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                   โครงงานเล่มนี�  เป็นส่วนหนึ� งของวิชา การงานอาชีพพื�นฐาน  รหัสวิชา  ง. ๓๒๑o๑  ชั�น

มธัยมศึกษาปีที� ๕ โรงเรียนปรางคก์ู่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาเกี�ยวกบัการทาํอาชีพเกษตรในการ

กา้วไกลสู่  AEC ซึ�งโครงงานเล่มนี�มีเนื�อหาเกี�ยวกบั ความรู้ หลกัการ หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว   ขั�นตอนการทาํอาชีพเกษตรกร การเกษตรกบัอาเซียน ความรู้

เกี�ยวกบัประชาคมอาเซียน  ความสาํคญัของอาชีพเกษตรกร ซึ�งเราสามารถนาํเอาขอ้คิดบางส่วนมา

ปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

                   จดัทาํไดเ้ลือกหวัขอ้นี� ในการทาํโครงงาน เนื�องมาจากเป็นเรื�องที�น่าสนใจ  รวมถึงเป็นที�น่า

จบัตามองในเรื�องเศรษฐกิจของไทยเกี�ยวกบัอาชีพเกษตรกร ซื�งมีเนื�อเรื� องที�ยาว และซบัซอ้น มาเรียบ

เรียงใหผู้อ้่านเขา้ใจโดยง่ายดาย  คณะผูจ้ดัทาํจะตอ้งขอขอบคุณ คุณครูกรรณิการ์   เครือมาศ  ตาํแหน่ง

ครูวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนปรางค์กู่   ผูใ้ห้ความรู้และแนวทางการศึกษา ผูที้�มีส่วน

เกี�ยวขอ้งทุกๆท่าน ตลอดจนเพื�อนๆ ทุกคนที�ใหค้วามช่วยเหลือมาโดยตลอด    ผูจ้ดัทาํหวงัว่าโครงงาน

ฉบบันี� จะใหค้วามรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผูอ้่านและผูที้�สนใจจะศึกษาทุกๆ ท่าน 

                   หากโครงงานเล่มนี� มีข้อผิดพลาด และบกพร่องประการใด คณะผูจ้ ัดทาํขออภยัมา ณ 

โอกาสนี�ดว้ย 
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บทคัดย่อ 

 
                           อาชีพเกษตรกร ถือได้ว่าเป็นอาชีพที�เป็นรากฐานชีวิตของคนไทย ซึ�งเป็นอาชีพที�

ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ทาํเป็นครัวเรือน เป็นอาชีพที�สร้างรายได้ ความมั�นคงให้ตนเองและ

ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการทาํไร่ ทาํนา หรือการเลี� ยงสัตว ์ซึ�งอาชีพเกษตรกร มีความสําคัญในการ

ดาํรงชีวิต  ถึงแมอ้าชีพนี� จะเป็นอาชีพที�ยากลาํบาก แต่อย่างไรก็ตามอาชีพเกษตรกร เป็นอาชีพที�มี

ความพอประมาณ สร้างความอดทน มีคุณธรรมเป็นอาชีพที�มีรายไดสู้ง และอาชีพเกษตรกร หรือ

เกษตรกรรม ยงัเป็นการพฒันาการที�สาํคญัในความเจริญของอารยธรรมมนุษยที์�ไม่ยา้ยที�อยู่ซึ� งการ

เพาะปลกูหรือเลี�ยงสตัวใ์นสปีชีส์ที�ถกูทาํให้เชื�องไดผ้ลิตอาหารส่วนเกิน ซึ�งช่วยหล่อเลี�ยงพฒันาการ

ของอารยธรรม การศึกษาดา้นเกษตรกรรมถูกเรียกว่า เกษตรศาสตร์ ประวติัศาสตร์ของเกษตรกรรม

ยอ้นกลบัไปหลายพนัปี และการพฒันาของมนัได้ถูกขับเคลื�อนโดยความแตกต่างอย่างมากของ

ภูมิอากาศ วฒันธรรมและเทคโนโลย ีอยา่งไรก็ตาม เกษตรกรรมทั�งหมดโดยทั�วไปพึ�งพาเทคนิคต่างๆ

เพื�อการขยายและบาํรุงที�ดินที�เหมาะสมต่อการเลี�ยงสปีชีส์ที�ถูกทาํให้เชื�อง สาํหรับพืช เทคนิคนี� มกั

อาศยัการชลประทานบางรูปแบบ แมจ้ะมีหลายวิธีการของเกษตรกรรมในพื�นที�แห้งแลง้อยู่ก็ตาม ปศุ

สตัวจ์ะถกูเลี�ยงในระบบทุ่งหญา้ผสมกบัระบบที�ไม่ไม่เป็นเจา้ของที�ดิน ในอุตสาหกรรมที�ครอบคลุม

พื�นที�เกือบหนึ�งในสามของพื�นที�ที�ปราศจากนํ� าแข็งและปราศจากนํ� าของโลก ในโลกพฒันาแลว้เกษตร

อุตสาหกรรมที�ยดึการปลกูพืชเชิงเดี�ยวขนาดใหญ่ไดก้ลายเป็นระบบเกษตรกรรมสมยัใหม่ที�โดดเด่น 

แม้ว่าจะมีแรงสนับสนุนที� เพิ�มมากขึ� นสําหรับเกษตรกรรมแบบย ั�งยืน รวมถึงเกษตรถาวรและ

เกษตรกรรมอินทรีย ์ ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะทาํอาชีพเกษตรกร บนพื�นฐานการนอ้มนาํ

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใชใ้นการทาํอาชีพเกษตรกร เพื�อความ

สมดุลทางดา้นค่าใชจ่้าย ใหม้ีความพอประมาณ โดยไม่มีการเบียดเบียนตนเองผูอ้ื�น 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
               โครงงานเรื�อง เกษตรกรกา้วไกลสู่ AEC  จะสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก   คุณครู

กรรณิการ์  เครือมาศ ที�ปรึกษาโครงงานที�ไดใ้หค้าํแนะนาํ แนวคิด ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆมา

โดยตลอด   จนโครงงานเล่มนี� เสร็จสมบูรณ์คณะผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

                ขอขอบคุณนายคาํพอง เข็มทอง ผูใ้หญ่บา้น บา้นตาเปียง   หมู่ที� ๑   ตาํบลสาํโรงปราสาท   

อาํเภอปรางคก์ู่   จงัหวดัศรีสะเกษ ที�ใหค้าํปรึกษาในกรณีพิเศษที�ใหค้วามรู้  ขั�นตอนการทาํอาชีพ

เกษตรกรของชาวบา้น 

และใหค้าํปรึกษาในการแกไ้ขและปรับปรุงโครงงานใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

                ขอขอบคุณผูป้กครองที�ใหค้าํปรึกษา ขอ้เสนอแนะ  และการสนบัสนุน  ในเรื�องต่างๆ 

รวมทั�งเป็นกาํลงัใจที�ดีเสมอ 

                ขอขอบคุณเจา้หนา้ที�หอ้งสมุด  ที�ใหค้าํปรึกษาและสนบัสนุนในการหาขอ้มลูเพื�อ

ประกอบการทาํโครงงานเล่มนี�  

                สุดทา้ยขอขอบคุณเพื�อนๆ ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัโครงงานเรื�องนี�   ที�ช่วยใหค้าํแนะนาํดีๆ

เกี�ยวกบัการทาํโครงงาน ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการทาํโครงงาน   

                โครงงานเรื�อง เกษตรกร กา้วไกลสู่  AEC  จะสาํเร็จไปดว้ยดีไม่ไดห้ากขาดบุคคลที�มีส่วน

เกี�ยวขอ้งทั�งหมด  คณะผูจ้ดัทาํ ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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บทที� 1 

บทนํา 

 

๑)  ที�มาและความสําคญั 

             เกษตรกร (Agriculture) เป็นการเพาะปลกูพืช เห็ดรา เลี�ยงสตัว ์และรูปแบบของชีวิตแบบ

อื�น ๆ เพื�อเป็นอาหาร เสน้ใย เชื�อเพลิงชีวภาพ ยารักษาโรคและผลิตภณัฑ์อื�นเพื�อความย ั�งยืนและ

เพิ�มสมรรถนะชีวิตมนุษย ์เกษตรกรรมเป็นพฒันาการที�สาํคญัในความเจริญของอารยธรรมมนุษย์

ที�ไม่ยา้ยที�อยู ่ ซึ�งการเพาะปลกูหรือเลี�ยงสตัวใ์นสปีชีส์ที�ถกูทาํให้เชื�องไดผ้ลิตอาหารส่วนเกิน ซึ�ง

ช่ ว ย ห ล่ อ เ ลี� ย ง พั ฒ น า ก า ร ข อ ง อ า ร ย ธ ร ร ม  ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ถู ก

เรียกว่า เกษตรศาสตร์  ประวติัศาสตร์ของเกษตรกรรมยอ้น กลบัไปหลายพนัปี และการพฒันา

ของมนัได้ถูกขบัเคลื�อน โดยความแตกต่างอย่างมากของภูมิอากาศ วฒันธรรมและเทคโนโลย ี

อยา่งไรก็ตาม เกษตรกรรมทั�งหมดโดยทั�วไป พึ�งพาเทคนิคต่างๆเพื�อการขยายและบาํรุงที�ดิน   ที�

เหมาะสมต่อการเลี�ยงสปีชีส์ที�ถูกทาํให้เชื�อง สําหรับพืช เทคนิคนี� มกัอาศยัการชลประทานบาง

รูปแบบ แมจ้ะมีหลายวิธีการของเกษตรกรรมในพื�นที�แห้งแลง้อยู่ก็ตาม ปศุสัตวจ์ะถูกเลี�ยงใน

ระบบทุ่งหญา้ผสมกบัระบบที�ไม่ไม่เป็นเจา้ของที�ดิน ในอุตสาหกรรมที�ครอบคลุมพื�นที�เกือบหนึ� ง

ในสามของพื�นที� ที�ปราศจากนํ� าแข็งและปราศจากนํ� าของโลก ในโลกพัฒนาแล้วเกษตร

อุตสาหกรรมที�ยดึการปลกูพืชเชิงเดี�ยวขนาดใหญ่ ไดก้ลายเป็นระบบเกษตรกรรมสมยัใหม่ที�โดด

เด่น แมว้่าจะมีแรงสนบัสนุนที�เพิ�มมากขึ�นสาํหรับเกษตรกรรมแบบย ั�งยนื รวมถึงเกษตรถาวรและ

เกษตรกรรมอินทรีย ์ (http://www.thaiarcheep.com.วนัที�สืบคน้ ๒ กนัยายน ๒๕๕๘) 

 

                 การเกษตร หมายถึง วิธีการยงัชีพอยา่งหนึ� งของมนุษย ์เกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กบัการปลูกพืชและ

เลี�ยงสตัว ์การเกษตรเป็นการทาํงานเพื�อควบคุมธรรมชาติในอนัที�จะผลิตพืชและสตัวใ์ห้ได ้ตามความ

ตอ้งการของมนุษย ์ โดยอาศยัการเจริญเติบโตของพืชและสัตวเ์ป็นพื�นฐาน มีมนุษยเ์ป็นผูค้วบคุม

ดาํเนินการอยา่งมีระบบแบบแผน มีการวางแผนปฏิบติังานล่วงหน้า คิดคาํนวณรายไดร้ายจ่ายใน  การ

ดาํเนินการทั�งหมดในการเกษตรพืช  หมายถึง  พืชสวน  พืชไร่  ป่าไม ้ สัตว ์ หมายถึง  สัตวบ์ก  สัตว์

นํ� า  ทั�งที�เป็นสตัวเ์ลี�ยงและสตัวป่์า  ดงันั�น  การเกษตรจึงมีขอบเขตครอบคลุมการปลูกพืช การเลี�ยงสัตว์

และการประมง (ปัทมา คุม้ศรี.๑๙๙๘:๑๔) 

             หากถามถึงอาชีพในฝันของ “คนรุ่นใหม่” ในศตวรรษที� 21...หนุ่มสาวหลายคนคงนึกไปถึง

ภาพตวัเองใส่สูทผกูไท แต่งตวัสวยไฮไซ ทาํงานสะดวกสบายในออฟฟิศติดแอร์เยน็ฉํ�า แต่ทว่าในมุม



 

กลบั กลบัเห็นภาพคนหนุ่มสาวทิ�งสังคมเมืองหันไปใชว้ิถีชีวิต “เกษตรกร” ทาํไมหนุ่มสาวจาํนวน

หนึ�งจึงเลือกมอง “ต่าง” มีเรื�องราวน่าสนใจจากวงสนทนาของเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ที�มองเห็น

คุณค่าและความหมายลึกๆ ซ่อนอยู่ในอาชีพเกษตรกรรม ที�พวกเขาแวะเวียนมาเจอกันในเวที

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ “เครือข่ายเกษตรกรกลา้ใหม่” ที� จงัหวดัมหาสารคาม เมื�อเร็วๆ นี�   “ผมมีรายไดจ้าก

การขายผกัสลดัให้กับร้านสเต๊ก หักค่าใชจ่้ายแลว้ กาํไรเดือนละ 2 แสนบาท ในจาํนวนนี� ไม่รวม

เงินเดือนที�ผมจะกนัไวเ้ป็นค่าตอบแทนใหต้วัเอง เดือนละ 2 หมื�นบาท”  โจ-้จิรายทุธ ภูวพนูผล อาย ุ25 

ปี เจ้าของสวนผกัและร้านสเต๊ก “โอก้ะจู๋ ” อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ กล่าวและยิ�มอย่างมี

ความสุข ดว้ยตน้ทุนเดิมที�สนใจการปลูกผกั และตน้ทุนใหม่คือความรู้ที�เรียนจบมาโดยตรงในดา้น

การเกษตรที�มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทาํให้ โจ้ รู้จุดอ่อนของเกษตรกรรุ่นเก่า คือการหาช่องทาง

การตลาดและจดัจาํหน่าย คุณโจแ้ละเพื�อนจึงร่วมหุน้กนัเปลี�ยนลานจอดรถ ขนาด 2 ไร่ ใหเ้ป็นสวนผกั 

และเปิดร้านอาหารติดกนั โดยใชผ้กัที�ปลกูเองเป็นวตัถุดิบ เมื�อผนวกสายตาของคนรุ่นใหม่เขา้กบัเรื� อง

การตลาด คุณโจย้งัใชสื้�อใหม่อยา่งโซเชี�ยลมีเดีย   Facebook  เป็นช่องทางประชาสัมพนัธ์ให้คนรู้จกั

สวนผกัและร้านสเต๊กโอก้ะจู๋มากยิ�งขึ�น ภาพผกัสลดัสดใหม่และภาพอาหารหน้าตาน่ารับประทานที�

โพสตขึ์�นสงัคมออนไลน์อยูไ่ม่ขาด ก็ส่งผลใหม้ีแฟนเพจแวะเวียนมาใชบ้ริการเพิ�มมากขึ�น ขณะที�การ

ตกแต่งหน้าร้านให้มีจุดถ่ายภาพและชมวิวแปลงผกัระหว่างรับประทาน ก็ยิ�งทาํให้ร้านมีเอกลกัษณ์

โดดเด่น การันตี “ปลกูไดแ้ละขายเป็น” ( นิตยสารเทคโนโลยชีาวบา้น.๑๙๙๘:๒๕-๒๘) 

 

๒) วตัถุประสงค์ 

๑) เพื�อศึกษาเรียนรู้ ทาํความเขา้ใจ เกี�ยวกบัอาชีพเกษตรกร 

๒) เพื�อใหค้นไทยที�ประกอบอาชีพเกษตรกร ไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของอาชีพเกษตร 

๓) เพื�อใหรู้้ถึงประโยชน์ คุณค่า ที�ไดจ้ากการทาํอาชีพเกษตรกร 

๔) เพื�อเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัตนเอง ครอบครัว นาํไปสู่ AEC ที�ดีได ้

 

๓) ขอบเขตการศึกษา 

     -นกัเรียนชั�นมธัยมศกึษษปีที� ๕/๕ โรงรัยนปรางคก์ู่ อ.ปรางคก์ู่ จ.ศรีสะเกษ 

 

๔) นิยามศัพท์ 



 

        เกษตรกร หมายถึง  วิธีการยงัชีพอยา่งหนึ�งของมนุษย ์เกี�ยวขอ้งสมัพนัธก์บัการปลูกพืช และ

เลี�ยงสตัว ์การเกษตรเป็นการทาํงาน เพื�อควบคุมธรรมชาติในอนัที�จะผลิตพืช และสัตวใ์ห้ไดต้าม

ความตอ้งการ ของมนุษย ์โดยอาศยัการเจริญเติบโตของพืชและสัตวเ์ป็นพื�นฐาน มีมนุษยเ์ป็นผู ้

ควบคุมดาํเนินงานอย่างมีระบบแบบแผน มีการวางแผนปฏิบติังานล่วงหน้า คิดคาํนวณรายรับ 

รายจ่าย ในการดาํเนินงานทั�งหมดในการเกษตร  เป็นอาชีพที�ทาํงานเกี�ยวกบัการเกษตร อาทิ การ

เพาะปลูกพืชในสวนและไร่นา การเลี�ยงสัตวบ์นบก ในนํ� าและในทะเล เพื�อผลิตอาหาร เส้นใย

ธรรมชาติ และเชื�อเพลิงต่าง ๆ อนัเกิดมาจากการเกษตรกรรม ในปัจจุบนัพบว่าแรงงานร้อยละ 42 

ของโลกประกอบอาชีพเกษตรกรที�มีฐานะมกัมีที�ดินทาํกินเป็นของตวัเองแต่สาํหรับเกษตรกรที�มี

ฐานะปานกลางและค่อนขา้งตํ�าถึงยากจนมกัเช่าที�ดินทาํกินมากกว่า สาํหรับในประเทศไทยพบว่า

ฐานะของเกษตรกรมีรายได้ลดลงและมีหนี� สินเพิ�มขึ�นทุกปี นอกจากนี� แนวโน้มประชากรใน

ต่างจงัหวดัรุ่นใหม่ยงัละทิ�งอาชีพเกษตรกรและหนัไปประกอบอาชีพอื�นมากขึ�นอีกดว้ย ( งามพิศ 

สตัยส์งวน.๒๕๔๒:๖๒-๖๗).           

