔) ด้านทรัพยากรในชุมชน 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญอันเป็นบริเวณท่ีใชประโยชน์รวมกันของชุมชนมีดังตอไปนี้ 
๑.ปุาทําเลี้ยงสัตว์ สาธารณประโยชน์ ตั้งอยูบริเวณดานทิศใตของหมูบาน  ซึ่งมีเนื้อที่

โดยประมาณ ๒๐๐ ไร ชุมชนหมูบานใชเป็นแหลงเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะในฤดูกาลทํานา นอกจากนั้นยัง
เป็นแหลงอาหาร และเชื้อเพลิงของชุมชน โดยเฉพาะในฤดูฝน จะมีเห็ดชนิดตาง ๆ และหนอไมขึ้นเป็น
จํานวนมาก 

๒.ทรัพยากรดานแหลงน้ําที่ชุมชนใชประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ขอมูลจาก  กชช 
๒ ค) นอกจากนี้บานรงระยังมีลําหวยวะไหลผานและมีการใชประโยชน์ 

๕) รายได้ 
จากที่กลาวในหัวขอที่ผานมา พบวา อาชีพหลักของชุมชน คือการทํานาอาชีพเสริมไดแก  

การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และการไปรับจางขายแรงงานตางถิ่น ซึ่งจากขอมูล (จปฐ.) พบวาในแตละ
ครัวเรือนมีรายไดตอปี เฉลี่ยครัวเรือนละ ๒๔,๖๗๙ บาท 
  ชุมชนบานรงระ ชุมชนชาวกูย ชุมชนเล็ก ๆ ที่มีที่มีกิจกรรมการเรียนรูอยูตลอดปี และมีผูคน
แวะเวียนมาเยี่ยมยามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อยูมิไดขาด ถามวาชุมชนแหงนี้มีอะไรดีกันเลา ถึงมี

                                                           
 ๗๑ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ, [ออนไลน์], แหลงที่มา : https://www.google.com/maps/d/ 
viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=14.882004130378839%2C104.03322
370881347&z=14 , [๖ เมษายน ๒๕๖๐]. 

https://www.google.com/maps/d/%20viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=14.882004130378839%2C104.03322370881347&z=14
https://www.google.com/maps/d/%20viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=14.882004130378839%2C104.03322370881347&z=14
https://www.google.com/maps/d/%20viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=14.882004130378839%2C104.03322370881347&z=14
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ผูคนและหนวยงานของรัฐ เอกชน แวะเวียนมาเยี่ยมยามมิไดขาด ในชวง ๒-๓ ปีมานี้ คําตอบที่ชัดเจน
คงจะไมมีให หากแตจะเชิญชวน ใหทานมา ยลบานรงระ ดวยสายตาของทานเอง แลวทานรับรูถึง
ความดีงาม ถึงคุณคาที่ชุมชนแหงนี้รวมกันปฏิบัติสืบตอกันมา จนถึงปัจจุบัน และจะรวมกันขับเคลื่อน
สูชุมชนที่มีความเขมแข็ง ในทุก ๆ มิติ ในอนาคตและสืบทอดสูรุนลูกรุนหลาน   

หมูบานรงระ ไดรวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยสงเสริมใหชุมชนไดเรียนรู รวมกันในการพัฒนาครัวเรือนใหสมามารถพ่ึงพาตนเองได และขยายผล
สูครัวเรือนอ่ืน ๆ โดยมีหลักการดํารงชีวิต ที่เนนการลดรายจาย สรางรายได และใหแตละครัวเรือนมี
การออมเงินกับกลุมองค์กรทางการเงินในชุมชน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการจัดตั้งกลุมองค์กรใน
ชุมชนบานรงระเพ่ือชวยเหลือกันเองในชุมชน โดยปัจจุบันมีกลุมองค์กรในชุมชน ทั้งท่ีภาครัฐสนับสนุน
และที่ชุมชนดําเนินการเอง มากกวา ๑๐ องค์กร เชน รานคาชุมชน ธนาคารขาว กองทุนเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุมออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นตน เรียกไดวา ชุมชนไดรวมกันพัฒนาแหลงเงินทุนในชุมชน
เพ่ือระดมทุนกูยืม ใชจายกันเอง ในชุมชน ลดการพ่ึงพาภายนอกไดเป็นอยางดี  

เมื่อการดําเนินกิจกรรมโดยชุมชนเอง มีความชัดเจน งานชุมชนเป็นรูปธรรมขึ้น หนวยงาน
ราชการตาง ๆ ในพ้ืนที่จึงไดเขามาสนับสนุนตามภารกิจของแตละหนวยงาน เชน สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอปรางค์กู ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปรางค์กู ศูนย์พัฒนาสังคม
หนวยที่ ๕๓ และองค์การบริหารสวนตําบลตูม ทั้งนี้ในปี ๒๕๕๔ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสาขาปรางค์กู ไดสนับสนุนใหชุมชนบานรงระ ยกระดับเป็นศูนย์เรียนรูเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ธกส.บานรงระ ดําเนินการฝึกอบรม ในปี ๒๕๕๔ อบรมเกษตรกรหนี้นอก
ระบบ หลักสูตรการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการ ทั้งสิ้น ๑๗ รุน เปูาหมาย 
๑,๐๐๐ กวาราย ในปี ๒๕๕๕ อบรมพักหนี้เกษตรกร หลักสูตรการดงรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดําเนินการจํานวน ๒๑ รุน  เปูาหมาย จํานวน ๑,๕๐๐กวาราย โดยชุมชนไดรวมกันจัด
หลักสูตรในการสงเสริมกระบวนการเรียนรู ตามรายละเอียดดังนี้  

