
นายทวสีฎิฐ ์บญุญาภบิาล : Btawee@gmail.com, Tel. 0856609912

“หลกัสตูรผูนํ้าเศรษฐกจิพอเพยีง”

โครงการพฒันาผูนํ้าเศรษฐกจิพอเพยีง  
ภายใตโ้ครงการสง่เสรมิและสรา้งทกัษะในการประกอบอาชพีท ัFงในและนอกภาคเกษตร  

กจิกรรมสง่เสรมิเกษตรทฤษฎใีหม ่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



วนัทีK/เวลา กาํหนดการ

วนัแรก

08.30 - 09.00 น. พธิเีปิด/ชี7แจงโครงการสง่เสรมิเกษตรทฤษฎใีหม/่โครงการพัฒนาผูนํ้าเศรษฐกจิพอเพยีง

09.00 - 12.00 น. หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม ่และการประยกุตใ์ชใ้นการจัดการทรัพยากรการผลติการเกษตร

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 17.00 น. บทบาทผูนํ้าและความสําคญัของเครอืขา่ย : ผา่นกจิกรรมการทําอาหาร (workshop 1)

17.00 - 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 - 20.30 น. หลกัสตูรผูนํ้าสําหรับเจา้หนา้ทีR (ทกัษะการเป็นพีRเลี7ยงผูนํ้าเกษตรกร) (workshop I)

วนัทีKสอง

08.30 - 10.30 น. สรปุบทเรยีนการการทํา workshop 1 และนําเสนอ

10.30 - 12.00 น. การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพืRอสรา้งความเตบิโตทางเศรษฐกจิ (workshop 2)

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 15.00 น.
การวเิคราะหท์รัพยากรในพื7นทีRดว้ย Model VRIO เพืRอจัดทําฐานขอ้มลูทรัพยากรของพื7นทีRและโอกาสทางเศรษฐกจิ 
(workshop 3)

15.00 - 17.00 น. การจัดทําแผนรายไดสํ้าหรับครัวเรอืน (workshop 4) และ Digital Platform

17.00 - 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 - 20.30 น. หลกัสตูรผูนํ้าสําหรับเจา้หนา้ทีR (ทกัษะการสรา้งเครอืขา่ยทีRมปีระสทิธภิาพ) (workshop II : workbook)



วนัทีK/เวลา กาํหนดการ

วนัทีK 3

08.30 - 10.30 น. โมเดลธรุกจิ (Business Model Canvas)

10.30 - 12.00 น. โมเดลธรุกจิของกลุม่ (workshop 5)

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 15.00 น. แผนรายไดช้มุชน (workshop 6)

15.00 - 16.30 น. สรปุผลและปิดการฝึกอบรม



วตัถปุระสงค ์ 

1. เพืRอสรา้งและพัฒนาผูนํ้าเครอืขา่ยเกษตรกรดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง ของเครอืขา่ยเกษตรกรโครงการเกษตร
ทฤษฎใีหม ่ใหค้ดิเป็น เลอืกทําเป็น แกปั้ญหาตวัเองได ้มุง่มัRน สามารถสรา้งรายไดเ้พยีงพอดํารงชพี และ
พัฒนาตอ่ยอดได ้

2. สรา้งางเวทแีลกเปลีRยนเรยีนรูร้ะหวา่งผูนํ้าเครอืขา่ย และสรา้งความสมัพันธเ์ชืRอมโยงระหวา่งผูนํ้าเครอืขา่ย
และเจา้หนา้ทีR เพืRอขบัเคลืRอนการดําเนนิงานโครงการอยา่งมคีณุภาพ และเกดิประสทิธผิลอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 



กลุม่เป้าหมาย 

1. เจา้หนา้ทีRปศสุตัวรั์บผดิชอบโครงการของ สนง.ปศจ./ปศอ. 129 คน 
มคีณุสมบตั ิดงันี7  
๏ ไดรั้บมอบหมายใหทํ้าหนา้ทีRสง่เสรมิและพัฒนาใหเ้กษตรกรมคีณุลกัษณะทีRตอ้งการระดบัจังหวดัและ
อําเภอ 

๏ มศีรัทธาและสนับสนุนการใชป้รัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎใีหม ่
๏ ใฝ่เรยีนรู ้มคีวามรูด้า้นวชิาการ ภมูปิระเทศ ภมูสิงัคม เศรษฐกจิ (ระบบการผลติ การตลาด) สามารถมอง
ภาพรวมออก เขา้ใจได ้และสามารถเลอืกตวัชว่ยไดถ้กูตอ้ง 

2. เกษตรกรในโครงการ 
มคีณุสมบตั ิดงันี7  
๏ เป็นเกษตรกรในโครงการทีRผา่นการคดัเลอืกเป็นตวัแทนอําเภอๆ ละ 1 คน จํานวน 500 คน ทีRผา่นการคดั
เลอืกมคีณุสมบตัคิรบถว้น สมคัรใจดําเนนิงาน และสามารถเขา้อบรมตลอดหลกัสตูร 

๏ เป็นเกษตรกรในโครงการสง่เสรมิเกษตรทฤษฎใีหมแ่ละศรัทธาในหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
๏ มภีาวผูน้า (คดิเป็น ทําเป็น สืRอสารเป็น จงูใจเป็น) 
๏ มคีวามพรอ้ม และชอบทีRจะชว่ยเหลอืผูอ้ืRน 



ทาํไม..?.. เราตอ้งมาเจอกนั 

ใชเ่ร ืKองบงัเอญิ..?.. ทีKเราตอ้งมาเจอกนั



สบืสานพระราชพระราชปณธิาน 

ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช

เพราะ… ภารกจินีF...?



https://www.youtube.com/watch?v=u5_fblsLH6M

เดนิตามรอยเทา้พอ่



ทกุคนลว้นมคีณุคา่...