                                    

                   การปลกูพืช  หมายถึง  การปลูกพืชเป็นขั�นตอนหนึ� งของการเพาะปลูกซึ�งกระทาํต่อ

จากการเตรียมดิน เกษตรกรจะตอ้งเร่งทาํงานใหท้นักบัช่วงเวลาปลูกที�เหมาะสมวิธีการปลูกของ

เกษตรกรแบบเดิมใชแ้รงงานคนทั�งหมด ซึ�งทาํใหสิ้�นเปลืองค่าใชจ่้ายมากและทาํงานไดช้า้ ในบาง

พื�นที�จะใชแ้รงงานรถไถทาํการเปิดร่อง แลว้ใชค้นหยอดเมลด็พืชตามปัจจุบนันี� การใชเ้ครื�องปลูก

พืชมีการใช้อย่างแพร่หลายเนื�องจากเครื� องปลูกพืชจะช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูกเร็วขึ�นทัน

ฤดูกาล  ประหยดัค่าใชจ่้ายการปลกูพืชเป็นแถวจะช่วยในการดูแลรักษาหรือใชเ้ครื�องมืออื�นเช่น 

เค รื� องมือก ําจัดว ัชพืช  ทํางานได้สะดวก  ประหย ัด เวลา   และประหย ัด เมล็ดพัน ธุ์ ( 

http://www.thaiclinic.html. วนัที�สืบคน้ขอ้มลู ๒ กนัยายน ๒๕๕๘ ) 

 

                    AEC หมายถึง อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตวักนัของ  10  ประเทศ   ในทวีป

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ผูน้าํอาเซียนไดร่้วมลงนามในปฎิญญาว่าดว้ย  ความร่วมมืออาเซียน

เห็นชอบ ให้จดัตั� ง  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)    คือ   เป็นองค์กรระหว่าง

ประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  มีจุดเริ�มตน้โดยประเทศไทย   มาเลเซีย และ



 

ฟิลิปปินส์   ไดร่้วมกนัจดัตั�ง   สมาคมอาสา (Association of South East Asia) เมื�อเดือน ก.ค.

2504   เพื�อการร่วมมือกนัทาง เศรษฐกิจ  สงัคมและวฒันธรรม แต่ ดาํเนินการไปไดเ้พียง2ปีก็ตอ้ง

หยดุชะงกัลง เนื�องจากความผกผนัทางการเมือง ระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย

จนเมื�อมีการฟื� นฟูสัมพนัธ์ทางการฑูต ระหว่างสองประเทศ จึงไดม้ีการแสวงหาหนทางความ

ร่วมมือกนัอีกครั� ง และสาํเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาไดต้กลงร่นระยะเวลาจดัตั�ง

ใหเ้สร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ในปีนั�นเองจะมีการเปิดกวา้งให้ประชาชนในแต่ละประเทศ

สามารถเขา้ไปทาํงานในประเทศ  อื�น ๆ ในประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งเสรี   เสมือนดงัเป็นประเทศ

เดียวกนั ซึ�งจะมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการมีงานทาํของคนไทย ควรทาํความเขา้ใจ

ในเรื�องนี� จึงเป็นสิ�งสาํคญัสาํหรับทุกคน  (เสถียร วิชยั.๒๕๕๑:๓๓-๔๓)  

             

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที� 2 

เอกสารที�เกี�ยวข้อง 
 

๑) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
      

(โรงเรียนปรางคก์ู่.๒๕๕๘: ๕๖) 

๒) หลักสูตรการเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ 



 

                 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่” 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่น

ใหม่ หล ักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่จะเป็นการจัดการ เรียนการสอนตาม

หลักสูตรที�มีอยู่เดิมในประเภทวิชาเกษตรกรรม และประเภทวิชาประมง ของสถานศึกษาที�

เป็นสถานศึกษานํา ร่องในโครงการ  เช่น  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาประมง เป็นต้น ซึ� งจะต้องปรับเปลี�ยนกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนใหม่เพื�อให้ผูเ้ รียนมีทัศนคติที�ดี  เกิดความเชื�อมั�นและมีศ ักยภาพเพียงพอใน

การเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม 

นักศึกษาที�จะมีคุณสมบัติครบถ ้วนสามารถได ้รับสิทธิ เข ้า สู่กระบวนการจ ัด

ที�ดิน  ของ ส.ป.ก.   ตามโครงการสร้างและพ ัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่ จะต ้อง เข ้า เ รียนใน

สาขาวิชา และสถานศึกษาที�โครงการกาํหนดเท่านั� น 

สถานศึกษาที�สามารถจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการสร้างผูน้าํ เกษตรกร

รุ่นใหม่ ภายใต ้โครงการสร้างและพ ัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ได ้ จะต้องเ ป็นสถานศึกษาที�

จัดการเรียนการสอนในประเภทวิชาเกษตรกรรม และประเภทวิชาประมง สังก ัดสาํนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ� งจะต ้องผ่านการประเมินศ ักยภาพ ประเมินความพร้อม 

จากสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจ ัย และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหาร

โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วเท่านั� น 

รายชื�อสถานศึกษา ที� เปิดสอนหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ 

๑.   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

๒.   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 

๓.   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

๔.   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี  

๕.   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 

๖.   วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง 

๗.   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 

๘.   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 

๙.   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาํแพงเพชร 

๑๐. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี�  

(ข้อมูล ณ ว ันที�  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 



 

หมายเหตุ  หากมีสถานศึกษาเขา้ร่วมโครงการฯ เพิ�มเติมจะประกาศใหท้ราบอยา่งเป็นทางการโดยทั�ว

กนั 

กิจกรรมการดําเนินงานหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ 

                       ๑)  สถานศึกษานําเสนอแผน / เป้าหมายการรับสมัครนักศึกษา 

เพื �อ ให ้กา รดํา เ นิน งา นสา มา รถ บูร ณา กา รก ารทําง าน ร่ว มก ันร ะห ว่า ง

หน่วยความร่วมมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรกาํหนดให้สถานศึกษาจ ัดทาํ

แผน หรือเป้าหมายการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

โค ร งก า รสร้าง แ ละ พ ัฒน า เก ษ ตร ก ร รุ่ น ให ม่ เ พื �อพิจ าร ณ าอ นุม ัติแ ละ แ จ ้ง ห น่ว ย งา น ที�

เกี�ยวข้องจัดทาํแผนบูรณาการให้สอดคล้อง ภายในวันที�  ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี 

๒)  การประชาสัมพันธ์ – รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ  

เมื �อได้รับการอนุม ัติแผน หรือเป้าหมายนักศึกษาในโครงการแล ้ว ให้

ดาํเนินการตามขั�นตอนดังนี�  

-  สาํนักพ ัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก .ประสานแจ้งปฏิรูป

ที�ดิน    จ ัง ห ว ัด  เพื �อ ป ระ ช าสัม พ ัน ธ์กา ร รับสม ัคร น ักศึก ษา ต า ม

หลักสูตรการพัฒนา   เกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ 

-  สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสานแจ้งสถานศึกษา 

ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักศึกษา 

-   ดาํเนินการรับสมคัรนักศึกษาเขา้ร่วมโครงการฯ ในระหว่างเดือนมกราคม 

เมษายน ของทุกปี โดยสามารถสมัครได้ที�สถานศึกษาในโครงการฯ 

เท่านั� น 

-   สถานศึกษา ดาํเนินการคัดเลือก และรับนักศึกษาเข้าเรียน * 

-   สถานศึกษาแจ้งผลการรับนักศึกษา หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร

มืออาชีพยุคใหม่ ให้ สอศ. ทราบ เพื�อ  สอศ. รายงานแจ ้ง ส.ป.ก .

ในลาํดับต่อไป 

๓)  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร และครูผู้สอน 

เพื�อให้การดาํ เนินงานโครงการฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการที�ตั� งไว ้ จึงเห็นควรให้มีการพ ัฒนาและนาํเสนอหลักสูตร



 

การจัดการเรียนการสอน และชี� แจงทาํความเข้าใจแก่ครูผูส้อน รวมทั� ง เตรียมความพร้อม

ให้แก่ครูผูส้อนในการปรับเปลี�ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนก่อน 

ทั� งนี�  ให้สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ ัดทาํโครงการฯ และ

หารือร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือ และดาํ เนินการให้แล ้วเสร็จก่อนเปิดภาค เรียนที�  ๑ 

ของทุกปี 

๔) จัดทําแผนบูรณาการ 

เพื �อให้การสนับสนุน  และเ ชื�อมโยงระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่าง มี

ประสิทธิภาพ  ภายหลังจากทราบจาํนวนของผูเ้ รียนตามหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมือ

อาชีพยุคใหม่ที�ชัดเจนแล้ว ให้ สอศ. ประสานแจ้งต่อคณะอนุกรรมการโครงการสร้างและ

พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื�อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้จ ัดทาํแผนการดาํเนินงานร่วมกัน เพื�อ

การสนับสนุนและใช ้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั� ง นี� ให้ดาํ เ นินการให้แล ้ว

เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 

เมื�อได้แผนการดาํเนินงานบูรณาการแล้ว ให้ สาํนักพ ัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ส.ป .ก .  ซึ� ง เ ป็นหน่ว ยงานที�รับผิดชอบ หล ัก  ประสานแจ ้งหน่วยงานต่าง  ๆ 

ดาํเนินการตามแผนที�ตั� งไว ้ 

๕) การจัดการเรียนการสอน 

สถานศึกษา ดาํเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และให้มีการ

รายงานผลการดาํเนินงานต่อ สอศ. ดังนี�  

-   เมื�อสิ�นภาคเรียนที�  ๑ รายงานจาํนวนนักศึกษาคงเหลือในโครงการ 

-   เมื�อสิ�นภาคเรียนที�  ๒ รายงานจาํนวนนักศึกษาในโครงการและ

สาํรวจแบบแจ้งความประสงค์เข้าสู่ที� ดินให้ ส.ป.ก. พร้อม

ประสานนาํนักศึกษาไปดูพื�นที�  

-   เมื�อสิ�นภาคเรียนที�  ๓ รายงานจาํนวนนักศึกษาในโครงการ และ

ประสาน ส.ป.ก. เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่ที� ดินทาํกิน 

-   เมื�อจบกระบวนการจัดการเรียนการสอน และประเมินนักศึกษา

เรียบร้อยแล้ว รายงานจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา 

 



 

หมายเหตุ   หากจังหวัดใดมีความพร้อมและสามารถให้นักศึกษาเข้าสู่

ที� ดินทาํกินได้ในภาคเรียนสุดท้าย ก็ให้สามารถดาํเนินการได้เพื�อจะได้เข้าสู่อาชีพได้อย่าง

แท้จริง 

 

 

 

๖)  การนิเทศติดตาม 

เพื�อให้ผูเ้ รียนมีทัศนคติ เกิดความเชื�อมั�น และมีศ ักยภาพเพียงพอต่อการ

เข้าสู่อาชีพ จึงกาํหนดให้มีการนิเทศ และติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

อ ย ่า ง ต่อ เ นื�อ ง  โ ด ย ม ีผู แ้ ท น จ า ก  ส ก ว .  แ ล ะ ห น่ว ย ง า น ที� เ กี �ย ว ข ้อ ง เ ข ้า ร่ ว ม  แ ล ะ ใ ห้

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการต่อสถานศึกษาตามความเหมาะสม แต่ทั� งนี� อย่างน้อยภาคเรียนละ 

๑ ครั� ง 

๗)  การรายงานผลผู้ สําเร็จการศึกษา 

เมื�อครบกาํหนดระยะเวลาตามหลักสูตร (ปวช./ปวส.) ขอให้สถานศึกษา

ดาํ เ นินการแจ ้งจาํนวน และรายชื�อผูส้ํา เ ร็จการศึกษาตามหล ักสูตร  ให้ สอศ.  เพื �อ  สอศ. 