๑.วิชา หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการปรับกระบวนทัศน์ ประกอบดวยกิจกรรมชุมชนดังนี้ –
กิจกรรมเกษตรทฏษฎีใหม -การผลิตปุยหมักใชเอง /ปุยชีวภาพ แนวคิดกระบวนทัศน์การพัฒนา 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการแสดงละครชีวิตพอเพียง  

๒.การวางแผนธุรกิจและการจัดการขอมูล ประกอบดวย กิจกรรมรานคาชุมชน  การ
เชื่อมโยงระบบกลุมองค์กรทางการเงินชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชนกลุมออมทรัพย์เพ่ือการผลิต /
ธนาคารขาว โรงสีชุมชน บทเรียนความสําเร็จของธุรกิจชุมชน ธุรกิจทองถิ่น สวนเห็ดดอกลําดวน /
ตลาดชุมชนบานหนองเชียงทูน 

๓.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต กิจกรรมที่นําเสนอประกอบดวยการเลี้ยงหมูหลุม ปุย
ชีวภาพ (ข้ีหมู) สารหมักข้ีหมูปุยบํารุงใบ 

๔.การจัดทําแผนชีวิต ครัวเรือนที่ประสบผลสําเร็จในการพลิกฟ้ืนจากผูประสบปัญหาสู
ครัวเรือนตนแบบพ่ึงคนเอง การผลิตน้ําสมควันไม การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ การเลี้ยง
หมอนไหม 

๕.การจัดการกลุม เครือขาย ชุมชน การตลาด การผลิตขาวกลองงอก การแปรรูปน้ําขาว
กลองงอก 



๗๖ 
 

 

๖.การจัดทําบัญชีครัวเรือน แผนชุมชน-ประสบการณ์การทําบัญชีรายรับรายจาย ระดับ
ครัวเรือนและ ภาพรวมของชุมชน การทําบัญชีครัวเรือน การวิเคราะห์ขอมูล การเชื่อมโยงบัญชี
ครัวเรือน สู แผนชีวิต แผนชุมชน 

๗.การเสริมสรางสุขภาวะ-สมุนไพรใกลตัวประโยชน์ สรรพคุณ ประโยชน์-การทํากัวซา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงท่ี ๓.๓.๖ บานรงระ 

สรุปได้ว่า บานรงระ ตําบลตูม อําเภอปรางค์กู ชาวบานมีอาชีพหลักของชุมชน คือการทํานา
อาชีพเสริมไดแก  การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และการไปรับจางขายแรงงานตางถิ่น มีการจัดการกลุม 
เครือขาย ชุมชน การตลาด การผลิตขาวกลองงอก การแปรรูปน้ําขาวกลองงอก มีการวางแผนธุรกิจ
และการจัดการขอมูล ประกอบดวย กิจกรรมรานคาชุมชน  การเชื่อมโยงระบบกลุมองค์กรทาง
การเงินชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชนกลุมออมทรัพย์เพื่อการผลิต /ธนาคารขาว โรงสีชุมชน บทเรียน
ความสําเร็จของธุรกิจชุมชน ธุรกิจทองถิ่น สวนเห็ดดอกลําดวน /ตลาดชุมชนบานหนองเชียงทูน /การ
ผลิตปุยหมักใชเอง /ปุยชีวภาพ และอ่ืน 

๓.๓.๗ บ้านละทาย กันทรารมย์  
๑) ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
เป็นตําบลเกาแก ตั้งมาเมื่อปี ๒๓๒๓ สมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ปัจจุบันตําบลละ

ทาย ขึ้นกับอําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีหมูบานในการปกครอง จํานวน ๙ หมูบาน 
๒) พื้นที่ 
ตําบลละทายมีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๑ ตร.กม. มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุมและเป็นพ้ืนที่ปุา

สมบูรณ์ 
๓) อาชีพ 
อาชีพหลัก ทํานา ปลูกพริก หอมแดง  
อาชีพเสริม รับจาง คาขาย 
สาธารณูปโภค 
จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใชในเขต อบต. ๑,๒๘๔ ครัวเรือน คิดเป็นรอยละ ๑๐๐.๐๐ ของ

พ้ืนที ่

บานรงระ 

อาชีพ และการทํางาน 

๑. ทํานา ๒. ปลูกพืช เชน ขาวโพด , ออย, 
ถั่วฝักยาว ๓. งานหัตถกรรมเครื่องจักสาน ใชใน
ครัวเรือน เหลือใชก็ขายภายในชุมชน ๔. ทอผา
จากผลิตผลทางธรรมชาติ เชน เสื่อ กก ผาไหม 

การทําไรนา ทําสวน 



๗๗ 
 

 