พารณ อศิรเสนา ณ อยธุยา

Quotations “คนคอืทรพัยากรมนษุย ์
ทีKมคีา่มากทีKสดุ”



“ทรพัยากรทีKสาํคญัสดุ  
ในปจัจบุนัไมใ่ชเ่งนิส ิKงของ 
หรอืเครืKองจกัร แตเ่ป็นคน  
เชน่ สงิคโปร ์อสิราเอล”

จรีะ หงสล์ดารมภ์

Quotations



Anthony Robbins
Unlimited Power  

โดย Anthony Robbins

“People have 
Unlimited 
Potential”

Quotations

คนมพีลงัไรข้ดีจาํกดั



วเิคราะหต์นเอง วา่เราเจง๋ แคไ่หน?



 Valuable  Rare Hard to Imitate Organized to Exploit

VRIO MODEL

มคีณุคา่ หายาก ลอกเลยีนแบบยาก การใชป้ระโยชน์

มคีณุคา่ + หายาก + ลอกเลยีน
แบบยาก = ความสามารถในการ

แขง่ขนัทีKย ัKงยนื
มคีณุคา่ + หายาก = ความสามารถในการแขง่ขนั

มคีณุคา่ + หายาก + ลอกเลยีน
แบบยาก + ใชป้ระโยชน ์= 
สมรรถนะหลกัขององคก์าร



1) เมืKอมขีอ้ผดิพลาดมกัพดูวา่ ฉนัทาํผดิเอง 
2) เมืKอพบขอ้ผดิพลาดมกัพดูวา่ ไมใ่ชค่วามผดิของฉนั 

3) ทาํงานหนกักวา่ปกตแิละมเีวลามากกวา่ผูอ้ ืKน 

4) ทาํงานแบบยุง่ท ัFงวนัโดยไมม่กีารจดัลาํดบักอ่นหลงั 
5) เผชญิหนา้กบัปญัหาและลงมอืแกไ้ขปญัหาน ัFนๆ 
6) หลกีเลีKยงปญัหา 
7) ลงมอืทาํงานเพืKอใหผ้ลงานปรากฏ 

8) ชอบใหค้าํสญัญาแตไ่มไ่ดล้งมอื 

9) มกัพดูวา่ “ฉนัทาํไดด้ ีแตย่งัไมด่เีทา่กบัทีKฉนัตอ้งการ“ 

10)มกัพดูวา่ “ยงัมคีนอืKนอกีหลายคนทีKมผีลงานแยก่วา่ตวัเขา“ 

11)ต ัFงใจฟงัคนอืKนพดู แลว้ทาํความเขา้ใจ และสามารถตอบสนองได ้

12) รอจนถงึควิทีKจะไดพ้ดูเร ืKองของตวัเอง โดยไมฟ่งัส ิKงทีKคนอืKนพดู 

13)ยอมรบันบัถอืคนทีKมคีวามสามารถเหนอืกวา่และจะเรยีนรูจ้ากคนเหลา่น ัFน 

14)พยายามหาขอ้ผดิพลาดของคนทีKเหนอืกวา่ 
15)มคีวามรบัผดิชอบตอ่งานทีKไดร้บัมอบหมาย และยงัคดิชว่ยองคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จ 

16) ไมก่ลา้ทีKจะชว่ยคนอืKนและมกัพดูวา่ “ฉนัไมว่า่ง กาํลงัทาํงานของฉนัอยู”่ 

17)มกัพดูวา่ “ตอ้งมวีธิที ีKจะทาํใหด้ขี ึFนไดเ้สมอ” 

18)มกัพดูวา่ “นีKคอืหนทางเดยีวทีKทาํได“้ 

19)ชอบแบง่ปนัสิKงดีๆ ใหก้บัผูอ้ ืKน 

20)ชอบเก็บสิKงดีๆ เอาไวก้บัตวัเองเพราะไมม่เีวลาแบง่ปนัใหใ้คร

ตอบคาํถาม ในใจ โดยทาํเครืKองหมาย ถกู ในขอ้ทีKคดิวา่เป็นตวัตนของทา่น



ขอแอบดคูาํตอบหนอ่ยครบั

ตอบขอ้เลขคีK............ขอ้ ตอบขอ้เลขคู.่...........ขอ้



ผูช้นะ เห็นโอกาส เป็นจรงิได ้                        
ผูช้นะ มองขา้งหนา้ ใชย่ากเย็น                     
ผูช้นะ ใชปั้ญญา หาคําตอบ                          
ผูช้นะ เป็นผูนํ้า นําผูค้น                                 

ผูช้นะ รเิริRมกอ่น ไมย่อ้นถอย                         
ผูช้นะ มองเรืRองยาก งา่ยมากมาย                 

ผูช้นะ บอกทกุสิRง ธรรมดา                             
ผูช้นะ มเีวลา แบง่งานเป็น                             

ผูช้นะ มกัชืRนชอบ ตอบสนอง                          
ผูช้นะ จะชอบชว่ย ดว้ยยนิด ี                          
ผูช้นะ จะมุง่คดิ รับผดิชอบ                            
ผูช้นะ ทําทนัท ีมวิงิวอน                                
ผูช้นะ อดทนอยู ่สูฟั้นฝ่า                               