ประสานแจ้ง  ส.ป.ก.  ทราบ และดาํ เ นินการจ ัดผูส้ํา เ ร็จการศึกษาเข ้า สู่กระบวนการเข ้า

ทดลองทาํกินในที� ดิน        ส.ป.ก. ต่อไป 

๘)  กระบวนการเข้าสู่ที�ดิน 

ภายหลงัสําเร็จการศึกษา นักศึกษาและต้องเข้าสู่กระบวนการจดัที�ดินทาํกินตาม

หลกัเกณฑข์องโครงการเช่นเดียวกับหลักสูตรการสร้างผูน้าํเกษตรกรรุ่นใหม่ คือทดลองเข ้า

ทาํประโยชน์ ๖ เดือนก่อน  หากผ่านการประเมินจึงจะได้รับเอกสารสิทธิในการถือครอง

ที� ดินเพื�อประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ทั� ง นี�  ขั�นตอนการประสานงานเพื �อ เข ้า สู่ ที�ดิน  ให้ สอศ.  ประสานแจ ้ง

สาํนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก. เพื�อแจ้งส่งตัวนักศึกษาเข ้า สู่ที�ดิน ให้ปฏิรูป

ที� ดินจังหวัดทราบและดาํเนินการต่อไป 

การประเมินผล 

(๑) ผูเ้รียนจะต้องผ่านการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 



 

(๒)  ผู เ้ รี ยนจะต้องนําเสนอแผนอาชีพก่อนเข ้า สู่ ที�ดิน ส.ป.ก.  และได ้รับการ

พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถเข้าสู่ที� ดิน ส.ป.ก.ได้ 

(http://www.kpssspstaff.awardspace.com สืบค้นเมื�อว ันที�  ๘ กันยายน ๒๕๕๘) 

 

 

 

 

๓) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของในหลวง 

                    ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้ก่อให้เกิดการ

เปลี�ยนแปลงแก่สงัคมไทยอยา่งมากในทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม สังคม

และสิ�งแวดลอ้ม อีกทั�งกระบวนการของความเปลี�ยนแปลงมีความสลบัซบัซอ้นจนยากที�จะอธิบายใน

เชิงสาเหตุและผลลพัธไ์ด ้เพราะการเปลี�ยนแปลงทั�งหมดต่างเป็นปัจจยัเชื�อมโยงซึ�งกนัและกนั สาํหรับ

ผลของการพฒันาในดา้นบวกนั�น ไดแ้ก่ การเพิ�มขึ�นของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ

เจริญทางวตัถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื�อสารที�ทนัสมยั หรือการขยายปริมาณและกระจาย

การศึกษาอย่างทั�วถึงมากขึ� น แต่ผลด้านบวกเหล่านี� ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบทหรือ

ผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมนอ้ย แต่ว่า กระบวนการเปลี�ยนแปลงของสงัคมไดเ้กิดผลลบติดตามมาดว้ย เช่น 

การขยายตวัของรัฐเข้าไปในชนบท ไดส่้งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายดา้น ทั�งการตอ้ง

พึ�งพิงตลาดและพ่อคา้คนกลางในการสั�งสินคา้ทุน ความเสื�อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ

ความสมัพนัธแ์บบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกนัตามประเพณีเพื�อการจดัการทรัพยากรที�เคยมีอยู่แต่

เดิมแตกสลายลง ภูมิความรู้ที�เคยใชแ้กปั้ญหาและสั�งสมปรับเปลี�ยนกนัมาถูกลืมเลือนและเริ� มสูญ

หายไป สิ�งสาํคญั ก็คือ ความพอเพียงในการดาํรงชีวิต ซึ�งเป็นเงื�อนไขพื�นฐานที�ทาํให้คนไทยสามารถ

พึ�งตนเอง และดาํเนินชีวิตไปไดอ้ยา่งมีศกัดิ� ศรีภายใตอ้าํนาจและความมีอิสระในการกาํหนดชะตาชีวิต

ของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื�อให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความ

ตอ้งการต่างๆ รวมทั�งความสามารถในการจดัการปัญหาต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง ซึ�งทั�งหมดนี� ถือว่าเป็น

ศกัยภาพพื�นฐานที�คนไทยและสงัคมไทยเคยมีอยูแ่ต่เดิม ตอ้งถูกกระทบกระเทือน ซึ�งวิกฤตเศรษฐกิจ

จากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั�งปัญหาอื�นๆ ที�เกิดขึ�น ลว้นแต่เป็นขอ้

พิสูจน์และยนืยนัปรากฎการณ์นี� ไดเ้ป็นอยา่งดี 

พระราชดําริว่าด้วยเศรษฐกจิพอเพยีง             



 

“...การพฒันาประเทศจาํเป็นตอ้งทาํตามลาํดบัขั�น ตอ้งสร้างพื�นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใชข้อง

ประชาชนส่วนใหญ่เบื�องตน้ก่อน โดยใชว้ิธีการและอุปกรณ์ที�ประหยดัแต่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 

เมื�อไดพ้ื�นฐานความมั�นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบติัไดแ้ลว้ จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และ

ฐานะทางเศรษฐกิจขั�นที�สูงขึ�นโดยลาํดบัต่อไป... “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดาํริใน

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ที�พระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี เป็นแนวคิดที�ตั�งอยู่บนรากฐานของ

วฒันธรรมไทย เป็นแนวทางการพฒันาที�ตั� งบนพื�นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท 

คาํนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และ

คุณธรรม เป็นพื�นฐานในการดาํรงชีวิต ที�สาํคญัจะตอ้งมี “สติ ปัญญา และความเพียงจาํ 

 

“...คนอื�นจะว่าอยา่งไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยลา้สมยั ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ�งที�สมยัใหม่ 

แต่เราอยูพ่อมีพอกิน และขอใหทุ้กคนมีความปรารถนาที�จะใหเ้มืองไทย พออยูพ่อกิน มีความสงบ 

และทาํงานตั�งจิตอธิษฐานตั�งปณิธาน ในทางนี� ที�จะใหเ้มืองไทยอยูแ่บบพออยูพ่อกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรือง

อยา่งยอด แต่ว่ามีความพออยูพ่อกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกบัประเทศอื�นๆ ถา้เรารักษาความพออยู่

พอกินนี� ได ้ เราก็จะยอดยิ�งยวดได.้..”  (๔ ธนัวาคม ๒๕๑๗)พระบรมราโชวาทนี�  ทรงเห็นว่าแนว

ทางการพฒันาที�เนน้การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลกัแต่เพียงอยา่งเดียวอาจจะเกิด

ปัญหาได ้จึงทรงเนน้การมีพอกินพอใชข้องประชาชนส่วนใหญ่ในเบื�องตน้ก่อน เมื�อมีพื�นฐานความ

มั�นคงพร้อมพอสมควรแลว้จึงสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจใหสู้งขึ�น ซึ�งหมายถึง แทนที�จะ

เนน้การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมนาํการพฒันาประเทศ ควรที�จะสร้างความมั�นคงทางเศรษฐกิจ

พื�นฐานก่อน นั�นคือ ทาํใหป้ระชาชนในชนบทส่วนใหญ่พอมีพอกินก่อน เป็นแนวทางการพฒันาที�

เนน้การกระจายรายได ้ เพื�อสร้างพื�นฐานและความมั�นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ก่อนเนน้

การพฒันาในระดบัสูงขึ�นไปทรงเตือนเรื�องพออยูพ่อกิน ตั�งแต่ปี ๒๕๑๗ คือ เมื�อ ๓๐ กว่าปีที�แลว้  

 แต่ทิศทางการพฒันามิไดเ้ปลี�ยนแปลง “ . . .เมื�อปี ๒๕๑๗ วนันั�นไดพ้ดูถึงว่า เราควรปฏิบติัให้

พอมีพอกิน พอมีพอกินนี�ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั�นเอง ถา้แต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใชไ้ด ้ยิ�งถา้ทั�ง

ประเทศพอมีพอกินก็ยิ�งดี และประเทศไทยเวลานั�นก็เริ�มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคน

ก็ไม่มีเลย...”  (๔ ธนัวาคม ๒๕๔๑)เศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิจพอเพียง”เป็นปรัชญาที�

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพระราชทานพระราชดาํริชี�แนะแนวทางการดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาว

ไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั�งแต่ก่อนเกิดวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื�อภายหลงัไดท้รงเนน้

ย ํ�าแนวทางการแกไ้ขเพื�อใหร้อดพน้ และสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมั�นคงและย ั�งยนืภายใตก้ระแสโลกาภิ

วตัน์และความเปลี�ยนแปลงต่างๆ 



 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

             เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี�ถึงแนวการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั 

ตั�งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั�งในการพฒันาและบริหารประเทศใหด้าํเนินไป

ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ เพื�อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง 

หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นที�จะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัที�ดี

พอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงทั�งภายในภายนอก ทั�งนี�  จะตอ้งอาศยัความ

รอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ�งในการนาํวิชาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและ

การดาํเนินการ ทุกขั�นตอน และขณะเดียวกนั จะตอ้งเสริมสร้างพื�นฐานจิตใจของคนในชาติ 

โดยเฉพาะเจา้หนา้ที�ของรัฐ นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุกระดบั ใหม้ีสาํนึกในคุณธรรม ความซื�อสตัย ์

สุจริต และใหม้ีความรอบรู้ที�เหมาะสม ดาํเนินชีวติดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ

รอบคอบ เพื�อใหส้มดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาทั�งดา้น

วตัถุสงัคมสิ�งแวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี  

 ความหมายของเศรษฐกจิพอเพยีง  

    จึงประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงันี�   

๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที�ไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง

และผูอ้ื�น เช่นการผลิตและการบริโภคที�อยูใ่นระดบัพอประมาณ  

๒. ความมีเหตุผล หมายถึงการตดัสินใจเกี�ยวกบัระดบัความพอเพียงนั�นจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล

โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนคาํนึงถึงผลที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากการกระทาํนั�นๆอยา่ง

รอบคอบ  

๓. ภูมิคุม้กนั หมายถึงการเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปลี�ยนแปลงดา้นต่างๆที�จะเกิดขึ�น   

คาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในอนาคต 

              โดยมี เงื�อนไข ของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ 

ป ร ะ ก า ร   ดั ง นี�   

๑. เงื�อนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เกี�ยวกบัวิชาการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งรอบดา้น ความรอบคอบ

ที�จะนาํความรู้เหล่านั�นมาพิจารณาให้เชื�อมโยงกนัเพื�อประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัใน

ก า ร ป ฏิ บั ติ   

๒. เงื�อนไขคุณธรรม ที�จะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื�อสัตย์

สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการดาํเนินชีวิต 



 

ปรัญชาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

              เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี�ถึงแนวการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั

ตั�งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั�งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ดาํเนินไป

ใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื�อให้ก้าวทนัต่อยุคโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง

หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นที�จะต้องมีระบบภูมิคุม้กันในตวัที�ดี

พอสมควรต่อการมี ผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงทั�งภายนอกและภายใน ทั�งนี� จะตอ้ง

อาศยัความรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ�ง ในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ

วางแผนและการดาํเนินการทุกขั�นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื�นฐานจิตใจของคนใน

ชาติ โดยเฉพาะเจา้หน้าที�ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดบัให้มีสาํนึกในคุณธรรม ความ

ซื�อสตัยสุ์จริต และใหม้ีความรอบรู้ที�เหมาะสม ดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ และความ

รอบคอบ เพื�อใหส้มดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวางทั�งดา้น

วตัถุ สงัคม สิ�งแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี  ประมวลและกลั�นกรองจาก

พระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เรื� องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ�งพระราชทานในวโรกาส

ต่างๆ รวมทั�งพระราชดาํรัสอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยไดรั้บพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้นาํไป

เผยแพร่ เมื�อวนัที�  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เพื�อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชน

โดยทั�วไป 

หลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง 

              การพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาที�ตั�งอยูบ่นพื�นฐานของทางสายกลางและ

ความไม่ประมาท โดยคาํนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ ้มกันที�ดีในตัว 

ตลอดจนใชค้วามรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสินใจและการกระทาํ 

   มีหลกัพิจารณาอยู ่๕ ส่วน ดงันี� 

 ๑. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที�ชี� แนะแนวทางการดาํรงอยู่และปฏิบติัคนในทางที�ควรจะเป็น 

โดยมีพื�นฐานมาจากวิถีชีวิตดั�งเดิมของสงัคมไทย สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการ

มองโลกเชิงระบบที�มีการเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพน้จากภยั และวิกฤต เพื�อความ

มั�นคงและความย ั�งยนืของการพฒันา 

  ๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาํมาประยุกต์ใชก้บัการปฏิบติัตนไดใ้นทุกระดับ 

โดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขั�นตอน 



 

 ๓. คาํนิยาม ความพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ย ๓ คุณลกัษณะ พร้อมๆ กนัดงันี� 

                ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที�ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผูอ้ื�น เช่น การผลิตและการบริโภคที�อยูใ่นระดบัพอประมาณ 

                    ความมเีหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเกี�ยวกบัระดบัของความพอเพียงนั�น จะตอ้ง

เป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนคาํนึงถึงผลที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

จากการกระทาํนั�น ๆ อยา่งรอบคอบ 

                   การมภูีมคุ้ิมกนัที�ดใีนตวั หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการ

เปลี�ยนแปลงดา้นต่างๆ ที�จะเกิดขึ�นโดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ที�คาดว่าจะ

เกิดขึ�นในอนาคตทั�งใกลแ้ละไกล 

 ๔. เงื�อนไข การตดัสินใจและการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียงนั�น ตอ้งอาศยัทั�ง

ความรู้และคุณธรรมเป็นพื�นฐาน กล่าวคือ 

       เงื�อนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เกี�ยวกบัวชิาการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งอยา่งรอบดา้น 

ความรอบคอบที�จะนาํความรู้เหล่านั�นมาพิจารณาใหเ้ชื�อมโยงกนั เพื�อประกอบการวางแผน และ

ความระมดัระวงัในขั�นปฏิบติั 

        เงื�อนไขคุณธรรม ที�จะตอ้งเสริมสร้างประกอบดว้ยความตระหนกัในคุณธรรม มคีวาม

ซื�อสตัยสุ์จริตและมีความอดทน มีความเพียรใชส้ติปัญญาในการดาํเนินชีวติ 

๕. แนวทางปฏิบัต/ิผลที�คาดว่าจะได้รับ จากการนาํปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้

คือ การพฒันาที�สมดุลและย ั�งยนื พร้อมรับต่อการเปลี�ยนแปลงในทุกดา้น ทั�งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 

สิ�งแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลย ี

เศรษฐกจิพอเพยีงกบัทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชดําริ 

             เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบติัของทฤษฎีใหม ่เป็นแนวทางในการพฒันาที�นาํไปสู่

ความสามารถในการพึ�งตนเอง ในระดบัต่างๆ อยา่งเป็นขั�นตอน โดยลดความเสี�ยงเกี�ยวกบัความผนั

แปรของธรรมชาติ หรือการ เปลี�ยนแปลงจากปัจจยัต่างๆ โดยอาศยัความพอประมาณและความมี



 

เหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัที�ดี มคีวามรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซึ�ง

กนัและกนัและความสามคัคี 

          เศรษฐกิจพอเพียงมคีวามหมายกวา้งกว่าทฤษฎีใหม ่ โดยที�เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบ

แนวคิดที�ชี�บอกหลกัการและแนวทางปฏิบติัของทฤษฎีใหม่ ในขณะที� แนวพระราชดาํริเกี�ยวกบัทฤษฎี

ใหม่หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ�งเป็นแนวทางการพฒันาภาคเกษตรอยา่งเป็นขั�นตอนนั�น เป็นตวัอยา่ง

การ ใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบติั ที�เป็นรูปธรรมเฉพาะในพื�นที�ที�เหมาะสม 

           ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาํริ อาจเปรียบเทียบกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซึ�งมีอยู ่ ๒ 

แบบ คือ แบบพื�นฐานกบัแบบกา้วหนา้ ไดด้งันี� 

            ความพอเพียงในระดบับุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกรเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

แบบพื�นฐาน เทียบไดก้บัทฤษฎีใหม่ขั�นที� ๑ ที�มุ่งแกปั้ญหาของเกษตรกร ที�อยูห่่างไกลแหล่งนํ� า ตอ้ง

พึ�งนํ� าฝนและประสบความเสี�ยงจากการที�นํ� าไม่พอเพียง แมก้ระทั�งสาํหรับการปลกูขา้วเพื�อบริโภค 

และมีขอ้สมมติว่า ที�ที�ดินพอเพียงในการขุดบ่อเพื�อแกปั้ญหาในเรื�องดงักล่าว จากการแกปั้ญหาความ

เสี�ยงเรื�องนํ� าจะทาํใหเ้กษตรกรสามารถมีขา้วเพื�อการบริโภคยงัชีพในระดบัหนึ�งได ้ และใชที้�ดินส่วน

อื�นๆ สนองความตอ้งการพื�นฐานของครอบครัว รวมทั�งขายในส่วนที�เหลือเพื�อมีรายไดที้�จะใชเ้ป็น

ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�ไม่สามารถผลิตเองได ้ ทั�งหมดนี� เป็นการสร้างภูมคุิม้กนัในตวัใหเ้กิดขึ�นในระดบั

ครอบครัว 

    อยา่งไรก็ตาม แมก้ระทั�ง ในทฤษฎีใหม่ขั�นที� ๑ ก็จาํเป็นที�เกษตรกรจะตอ้งไดรั้บความ

ช่วยเหลือจากชุมชน ราชการ มลูนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม 

     ความพอเพียงในระดบัชุมชนและระดบัองคก์รเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ ซึ�ง

ครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั�นที� ๒ เป็นเรื�องของการสนบัสนุนใหเ้กษตรกรรวมพลงักนัในรูปกลุ่มหรือ

สหกรณ์ หรือการที�ธุรกิจต่างๆ รวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายวิสาหกิจ 