 
๔) สินค้าที่น่าสนใจ 
    ๑.ขาวกลองหอมนิล  
    ๒.น้ําพริกเผา เป็นน้ําพริกเผาบรรจุกระปุก หลายขนาด อรอย สะอาด ถูกหลักอนามัย 
    ๓.พริกปลอดสารพิษ 
    ๔.ผลิตภัณฑ์  กระเปาผา 
    ๕.ผลิตภัณฑ์  เสื่อเตย๗๒ 
บานละทายมีการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของคนในชุมชน ในการ

ดําเนินกิจกรรมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ โดยใชแนวทาง ๖ ดาน ของกรมการพัฒนาชุมชน มี
การสงเสริมใหครัวเรือนบานละทายนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ โดยสงเสริมครัวเรือนนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ มากวารอยละ ๙๐ ของครัวเรือนทั้งหมด ผลการดําเนินกิจกรรม
ตามวิถีแหงความพอเพียงคนในครอบครัวเรือนมีอาชีพเสริมจากกลุมกิจกรรมในชุชน มีรายไดเพ่ิมขึ้น 
ไดบริโภคอาหารที่ผลิตเองได ปลอดภัยจากสารเคมี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน คนในครอบครัวมีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของครัวเรือน มี
การสงเสริมสนับสนุนใหชาวบานละทาย มีการผลิตและการบริโภค/อุปโภคในครัวเรือน ลดรายจาย 
เหลือขายแลกเปลี่ยนรายได มีการสงเสริมการประกอบอาชีพตามความเหมาะสมของชุมชน มีการ
สนับสนุนใหหมูบานมีกระบวนการเรียนรูภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อยูในทองถิ่นและใชประโยชน์เพ่ือเพ่ิม
คุณคา หรือมูลคา มีการจัดสถานที่สําหรับเป็นศูนย์เรียนรูใหคอนในและนอกหมูบานไดคนควาหา
ความรู เรียนรูองค์ความรูและใชความรูในการดํารงชีวิต มีกิจกรรมการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยี
และวิทยากรใหมๆใหแกคนในชุมชนและนอกชุมชน ๑) การใชพลังงานทดแทนดวยโซลาเซลล์ ๒) การ
เพาะเห็ดในโองและทอซีเม็นต์ ๓) การผลิตก฿าซชีวภาพ และ ๔) การทําเกษตรสีเขียวตามแนวทาง
เกษตรอินทรีย์ 

๕) แผนงานกิจกรรมของกลุ่มละทายพอเพียง หมู่ที่ ๘ ที่จะด าเนินการ 
    ๑.ดานการพัฒนาอาชีพและรายได ของคนในชุมชน 
    ๒.โครงการอัดกอนเห็ด นางฟูา สรางอาชีพ สรางงาน สรางรายไดในชุมชน 
    ๓.ดานสวัสดิการตางๆ ไดแก ทุนการศึกษา ทุนเพ่ือการศึกษาอบรม ทุนสวัสดิการ

สงเคราะห์สมาชิก ทุนประสบภัยพิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกองทุนชวยเหลือประชาชนในการ
ดํารงชีพตั้งแตแรกเกิด จนเสียชีวิตเป็นตน 

    ๔.ดานการพัฒนากรรมการ/สมาชิก ไดแก การฝึกอบรม การสัมมนา และการศึกษาดูงาน 
๖) ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน 
จากขอมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๙ จํานวนประชากรจําแนกประเภทตาม

ประเภทอาชีพ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ๘๖ คน รองลงมาคือ รับราชการ 

                                                           
๗๒ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ, [ออนไลน์], แหลงที่มา : https://www.google.com/maps/d/ 

viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=15.173008734052347%2C104.58405
019999998&z=13, [๖ เมษายน ๒๕๖๐]. 

https://www.google.com/maps/d/


๗๘ 
 

 

เจาหนาที่ของรัฐ จํานวน ๔๙ คน รับจางทั่วไป จํานวน ๓๓ คน นอกจากนี้เป็นการประกอบอาชีพอ่ืน 
เชนการทําธุรกิจสวนตัวและกําลังศึกษาอยูเป็นตน 

๗) ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในหมูบานเป็นแหลงรวมปราชญ์ชาวบาน และภูมิปัญญาทองถิ่น ที่ไดรับการถายทอด องค์

ความรูจากบรรพบุรุษ และจากประสบการณ์ในการดําเนินชีวิต ทานผูรูเหลานี้พรอมที่จะใหความ
ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแนะนําในการดํารงชีวิต และพัฒนาหมูบาน พอจะจําแนกไดดังนี้ 

    ๑.ปราชญ์ชาวบานและภูมิปัญญาทองถิ่นดานการจักสาน/เครื่องจักรสาน นางจินตนา 
เจริญนาม นายปานเพ็ง ออนเนตร 

    ๒.ปราชญ์ชาวบานและภูมิปัญญาทองถิ่นดานศิลปะพ้ืนบานเพลงพื้นบานลําตอกลอน นาย
สมบูรณ์  สารภาพ 

    ๓.ปราชญ์ชาวบานและภูมิปัญญาทองถิ่นดานการทอกชดแห ทอดปลา นายสมบัติ              
โปรวะ      