ผูช้นะ ทําทําทํา ทํากอ่นเลย                          
ผูช้นะ ฝากใหค้ดิ จติสํานกึ                           
ผูช้นะ ชนะแน่ แมม้ดืตา                               

ผูแ้พใ้ช ้โชคชะตา ขา้ฝันเห็น 
ผูแ้พเ้ห็น เชน่อดตี คดิวกวน 
ผูแ้พช้อบ หอบปัญหา พาสบัสน 
ผูแ้พบ้น่ เป็นผูต้าม หา้มถามใคร 
ผูแ้พป้ลอ่ย อยูก่บัทีR ดเีหลอืหลาย 
ผูแ้พพ้า่ย เรืRองงา่ยนั7น มนัยากเย็น 
ผูแ้พว้า่ เป็นสิRงใหม ่ไกลเกนิเข็น 
ผูแ้พเ้วน้ เห็นเวลา ขา้ไมม่ ี
ผูแ้พจ้อ้ง มองจับผดิ คดิบดัส ี
ผูแ้พช้ี7 มธีรุะ จะขอจร 
ผูแ้พต้อบ ชอบแกต้วั มัRวไวก้อ่น 
ผูแ้พย้อ้น ผอ่นผลดัมา ชา้ตามเคย 
ผูแ้พห้า ขอ้อา้ง ปลอ่ยวางเฉย 
ผูแ้พเ้อย่ ทําทําไม ไรปั้ญญา 
ผูแ้พฝึ้ก นกึเอาเอง เกง่มสุา 
ผูแ้พด้า่ วา่แยแ่ย ่แพแ้ลว้เอย.

ศ.วษิานนท์

ผูช้นะ ผูแ้พ้



หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม ่
และการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการทรพัยากรการผลติการเกษตร

นายทวสีฎิฐ ์บญุญาภบิาล : Btawee@gmail.com, Tel. 0856609912



Why I Join?

ทาํไม?... เราจงึทาํเศรษฐกจิพอเพยีง

เป็นหลกัทีKชว่ยใหช้วีติทีKมคีวามม ัKนคง มคีวามปลอดภยั มคีวามสขุ มคีวามสมดลุท ัFงภายในและภายนอก



“...เศรษฐกจิพอเพยีงน ัFนเขาตคีวามวา่เป็นเศรษฐกจิชุมชน  

หมายความวา่ใหพ้อเพยีงในหมูบ่า้น หรอืในทอ้งถิKน ใหส้ามารถ 

ทีKจะมพีอกนิ เร ิKมดว้ย พอม ีพอกนิ พอมพีอกนินีFไดพ้ดูมาหลายปี  

๑๐ กวา่ปีมาแลว้ใหพ้อมพีอกนิ แตว่า่พอมพีอกนินีF เป็นเพยีงเร ิKมตน้ 

ของเศรษฐกจิ เมืKอปีทีKแลว้บอกวา่ถา้พอมพีอกนิ คอื พอมพีอกนิ 

ของตวัเองน ัFนไมใ่ชเ่ศรษฐกจิพอเพยีง เป็นเศรษฐกจิสมยัหนิ 

สมยัหนิน ัFนเป็นเศรษฐกจิพอเพยีงเหมอืนกนั 

แตว่า่คอ่ย ๆ พฒันาขึFนมา...”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 
พระราชทานเนืRองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ 

วนัทีR ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๔๒

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง



อําพล เสนาณรงค ์(2550) ไดก้ลา่วถงึ เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรัชญา หรอืแนวปฏบิตั ิซึRง 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงปรารถนาจะใหร้ากแกว้ในสงัคมไดย้ดึเป็นแนวดํารงชวีติเพืRอ
ความอยูด่กีนิด ีซึRงองคป์ระกอบสําคญัของเศรษฐกจิพอเพยีงมดีว้ยกนั 7 ขอ้ คอื พึKงพาตนเอง 
พอประมาณ เดนิสายกลาง มภีมูคิุม้กนั มเีหตผุล เป็นคนด ีและรูร้กัสามคัค ีโดยหลกัสําคญั
ทั 7ง 7 ขอ้นี7 คนทกุกลุม่ ทกุอาชพี สามารถนอ้มนําไปประยกุตใ์ชใ้นการดําเนนิชวีติใหไ้ดม้ากทีRสดุ
เทา่ทีRจะทําได ้