    กล่าวคือ เมื�อสมาชิกในแต่ละครอบครัวหรือองคก์รต่างๆ มีความพอเพียงขั�นพื�นฐานเป็น

เบื�องตน้แลว้ก็จะรวมกลุ่มกนัเพื�อสร้างประโยชน์ใหแ้ก่กลุม่และส่วนรวมบนพื�นฐานของการไม่

เบียดเบียนกนั การแบ่งปันช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัตามกาํลงัและความสามารถของตนซึ�งจะสามารถ

ทาํให ้ชุมชนโดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกิจนั�นๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 



 

    ความพอเพียงในระดบัประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ ซึ�งครอบคลุมทฤษฎีใหม่

ขั�นที� ๓ ซึ�งส่งเสริมใหชุ้มชนหรือเครือข่าววิสาหกิจสร้างความร่วมมือกบัองคก์รอื�น  ๆในประเทศ เช่น 

บริษทัขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบนัวจิยั เป็นตน้ 

    การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลกัษณะเช่นนี�จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญา 

แลกเปลี�ยนความรู้ เทคโนโลย ี และบทเรียนจากการพฒันา หรือร่วมมือกนัพฒันา ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงทาํใหป้ระเทศอนัเป็นสงัคมใหญ่อนัประกอบดว้ยชุมชน องคก์ร และธุรกิจต่างๆ ที�ดาํเนินชีวติ

อยา่งพอเพียง กลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียงที�เชื�อมโยงกนัดว้ยหลกัไม่เบียดเบียน แบ่งปันและ

ช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัไดใ้นที�สุด 

(กิริเลาเกษพรหม.๒๕๔๒:๖๖-๗๑) 

       

๔)  คําที�มาจากนิยามศัพท์ 

             การเกษตร คอื มคีวามสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยต์ั�งแต่ดาํดาํบรรพ ์ โดยมนุษยรู้์จกัใช้

ประโยชน์อยา่งหลากหลายจากพืช สตัว ์ ในชีวิตประจาํวนั โดยใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตปัจจยั 4 คือ 

อาหาร เครื�องนุ่งห่ม ที�อยูอ่าศยัและยารักษาโรค โดยมนุษยรู้์จกัเก็บเกี�ยวผลผลิตทางเกษตร นาํไป

ประกอบอาหารรับประทาน สร้างความเจริญเติบโตแก่ร่างกาย นาํส่วนต่าง ๆ ของพืชเสน้ใยไปผลิตสิ�ง

ทอหรือใชห้นงัสตัวท์าํเครื�องนุ่งห่ม ปลกูป่าเพื�อนาํไมไ้ปเป็นอุปกรณ์การก่อสร้าง สร้างที�พกัอาศยั 

อาคารสถานที� ทาํเฟอร์นิเจอร์ เครื�องใชต่้าง ๆ และปลกูพืชสมุนไพร เพื�อนาํไปใชเ้ป็นยารักษาโรค ซึ�ง

สิ�งเหล่านี�ลว้นมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยท์ั�งสิ�น การปฏิบติักบัที�ดินเพื�อใหเ้กิดผลผลิต 

ทั�งการปลกูพืช เลี�ยงสตัว ์ การทาํประมง และการเกษตรผสมผสานโดยอาศยัความรู้ ความชาํนาญ 

ประสบการณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และเงินทุน เพื�อใหพ้ืชและสตัวเ์จริญเติบโตใหผ้ลผลิตต่างๆ         

ความสําคญัของการเกษตร 

การเกษตรมคีวามสาํคญัต่อการดาํรงชีวติของมนุษยต์ั�งแต่ดึกดาํบรรพ ์ มนุษยรู้์จกัใชป้ระโยชน์อยา่ง

มากมายจากพืช สตัว ์ ทั�งในชีวิตประจาํวนัและการดาํรงชีวิต ตลอดจนในการพฒันาประเทศใหเ้จริญ

มั�นคงอีกดว้ย    

  เกษตรกบัชีวติประจาํวนั 

ในอดีตมนุษยด์าํรงชีวติอยูอ่ยา่งง่าย ๆ โดยการล่าสตัว ์ เก็บพืชผกัจากป่ามากินเป็นอาหาร อาศยัอยูต่าม

ถํ�าหรือเพิงที�สร้างจากกิ�งไม ้ต่อมามนุษยเ์ริ�มรู้จกัเพาะปลกูพืช รู้จกัเลี�ยงสตัว ์ซึ�งเป็นจุดเริ�ม ตน้ของการ



 

ทาํการเกษตร ทาํใหม้ีชีวิตความเป็นอยูที่�ดีขึ�นจนถึงปัจจุบนั แมว้ิทยาการ ต่าง ๆ จะเจริญกา้วหนา้ขึ�น 

มนุษยก์็ยงัคงอาศยัผลผลิตที�ไดจ้ากการเกษตรเป็นพื�นฐานในการดาํรงชีวิตเช่นเดิม กล่าวคือ 

            1.1  เป็นวตัถุดิบในการผลิตปัจจยั 4 คือ อาหาร เครื�องนุ่งห่ม ที�อยูอ่าศยัและยารักษาโรค โดย

มนุษยรู้์จกัเก็บเกี�ยวผลผลิตทางเกษตร นาํไปประกอบอาหารรับประทาน สร้างความเจริญเติบโต แก่

ร่างกาย นาํส่วนต่าง ๆ ของพืชเสน้ใยไปผลิตสิ�งทอหรือใชห้นงัสตัวท์าํเครื�องนุ่งห่ม ปลกูป่า เพื�อนาํไม้

ไปเป็นอุปกรณ์การก่อสร้าง สร้างที�พกัอาศยั อาคารสถานที� ทาํเฟอร์นิเจอร์ เครื�องใชต่้าง ๆ และปลกู

พืชสมุนไพร เพื�อนาํไปใชเ้ป็นยารักษาโรค ซึ�งสิ�งเหล่านี�ลว้นมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต ของมนุษย์

ทั�งสิ�น 

           1.2 เป็นงานที�ทาํรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถนาํผลผลิตทางการเกษตรที� เหลือ

จากการบริโภค ใชส้อยประโยชน์ในครอบครัวไปจดัจาํหน่ายแก่ผูอ้ื�นไดท้ั�งตลาดภายในประเทศ และ

ต่างประเทศซึ�งจะทาํใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิ�มขึ�น 

           1.3 เป็นแหล่ง ใหค้วามร่มรื�นสวยงาม การทาํการเกษตรมิไดใ้หป้ระโยชน์ ทางดา้นการบริโภค 

หรือการคา้เท่านั�น แต่ยงัใหค้วามร่มรื�น ความเพลิดเพลิน ความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีก

ดว้ย เพื�อใหค้นไดใ้ชเ้ป็นที�ผอ่นคลายอารมณ์ เช่น การไปเที�ยวสวนธารณะ การเลี�ยงปลาสวยงาม เป็น

ตน้ 

           1.4 ส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ สาํหรับผูที้�มีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลกั 

สามารถทาํการเกษตร เช่น ปลกูไมป้ระดบั พืชผกัสวนครัว เลี�ยงไก่ เป็นงานอดิเรก เพื�อไม่ใหเ้วลาว่าง

นั�นเปล่าประโยชน์หรือแมแ้ต่ชาวนา หลงัเก็บเกี�ยวขา้วแลว้อาจปลกูถั�วในที�นา กจ็ะมีงานทาํตลอดปี 

 ประเภทของการเกษตร 

ประเภทของการเกษตร แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงันี�  

        1.       การปลกูพืช มีหลายชนิด โดยลกัษณะธรรมชาติของพืชแต่ล่ะชนิดก็แตกต่างกนัไป ซึ�ง

นกัวิชาการเกษตรไดแ้บ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น วธีิการปลกู ดูแลรักษา นาํไปใชป้ระโยชน ์

สาํหรับในระดบัชั�นนี� ไดจ้ดัแบ่งลกัษณะการปลกูและดูแลรักษาเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

          1.1 พืชสวน หมายถึง พืชที�ปลกูในเนื�อที�นอ้ย สามารถใหผ้ลตอบแทนสูง ตอ้งการดูแลรักษามาก 

แบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

(1.) ไมด้อกไมป้ระดบั ลกัษณะการปลกู คือ นิยมปลกูไวใ้นบา้น และบริเวณบา้นหรือในกระถางใช้

พื�นที�ไม่มาก ใชต้กแต่งอาคารสถานที�เพื�อความสวยงาม วธีิการดูแลรักษา รดนํ� าพรวนดิน ใส่ปุ๋ยอยา่ง

ง่ายๆ อยา่งสมํ�าเสมอ 



 

(2.) พืชผกั ลกัษณะการปลกู คือ ปลกูในแปลงเพราะปลกู หรือสวนผกัโดยเฉพาะวิธีการดูแลรักษา 

นอกจากจะดูแลรดนํ� า พรวนดิน ใส่ปุ๋ยตามปกติแลว้จะตอ้งกาํจดัศตัรูพืช และมีการป้องกนัแมลงต่าง  ๆ

อยา่งดี พืชผกั เช่น หอม กระเทียม มะเขือ คะนา้ แตงกวา และผกักวางตุง้ 

(3.) ไมผ้ล ลกัษณะการปลกู คือ ปลกูในสวนผลไม ้หรือพื�นที�ที�มีบริเวณกวา้งขวาง เพราะตน้ไมจ้ะเป็น

ไมย้นืตน้ อายกุารใหผ้ลยาวนาน วิธีการดูแลรักษาพิเศษกว่าปกติ ตอ้งใส่ปุ๋ยบาํรุงดิน ตกแต่งกิ�ง และ

ตรวจสอบดูหนอน แมลง ศตัรูพืช ไมผ้ล เช่น มะมว่ง เงาะ ทุเรียน มงัคุด ลาํไย ฯลฯ 

         1.2  พืชไร่ หมายถึง พืชที�ปลกูโดยใชเ้นื�อที�มาก มีการเจริญเติบโตเร็ว ไม่ตอ้งการดูแลรักษามาก

เหมือนพืชสวน ส่วนใหญ่เป็นพืชลม้ลุก มีอายตุั�งแต่ 2 เดือน ถึง 1 ปี หรือมากกว่า ผลผลิตของพืชไร่มี

ความสาํคญัทางเศรษฐกิจและชีวิตประจาํวนัของคนไทย โดยใชบ้ริโภคเป็นอาหารหลกั และส่งเป็น

สินคา้ออกจดัเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ซึ�งสามารถนาํรายไดเ้ขา้ประเทศเป็นจาํนวนมากเช่น ขา้ว 

ขา้วโพด ออ้ย ถั�วต่างๆ ยาสูบ ฝ้าย มนัสาํปะหลงั เป็นตน้ 

        2.  การเลี�ยงสตัว ์ มกีารเลี�ยงมานานแลว้ โดยเฉพาะประชาชนที�อยูต่ามชนบท นอกจากจะ

ประกอบอาชีพทาํนา ทาํไร่ แลว้มกัจะเลี�ยงสตัวค์วบคูไ้ปดว้ยเพื�อใชเ้ป็นอาหาร แรงงาน ในการ

เพาะปลกู การขนส่ง และเพื�อแกเ้หงา ซึ�งปัจจุบนัการเลี�ยงสตัวใ์นแง่การใชแ้รงงานลดนอ้ยลง แต่จะมี

บทบาทมากในแง่ของการเลี�ยงเพื�อใชเ้ป็นอาหารเนื�องจากผูบ้ริโภคนิยมบริโภคเนื�อสตัวก์นัอยา่ง

แพร่หลาย อีกทั�งยงัสามารถส่งออกจาํหน่ายยงัต่างประเทศอีกดว้ยวตัถุประสงคข์องการเลี�ยงสตัวแ์บ่ง

ออกไดด้งันี�  

              1. เพื�อไวใ้ชบ้ริโภค 

               2. เพื�อไวใ้ชแ้รงงาน 

               3. เพื�อประกอบอาชีพ 

               4. เพื�อเสริมรายได ้

               5. เพื�อใชผ้ลิตภณัฑจ์ากสตัวท์าํเครื�องนุ่งห่มของใชแ้ละรักษาโรค 

               6. เพื�อความสวยงามและความเพลิดเพลิน 

              7. เพื�อใชป้ระโยชน์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย ์

        3.  การประมง การทาํประมงเป็นการเกษตรเกี�ยวกบัการเลี�ยงและการจบัสตัวน์ํ� าทุกชนิดของ

ประเทศไทยซึ�งการทาํประมงนี�สามารถสร้างรายไดใ้หป้ระชาชน และประเทศเป็นจาํนวนมาก การทาํ

ประมงในประเทศไทยสามารถแบ่งออกตามลกัษณะของแหล่งนํ� าได ้3 ประเภท คือ 



 

            3.1 การทาํประมงนํ� าจืด หมายถึง การทาํประมงในแหล่งนํ� าจืดตามบริเวณที�ต่างๆไดแ้ก่การจบั

ปลาในแม่นํ� า ลาํคลอง การเลี�ยงปลานํ� าจืดในกระชงั การเลี�ยงปลาสลิดในบ่อ เป็นตน้ 

            3.2 การทาํประมงนํ� าเค็ม หรือการทาํประมงทะเล หมายถึง การจบักุง้ทะเล ปลา และปลาหมึก 

ตลอดจนการเลี�ยงหอยทะเลต่างๆเช่น การเลี�ยงหอยแมลงภู่ การเลี�ยงหอยนางรม เป็นตน้ 

            3.3 การทาํประมงนํ� ากร่อย หมายถึง การทาํประมงในบริเวณเชื�อมต่อระหว่างพื�นที�นํ� าเค็ม และ

นํ� าจืด เช่น การเลี�ยงกุง้กุลาดาํ การเลี�ยงปลากะพงขาวในกระชงั การเลี�ยงปลานวลจนัทร์เป็นตน้ 

     4. การเกษตรแบบผสมผสาน การเกษตรผสมผสานเป็นการจดัระบบกิจกรรมการเกษตร ไดแ้ก่ 

ปลกูพืชเลี�ยงสตัว ์ ประมง ใหม้ีการผสมผสานและเกื�อกลูในการผลิตซึ�งกนัและกนั โดยใชท้รัพยากรที�

มีอยูอ่ยา่งเหมาะสมใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลของสภาพแวดลอ้ม เพิ�มความสมบูรณ์ของ

อาหารพืชหรือสตัวก์ารทาํเกษตรหลายๆอยา่งร่วมกนัทาํใหเ้กษตรกรมรีายไดจ้ากผลผลิตเพิ�มขึ�น

ตลอดจนไม่เสี�ยงต่อสภาวะการขาดทุนจากราคาผลผลิตเพียงอยา่งเดียวที�มีราคาไม่แน่นอนปัจจุบนั

รัฐบาลส่งเสริมและสนบัสนุนแนวทางในการทาํการเกษตรเช่น 

        4.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ แนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูที่�ส่งเสริมสนบัสนุนให้

เกษตรกรไดบ้ริหาร และจดัการเกี�ยวกบัดิน นํ� า ใหม้ีประโยชน์สูลสุดเพื�อบงัเกิดผลผลิตและรายไดม้า

เลี�ยงตบเองและครอบครัวอยา่งเพียงพอเพื�อคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�นพร้อมกบัช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัใน

ชุมชน 

       4.2 การเกษตรแบบยงัชีพ หมายถึง การเกษตรหรือการผลิตเพื�อยงัชีพคือ การเพาะปลกูพอยงัชีพ

ซึ�งหมายถึง การเพาะปลกู แบบดั�งเดิมแบบหนึ�งโดยการปลกูพืชใชกิ้นเป็นอาหารภายในครอบครัว

ไม่ไดป้ลกูมากเหลือใชพ้อที�จะส่งไปขายนอกทอ้งถิ�นได ้

        4.3 การเกษตรธรรมชาติ การเกษตรแบบนี� เป็นการเกษตรแบบที�กลบัไปหาธรรมชาติหรือ

การเกษตรแบบฟื� นฟธูรรมชาติใหก้ลบัมาดั�งเดิมนั�นเอง 

       4.4 การเกษตรแบบยั�งยนื คือ การเกษตรที�เกื�อกลูซึ�งกนัและกนัเพื�อรักษาดุลยภาพทางธรรมชาติ