    ๔.ปราชญ์ชาวบานและภูมิปัญญาทองถิ่นดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการทําเกษตร
ปลอดภัย นายศักดิ์ดา พละศักดิ์ และ นายดาเรศ พละศักดิ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงท่ี ๓.๓.๗ บานละทาย 

สรุปได้ว่า บานละทาย ชาวบานมีอาชีพหลักคือทํานา ปลูกพริก ปลูกหอมแดง อาชีพเสริม 
รับจาง คาขาย และสาธารณูปโภค แลวหมูบานละทายยังมีสินคาที่นาสนใจไดแก ขาวกลองหอมนิล
น้ําพริกเผา เป็นน้ําพริกเผาบรรจุกระปุก หลายขนาด อรอย สะอาด ถูกหลักอนามัย  พริกปลอด
สารพิษ.ผลิตภัณฑ์  กระเปาผา ผลิตภัณฑ์ เสื่อเตย และในหมูบานเป็นแหลงรวมปราชญ์ชาวบาน และ
ภูมิปัญญาทองถิ่น ที่ไดรับการถายทอด องค์ความรูจากบรรพบุรุษ และจากประสบการณ์ในการ
ดําเนินชีวิต ทานผูรูเหลานี้พรอมที่จะใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษาแนะนําในการดํารงชีวิต และ
พัฒนาหมูบาน 

๓.๓.๘ บ้านหนองกอง หมู่ ๓ ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  

บานละทาย 

อาชีพ และการทํางาน 

๑.ขาวกลองหอมนิล ๒.น้ําพริกเผา เป็นน้ําพริกเผา
บรรจุกระปุก หลายขนาด อรอย สะอาด ถูกหลัก
อนามัย ๓.พริกปลอดสารพิษ ๔.ผลิตภัณฑ์  กระเปา
ผา ๕.ผลิตภัณฑ์  เสื่อเตย 

อาชีพหลัก ทํานา 
ปลูกพริก หอมแดง 

อาชีพเสริม รับจาง คาขาย 
 

สินคาท่ีนาสนใจ 



๗๙ 
 

 

บานหนองกอง หมู ๓ ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มีศูนย์เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่
เขมแข็ง ชีววิถี และกลุมอาชีพท่ีหลากหลาย ผูนําชุมชนที่เป็นวิทยากรได ๕ คน ตอนรับคณะศึกษาดู
งานได ๑๕๐ คน/วัน จัดอาหารและเครื่องดื่มได  

๑) ประวัติของหมู่บ้าน 
บานหนองกอง หมูที่ ๓ ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มีอายุประมาณเกือบ ๒๐๐ ปี มี

จํานวน ๑๑๕ ครัวเรือน ประชากร ๕๒๒ คน แยกเป็นชาย ๒๖๐ คน เป็นหญิง ๒๖๒ คน  
พ้ืนที่รวม ๑,๓๒๐ ไร เป็นพื้นที่ราบลุม เป็นดินรวนปนทราย เหมาะแกการ ปลูกพืช และเลี้ยง

สัตว์ ทํานาเป็นอาชีพหลัก มีอาชีพเสริม คือ ทําปุยอินทรีย์ ปลูกพืชผักสวนครัว ทอผาไหม กลุมอาชีพ
ตางๆ คาขาย รับจาง มีรายไดเฉลี่ย ๗๐,๒๙๓ บาทตอคนตอปี (จปฐ.ปี ๒๕๕๘)๗๓ 

๒) สภาพทางสังคม  
ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีในการปฏิบัติรวมกัน อยูแบบเครือญาติ พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
๓) สภาพทางเศรษฐกิจ  
(๑) อาชีพหลัก ทํานา (๒) อาชีพเสริม คาขาย รับจางทั่วไป ชางกอสราง ตัดเย็บเสื้อผา เลี้ยง

สัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัว เป็นตน 
๔) เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน 
หมูบานหนองกองมีการสืบสานประเพณีทําเกษตรอินทรีย์ปลอดสานพิษ เพ่ือผลผลิตที่

ปลอดภัย ผลิตขาวอินทรีย์สูครัวโลก  
พ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมดมีอยู ๔ ไร แบงออกเป็น โรงปุย ๑ งาน ศูนย์เรียนรูชุมชน ๑ หลัง 

ขนาด ๑ งาน โรงเรือน ๑ หลัง แปลงปลูกผักเพ่ือการสาธิตหลายประเภท บอปลาเพ่ือใชน้ําในการรด
ผัก และมีแปลงนาขาวเพื่อการสาธิตขนาด ๑ งาน 

๕) กิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
มีการรวบรวมภูมิปัญญาทองถิ่น การประกอบอาชีพ การลดการใชสารเคมี โดยใชจุรินทรีย์ 

EM มีกิจการลดรายจายและเพ่ิมรายได ดานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงมีการเลี้ยงสัตว์ มีน้ําหมัก EM 
สารไลแมลง การประหยัดพลังงานจากเตาถาน มีธูปสมุนไพรไลยุง ปุยอินทรีย์ชีวภาพจากมูลสัตว์ 

๖) กิจกรรมภายนอกศูนย์เรียนรู้        
แหลงเรียนรูมีจํานวน ๔ จุด ไดแก  
จุดที่เรียนรู ๑ เป็นศูนย์เรียนรูดานสิ่งแวดลอมการอนุรักษ์ธรรมชาติ การเพาะเห็ดฟาง และมี