อําพล เสนาณรงค ์(2550) 
องคมนตรขีองคนไทยชว่ยกนัเผยแพรเ่ศรษฐกจิพอเพยีง 

อา้งองิ ; http://www.rdpb.go.th
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สเุมธ ตนัตเิวชกลุ (2550ข, หนา้ 56) ไดอ้ธบิายถงึ ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว
พระราชดาํร ิประกอบดว้ยหลกัการ หลกัวชิาและหลกัธรรมหลายประการ อาท ิ1. เป็นปรชัญา
แนวทางการดาํรงอยูแ่ละปฏบิตัตินของประชาชนในทกุระดบั ตั 7งแตร่ะดบัครอบครัว ระดบัชมุชน 
จนถงึระดบัรัฐ 2. เป็นปรชัญาในการพฒันาและบรหิารประเทศใหดํ้าเนนิไปในทางสายกลาง 
3. จะชว่ยพฒันาเศรษฐกจิใหก้า้วทนัโลกยคุโลกาภวิตัน ์เพืRอใหส้มดลุและพรอ้มตอ่การรองรับ 
การเปลีRยนแปลงอยา่งรวดเร็วกวา้งขวาง ทั 7งดา้นวตัถ ุสงัคม สิRงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลก
ภายนอกไดอ้ยา่งด ี4. ความพอเพยีง หมายถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตผุล รวมถงึความ
จําเป็นทีRจะตอ้งมรีะบบภมูคิุม้กนัในตวัทีRดพีอสมควรตอ่การมผีลกระทบใด ๆ อนัเกดิจาก การ
เปลีRยนแปลงทั 7งภายนอกและภายใน 5. จะตอ้งอาศยัความรอบรู ้ความรอบคอบ และความ
ระมดัระวงัอยา่งยิRงในการนํา วชิาการตา่ง ๆ มาใชใ้นการวางแผนและการดําเนนิการทกุขั 7นตอน 6. 
จะตอ้งเสรมิสรา้งพืFนฐานจติใจของคนในชาต ิโดยเฉพาะเจา้หนา้ทีRของรัฐ นักทฤษฎแีละนัก
ธรุกจิในทกุระดบัใหม้สํีานักในคณุธรรม ความซืRอสตัยส์จุรติ และใหม้คีวามรอบรูท้ีRเหมาะสม ดําเนนิ
ชวีติ ดว้ยความอดทน ความเพยีร มสีตปัิญญา และความรอบคอบ

สเุมธ ตนัตเิวชกลุ. (2550ข) 
สอนรัฐ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไมต่อ้งเดนิสายแจงตา่งชาต ิ
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สเุมธ ตนัตเิวชกลุ (2550ก, หนา้ 78) ไดอ้ธบิายถงึ พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู ่คําวา่ ความพอเพยีง 
หมายถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตผุล รวมถงึความจําเป็นทีRจะตอ้งมรีะบบภมูคิุม้กนัในตวัดพีอสมควรตอ่
ผลกระทบใด ๆ อนัเกดิจากการเปลีRยนแปลงทั 7งภายนอกและภายใน ทั 7งนี7จะตอ้ง อาศยัความรอบรู ้ความรอบคอบ 

และความระมดัระวงัอยา่งยิRงในการนําวชิาตา่ง ๆ มาใชใ้นการวางแผน และดําเนนิการทกุขั 7นตอนและขณะเดยีวกนั 
จะตอ้งเสรมิสรา้งพื7นฐานจติใจของคนในชาต ิโดยเฉพาะ เจา้หนา้ทีRของรัฐ นักทฤษฎ ีและนักธรุกจิในทกุระดบัใหม้ ี
สาํนกึในคณุธรรม ความซืKอสตัยส์จุรติและใหม้คีวามรอบรูท้ีRเหมาะสม ดําเนนิชวีติดว้ยความอดทน ความเพยีร มี
สตปัิญญา และความรอบคอบ เพืRอใหส้มดลุและพรอ้มตอ่การรองรบัการเปลีKยนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้ง
ขวางทั 7งดา้นวตัถ ุสงัคม สิKงแวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งด ี 

สเุมธ ตนัตเิวชกลุ (2550ก, หนา้ 83) ไดอ้ธบิายถงึ การนําปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใ์ชใ้หป้ระสบ 
ความสาํเร็จไดนั้7น สิRงทีRตอ้งคํานงึถงึ คอื การมสีตพิจิารณาตวัเองรูจั้กใชท้รัพยากรใหเ้พยีงพอ และเหมาะสม    
อยา่ใหม้ากเกนิไปหรอืนอ้ยเกนิไป ซึRงทกุจังหวดั ตอ้งสํารวจ จํานวนขา้ราชการพรอ้ม ศกัยภาพขา้ราชการ และ
วางแผนการทํางานใหเ้กดิการพัฒนาในแตล่ะจังหวดัไมจํ่าเป็นตอ้งดําเนนิงานในลกัษณะทีRเหมอืนกนักไ็ด ้รูจั้กใช ้
เหต ุและผล พรอ้มกบัสตปัิญญา ดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ รูจั้กปรับปรงุพัฒนาตวัเองใหร้อบรูอ้ยูเ่สมอและทีR
สําคญั คอื ตอ้งมคีวามซืRอสตัยส์จุรติ เพราะหากขา้ราชการไมซ่ืRอสตัยส์จุรติแลว้จะเกดิความเดอืดรอ้นตอ่ประชาชน 
และประเทศชาติ