และปรับปรุงสิ�งแวดลอ้มไปพร้อมๆกนัซึ�งการเกษตรแบบนี� เป็นการทาํการเกษตรเพื�อตอ้งการให้

เกษตรกรพึ�งพาตนเองไดท้ั�งการผลิตและการดาํรงชีพโดยการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งประหยดั 

         การเกษตรเป็นอาชีพหลกัของประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ทาํใหก้ารเกษตรมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�งในการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศ

เ นื� อ ง จ า ก ร า ย ไ ด้ ส่ ว น ใ ห ญ่ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ม า จ า ก สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร เ ป็ น สํ า คั ญ   

(http://www.thaiarcheep.com สืบคน้วนัที� ๘ กนัยายน ๒๕๕๘) 



 

 

               เกษตรกร นั�นคอื เป็นรากฐานและชีวิตสาํหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยส่วนใหญ่เป็นผู ้

มีอาชีพเกษตรกรรม ขา้พเจา้จึงมีความเห็นเสมอว่า วิธีการพฒันาที�เหมาะสมแก่ประเทศของเราอยา่งยิ�ง  

ก็คือจะต้องทาํนุบาํรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พฒันาก้าวหน้าเพื�อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ขอ

เกษตรกรทุกระดบัใหสู้งขึ�น ดา้นการเกษตรกรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงใหค้วามสนใจดา้นนี�  

พระองค์ได้เสด็จเยี�ยมไถ่ถามความทุกข์สุขของประชาชน และรับฟังปัญหา เกิดเป็นโครงการตาม

พระราชดาํริต่างๆไม่ว่าจะเป็นการชลประทาน การพฒันาที�ดิน การวิจยัพนัธุ์พืช และปศุสัตว ์เป็นตน้ 

โครงการตามพระราชดาํริของพระองค ์มีทั�งการแกไ้ขภยัแลง้ ปัญหาอุทกภยั รวมจนถึงการบาํบดันํ� า

เสีย โครงการพฒันาแหล่งนํ� ามีทั�งโครงการขนาดใหญ่ สามารถแกไ้ขปัญหาทั�งภยัแลง้ และนํ� าท่วมได ้  

( อธิชยั ตน้กนัยา. ๒๕๕๓: ๔0 ) 

 

                     เกษตรทฤษฎีใหม่หรือทฤษฎใีหม่ เป็นแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

ภูมิพลอดุลยเดช เกี�ยวกบัการจดัพื�นที�ดินเพื�อการอยูอ่าศยัและมีชีวิตอยา่งย ั�งยนื โดยมีแบ่งพื�นที�เป็น

ส่วน ๆ ไดแ้ก่ พื�นที�นํ� า พื�นที�ดินเพื�อเป็นที�นาปลกูขา้ว พื�นที�ดินสาํหรับปลกูพืชไร่นานาพนัธุแ์ละที�

สาํหรับอยูอ่าศยัและเลี�ยงสตัว ์ในอตัราส่วน 3:3:3:1 เป็นหลกัการในการบริหารการจดัการที�ดินและนํ� า 

เพื�อการเกษตรในที�ดินขนาดเลก็ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ดงันี�  

1. มีการบริหารและจดัแบ่งที�ดินแปลงเลก็ ออกเป็นสดัส่วนที�ชดัเจน เพื�อประโยชน์สูงสุดของ

เกษตรกร ซึ�งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน 

2. มีการคาํนวณโดยหลกัวิชาการ เกี�ยวกบัปริมาณนํ� าที�จะกกัเก็บใหพ้อเพียง ต่อการเพาะปลกูได้

ตลอดปี 

3. มีการวางแผนที�สมบูรณ์แบบ สาํหรับเกษตรกรรายยอ่ย 3 ขั�นตอน เพื�อใหพ้อเพียงสาํหรับเลี�ยง

ตนเองและเพื�อเป็นรายได ้

พื�นที�เกษตรทฤษฎีใหม ่

 โครงการพฒันาพื�นที�เกษตรนํ� าฝน บา้นแดนสามคัคี ตาํบลคุม้เก่า อาํเภอเขาวง จงัหวดั

กาฬสินธุ ์

 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปักธงชยั หรือ ทฤษฎีใหม่บา้นฉตัรมงคล ตาํบลปักธงชยั

เหนือ อาํเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 



 

 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปากท่อโครงการพฒันาที�ดินของมลูนิธิชยัพฒันา ตาํบลวนั ดาว

อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี 

 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่หนองหมอ้ ตาํบลหนองหมอ้ อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์

  เกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตั�งอยูบ่นกรอบแนวคิดของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ�งหลกัปรัชญานี� ประกอบดว้ย 3 หลกัการ 

และ 2 เงื�อนไข คือ หลกัความพอประมาณ (Moderation) หลกัความมีเหตุผล (Reasonableness) และ

หลกัการมีภูมิคุม้กนั (Immunity) ส่วน 2 เงื�อนไข คือ เงื�อนไขความรู้ และเงื�อนไขคุณธรรม 

ส่วนเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ�งเป็นแนวทางปฏิบติัหนึ�งของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีขั�นตอนของ

การพฒันาแบ่งออกได ้3 ขั�น คือ 

          ขั�นที� 1 ทฤษฎใีหม่ขั�นต้น 

เริ�มตน้จากการมุ่งแกปั้ญหาของเกษตรกรที�มีนํ� าไม่เพียงพอสาํหรับการเกษตร โดยการใชแ้นวทางการ

จดัทาํแหล่งนํ� าขนาดเลก็ในฟาร์ม เช่น การขุดบ่อ ซึ�งจะทาํใหล้ดความเสี�ยงในเรื�องนํ� า เกิดหลกัประกนั

ในการผลิตอาหารเพื�อการยงัชีพเบื�องตน้  ส่วนที�ดินการเกษตรอื�น จะใชใ้นการผลิตเพื�อตอบสนองกบั

ความตอ้งการพื�นฐานอื�นของครอบครัว ซึ�งอาจมีการขายผลผลิตส่วนเกินเพื�อเป็นรายได ้สาํหรับใช้

จ่ายในการยงัชีพที�จาํเป็น ที�ไม่สามารถผลิตเองได ้ การเกษตรทฤษฎีใหม่ในขั�นนี�   จึงเป็นการสร้าง

ภูมิคุม้กนัในระดบัครอบครัว  แต่เกษตรกรส่วนใหญ่อาจไม่สามารถเริ�มตน้ในขั�นตอนแรกนี� ได ้และ

อาจจาํเป็นที�หน่วยงานต่างๆ จะตอ้งจดัความช่วยเหลือเพื�อสนบัสนุนเกษตรกร 

ในเกษตรทฤษฎีใหม่ขั�นตน้นี�  มีแนวทางสาํคญัในการการจดัสรรที�ดินการเกษตรและที�อยู่อาศยั โดย

แบ่งพื�นที� ออกเป็น 4 ส่วน ตามอตัราส่วน 30:30:30:10 คือ พื�นที�ส่วนที�หนึ� งประมาณ 30% ให้ขุดสระ

เก็บกกันํ� า เพื�อใชเ้ก็บกกันํ� าฝนในฤดูฝนและ ใชเ้สริมการปลกูพืชในฤดูแลง้ ตลอดจนการเลี�ยงสัตวน์ํ� า

และพืชนํ� าต่างๆ  พื�นที�ส่วนที�สองประมาณ 30% ใหป้ลกูขา้วในฤดูฝน เพื�อใชเ้ป็นอาหารประจาํวนัใน

ครัวเรือนใหเ้พียงพอตลอดปี เพื�อตดัค่าใชจ่้ายและสามารถพึ�งตนเองได ้พื�นที�ส่วนที�สามประมาณ 30% 

ให้ปลูกไมผ้ล ไมย้ืนตน้ พืชผกั พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื�อใชเ้ป็นอาหารประจาํวนั หากเหลือ

บริโภคก็นาํไปจาํหน่าย และพื�นที�ส่วนที�สี�ประมาณ 10% ใชเ้ป็นที�อยู่อาศยั เลี�ยงสัตว ์และโรงเรือน

อื�นๆ (กรมพฒันาที�ดิน 2553) 

ขั�นที� 2 ทฤษฎีใหม่ขั�นกลาง 



 

เมื�อเกษตรรไดเ้ริ�มตน้ปฏิบติัตามเกษตรทฤษฎีใหม่ขั�นตน้แลว้ มีความพอเพียง และความมั�นคงในขั�น

พื�นฐานระดบัหนึ� งแลว้ ในขั�นตอนต่อมาจึงเป็นเรื�องของการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบต่าง เช่น 

กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือวิสาหกิจ  ซึ�งการร่วมมือกนันี� ก็เพื�อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ�นกบักลุ่ม

โดยรวม บนพื�นฐานของการไม่เบียดเบียนกนั การแบ่งปันช่วยเหลือกนัตามกาํลงั และความสามารถ

ของตน ซึ�งจะทาํใหชุ้มชนโดยรวมเกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบติัดว้ย 

           ขั�นที� 3 ทฤษฎใีหม่ขั�นก้าวหน้า 

กลุ่มเกษตรกรที�ไดด้าํเนินการตามทฤษฎีใหม่ในขั�นกลางจนประสบความสาํเร็จเบื�องตน้อาจกา้วเขา้สู่

ขั�นกา้วหนา้ โดยการประสานความร่วมมือกบัองคก์รอื�นๆ ในระดบัประเทศ เพื�อยกระดบัการทาํธุรกิจ 

และการพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เช่น การทาํความร่วมมือกบัธนาคาร เพื�อนาํเงินมาลงทุนใน

ธุรกิจ หรือการทาํขอ้ตกลงกบับริษทั เพื�อขายผลผลิตให ้

ในประเทศไทย มีหน่วยงานจาํนวนมาก โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ที�ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  แต่

หน่วยงานประสานงานหลกัเกี�ยวกบัการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่คือ มลูนิธิชยัพฒันา      

(เกษตรกรมั�นคั�ง.๒๕๕๗: ๒๑ ) 

    

                            เกษตรกร  หมายถึง การเพาะปลกูพืชต่างๆ รวมทั�งการเลี�ยงสตัว ์และการประมง ผูที้�

ทาํการเกษตรนั�น เรียกว่า เกษตรกร ส่วนคาํว่า กสิกร ชาวสวน ชาวนา การเกษตรจึงเป็นการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานและทุน โดยอาศยัความรู้ และประสบการณ์ เพื�อให้ได้มาซึ�งผลผลิต

ทางการเกษตร เช่น ผลไม ้พืช ผกั และสตัว ์สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั ซึ�งเป็นงานที� 

เกี�ยวข้องกบัการผลิตปัจจัยสี�ของมนุษยน์ั�นเอง ดังนั�นการเกษตรจึงมีประโยชน์ และความสําคัญ 

เพราะว่าการเกษตรเป็นงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํรงชีวิต การผลิตอาหารเพื�อมนุษย ์และสัตว ์ผลิตวสัดุ

อุปกรณ์ต่างๆ ก่อสร้างที�อยู่อาศยั ผลิตและกระแสอื�นๆ เพื�อใชเ้ป็นยาป้องกัน กาํจดัโรค แมลง และ

พยาธิต่างๆ ผลิตสิ�งทอ เครื�องนุ่งห่ม เช่น ฝ้าย ป่าน ปอ ผลิตสินคา้ส่งออกต่างประเทศ เช่น ขา้ว ยาง 

ข้าวโพด มนัสําปะหลงั เป็นอาชีพของคนและคนว่างงาน และเพิ�มรายได้ ให้แก่เกษตรกร และ

ประเทศชาติ รู้จกัการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นงานอดิเรกเพื�อความเพลิดเพลิน พกัผ่อน

หยอ่นใจ ช่วยใหบุ้คคลมีพลานามยัแข็งแรง เพราะการไดอ้อกกาํลงักาย และรัปทานอาหารที�สดๆ    ( 

นพดล ยิ�งชม. ๒๕๔๘:๓ ) 

 

                อาเซียน ในสภาวะแห่งยคุทุนนิยม ที�เศรษฐกิจเป็นตวัขบัเคลื�อนและผลกัดนัใหป้ระเทศต่าง 

ๆ กา้วรุดไปขา้งหนา้อยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัประเทศต่าง ๆ นั�นอยูร่วมกนัเป็นสงัคมโลก ไม่สามารถ



 

อยูโ่ดดเดี�ยวเดียวดายไดจึ้งตอ้งมีการรวมตวักนั ของประเทศในแต่ละภูมิภาคเพื�อเพิ�มอาํนาจในการ

ต่อรองและเพิ�มขี�นความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระหว่างประเทศ เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งผลประโยชน์

ร่วมและพฒันาประเทศในภูมิภาคไปพร้อม ๆ กนั ดว้ยเหตุนี�  ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รือ 

อาเซียน จึงไดม้ีขอ้ตกลงใหอ้าเซียนรวมตวัเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกนัใหส้าํเร็จภายในปีพ.ศ.

2558(ค.ศ.2015) 

  

          แต่ก่อนที�เราจะมาดูเนื�อหาสาระของการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนนี�  เราจะมายอ้นดกูนั

รวมตวักนัของประเทศในอาเซียนว่ามีการรวมตวักนัไดอ้ยา่งไรจนมาเป็นอาเซียนในปัจจุบนั  

 

          โดยอาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (ASEAN : The Association 

of South East Asian Nations) ไดก่้อตั�งเมื�อวนัที� 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยประเทศผูก่้อตั�งอาเซียน คือ 

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ไดเ้ขา้มา

เป็นสมาชิก ตามดว้ยเวียดนามเขา้มาเป็นสมาชิกเมื�อ พ.ศ. 2538  ขณะที�พม่าและลาวเขา้มาเป็นสมาชิก

ใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดทา้ยคือกมัพชูา เขา้เป็นสมาชิกอาเซียน เมื�อ พ.ศ. 2542  ปัจจุบนัอาเซียน

มีประเทศสมาชิกทั�งหมด 10 ประเทศ 

 

ตลอดระยะเวลา 44 ปีที�ผา่นมา อาเซียนไดเ้กิดความร่วมมอื รวมทั�งมีการวางกรอบความร่วมมือ เพื�อ

สร้างความเข็มแข็ง รวมถึงความมั�นคงของประเทศสมาชิกทั�งดา้นความมั�นคงเศรษฐกิจ สงัคมและ

วฒันธรรม และในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนไดว้างแนวทางกา้วไปสู่ประชาคมอาเซียนอยา่งสมบูรณ์ 

ภายใตค้าํขวญัคือ  "หนึ�งวิสยัทศัน์ หนึ�งเอกลกัษณ์ หนึ�งประชาคม" (One Vision, One Identity, One 

Community) โดยมุ่งเนน้ไปที� 3 ประชาคม คือ ประชาคมการเมืองและความมั�นคงอาเซียน(ASEAN 

Political Security Community : APSC)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 

: AEC) และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEANSocio-CulturalCommunity:ASCC) 

           โดยเมื�อวนัที� 1 มีนาคม พ.ศ.2552 ผูน้าํอาเซียนไดล้งนามรับรองปฏิญญาชะอาํ หวัหิน ว่าดว้ย

แผนงานจดัตั�งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) เพื�อจดัตั�งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ซึ�ง

ประชาคมอาเซียนประกอบดว้ยเสาหลกั3เสาดงัต่อไปนี�  

           1.ประชาคมการเมืองและความมั�นคงอาเซียน  (ASEAN Security Community – ASC) มุ่งให้

ประเทศในภูมิภาคอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ มีระบบแกไ้ขความขดัแยง้ ระหว่างกนัไดด้ว้ยดี มีเสถียรภาพ

อยา่งรอบดา้น มกีรอบความร่วมมือเพื�อรับมือกบัภยัคุกคามความมั�นคงทั�งรูปแบบเดิมและรูปแบบ

ใหม่ๆเพื�อใหป้ระชาชนมีความปลอดภยัและมั�นคง 

           2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งใหเ้กิดการรวมตวั



 

กนัทางเศรษฐกิจ และการอาํนวยความสะดวกในการติดต่อคา้ขายระหว่างกนั อนัจะทาํใหภู้มิภาคมี

ความเจริญมั�งคั�ง และสามารถแข่งขนักบัภูมิภาคอื�นๆไดเ้พื�อความอยูดี่กินดีของประชาชนในประเทศ

อาเซียนโดย   มุ่งใหเ้กิดการไหลเวียนอยา่งเสรีของ สินคา้ บริการ การลงทุน เงินทุน การพฒันาทาง

เศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื�อมลํ�าทางสงัคมภายในปี2020 

            ทาํใหอ้าเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base) 

                 ใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื�อลดช่องว่างการพฒันาและช่วยให้

ประเทศเหล่านี� เขา้ร่วมกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

                ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินและตลาดทุน 

การปะกนัภยัและภาษีอากรการพฒันาโครงสร้างพิ�นฐานและการคมนาคม พฒันาความร่วมมือดา้น

กฎหมาย การเกษตร พลงังาน การท่องเที�ยว การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบัการศกึษา

และการพฒันาฝีมือแรงงาน 

               กลุ่มสินคา้และบริการนาํร่องที�สาํคญั ที�จะเกิดการรวมกลุ่มกนั คือ สินคา้เกษตร / สินคา้

ประมง / ผลิตภณัฑไ์ม ้/ ผลิตภณัฑย์าง / สิ�งทอ / ยานยนต ์/อิเลก็ทรอนิกส์ / เทคโนโลยสีารสนเทศ (e-

ASEAN) / การบริการดา้นสุขภาพ, ท่องเที�ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน) กาํหนดใหปี้ พ.ศ. 