การประหยัดพลังงานโดยมีการนํามูลสัตว์มาผลิตเป็นก฿าซธรรมชาติเพื่อใชในครัวเรือน 
จุดที่เรียนรู ๒ เป็นจุดเรียนรูดานปศุสัตว์ คือจะเป็นที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ทุก

ชนิด และยังผลิตอาหารเสริมเพ่ือลดรายจายดานอาหารสัตว์ 

                                                           
๗๓ ชาติชาย บุญผุย, หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ, [ออนไลน์], แหลงที่มา : https://www.google. 

com/maps/d/viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=15.20238860000005%
2C104.09327029999997&z=13, [๖ เมษายน ๒๕๖๐]. 

https://www.google/


๘๐ 
 

 

จุดเรียนรูที่ ๓ เป็นจุดเรียนรูดานประมง คือจะใหความรูคําแนะนําและคําปรึกษาในเรื่องของ
การเลี้ยงสัตว์น้ําทุกชนิดในหมูบาน ไดแกบอพลาสติก บอธรรมชาติ ไดแก ปลาดุก ปลานิล กบ และ
อ่ืนๆ 

จุดเรียนรูที่ ๔ เป็นจุดเรียนรูดานการลดรายจายและเพ่ิมรายไดประหยดและอดออม ไดแก
กลุมออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุมอาชีพตางๆที่สรางรายไดใหกับคนในชุมชนบานหนองกองเป็นอยาง
มาก เชนน้ํายาอเนกประสงค์ ธูปสมุนไพรไลยุง ปุยอินทรีย์ชีวภาพ น้ําหมักชีวภาพ และผักปลอด
สารพิษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงท่ี ๓.๓.๘ บานหนองกอง 

สรุปได้ว่า บานหนองกอง หมู ๓ ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มีศูนย์เรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เขมแข็ง ชีววิถี และกลุมอาชีพที่หลากหลาย เชน ทํานา คาขาย รับจางทั่วไป ชางกอสราง 
ตัดเย็บเสื้อผา เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัว ภายในหมูบานหนองกองมีการสืบสานประเพณีทําเกษตร
อินทรีย์ปลอดสานพิษ เพ่ือผลผลิตที่ปลอดภัย ผลิตขาวอินทรีย์สูครัวโลก พ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมดมี
อยู ๔ ไร แบงออกเป็น โรงปุย ๑ งาน ศูนย์เรียนรูชุมชน ๑ หลัง ขนาด ๑ งาน โรงเรือน ๑ หลัง แปลง
ปลูกผักเพ่ือการสาธิตหลายประเภท บอปลาเพ่ือใชน้ําในการรดผัก และมีแปลงนาขาวเพ่ือการสาธิต
ขนาด ๑ งาน 

๓.๓.๙ บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๗ ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน  
๑) ประวัติของหมู่บ้าน 
เดิมที่บานโนนดู ชื่อวา โนนคูณ อําเภอขุขันธ์ ในสมัยนั้น นายหมุน บุษบา เป็นผูใหญบาน ได

มีการประชุมลูกบานวาชื่อหมูบาน ควร จะมีการเปลี่ยนใหม เนื่องจากสภาพบานที่อยูมีความอุดม
สมบูรณ์สัตว์ปุามากมายปุาไมเขียวชะอม และหมูบานตั้งอยูในที่สูงแหลงน้ํามีหลายแหง และมีตน
ประดูมากในสมัยนั้น จึงเปลี่ยนชื่อใหม เป็นบานโนนดู จนถึงปัจจุบัน 

บานโนนดู หมูที่ ๗ ตําบลดวนใหญ อําเภอวังหิน กิจกรรมการเพาะเห็ด ปราชญชาวบานที่
เป็นวิทยากรได ๒ คน รับคณะศึกษาดูงานได ๕๐ คน จัดอาหารและเครื่องดื่มได  

๒) การประกอบอาชีพ 
การประกอบอาชีพสวนใหญของบานโนนดู คือ การทํานา ปลูกหอม ปลูกพริก ทุกหลังคา

เรือน และการทอผาจะเป็นชวงเวลาวาง ทอไวใชเป็นสวนใหญมีเหลือขายบาง 

บานหนองกอง 

อาชีพ และการทํางาน 

ศูนย์เรียนรูชุมชน/ โรงเรือน/ แปลงปลูกผักเพ่ือ
การสาธิตหลายประเภท/ บอปลาเพ่ือใชน้ําใน
การรดผัก/ และมีแปลงนาขาวเพ่ือการสาธิต 
 

อาชีพหลัก ทํานา ทําสวน 

อาชีพเสริม คาขาย รับจางทั่วไป ชางกอสราง 
ตัดเย็บเสื้อผา เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัว 
 

เศรษฐกิจพอเพียงของหมูบาน 



๘๑ 
 

 

๓) สภาพทางเศรษฐกิจ 
การประกอบอาชีพ มีอาชีพหลักคือ การประกอบอาชีพเกษตร ไดแกการทํานา อาชีพเสริม

การปลูกผัก ปลูกพริก ปลูกหอม ปลูกกระเทียม เก็บของปุาตามฤดูกาล เชน เห็ด ไขมดแดง เป็นตน 
และรับจางทั่วไป 