สเุมธ ตนัตเิวชกลุ. (2550ข) 
การนําเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการดําเนนิชวีติและประกอบธรุกจิ [รายการโทรทศัน]์ 
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สเุมธ ตนัตเิวชกลุ (2549, หนา้ 39-45) ไดอ้ธบิายถงึ เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดํารอิยูเ่หนอืกวา่เศรษฐกจิ
แบบทนุนยิมของตะวนัตก ซึRงเกีRยวกบัเรืRองวตัถทุีRเป็นรปูธรรม เชน่ เงนิ ทรัพยส์นิ กําไร ไมเ่กีRยวกบัเรืRองจติใจซึRงเป็น
นามธรรม แตเ่ศรษฐกจิพอเพยีงมขีอบเขตกวา้งขวางกวา่เศรษฐกจิ นายทนุหรอืเศรษฐกจิธรุกจิ เพราะครอบคลมุ
ถงึ 4 ดา้น คอื 1. มติดิา้นเศรษฐกจิ เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นเศรษฐกจิแบบพออยูพ่อกนิใหม้คีวามขยนัหมัRนเพยีร 
ประกอบสมัมาอาชพีเพืRอใหพ้ึRงตนเองไดใ้หพ้น้จากความยากจน การปฏบิตัติามทฤษฎใีหมต่ามแนวพระราชดํารเิป็น
ตวัอยา่งของการปฏบิตัติามเศรษฐกจิพอเพยีง ซึRงไดช้ว่ยใหเ้กษตรกรจํานวนมากมรีายไดเ้พิRมสงูขึ7นและมชีวีติ ทีR
เป็นสขุตามสมควรแกอ่ตัภาพพน้จากการเป็นหนี7และความยากจน สามารถพึRงตนเองได ้มคีรอบครัวทีRอบอุน่และ
เป็นสขุ 2. มติดิา้นจติใจ เศรษฐกจิพอเพยีงเนน้ทีRจติใจทีRรูจั้กพอ คอื พอด ีพอประมาณ และพอใจในสิRงทีRม ียนิด ี
ในสิRงทีRได ้ไมโ่ลภ เศรษฐกจิพอเพยีงจะตอ้งเริRมทีRตวัเองโดยสรา้งรากฐานทางจติใจทีRมัRงคง โดยเริRมจากใจทีRรูจั้ก
พอเป็นการปฏบิตัติามทางสายกลางหรอืมชัฌมิาปฏปิทา 3. มติดิา้นสงัคม เศรษฐกจิพอเพยีงมุง่ใหเ้กดิสงัคมทีRม ี
ความสขุสงบ ประชาชนมคีวามเมตตาเอื7ออาทรชว่ยเหลอืซึRงกนัและกนัไมใ่ชต่า่งคนตา่งอยู ่มุง่ใหเ้กดิความสามคัค ี
รว่มมอื เพืRอใหท้กุคนอยูร่ว่มกนัไดโ้ดยปราศจากการเบยีดเบยีนกนั การเอารัดเอาเปรยีบกนั การมุง่รา้ยทําลายกนั   
4 มติดิา้นวฒันธรรม วฒันธรรม หมายถงึ วถิชีวีติ (way of life) ของประชาชน เศรษฐกจิพอเพยีงมุง่ใหเ้กดิ   
วฒันธรรมหรอืวถิชีวีติทีRประหยดั อดออม มชีวีติทีRเรยีบงา่ย ไมฟุ่้งเฟ้อ ฟุ่ มเฟือย ไมต่กเป็นทาสของวตัถนุยิมและ
บรโิภคนยิม ซึRงทําใหเ้กดิการเป็นหนี7เป็นสนิเกดิการทจุรติคอรรั์ปชัRน เป็นปัญหาสงัคมทีRรา้ยแรงทีRสดุปัญหาหนึRง  ทีR
บอ่นทําลายความมัRนคงของชาติ

สเุมธ ตนัตเิวชกลุ. (2550ข) 
ใตเ้บื7องพระยคุลบาท 
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เกษม วฒันชยั (2550ข, หนา้ 89) ไดอ้ธบิายถงึ เศรษฐกจิพอเพยีงจะชว่ยสรา้งความเขม้แข็ง ให ้
กบัตวับคุคล และองคก์รทกุระดบัทีRนําไปปฏบิตั ิเป็นภมูคิุม้กนัและนํามาซึKงความสขุเป็นรากฐาน
รองรบัความเปลีKยนแปลงทางเศรษฐกจิของโลก รวมทั 7งไมเ่คยทําลายเศรษฐกจิหลกั  ของประเทศ
เหมอืนทีRบางคนกลา่วอา้ง แมส้หประชาชาตก็ิยงัยอมรบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ทั 7งนี7 การนํา
เศรษฐกจิพอเพยีงมาใชม้เีง ืKอนไข 3 ประการ คอื เง ืKอนไขดา้นหลกัวชิาการทีRจะตอ้งม ีความสม
เหตสุมผล เง ืKอนไขดา้นคณุธรรม และเง ืKอนไขดา้นการดาํเนนิชวีติ เชน่ ความอดทน ความเพยีร 
ความขยนั สว่นเรืRองความพอประมาณ ไมใ่ชก่ารขี7เหนยีวจนสดุโตง่ แตเ่ป็นทางสายกลาง คอื ความ
ประหยดั พอด ีพอเหมาะตอ่ความจําเป็น ตามอตัภาพ การรักษาหนา้หรอืลทัธเิอาอยา่งนั7นไมเ่ป็น....