2558 เป็นปีที�เริ�มรวมตวักนัอยา่งเป็นทางการ โดยผอ่นปรนใหก้บัประเทศ ลาว กมัพชูา พม่า และ

เวียตนาม สาํหรับประเทศไทยไดรั้บมอบหมายใหท้าํRoadmapทางดา้นท่องเที�ยวและการขนส่งทาง

อากาศ(การบิน)                                   

     สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(องักฤษ: Association of South East Asian 

Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN)  

เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิก

ทั�งหมด 10 ประเทศ ไดแ้ก่ กมัพชูา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และ

อินโดนีเซีย อาเซียนมีพื�นที�ราว 4,435,670 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590 ลา้นคน[3] ในปี พ.ศ. 

2553 จีดีพขีองประเทศสมาชิกรวมกนัคิดเป็นมลูค่าราว 1.8 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ[4] คิดเป็นลาํดบัที� 9 

ของโลกเรียงตามจีดีพี อาเซียนมีภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการ 

      อาเซียนมีจุดเริ�มตน้จากสมาคมอาสา ซึ�งก่อตั�งขึ�นเมื�อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย 

มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ไดม้ีการลงนามใน ปฏิญญากรุงเทพ อาเซียนไดถ้ือ

กาํเนิดขึ�นโดยมีรัฐสมาชิกเริ�มตน้ 5 ประเทศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อความร่วมมือในการเพิ�มอตัราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ การพฒันาสงัคม วฒันธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธาํรงรักษาสนัติภาพ

และความมั�นคงในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่าง

สนัติ หลงัจาก พ.ศ. 2527 เป็นตน้มา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ�มขึ�นจนมี 10 ประเทศในปัจจุบนั กฎบตัร



 

อาเซียนไดม้ีการลงนามเมื�อเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2551 ซึ�งทาํใหอ้าเซียนมีสถานะคลา้ยกบัสหภาพยุโรป

มากยิ�งขึ�น[6] เขตการคา้เสรีอาเซียนไดเ้ริ�มประกาศใชต้ั�งแต่ตน้ปี พ.ศ. 2553 และกาํลงักา้วสู่ความเป็น

ประชาคมอาเซียน ซึ�งจะประกอบดว้ยสามดา้น คือ ประชาคมอาเซียนดา้นการเมืองและความมั�นคง 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 

          สมาคมอาสาและปฏิญญากรุงเทพ 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีจุดเริ� มตน้นับตั�งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ไดร่้วมกนัจดัตั�ง สมาคมอาสา (ASA, Association of 

South East Asia) ขึ�นเพื�อการร่วมมือกนัทาง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม แต่ดาํเนินการไดเ้พียง 2 ปี 

ก็ตอ้งหยดุชะงกัลง เนื�องจากความผกผนัทางการเมืองระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย จนเมื�อทั�งสอง

ประเทศฟื� นฟูความสัมพนัธ์ระหว่างกนั จึงได้มีการแสวงหาลู่ทางจัดตั�งองค์การความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจขึ� นในภูมิภาค "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"  และถนัด คอ

มนัตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยสมยัรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร โดยมี

การลงนาม "ปฏิญญากรุงเทพ" ที�พระราชวงัสราญรมย ์เมื�อวนัที� 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ซึ�งลงนามโดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั�ง 5 ประเทศ ไดแ้ก่ อาดมั มาลิกแห่ง

อินโดนีเซีย, นาร์ซิโซ รามอสแห่งฟิลิปปินส์, อบัดุล ราซคัแห่งมาเลเซีย, เอส. ราชารัตนมัแห่งสิงคโปร์ 

และถนดั คอมนัตร์แห่งไทย ซึ�งถือว่าเป็นบิดาผูก่้อตั�งองคก์ร 

     ความประสงค์ของการจัดตั�งกลุ่มอาเซียนขึ� นมาเกิดจากความต้องการสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกเพื�อที�ผูป้กครองของประเทศสมาชิกจะสามารถมุ่งความสนใจไปที�การสร้างประเทศ ความ

กงัวลต่อการแพร่ขยายของคอมมิวนิสตร่์วมกนั ความศรัทธาหรือความเชื�อถือต่อมหาอาํนาจภายนอกที�

เสื�อมถอยลงในช่วงพุทธทศวรรษ 2500 รวมไปถึงความตอ้งการการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ การ

จัดตั�งกลุ่มอาเซียนมีวตัถุประสงค์แตกต่างจากสหภาพยุโรป เพราะกลุ่มอาเซียนถูกสร้างขึ� นเพื�อ

สนบัสนุนความเป็นชาตินิยม 

ดูบทความหลกัที�: การขยายตวัของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ในปี พ.ศ. 2519 ปาปัวนิวกินีไดรั้บสถานะผูส้ังเกตการณ์ และตลอดช่วงพุทธทศวรรษ 2510 

กลุ่มประเทศสมาชิกไดม้ีการจดัตั�งโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจงั หลงัจากผลของ

การประชุมที�จงัหวดับาหลี ในปี พ.ศ. 2519 แต่ว่าความร่วมมือดงักล่าวไดรั้บผลกระทบกระเทือนอยา่ง

หนกัในช่วงพุทธทศวรรษ 2520 ก่อนจะไดรั้บการฟื� นฟูเมื�อปี พ.ศ. 2534 เนื�องจากไทยเสนอให้มีการ

จดัตั�งเขตการคา้เสรีขึ�น ต่อมา บรูไนไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกเป็นประเทศที�หก เมื�อวนัที� 8 มกราคม พ.ศ. 

2527 หลงับรูไนประกาศเอกราชเมื�อวนัที� 1 มกราคม เพียงสปัดาห์เดียว 



 

ต่อมา เวียดนามเขา้ร่วมเป็นสมาชิกประเทศที�เจ็ด ในวนัที� 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ไม่นานหลงั

จากนั�น ลาวและพม่าไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกประเทศที�แปดและเกา้ตามลาํดบั ในวนัที� 23 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2540 ส่วนกมัพชูาประสงคจ์ะเขา้ร่วมเป็นสมาชิก แต่ถกูเลื�อนออกไปจากปัญหาความขดัแยง้ทาง

การเมืองภายในประเทศ จนกระทั�งในวนัที�  30 เมษายน พ.ศ. 2542 กมัพูชาไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก

ประเทศที�สิบ หลงัจากรัฐบาลกมัพชูามีความมั�นคงแลว้ 

ในช่วงพุทธทศวรรษ 2530 สมาชิกอาเซียนไดม้ีประสบการณ์ทั�งในดา้นการมีประเทศสมาชิก

เพิ�มมากขึ�น รวมไปถึงความพยายามในการรวบรวมกลุ่มประเทศใหเ้ป็นหนึ�งเดียวไปอีกขึ�นหนึ� ง ในปี 

พ.ศ. 2533 มาเลเซียไดเ้สนอให้มีความร่วมมือทางเขตเศรษฐกิจเอเชียตะวนัออก ซึ�งประกอบดว้ย

ประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี�ปุ่นและเกาหลีใต ้โดยมีเจตนาเพื�อถ่วงดุล

อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาซึ�งเพิ�มพนูมากขึ�นในความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC)และ

ภูมิภาคเอเชียโดยรวมแต่ว่าขอ้เสนอดงักล่าวถกูยกเลิกไป เพราะไดรั้บการคดัคา้นอย่างหนักจากญี�ปุ่น

และสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะประสบความลม้เหลวในด้านดังกล่าว แต่กลุ่มสมาชิกก็ยงัสามารถ

ดาํเนินการในการรวมกลุ่มประเทศใหเ้ป็นหนึ�งเดียวกนัต่อไปได ้

ใน พ.ศ. 2535 มีการลงนามใช้แผนอตัราภาษีศุลกากรพิเศษที�เท่ากนั (Common Effective 

Preferential Tariff) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียนในฐานะที�

เป็นฐานการผลิตที�สาํคญัเพื�อป้อนสินคา้สู่ตลาดโลกโดยอาศยัการเปิดเสรีดา้นการคา้และการลดภาษี

และอุปสรรคข้อกีดขวางทางการค้าที�มิใช่ภาษีรวมทั�งการปรับเปลี�ยนโครงสร้างภาษีศุลกากรเพื�อ

เอื�ออาํนวยต่อการคา้เสรีโดยกฎหมายดงักล่าวเป็นโครงร่างสาํหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน หลงัจาก

วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย ในปี พ.ศ. 2540 ขอ้เสนอของมาเลเซียถูกหยิบยกขึ�นมาอีกครั� งใน

จงัหวดัเชียงใหม ่หรือที�รู้จกักนัว่า การริเริ�มเชียงใหม ่ซึ�งเป็นการรวมกลุ่มระหว่างกลุ่มสมาคมอาเซียน

และประเทศในเอเชียอีกสามประเทศ คือ จีน ญี�ปุ่นและเกาหลีใต ้

นอกเหนือจากความร่วมมือช่วยเหลือพฒันาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกแลว้ อาเซียนยงัมี

วตัถุประสงคใ์นการธาํรงรักษาสนัติภาพและความมั�นคงในภูมิภาค ในวนัที� 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2538 มี

การลงนามสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพื�อให้ภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ สนธิสญัญาฉบบัดงักล่าวเริ�มมีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 28 

มีนาคม พ.ศ. 2540 ซึ�งเป็นการหา้มอาวุธนิวเคลียร์ทุกประเภทในภูมิภาค 

หลงัจากปฏิญญาว่าดว้ยความร่วมมือในอาเซียน ฉบบัที�สอง (องักฤษ: Bali Concord II) ใน

ปี พ.ศ.2546 กลุ่มประเทศอาเซียนไดล้งนามในความตกลงว่าดว้ยทฤษฎีสันติภาพประชาธิปไตย ซึ�ง

หมายความว่าประเทศสมาชิกทุกประเทศมีความเชื�อว่ากระบวนการตามหลกัการประชาธิปไตยจะทาํ



 

ให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค นอกจากนั� น ประเทศอื�นที�มิได้ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยในปัจจุบนัต่างก็เห็นว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที�ประเทศสมาชิก

อื�น ๆ ควรใฝ่หาผูน้ ําของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ�ง มหาเธร์ โมฮัมหมัดแห่งมาเลเซีย 

ตระหนกัถึงความจาํเป็นในการรวมกลุ่มประเทศกนัอย่างจริงจงั โดยเริ�มตั�งแต่ พ.ศ. 2540 อาเซียนได้

เริ�มตั� งก่อตั�งองค์การหลายแห่งในความพยายามที�จะบรรลุเป้าหมายดงักล่าว อาเซียนบวกสามเป็น

องคก์ารแรกที�ถกูก่อตั�งขึ�น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อกระชบัความสมัพนัธก์บัจีนญี�ปุ่นและเกาหลีใตต้าม

ด้วยการประชุมเอเชียตะวนัออก ซึ� งมีอีกสามประเทศที�เข้าร่วมด้วยคือ อินเดีย ออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด ์กลุ่มดงักล่าวมีแผนการที�เป็นรากฐานของประชาคมเอเชียตะวนัออกในอนาคต ซึ�งร่างขึ�น

ตามอยา่งของประชาคมยโุรปซึ�งปัจจุบนัสิ�นสภาพไปแลว้ หลงัจากนั�น ไดม้ีการจดัตั�งกลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ

อาเซียนขึ� น เพื�อศึกษาผลกระทบทั�งในดา้นบวกและดา้นลบของนโยบายดงักล่าว รวมไปถึงความ

เป็นไปไดใ้นการร่างกฎบตัรอาเซียนในอนาคต 

ในปี พ.ศ. 2549 กลุ่มอาเซียนไดรั้บสถานภาพผูส้งัเกตการณ์สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซึ�ง

กลุ่มอาเซียนได้มอบสถานภาพ "หุ้นส่วนการอภิปราย" ให้แก่สหประชาชาติเป็นการตอบแทน]

นอกเหนือจากนั�น ในวนัที�  23 กรกฎาคมปีนั�นเอง ฌูแซ รามุช-ออร์ตา นายกรัฐมนตรีแห่งติมอร์-

เลสเต ไดล้งนามในความตอ้งการในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียนอย่างเป็นทางการ และ

คาดหวงัว่าการไดรั้บสถานภาพผูส้ังเกตการณ์เป็นเวลาห้าปีก่อนที�จะได้รับสถานภาพเป็นประเทศ

สมาชิกอยา่งสมบูรณ์  

ในปี พ.ศ. 2550 กลุ่มอาเซียนไดเ้ฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 40 ปีการก่อตั�งกลุ่มอาเซียน และ

ครบรอบ 30 ปีความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัสหรัฐอเมริกา ในวนัที� 26 สิงหาคม พ.ศ. 2550 กลุ่ม

อาเซียนตั�งเป้าที�จะบรรลุขอ้ตกลงการคา้เสรีทุกฉบบักบัจีน ญี�ปุ่น เกาหลีใต ้อินเดีย ออสเตรเลียและ

นิวซีแลนดภ์ายในปี พ.ศ. 2556 ไปพร้อมกบัการก่อตั�งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนไดล้งนามในกฎบตัรอาเซียน ซึ�งเป็นกฎ

ขอ้บงัคบัในการดูแลความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนและยกระดบักลุ่มอาเซียนให้

เป็นองคก์ารระหว่างประเทศอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เขตการคา้เสรีจีน-อาเซียนมีผลบงัคบัใชเ้มื�อ

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2553 นับเป็นเขตการคา้เสรีที�มีประชากรมากที�สุดในโลกและมีมูลค่าจีดีพีคิด

เป็นอนัดบัที� 3 ของโลก  

วนัที� 27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2552 มีการลงนามความตกลงการคา้เสรีระหว่างภูมิภาคอาเซียน 10 

ประเทศ กบันิวซีแลนด์และออสเตรเลีย มีการประเมินว่าความตกลงการคา้เสรีนี� จะเพิ�มจีดีพีใน 12 

ประเทศขึ�นมากกว่า 48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ระหว่าง พ.ศ. 2543-2563[33][34] ตน้ปี พ.ศ. 2554 ติมอร์-

เลสเตวางแผนจะยื�นจดหมายขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกแก่สาํนักเลขาธิการอาเซียนในอินโดนีเซีย เป็น



 