ตารางแสดงรายได-รายจาย รวมและเฉลี่ยตอครัวเรือน/คน ในหมูบาน (ขอมูล จปฐ. ปี 
๒๕๕๖) รายไดจากการประกอบอาชีพของประชากร จํานวนรายไดเฉลี่ย (บาท) 

๑.รายไดเฉลี่ยครัวเรือน ๔๔,๗๙๒ 
๒.รายจายเฉลี่ยครัวเรือน ๓๒,๓๗๕ 
๓) ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน 
- เห็ดนางฟูา - นางรม 
- น้ํายาลางจาน 
- เครื่องจักสาน 
กลุมกองทุนตาง ๆ ในหมูบาน 
ชื่อกลุม/องค์กร ปีที่กอตั้ง สมาชิก (คน/คร.) เงินทุน (บาท) 
กลุมออมทรัพย์เพื่อการผลิต ๒๕๕๖ ๔๑ ๑๒,๖๐๐ 
กลุมโครงการแกไขปัญหาความยากจน ๒๕๔๔ ๓๘ ๒๘๐,๕๘๗ 
กองทุนหมูบาน ๒๕๔๔ ๑๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ 
กลุมเลี้ยงปลา ๒๕๕๖ ๑๑  ๑,๕๐๐ 
กลุมทําน้ํายาลางจาน ๒๕๕๖ ๑๘ ๒,๔๐๐ 
กลุมเพาะเห็ด ๒๕๕๖ ๒๒ ๘,๐๐๐ 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล ภูมิปัญญาทองถิ่นสําคัญของชุมชนบานโนนดู เป็นบาน

ขนาดเล็ก มีครัวเรือนทั้งสิ้น ๓๘ ครัวเรือน ชาวบานสวนใหญมีวิถีชีวิตแบบสังคมชนบท มีวิถีชีวิตแบบ
เกษตร การอยูรวมกันในสังคม มีการตั้งบานเรือนอยูรวมกันเป็นกลุม เป็นคุม ประชากรสวนใหญ มี
จิตใจเอื้ออารี พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน๗๔ 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
๗๔ ภาษี จํานงค์, หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ, [ออนไลน์], แหลงที่มา : https://www.google 

.com/maps/d/viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=14.957918099999993
%2C104.26938949999999&z=13, [๖ เมษายน ๒๕๖๐]. 

บานโนนดู 

อาชีพ และการทํางาน 

- เห็ดนางฟูา - นางรม 
- น้ํายาลางจาน 
- เครื่องจักสาน 
 

การทํานา ปลูกหอม ปลูกพริก และทอผา 

ผลิตภัณฑ์เดนของชุมชน 



๘๒ 
 

 

 
 

ภาพแสดงท่ี ๓.๓.๙ บานโนนดู 
สรุปได้ว่า บานโนนดู หมูที่ ๗ ตําบลดวนใหญ อําเภอวังหิน การทํานา ปลูกหอม ปลูกพริก 

ทุกหลังคาเรือน เก็บของปุาตามฤดูกาล เชน เห็ด ไขมดแดง และการทอผาจะเป็นชวงเวลาวาง ทอไว
ใชเป็นสวนใหญมีเหลือขายบาง และผลิตภัณฑ์เดนของชุมชน -เห็ดนางฟูา -นางรม -น้ํายาลางจาน -
เครื่องจักสาน และมีกลุมกองทุนตาง ๆ ในหมูบาน 

๓.๓.๑๐ บ้านหนองคูน้อย บึงบูรพ์  
๑) ประวัติความของหมู่บ้าน 
เดิมบานหนองคูเมื่อแรกเริ่มตั้งหมูบานมีหนึ่งชุมชน ตอมาไดแยกออกมาตั้งชุมชนใหม เรียกวา

บานหนองคูนอย ดังคําบอกเลาของ คุณยายพูน ชิณพันธ์ วา “ขุนพรหมโคตรซึ่งเป็นทวดของคุณยาย
ไดแยกตัวมาตั้งบานใหม เรียกวาบานหนองคูนอย” จึงเกิดเป็นบานหนองคูใหญ หมูที่ ๙ ตําบลเปฺาะ 
อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ และบานหนองคูนอยหมูที่ ๘ ตําบลเปฺาะ อําเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ  

-เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ มีประกาศตั้งกิ่งอําเภอบึงบูรพ์ ในระหวางปี 
พุทธศักราช ๒๕๒๓ กิ่งอําเภอบึงบูรพ์ซึ่งมีตําบลเปฺาะเพียงตําบลเดียวไดแบงเขตตําบลเพ่ิมขึ้นอีก เป็น
ตําบลบึงบูรพ์ อําเภอบึงบูรพ์จึงมีสองตําบล คือตําบลเปฺาะและตําบลบึงบูรพ์ บานหนองคูใหญและ
บานหนองคูนอยอยูในเขตตําบลเปฺาะ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๗ กิ่งอําเภอบึงบูรพ์ได
ยกฐานะเป็นอําเภอบึงบูรพ์ บานหนองคูใหญ หมูที่ ๙ ตําบลเปฺาะ อําเภออุทุมพรพิสัยเปลี่ยนเป็นบาน
หนองคูใหญ หมูที่ ๗ ตําบลเปฺาะ อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ บานหนองคูนอยหมูที่ ๘ ตําบล
เปฺาะ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เปลี่ยนเป็น บานหนองคูนอยหมูที่ ๘ ตําบลเปฺาะ อําเภอ
บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๑ บานหนองคูใหญ หมูที่ ๗ ตําบลเปฺาะ อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ แบงออกเป็น ๒ หมูบาน ไดแก บานหนองคูใหญ หมูที่ ๗ ตําบลเปฺาะ อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรี
สะเกษ และ บานหนองคูใต หมูที่ ๑๒ ตําบลเปฺาะ อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๓ บานหนองคูนอย หมูที่ ๘ ตําบลเปฺาะ อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ แบงออกเป็น ๒ หมูบาน ไดแก บานหนองคูนอย หมูที่ ๘ ตําบลเปฺาะ อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรี
สะเกษ และ บานหนองคูใหม หมูที่ ๑๕ ตําบลเปฺาะ อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ๗๕ 

๒) การประกอบอาชีพ 
การประกอบอาชีพ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ การทํานา และ

ประกอบอาชีพเสริม ไดแก คาขาย เลี้ยงโค, เลี้ยงสุกร, ปลูกพริก, ปลูกมันสําปะหลัง และรับจางทั่วไป 
๓) ด้านส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจ 

                                                           
๗๕ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ, [ออนไลน์], แหลงที่มา : https://www.google.com/maps/d/ 

viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=15.31429683547774%2C104.028414
44788817&z=13, [๖ เมษายน ๒๕๖๐]. 

https://www.google.com/maps/d/%20viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=15.31429683547774%2C104.02841444788817&z=13
https://www.google.com/maps/d/%20viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=15.31429683547774%2C104.02841444788817&z=13
https://www.google.com/maps/d/%20viewer?mid=1DYhVghDiDyvVp3opTAHstsso3CM&hl=en_US&ll=15.31429683547774%2C104.02841444788817&z=13


๘๓ 
 

 

บานหนองคูนอยไดดําเนินงานตามโครงการหมูบานพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดย
หมูบานไดรับเลือกเป็นหมูบานตนแบบในปี ๒๕๕๔ เป็นหมูบานเศรษฐกิจ พออยู-พอกิน กิจกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๑) การทําเห็ดขอนมวง 
๒) การทําเห็ดฟาง 
๓) การปลูกแตงโมง 
๔) การทอผาไหมยอมสีธรรมชาติ 
๕) การจัดสาน 
๔) กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม 
กลุมวิสาหกิจชุมชนทอผาไหมบานหนองคูนอย หมูที ่๘ ตําบลเปฺาะ อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรี

สะเกษ  เริ่มกอตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีสมาชิกจํานวน ๓๘ คน มีเงินทุน
หมุนเวียน จํานวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ประธานกลุมนางสมบัติ ดวงไชยกลุมวิสาหกิจชุมชนทอผาไหม
บานหนองคูนอย มีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุนสูรุน การผลิตผาไหมมัดหมี่ของบานหนองคูแต
เดิม เริ่มจากการปลูกตนหมอนเพื่อใชเป็นอาหารของตัวไหม และเลี้ยงตัวไหมในกระดง (ภาชนะที่สาน
ดวยไมไผลักษณะวงกลม) เพ่ือผลิตเสนไหมเอง และไหมที่ไดเรียกวา “ไหมบาน”มีลักษณะเสนไมเรียบ
เป็นตะปุุมตะป่่า ใชสําหรับทอผาซิ่น ผาโสรง ผาขาวมา โดยการทอมือ การวาดลวดลาย สีสันบนผา 
ไดรับอิทธิพลมาจากขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต คานิยมในสังคม
ที่มีการสืบทอดกันมาจากกลุมชุมชนตนกําเนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงท่ี ๓.๑.๑๐ บานหนองคูนอย 
สรุปได้ว่า บานหนองคูนอย บึงบูรพ์ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ 

การทํานา และประกอบอาชีพเสริม ไดแก คาขาย เลี้ยงโค , เลี้ยงสุกร, ปลูกพริก, ปลูกมันสําปะหลัง 
และรับจางทั่วไป บานหนองคูนอยยังไดดําเนินงานตามโครงการหมูบานพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยหมูบานไดรับเลือกเป็นหมูบานตนแบบในปี ๒๕๕๔ เป็นหมูบานเศรษฐกิจ พออยู-พอกิน 
กิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้  ๑) การทําเห็ดขอนมวง ๒) 
การทําเห็ดฟาง ๓) การปลูกแตงโมง ๔) การทอผาไหมยอมสีธรรมชาติ ๕) การจัดสาน 

บานหนองคูนอย 

อาชีพ และการทํางาน 

การทําเห็ดขอนมวง, การทําเห็ดฟาง,
การปลูกแตงโมง, การทอผาไหมยอมสี
ธรรมชาติ, การจัดสาน   
 

อาชีพหลักคือ การทํานา อาชีพเสริม 
ไดแก คาขาย, เลี้ยงโค, เลี้ยงสุกร, ปลูก
พริก, ปลูกมันสําปะหลัง และรับจางทั่วไป  

ดานสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจ 



๘๔ 
 

 

จากการศึกษาขอมูลในพ้ืนที่การวิจัยทั้งหมด สามารถสรุปรวมเพ่ือใหเห็นภาพกิจกรรมตางๆ 
ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภาพไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง กิจกรรมของเครือขายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ 
๓.๔ สรุป 

เครือขาย เป็นการรวมมือระหวางปัจเจกบุคคล กลุมองค์การประเภทเดียวกันองค์การตาง
ประเภทกัน หรือเป็นเครือขายเชื่อมโยงระหวางกลุม ซึ่งมีหลายระดับ องค์กรหนวยงานตางๆ ที่มีฐาน
ที่ตั้งอยูบนวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายเดียวกันและดวยปรัชญาการอยูรวมกันโดยเห็นคุณค าของ
สมาชิกทุกคนทุกหนวยเสมอกัน จึงสามารถสรางปฏิสัมพันธ์ระหวางภาคีสมาชิกในแนวราบที่อาศัย 
ความเขาใจและความจริงใจ มีความเอ้ืออาทรเป็นการทํางานแบบเพ่ือนไมใชการบังคับบัญชา และ
ปัจจัยที่ทาใหเครือขายเขมแข็งไดคือ ๑) การมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง ๒) การมีสวนรวมของสมาชิก ๓) 
การมีเปูาหมายการทํางานที่ชัดเจน ๔) การมีความสัมพันธ์ที่ดีตอกัน ๕) การมีทีมงานที่ด ี
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางที่มุงใหดํารงอยูในวิถีชีวิตที่พอดี พออยูพอกิน พอใช ไมให
เดือดรอนทั้งตัวเองและผูอ่ืน โดยที่จะตองสรางพ้ืนฐานแกตัวเองใหดีเสียกอน ไมมุงหวังความเจริญแต
เพียงอยางเดียว ตั้งอยูในทางสายกลางมีความระมัดระวังในการดําเนินชีวิต อดทนขยันหมั่นเพียร 
ประกอบอาชีพสุจริต รูจักใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน์สูงสุด รูจักการประมาณ ตนเองและดํารงชีวิต
อยางมีเหตุผล อาศัยตนเป็นที่พ่ึงแหงตน ใหความสําคัญกับการรวมกลุมในชุมชน และดํารงชีวิตให
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเมตตา ความเอ้ืออาทร และความสามัคคีของสมาชิกใน ชุมชน เศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนาที่จะนําไปสูความสามารถในการพึ่งพาตนเองในระดับตาง ๆ  

เครือขายชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ 

 

อาชีพ และการทํางาน 

การทําเห็ดขอนมวง, การทําเห็ด
ฟาง,การปลูกแตงโมง, การทอ
ผาไหมยอมสีธรรมชาติ, การจัด

๑๐ หมูบาน  

ดานสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจ 

อาชีพหลัก 

อาชีพเสริม 

ทํานา  ทําสวน 

คาขาย รับจางทั่วไป ทอผา 
ตัดเย็บเสื้อผา ชางกอสราง 
เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัว 

สินคา OTOP 

ผาไหม กระเปาผา เสื่อ สิ่งจักสาน
ตางๆ น้ําพริกเผา และอ่ืนๆ 



๘๕ 
 

 

การเสริมสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะ
เกษนั้นเครือขายชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษที่ทําการศึกษา ๑๐ ชุมชนมีดังนี้ ๑.บานโนนแดง หมูที่ ๕ 
ตําบลคอนกาม อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ๒.บานหนองเทา หมูที่ ๕ ตําบลตะดอบ อําเภอ
เมืองศรีสะเกษ ๓.บานโนนไชยงาม อําเภอน้ําเกลีย้ง ๔.บานนาขนวน กันทรลักษ์  ๕.บานธาตุทอง หมู 
๘ ตําบลละลม อําเภอภูสิงห์ ๖.บานรงระ ตําบลตูม อําเภอปรางค์กู ๗.บานละทาย กันทรารมย์ ๘.
บานหนองกอง หมู ๓ ตําบลโดด อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ๙.บานโนนดู หมูที่ ๗ ตําบลดวนใหญ อําเภอ
วังหิน และ ๑๐.บานหนองคูนอย บึงบูรพ์ ทั้ง ๑๐ หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง นั้นประชาชนมีวิถีชีวิตที่
เหมือนกันคือมีการดําเนินตามเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพอ มีการปลูกพืชผักสวนครัว เพ่ือไวกินเอง 
มีโครงการตางๆมากมายที่ประชาชนพึ่งพาตนเองไดและสามารถชวยเหลือผูอ่ืนได อีกทั้ง ๑๐ หมูบาน
นี้นอกจากจะมีการปลูกพืชผักสวนครัวแลวยังมีการผลิตของใชหรือเครื่องใชตางๆ โดยไมตองเปลือง
คาใชจาย และยังสามารถเพ่ิมรายไดใหกับคนในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น มีการทําบัญชีรายรับรายจาย ลด
คาใชจายและเพ่ิมรายได มีการทํากิจกรรมตางๆ ในชุมชนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงรวมกัน  และยัง
เป็นหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตองแบบของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