เกษม วฒันชยั. (2550ข) 
องคมนตรรีะบเุศรษฐกจิพอเพยีงไมไ่ดทํ้าลายเศรษฐกจิประเทศอยา่งคนกลา่วหา 
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จริาย ุอศิรางกรู ณ อยธุยา (2549, หนา้ 27-28) ไดอ้ธบิายถงึเนื7อหาสรปุปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง จากการสรปุเนื7อหา 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง นักวชิาการจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิธนาคารแหง่
ประเทศไทย ฯลฯ ไดร้ว่มกนัแปลงนยิามออกมาเป็นสญัลกัษณ ์3 หว่ง 2 เง ืKอนไข เพืRอใหง้า่ยตอ่การเขา้ใจ จดจําและนํา
ไปปฏบิตั ิโดยมคีวามหมายวา่ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงนั7นเป็นเรืRองของทางสายกลางทีRอยูภ่ายใตเ้งืRอนไข 2 ขอ้ 
คอื 1. เง ืKอนไขความรู ้ประกอบดว้ย ความรอบรู ้เกีRยวกบัวชิาการตา่ง ๆ ทีRเกีRยวขอ้งรอบดา้น ความรอบคอบ ทีRจะนําความรู ้
เหลา่นั7นมาพจิารณาใหเ้ชืRอมโยงกนัเพืRอประกอบการวางแผน และความระมดัระวงัในขั 7น ปฏบิตั ิ2. เง ืKอนไขคณุธรรม 
ประกอบดว้ย ความตระหนักในคณุธรรม มคีวามซืRอสตัย ์สจุรติ และมคีวามอดทน มคีวามเพยีร ใชส้ตปัิญญาในการดําเนนิ
ชวีติ และม ี3 คณุลกัษณะทีRมคีวามเกีRยวเนืRองสมัพันธก์นัไป คอื 2.1 ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอด ีทีRไมน่อ้ยเกนิ
ไปและไมม่ากเกนิ โดยไมเ่บยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืRน 2.2 ความมเีหตผุล หมายถงึ การตดัสนิใจเกีRยวกบัระดบัของความ
พอเพยีงนั7นจะตอ้งเป็นไปอยา่งมเีหตผุลโดยพจิารณาจากเหตปัุจจัยทีRเกีRยวขอ้ง ตลอดจนคํานงึถงึผลทีRคาดวา่จะเกดิขึ7นจาก 
การกระทํานั7น ๆ อยา่งรอบคอบ 2.3 การมภีมูคิุม้กนัทีKดใีนตวั หมายถงึ การเตรยีมตวัใหพ้รอ้มรับผลกระทบและการ 
เปลีRยนแปลงดา้นตา่ง ๆ ทีRจะเกดิขึ7นโดยคํานงึถงึถงึความเป็นไปไดข้องสถานการณต์า่ง ๆ ทีRคาดวา่จะเกดิขึ7นในอนาคต ทั 7ง
ใกลแ้ละไกล การนําปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ชจ้ะนําชวีติ เศรษฐกจิ สงัคม สิKงแวดลอ้ม และ
วฒันธรรม ไปสูก่ารพฒันาทีK สมดลุ ม ัKนคง และย ัKงยนื

จริาย ุอศิรางกรู ณ อยธุยา. (2549) 
เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดําร ิ
อา้งองิ ; http://www.rdpb.go.th

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง



3 หว่ง 2 เง ืKอนไข

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง



มภีมูคิุม้กนัมเีหตผุล

พอประมาณ

ความรู ้
รอบรู ้รอบคอบ ระมดัระวงั 

คณุธรรม 
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Why?... ปรชัญาของศรษฐกจิพอเพยีง

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

เป็นแนวทางทีKสามารถสรา้งความเตบิโตไดอ้ยา่งสมดลุและย ัKงยนืตลอดไปในทกุระดบัและทกุมติทิ ัFงเศรษฐกจิ สงัคม สิKงแวดลอ้มและวฒันธรรม
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ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเตบิโตไดม้ ั_ย?...



รถสองคนันีFเหมอืนหรอืตา่งกนัอยา่งไร?...

Bugatti unveils $9MYOYOTA VIOS B0.789M
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ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเตบิโตไดม้ ั_ย?...
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ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเตบิโตไดม้ ั_ย?...

New



ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารพฒันาทีKย ัKงยนื

มภีมูคิุม้กนัมเีหตผุล
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ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการบรหิารจดัการระดบัโลก 



การสนบัสนนุ 
ใหเ้กดินวตักรรม

การมุง่เนน้ 
อนาคต

การมุง่เนน้ทีK 
ผลลพัธแ์ละการ 
สรา้งคณุคา่

การใหค้วาม 
สาํคญักบับคุลากร 
และเครอืขา่ย

ความสามารถ 
ในการปรบัตวั

การเรยีนรู ้
ระดบัองคก์ารและ 
ระดบับคุลากร

ความรบัผดิชอบ 
ตอ่สงัคม

การจดัการ 
โดยใชข้อ้มลูจรงิ

มมุมองเชงิระบบ

ความเป็นเลศิ 
ทีKมุง่เนน้ผูร้บัรกิาร 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
และประชาชน

การนํา 
องคก์ารอยา่ง 
มวีสิยัทศัน์

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัแนวคดิหลกัการบรหิารจดัการระดบัโลก 



วธิกีารกบัวธิคีดิ 
อะไรสาํคญักวา่กนั 



ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูเ่กษตรทฤษฎใีหม่



เกษตรทฤษฎใีหม่



เกษตรทฤษฎใีหม่



เกษตรทฤษฎใีหม ่ข ัFนตน้
เกษตรทฤษฎใีหม ่ข ัFนตน้  
(ครวัเรอืนพึKงตนเองได)้ 

ทฤษฎใีหมข่ ัFนตน้ คอื การจัดสรรทีRดนิระดบัไรน่า ซึRงมกีาร
จัดการดนิและนํ7าเพืRอใชใ้นการทําเกษตรขนาดเล็กใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุ โดยแบง่พื7นทีRออกเป็น 4 สว่น ตาม
อตัราสว่น 30 : 30 : 30 : 10 

30% : สระนํ7าสําหรับกกัเกบ็นํ7าไวใ้ชใ้นหนา้แลง้ ใชเ้ลี7ยงสตัว์
นํ7า 

30% : ปลกูขา้วในฤดฝูน สําหรับเป็นอาหารประจําครัวเรอืน 
30% : ปลกูไมผ้ล ไมย้นืตน้ พชืไร ่พชืสวน พชืผักและสมนุ