ประเทศสมาชิกลาํดบัที�สิบเอ็ดของอาเซียนระหว่างการประชุมสุดยอดในกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย

แสดงท่าทีตอ้นรับติมอร์-เลสเตอยา่งอบอุ่น 

(   http:// www.mof.go.th/social. วนัที�สืบคน้ขอ้มลู ๘ กนัยายน ๒๕๕๘ ) 

ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) 

           -  ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั� งที� 9 ปี พ.ศ.2549 ที�บาหลี ผูน้าํอาเซียนไดแ้สดงเจตนารมณ์

ใน Bali Concord II เห็นชอบใหจ้ดัตั�งประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยประชาคม

ในสามเสาหลกั ในส่วนของประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียนมีเป้าหมายใหอ้าเซียนเป็น

ประชาคม ที�มีประชาชนเป็นศนูยก์ลาง สงัคมที�เอื�ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความ

เป็นอยูที่�ดีและมีการพฒันาในทุกดา้นเพื�อยกระดบั คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการให้

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ั�งยนื รวมทั�งส่งเสริมอตัลกัษณ์ของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบติัการดา้นสงัคม

และวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Plan of Action) ระบุอยูใ่นแผนปฏิบติั

การเวียงจนัทน์ (Vientiane Action programme-VAP) และต่อมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั� งที� 

12 ผูน้าํอาเซียนไดล้งนามใน Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an 

ASEAN Community by 2015 เร่งรัดการเป็นประชาคมฯ เร็วขึ�นอกี 5 ปี คือ จากปี พ.ศ.2563 เป็นปี 

พ.ศ.2558 

            -  ในการมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมสงัคมและวฒันธรรม  อาเซียนไดจ้ดัทาํแผนงานการจดัตั�ง

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) โดยจดั

ประชุมเพื�อยกร่างแผนงาน 4 ครั� ง (ไทยเป็นเจา้ภาพจดัครั� งที� 1 และ 3 ระหว่างวนัที� 11-13 มีนาคม และ

ระหว่างวนัที� 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม, ลาว ครั� งที� 2 ระหว่างวนัที� 28-29 เมษายน และฟิลิปปินส์ 

ครั� งที� 4 โดยที�ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั� งที� 14 เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์2552 ไดใ้หก้ารรับรอง

แผนงานฯ 

             -  แผนงานการจดัตั�งประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 

Community Blueprint) ประกอบดว้ยความร่วมมือใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1. การพฒันามนุษย ์(Human 

Development) 2. การคุม้ครองและสวสัดิการสงัคม (Social Welfare and Protection) 3. สิทธิและความ

ยติุธรรมทางสงัคม (Social Justice and Rights) 4. ความย ั�งยนืดา้นสิ�งแวดลอ้ม (Environmental 

Sustainability) 5. การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity) 6. การลดช่องว่าง

ทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap) องคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละดา้นมดีงันี�  



 

 A.  การพฒันามนุษย ์

       A1.  ใหค้วามสาํคญักบัการศกึษา 

       A2.  การลงทุนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

       A3.  ส่งเสริมการจา้งงานที�เหมาะสม 

       A4.  ส่งเสริมเทคโนโลยสีารสนเทศ 

       A5.  การอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีชิงประยกุต ์

       A6.  เสริมสร้างทกัษะในการประกอบการสาํหรับสตรี เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 

       A7.  พฒันาสมรรถภาพของระบบราชการ 

 B.  การคุม้ครองและสวสัดิการสงัคม 

       B1.  การขจดัความยากจน 

       B2.  เครือข่ายความปลอดภยัทางสงัคมและความคุม้กนัจากผลกระทบดา้นลบจากการรวมตวั

อาเซียนและโลกาภิวฒัน ์

       B3.  ส่งเสริมความมั�นคง และความปลอดภยัดา้นอาหาร 

       B4.  การเขา้ถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการดาํรงชีวิตที�มีสุขภาพ 

       B5.  การเพิ�มศกัยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ 

       B6.  รับประกนัอาเซียนที�ปลอดยาเสพติด 

       B7.  การสร้างรัฐที�พร้อมรับกบัภยัพิบติัและประชาคมที�ปลอดภยัยิ�งขึ�น 

 C.  ความยติุธรรมและสิทธิ 

       C1.  การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิและสวสัดิการสาํหรับสตรี เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 

       C1.  การคุม้ครองและส่งเสริมแรงงานโยกยา้ยถิ�นฐาน 

       C1.  ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ 

 D.  ส่งเสริมความย ั�งยนืดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

       D1.  การจดัการปัญหาสิ�งแวดลอ้มของโลก 

       D2.  การจดัการและการป้องกนัปัญหามลพิษทางสิ�งแวดลอ้มขา้มแดน 

       D3.  ส่งเสริมการพฒันาที�ย ั�งยนืโดยการศกึษาดา้นสิ�งแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

       D4.  ส่งเสริมเทคโนโลยดีา้นสิ�งแวดลอ้ม (อีเอสที) 

       D5.  ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการดาํรงชีวติในเขตเมอืงต่างๆ ของอาเซียน และเขตเมือง 

       D6.  การทาํการประสานกนัเรื�องนโยบายดา้นสิ�งแวดลอ้มและฐานขอ้มลู 

       D7.  ส่งเสริมการใชท้รัพยากรชายฝั�ง และทรัพยากรทางทะเลอยา่งย ั�งยนื 

       D8.  ส่งเสริมการจดัการเกี�ยวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ

อยา่งย ั�งยนื 



 

       D9.  ส่งเสริมความย ั�งยนืของทรัพยากรนํ� าจืด 

       D10.  การตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจดัการต่อผลกระทบ 

       D11.  ส่งเสริมการบริหารจดัการป่าไมอ้ยา่งย ั�งยนื 

 E.  การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน 

       E1.  ส่งเสริมการตระหนกัรับรู้เกี�ยวกบัอาเซียน และความรู้สึกของการเป็นประชาคม 

       E2.  การส่งเสริมและการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมของอาเซียน 

       E3.  ส่งเสริมการสร้างสรรคด์า้นวฒันธรรมและอุตสาหกรรม 

       E4.  การมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัชุมชน 

 F.  การลดช่องว่างทางการพฒันา  ( ปทุมพร วชัรเสถียร.๒๕๕๓:๕๖-๕๗) 

ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนคอือะไร 

ประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ย 3 ประชาคมย่อย ไดแ้ก่ 1. ประชาคมการเมืองและความมั�นคง 2. 

ประชาคมเศรษฐกิจ และ 3. ประชาคมสังคมและวฒันธรรม โดยในแต่ละประชาคมจะมีแผนการ

ทาํงานของตนเองเรียกว่า Blueprint โดยภายในเนื�อหาของ Blueprint แต่ละเสาจะมีรายละเอียด

เกี�ยวกบัคุณลกัษณะของประชาคมนั�นๆ รวมถึงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และมาตรการเพื�อจะสร้าง

ประชาคม 

ในประเทศไทย หน่วยงานที�ทาํหนา้ที�ประสานงานหลกัของแต่ละประชาคมมีดงันี�  

1. ประชาคมการเมืองและความมั�นคง มี กระทรวงการต่างประเทศ 

2. ประชาคมเศรษฐกิจ มี กระทรวงพาณิชย ์

3. ประชาคมสงัคมและวฒันธรรม มีกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย ์(พม.) 

พม. ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื�อว ันที�  4 ตุลาคม 2554 รับทราบคําสั�งสํานัก

นายกรัฐมนตรีเมื�อวนัที�  14 กันยายน 2554 ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกัเพื�อประสานการ

ดาํเนินงานของเสาสงัคมและวฒันธรรม รวมทั�งทาํหน้าที�หัวหน้าคณะผูแ้ทนไทยเพื�อเขา้ร่วมประชุม

อาเซียนที�เกี�ยวขอ้ง อาทิ การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASCC) ซึ�ง

เป็นการประชุมระดบัรัฐมนตรีของเสาสังคมและวฒันธรรม รวมถึงการประชุมเจา้หน้าที�อาวุโสเพื�อ

เตรียมการสาํหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสงัคมและวฒันธรรม (SOCA) ซึ�งเป็นการประชุม

ระดบัปลดักระทรวงหรือรองปลดักระทรวง และการประชุมอื�นๆ ที�ผูแ้ทนเสาสังคมและวฒันธรรม

ไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วม 

สาํหรับประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) นั�นมี

กลไกการขบัเคลื�อนคือคณะกรรมการขบัเคลื�อนการเป็นประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน โดยมี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษยเ์ป็นประธาน และมีหน่วยงานอีก 



 

22 แห่งร่วมเป็นกรรมการ โดยนายกรัฐมนตรี ไดล้งนามในคาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการขบัเคลื�อนฯ 

ดงักล่าว เมื�อวนัที� 2 เมษายน 2555 

ภายใต้แผนงานการจัดตั� งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) นั�นได้

กาํหนดการทาํงานออกเป็น 6 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ 1. การพฒันามนุษย ์2. การคุม้ครองและสวสัดิการ

สงัคม 3. ความยติุธรรมและสิทธิ 4. ความย ั�งยนืดา้นสิ�งแวดลอ้ม 5.การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน และ 6.

การลดช่องว่างการพฒันา (ซึ�งจะเน้นประเทศที�เรียกว่า CLMV ซึ�งเป็นอกัษรย่อของประเทศต่างๆ ที�

เขา้มาเป็นสมาชิกอาเซียนในภายหลงั ไดแ้ก่ กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม เพื�อช่วยให้สามารถ

ดาํเนินการตามขอ้ตกลงต่างๆ ของอาเซียนได)้   

ในการทาํงานเพื�อจะใหค้รอบคลุมทั�ง 6 คุณลกัษณะนั�น ภายใตป้ระชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 

(ASCC) ไดแ้บ่งการทาํงานออกเป็นความร่วมมือรายสาขา จาํนวน 14 สาขา (นับจาํนวนตามเว็บไซด์

สาํนักเลขาธิการอาเซียน  และในแต่ละสาขาจะใชก้ลไกการประชุมระดบัรัฐมนตรีสาขาและการ

ประชุมระดบัเจา้หน้าที�อาวุโส ในการขบัเคลื�อนแผนงาน โดยมีการจดัทาํแผนงานและขอบเขตการ

ทาํงานของแต่ละสาขาเอง ซึ�งอาจใชชื้�อเรียกว่า Framework หรือ Workplan ว่าในช่วงแผนที�ครอบคลุม

ระหว่างปีไหนถึงปีไหน จะเนน้การทาํงานในเรื�องอะไรบา้ง 

ในสไลดที์�แนบมาขา้งทา้ยจะมีชื�อสาขา และชื�อยอ่ของหน่วยงานในประเทศไทยที�รับผดิชอบรายสาขา 

ฉะนั�นบทบาทของ พม. คือทาํหนา้ที�ในการประสานงานของทั�ง 14 สาขาโดยใชก้ลไกคณะกรรมการ

ขบัเคลื�อนการเป็นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ซึ� งนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคาํสั�ง

แต่งตั�ง เมื�อวนัที� 2 เมษายน 2555 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของ

มนุษยเ์ป็นประธาน และมีหวัหนา้หน่วยงานจากกระทรวงต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งร่วมเป็นกรรมการอีก 22 

แห่ง คณะกรรมการขับเคลื�อนได้มีการจัดประชุมปีละอย่างน้อย 2 ครั� ง และมีการแต่งตั� ง

คณะอนุกรรมการฯ คณะทาํงานต่างๆ เพื�อไปดาํเนินการในเรื�องเฉพาะสาํหรับการดาํเนินงานของแต่

ละสาขาก็มีกลไกการประชุมทั�งในระดบัรัฐมนตรีและระดบัเจา้หนา้ที�อาวุโสดว้ยเช่นกนั  ในส่วนของ

ความคืบหนา้ในการดาํเนินงานตามแผนงานการจดัตั�งประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASCC 

Blueprint) นั�น ประเทศไทยไดม้ีการประเมินผลครึ� งแผน ในปี 2556 ผลการประเมินพบว่า ในภาพรวม

ของไทย จาก 338 มาตรการที�อยู่ใน ASCC Blueprint ดาํเนินการไปแลว้ 218 มาตรการ (64%) อีก 53 

มาตรการ (16%) อยูใ่นระหว่างดาํเนินการ และ 67 มาตรการ (20%) อยูร่ะหว่างการพิจารณาหรือไม่มี

ขอ้มลู ฉะนั�นในส่วนของภาพรวมการจดัตั�งประชาคมอาเซียนในส่วนของเสาสังคมและวฒันธรรม 

ถือไดว้่าดาํเนินการไปถึง 80% ก่อนที�จะเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 สาํหรับ

มาตรการที�อยูร่ะหว่างการพิจารณาหรือไม่มีขอ้มูลนั�น ส่วนใหญ่เป็นเรื�องของการทาํงานในลกัษณะ

ตดัขวาง ซึ�งตอ้งทาํงานร่วมกบัสาขาอื�น หรือเสาอื�น หรือตอ้งใชร้ะยะเวลาดาํเนินการ      สถานะล่าสุด

เกี�ยวกบัการดาํเนินงานในปัจจุบนั คณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยใน



 

การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ไดม้ีคาํสั�งที� ๒/๒๕๕๗ แต่งตั�งคณะอนุกรรมการศูนยอ์าํนวยการเตรียม

ความพร้อมประเทศไทยในการเขา้สู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ลงวนัที�  ๙ กรกฎาคม 

๒๕๕๗ โดยมีรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ทาํหน้าที�ประธานอนุกรรมการ ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมั�นคง

ของมนุษย ์ปลดักระทรวงวฒันธรรม ปลดักระทรวงการต่างประเทศ และรองปลดักระทรวงกลาโหม 

ทาํหนา้ที�รองประธานอนุกรรมการ และผูแ้ทนกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย ์

ผูแ้ทนกระทรวงวัฒนธรรม และผู ้แทนกรมอาเซียน ทําหน้าที�อนุกรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการฯ รวมทั�งสิ�น จาํนวน ๓๒ คน คณะอนุุกรรมการชุดใหม่นี� จะไดท้าํ

หนา้ที�ขบัเคลื�อนการทาํงานของเสาสงัคมและวฒันธรรมต่อไป ( แจ่มจรัส ศรีอ่อน.๒๕๔๙: ๓๔) 

เสาหลกั 3 ความร่วมมอืในด้านสังคมและวฒันธรรม 

ความร่วมมือของอาเซียนดา้นสงัคมและวฒันธรรม หรือเรียกอีกอยา่งหนึ�งว่า “ความร่วมมือเฉพาะ

ดา้น” คือ ความร่วมมือดา้นอื�นๆ ที�มิใช่ดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ โดย มวีตัถุประสงคห์ลกั เพื�อแกไ้ข

ปัญหาสงัคมที�ส่งผลกระทบในระดบัภูมิภาค พฒันาและเสริมสร้างสภาพชีวิตความเป็นอยูข่อง

ประชากรในภูมิภาคใหดี้ขึ�น รวมถึงลดผลกระทบทางสงัคมที�เกิดจากการรวมตวักนัทางเศรษฐกิจของ

อาเซียน ส่งเสริมและรักษาเอกลกัษณ์ ประเพณีและวฒันธรรมที�แตกต่างกนัของแต่ละประเทศ 

ตลอดจนส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างประชาชน ในแต่ละประเทศสมาชิก ที�ประชุมสุดยอด

อาเซียน ครั� งที� 9 ปี 2546 ที�บาหลี ผูน้าํประเทศอาเซียน เห็นชอบให้   จดัตั�งประชาคมอาเซียนซึ�ง

ประกอบดว้ย3เสาหลกัไดแ้ก่ 

1.ประชาคมการเมืองและความมั�นคงอาเซียน 

2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 

โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัไดแ้ก่ 

1.การสร้างประชาคมแห่งสงัคมที�เอื�ออาทร 

2.แกไ้ขผลกระทบต่อสงัคมอนัเนื�องมาจากการรวมตวัทางเศรษฐกิจ 

3.ส่งเสริมความย ั�งยนืของสิ�งแวดลอ้มและการจดัการดูแลสิ�งแวดลอ้มอยา่งถกูตอ้ง 

4. ส่งเสริมความเขา้ใจระหว่างประชาชนในระดบัรากหญา้ การเรียนรู้ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 

รวมทั�งรับรู้ข่าวสารเพื�อใหป้ระชาชนตระหนกัถึงเอกลกัษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) 



 

            แผนงานการจดัตั�งประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ประกอบดว้ยความร่วมมือในดา้น

ต่างๆ6ดา้น 

1. การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ (Human Development) ใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาการลงทุนในการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ส่งเสริมการจา้งงานที�เหมาะสม ส่งเสริมเทคโนโลยสีารสนเทศการอาํนวย

ความสะดวกในการเขา้ถึงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยเีชิงประยกุตเ์สริมสร้างทกัษะในการ

ประกอบการสาํหรับสตรี เยาวชน ผูสู้งอาย ุ และผูพ้ิการ พฒันาสมรรถภาพของระบบราชการ ความ

ร่วมมือในดา้นนี�  

2. การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม (Social Welfare and Protection) ไดแ้ก่ การขจดัความยากจน 

เครือข่ายความปลอดภยัทางสงัคมและความคุม้กนัจากผลกระทบดา้นลบจากการรวมตวัอา เซียนและ

โลกาภิวฒัน์ ส่งเสริมความมั�นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและ

ส่งเสริมการดาํรงชีวิตที�มีสุขภาพ การเพิ�มศกัยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ รับประกันอาเซียนที�

ปลอดยาเสพติด การสร้างรัฐที�พร้อมรับกบัภยัพิบติัและประชาคมที�ปลอดภยัยิ�งขึ�น 

3. สิทธิและความยติุธรรมทางสงัคม (Social Justice and Rights) ไดแ้ก่ การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ

และสวสัดิการสาํหรับสตรี เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ การคุม้ครองและส่งเสริมแรงงานโยกยา้ยถิ�น

ฐาน ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ 

4. ความย ั�งยืนดา้นสิ�งแวดลอ้ม (Environmental Sustainability) ไดแ้ก่ การจดัการปัญหาสิ�งแวดลอ้ม

ของโลก การจดัการและการป้องกนัปัญหามลพิษทางสิ�งแวดลอ้มขา้มแดน ส่งเสริมการพฒันาที�ย ั�งยืน

โดยการศึกษาดา้นสิ�งแวดลอ้มและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ส่งเสริมเทคโนโลยีดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการดํารงชีวิตในเขตเมือง การประสานนโยบายด้านสิ�งแวดลอ้มและ

ฐานขอ้มูล ส่งเสริมการใชท้รัพยากรชายฝั�ง และทรัพยากรทางทะเลอย่างย ั�งยืน ส่งเสริมการจดัการ

เกี�ยวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย ั�งยืน ส่งเสริมความ

ย ั�งยืนของทรัพยากรนํ� าจืด การตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจดัการต่อ

ผลกระทบ ส่งเสริมการบริหารจดัการป่าไมอ้ยา่งย ั�งยนื 

5. การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity) ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี�ยวกบั

อาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคม การส่งเสริมและการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของ

อาเซียน ส่งเสริมการสร้างสรรคด์า้นวฒันธรรมและอุตสาหกรรม การมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัชุมชน 



 

6. การลดช่องว่างทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap) การดาํเนินงานความร่วมมือ

เหล่านี�  อาเซียนได้ดาํเนินการทั�งในรูปแบบของความตกลงในระดับต่างๆ (MOU/ Agreement/ 

Declaration) และโครงการความร่วมมือ ทั�งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันและ ระหว่าง

อาเซียนกบัประเทศภายนอกภูมิภาค ซึ�งส่วนใหญ่เป็นประเทศคู่เจรจาทั�งในกรอบอาเซียน+1 และ

อาเซียน+3 และองค์การระหว่างประเทศที�เกี�ยวข้อง ความร่วมมือทางดา้นสังคมและวฒันธรรม   

(สุวิมล อิ�มจิต. ๑๙๙๘: ๑๒-๑๕) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที� ๓ 

วิธีดําเนินการ 

 
                  การจดัทาํโครงงานเรื�องนี� เป็นการวจิยัเลก็ ๆ ของนกัเรียนและเป็นโครงงานทฤษฎี เพื�อ

ศึกษาผลการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ซึ�งผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการตามขั�นตอน ดงันี�  

                 ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปรางคก์ู่ หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย และเอกสารที�

เกี�ยวขอ้ง ในการทาํโครงงาน โดยดาํเนินการตามปฏิทินการทาํงาน ดงันี�  

 

เวลาที�ปฏิบติั กิจกรรมที�ปฏิบติั สถานที�ปฏิบติั ครูที�ปรึกษา 

๑๑  พ.ค.  ๕๘ รวมกลุ่มตั�ง

คณะกรรมการกลุ่ม 

           หอ้งเรียน  

๑๘ พ.ค. ๕๘ กาํหนดชื�อเรื�องโครงงาน หอ้งเรียน  

๒๕ พ.ค. ๕๘ วิเคราะห์ วจิารณ์ หวัขอ้

โครงงาน 

นอกหอ้งเรียน  

๑ มิ.ย. ๕๘ การเขียนเคา้โครงงาน หอ้งเรียน  

๘ มิ.ย. ๕๘ การเขียนเคา้โครงงาน หอ้งเรียน  

๑๕ มิ.ย. ๕๘ ศึกษาการเรียนบทที� ๑ หอ้งเรียน  

         ๒๒ มิ.ย. ๕๘ การเขียนบทที� ๑ นอกหอ้งเรียน  

 

         ๒๙ มิ.ย. ๕๘ การเขียนบทที� ๑ นอกหอ้งเรียน  

๖ ก.ค. ๕๘ ศึกษาการเขียนบทที� ๒ หอ้งเรียน  



 

๑๓ ก.ค. ๕๘ การเขียนบทที� ๒ นอกหอ้งเรียน  

๒o ก.ค. ๕๘ การเขียนบทที� ๒ นอกหอ้งเรียน  

๒๗ ก.ค. ๕๘ การเขียนบทที� ๒ นอกหอ้งเรียน  

๓ ส.ค. ๕๘ การเขียนบรรณานุกรม

เต็มรูปแบบ 

หอ้งเรียน  

๑o ส.ค. ๕๘ การเขียนบทที� ๒ นอกหอ้งเรียน  

๑๗ ส.ค. ๕๘ การเขียนบทที� ๒ นอกหอ้งเรียน  

๓๑ ส.ค. ๕๘ การเขียนบทที� ๒ นอกหอ้งเรียน  

๗ ก.ยง ๕๘ ศึกษาการเขียนบทที� ๓ หอ้งเรียน  

๑๔ ก.ย. ๕๘ ศึกษาการเขียนบทที� ๔ หอ้งเรียน  

๒๘ ก.ย. ๕๘ สรุปโครงงานการเขียน

โครงงาน ๕ บท 

หอ้งเรียน  

 

 

 สถิติที�ใชใ้นรายงานครั� งนี� คิดเป็นร้อยละ  

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที� ๔ 

ผลการศึกษา 

 
                      การดําเนินการศึกษาในครั� งนี�  เป็นการศึกษาโครงงานประเภททฤษฎี เรื� องอาชีพ

เกษตรกร ไดผ้ลการศึกษา ดงันี�  

                    เกษตรกร คือ การเกษตรเป็นงานที�สาํคญัมากสาํหรับประเทศไทย เพราะเป็นงานที�สร้าง

เสริม       ความสุขสมบูรณ์ใหแ้ก่บา้นเมืองโดยส่วนรวม  ผลิตผลทางการเกษตรเป็นปัจจยัสนับสนุน   

ใหเ้กิดสินคา้ อาหาร ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมที�ใชภ้ายในประเทศและส่งจาํหน่ายเป็นสินคา้ออก  อาจ

กล่าวไดว้่า  การเกษตรมีความสาํคญัต่อความเจริญของประเทศ  ดงัต่อไปนี�  

1. เป็นอาชีพหลกัของคนไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที�มีพื�นฐานทางการเกษตร  แมจ้ะมี

การพฒันาเศรษฐกิจ  สงัคมในหลาย ๆ ดา้น  ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ยงัคงประกอบอาชีพ

ทางเกษตร  โดยเฉพาะในต่างจงัหวดั  จากการสาํรวจแรงงานไทยของสาํนักงานสถิติแห่งชาติปี 2537  

พบว่าผูม้ีงานทาํร้อยละ 56.09  ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ส่วนที�เหลือประกอบอาชีพอื�น ๆ เช่น 

คา้ขาย  งานช่าง  งานบริการ  งานวิชาการ  เป็นตน้  จึงนับไดว้่า เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัของคน

ไทย 

2. เป็นแหล่งวตัถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ ผลิตผลทางการเกษตรสามารถ

นาํเขา้โรงงานอุตสาหกรรมเพื�อแปรรูปออกมาเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เช่น  ออ้ย  ผลิตเพื�อป้อนโรงงาน

นํ� าตาลปลาต่าง ๆ ส่งเข้าโรงงานปลากระป๋อง  หน่อไมฝ้รั�ง  ขา้วโพดฝักอ่อน ส่งเข้าโรงงานผกั

กระป๋องหรือผกัแช่แข็ง เป็นตน้ สินคา้เหล่านี�   ลว้นส่งออกไปขายต่างประเทศ  ทาํใหป้ระเทศมีรายได้

เพิ�มขึ�นทั�งสิ�น 

นอกจากอุตสาหกรรมเกษตรดังกล่าวแล้ว สินค้าเกษตรบางชนิดยงัผลิตขึ� นเพื�อป้อน 

อุตสาหกรรมอื�น ๆ เช่น  ฝ้าย  ผลิตเพื�อป้อนโรงงานทอผา้  ซึ�งจะนาํไปใชผ้ลิตเสื�อผา้สาํเร็จรูปต่อไป  

การผลิตพืชสมุนไพรเพื�อใชใ้นอุตสาหกรรมเคมีและเภสชักรรม  เป็นตน้ 

3. เป็นปัจจัยส่งเสริมธุรกิจและบริการ ผลิตผลทางการเกษตรของประเทศไท  มีหลาย

ประเภท  ซึ�งมีคุณภาพดีและเป็นที�ยอมรับของต่างชาติ  เช่น  ไมด้อกไมป้ระดบั  รวมทั�งผลไมเ้มือง

ร้อน  เช่น  มะม่วง  ทุเรียน  มงัคุด  เป็นตน้  สิ�งเหล่านี�มีส่วนช่วยดึงดูดความสนใจของนกัท่องเที�ยวให้

เขา้มาเที�ยวเมืองไทยเพิ�มขึ�น ทาํใหเ้กิดอาชีพดา้นธุรกิจการท่องเที�ยว และการบริการเพิ�มขึ�น 

4. ผลติผลทางการเกษตรเพิ�มรายได้ให้กับประเทศ  จากรายงานเศรษฐกิจและการเงิน  ปี 

2540  ของธนาคารแห่งประเทศไทย  พบว่าราคาสินคา้เกษตรที�เกษตรกรขายได ้ สูงขึ�นจากปี 2539 คิดเป็น

ร้อยละ 3.1 โดยเฉพาะสินคา้หมวดปลาและสตัวน์ํ� า  เพิ�มถึงร้อยละ 15.3  ทาํให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ�ม



 

สูงขึ� นดว้ย ทั�งนี� เนื�องมาจากมีการเพิ�มปริมาณการผลิต ขยายพื�นที�เพาะปลูก  เลี� ยงสัตวป์ระมงและ

ผลิตผลที�ไดอ้ยูใ่นเกณฑที์�ดี 

 

               ดงันั�น อาชีพเกษตรกรจึงถือไดว้่าเป็นหัวใจหลกัในการประกอบอาชีพเกษตร เป็น

อาชีพที�บริสุทธิ�  และไม่สร้างความวุ่นวายให้กบัสังคมและประเทศชาติ เป็นอาชีพที�เลี� ยง

ประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ได ้

     

ผลการศึกษาอาชีพเกษตรกรในชุมชน 

 

ลาํดบัที� หมู่บ้าน/ตาํบล ร้อยละ 

    ๑. ตาเปียง ๕o 

    ๒. ศรีเมืองใหม่ ๔o 

    ๓. นอ้ยนาเจริญ ๓o 

    ๔. ดงบงั-ฮ่องขาม ๒๕ 

    ๕. ไฮเลิง-หนองแคน ๕o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที� ๕ 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
                          การศึกษาในครั�งนี� ได้กาํหนดวตัถุประสงค์ไว้ดงันี� 



 

๑) เพื�อศึกษาเรียนรู้ ทาํความเขา้ใจ เกี�ยวกบัอาชีพเกษตรกร 

๒) เพื�อใหค้นไทยที�ประกอบอาชีพเกษตรกร ไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของเกษตรกร 

๓) เพื�อใหรู้้ถึงประโยชน์คุณค่า ที�ไดจ้ากการทาํอาชีพเกษตรกร 

๔) เพื�อเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัตนเอง ครอบครัว นาํไปสู่ AEC ที�ดีต่อไป 
 

สรุปผล 

                       จากผลการศึกษาอาชีพเกษตรกรทําให้ทราบว่า คนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกร ซึ� งถือได้ว่าอาชีพเกษตรกร เป็นรากฐานของชีวิตคนไทยทั�งประเทศ ทาํให้คนไทยที�

ประกอบอาชีพเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ดี บนรากฐานการน้อมนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ซึ�งสอดคลอ้งกบั การมีความพอประมาณ ในค่าใชจ่้าย มีเหตุผลในการ

ทาํการใดๆ มีภูมิคุม้กนัที�ดีในตวั ระมดัระวงัในการใชอุ้ปกรณ์ ส่งผลไปถึง การมีความรู้ มีคุณธรรม 

นาํไปสู่ สิ�งแวดลอ้ม  วฒันธรรม ชุมชน เศรษฐกิจ และประเทศชาติ มุ่งออกสู่ประชาคมอาเซียนได้

อย่างมีคุณภาพ แต่ในปัจจุบนัด้วยความกา้วหน้าทางดา้นของเทคโนโลยี ทาํให้คนไทยส่วนใหญ่มี

ความทนัสมยั ใชอุ้ปกรณ์ที�มีราคาสูง ทาํให้ตน้ทุนในการผลิตสูง และผลผลิตออกมาแลว้ไม่เพียงพอ

ต่อค่าใชจ่้าย ในบางรายมีการใชส้ารเคมี ซึ�งเป็นการเพิ�มค่าใชจ่้าย แต่เมื�อมีการเป็นหนี� สิน ทาํให้คน

ไทยหันมาตระหนัก และเห็นคุณค่าของต้นทุนในการผลิตจึงให้ความสาํคัญเป็นอย่างมาก เพื�อที�

เกษตรกรของคนไทยจะมีคุณภาพและตน้ทุนการผลิตนอ้ย 

 

  ข้อเสนอแนะ  

 

                              จากการศึกษาโครงงานเรื�องนี�  ทาํใหไ้ดเ้รียนรู้ว่า อาชีพเกษตรกร มีประโยชน์ต่อคน

ไทยทั�งประเทศและยงัเป็นอาชีพที�สร้างรายไดดี้ให้กบัเศรษฐกิจของไทย ซึ�งถือไดว้่าอาชีพเกษตรกร

เป็นอาชีพหลกัของคนไทย  เพราะคนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ�งอาชีพเกษตรกรมี

ความมั�นคงไม่มีการจาํกดัในเรื�องของอาย ุเวน้แต่สมรรถภาพทางดา้นร่างกายมีความแข็งแรงพอที�จะ

ประกอบอาชีพนี�  

                      องคค์วามรู้ที�ไดจ้ากการทาํโครงงานในครั� งนี� สามารถนาํไปเผยแพร่ให้กบันักเรียนผูที้�

ประกอบอาชีพเกษตรกร และผูที้�สนใจจะศึกษาเกี�ยวกบัอาชีพเกษตรกรต่อไป 
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