ไพรฯ เพืRอใชก้นิในชวีติประจําวนัและจําหน่าย 
10% : เป็นทีRอยูอ่าศยั ทีRเลี7ยงสตัว ์โรงเรอืนอืRนๆ ถนน คนัดนิ 

กองฟาง โรงหมกัปุ๋ ย ลานตาก สวนไมด้อกไมป่ระดบั



เกษตรทฤษฎใีหม ่ข ัFนกลาง  
(ชุมชนรวมกลุม่พึKงตนเองได)้ 

ทฤษฎใีหมข่ ัFนกลาง คอื การรวมพลงักนัเป็นกลุม่
วสิาหกจิชมุชนหรอืสหกรณ ์รว่มแรงรว่มใจในการดําเนนิ
การในดา้นตา่งๆ ดงันี7 

1) การผลติ รว่มมอืกนัตั 7งแตเ่ตรยีมดนิ หาพันธุ ์หานํ7า 
เตรยีมปุ๋ ย เพืRอเพาะปลกู 

2) การตลาด เตรยีมจําหน่ายเพืRอใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ 
ปลกูเอง แปรรปูเอง ขายเอง รวมตวักนัขายเพืRอใหไ้ด ้
ราคาด ีเป็นการตดัวงจรพอ่คา้คนกลางไปในตวั 

3) ความเป็นอยู ่เกษตรกรตอ้งมคีวามเป็นอยูท่ีRด ีสมฐานะ 
4) สวสัดกิาร แตล่ะชมุชนจัดตั 7งกองทนุไวใ้หส้มาชกิเมืRอ
จําเป็น เชน่ การเจ็บป่วยหรอืเสยีชวีติ 

5) การศกึษา มโีรงเรยีนในชมุชนเพืRอสง่เสรมิการศกึษา 
นําภมูปัิญญาทอ้งถิRนมาสอดแทรกในการสอนและเนน้
ใหนั้กเรยีนดํารงชวีติดว้ยการพึRงพาตนเองใหไ้ด ้

6) สงัคมและศาสนา ชมุชนควรเป็นศนูยก์ลางในการ
พัฒนาโดยมศีาสนาเป็นเครืRองยดึเหนีRยว

เกษตรทฤษฎใีหม ่ข ัFนกลาง



เกษตรทฤษฎใีหม ่ข ัFนกา้วหนา้ 
(ออกสูภ่ายนอก) 

ทฤษฎใีหมข่ ัFนกา้วหนา้ เมืRอผา่นพน้ขั 7นตน้และขั 7นกลาง
แลว้ เกษตรกรจะมรีายไดท้ีRดมีากขึ7น มฐีานะความเป็นอยูท่ีR
มัRนคงมากขึ7น มกีารจัดหาแหลง่เงนิทนุเขา้มาชว่ยในกลุม่
สหกรณเ์พืRอพัฒนาคณุภาพชวีติของสมาชกิ เชน่ 
เกษตรกรจําหน่ายขา้วไดใ้นราคาสงู โดยการขายตรงสูม่อื
ผูบ้รโิภคทีRไมผ่า่นคนกลาง, เกษตรกรซื7อเครืRองอปุโภค 
บรโิภคไดใ้นราคาตํRากวา่โดยการรวมกนัซื7อครั 7งละมากๆ 
(รวมกลุม่ซื7อในนามสหกรณ)์ เป็นตน้

เกษตรทฤษฎใีหม ่ข ัFนกา้วหนา้



การประยกุตใ์ชเ้กษตรทฤษฎใีหม ่
ในการจดัการทรพัยากรการผลติการเกษตร



ถา้ใชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และเกษตรทฤษฎใีหม ่
บนฐานทรพัยากรของทอ้งถิKนในการผลติการเกษตร 

จะทาํใหเ้ราสามารถรกัษาทรพัยากรการผลติทางการเกษตรของเราไวไ้ดต้ลอดไป



การทาํเกษตรทฤษฎใีหม ่
โดยการผลติสนิคา้และบรกิารทางการเกษตร บนฐานทรพัยากรของทอ้งถิKนอยา่งย ัKงยนื

แหลง่มะพรา้วนํ Fาหอมพนัธุด์ ี



1.0 2.0 3.0 4.0

Thailand

Thailand Thailand
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วนัทีK/เวลา กาํหนดการ

วนัแรก

08.30 - 09.00 น. พธิเีปิด/ชี7แจงโครงการสง่เสรมิเกษตรทฤษฎใีหม/่โครงการพัฒนาผูนํ้าเศรษฐกจิพอเพยีง

09.00 - 12.00 น. หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม ่และการประยกุตใ์ชใ้นการจัดการทรัพยากรการผลติการเกษตร

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 17.00 น. บทบาทผูนํ้าและความสําคญัของเครอืขา่ย : ผา่นกจิกรรมการทําอาหาร (workshop 1)

17.00 - 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 - 20.30 น. หลกัสตูรผูนํ้าสําหรับเจา้หนา้ทีR (ทกัษะการเป็นพีRเลี7ยงผูนํ้าเกษตรกร) (workshop I)

วนัทีKสอง

08.30 - 10.30 น. สรปุบทเรยีนการการทํา workshop 1 และนําเสนอ

10.30 - 12.00 น. การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพืRอสรา้งความเตบิโตทางเศรษฐกจิ (workshop 2)

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 15.00 น.
การวเิคราะหท์รัพยากรในพื7นทีRดว้ย Model VRIO เพืRอจัดทําฐานขอ้มลูทรัพยากรของพื7นทีRและโอกาสทางเศรษฐกจิ 
(workshop 3)

15.00 - 17.00 น. การจัดทําแผนรายไดสํ้าหรับครัวเรอืน (workshop 4) และ Digital Platform

17.00 - 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 - 20.30 น. หลกัสตูรผูนํ้าสําหรับเจา้หนา้ทีR (ทกัษะการสรา้งเครอืขา่ยทีRมปีระสทิธภิาพ) (workshop II : workbook)



ผูนํ้าคอืใคร?... 

บทบาทผูนํ้าและความสําคญัของเครอืขา่ย



ใหแ้ตล่ะกลุม่จา่ยตลาดมาทําอาหารสําหรับรับประทานรว่มกนัในมื7อเย็น โดย 
• ทําอาหารอะไรกไ็ดใ้หเ้พยีงพอสําหรับทกุกลุม่ 
• ใชง้บประมาณไมเ่กนิจํานวนเงนิทีRมอบให ้

• เวลารวมจา่ยตลาดไมเ่กนิ 4 ชัRวโมง 
• ประเมนิผลจากความพงึพอใจของผูรั้บประทาน (ความสะอาด ถกูสขุลกัษณะ ความสวยงาม ความอรอ่ย และความมคีณุคา่ของอาหาร) 
• สรปุบทเรยีนทีRไดรั้บจากกจิกรรม และเตรยีมนําเสนอพรุง่นี7เชา้

workshop 1 : กจิกรรมการทาํอาหาร 





นายทวสีฎิฐ ์บญุญาภบิาล : Btawee@gmail.com, Tel. 0856609912



DAY 2



วนัทีK/เวลา กาํหนดการ

วนัแรก

08.30 - 09.00 น. พธิเีปิด/ชี7แจงโครงการสง่เสรมิเกษตรทฤษฎใีหม/่โครงการพัฒนาผูนํ้าเศรษฐกจิพอเพยีง

09.00 - 12.00 น. หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม ่และการประยกุตใ์ชใ้นการจัดการทรัพยากรการผลติการเกษตร

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 17.00 น. บทบาทผูนํ้าและความสําคญัของเครอืขา่ย : ผา่นกจิกรรมการทําอาหาร (workshop 1)

17.00 - 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 - 20.30 น. หลกัสตูรผูนํ้าสําหรับเจา้หนา้ทีR (ทกัษะการเป็นพีRเลี7ยงผูนํ้าเกษตรกร) (workshop I)

วนัทีKสอง

08.30 - 10.30 น. สรปุบทเรยีนการการทํา workshop 1 และนําเสนอ

10.30 - 12.00 น. การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพืRอสรา้งความเตบิโตทางเศรษฐกจิ (workshop 2)

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 15.00 น.
การวเิคราะหท์รัพยากรในพื7นทีRดว้ย Model VRIO เพืRอจัดทําฐานขอ้มลูทรัพยากรของพื7นทีRและโอกาสทางเศรษฐกจิ 
(workshop 3)

15.00 - 17.00 น. การจัดทําแผนรายไดสํ้าหรับครัวเรอืน (workshop 4) และ Digital Platform

17.00 - 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 - 20.30 น. หลกัสตูรผูนํ้าสําหรับเจา้หนา้ทีR (ทกัษะการสรา้งเครอืขา่ยทีRมปีระสทิธภิาพ) (workshop II : workbook)



นําเสนอบทเรยีนทีKไดร้บัจากกจิกรรมทาํอาหาร



บทบาทผูนํ้าและความสาํคญัของเครอืขา่ย



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช

ผูนํ้าทีKย ิKงใหญ่



หลกัการทรงงาน
1) ซืKอสตัย ์สจุรติ จรงิใจตอ่กนั 
2) ออ่นนอ้ม ถอ่มตน 
3) ความเพยีร 
4) รู ้รกั สามคัค ี
5) ทาํเรืKอยๆ ทาํแบบสงัฆทาน  
6) ความสขุในการทาํประโยชนใ์หก้บัผูอ้ ืKน 
7) ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ ทาํงานอยา่งผูรู้จ้รงิ 
8) ระเบดิจากขา้งใน 
9) ทาํตามลาํดบัข ัFน 
10) ภมูสิงัคม 
11) องคร์วม 
12) ประหยดั เรยีบงา่ย ไดป้ระโยชนส์งูสดุ 
13) ขาดทนุคอืกาํไร 
14) ปลกูป่าในใจคน

15) ใชธ้รรมชาตชิว่ยธรรมชาต ิ
16) อธรรมปราบอธรรม 
17) ประโยชนส์ว่นรวม 
18) การพึKงตนเอง 
19) เศรษฐกจิพอเพยีง 
20) เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา 
21) แกป้ญัหาทีKจดุเล็ก คดิ MACRO เร ิKม MICRO 
22) ไมต่ดิตาํรา ทาํใหง้า่ย 
23) การมสีว่นรว่ม 
24) พออยูพ่อกนิ 
25) บรกิารรวมทีKจดุเดยีว 
26) รา่เรงิ รืKนเรงิ คกึคกั ครกึครืFน กระฉบักระเฉง มพีลงั เป็น

ปจัจยัของการทาํงานทีKมปีระสทิธภิาพ 
27) ชยัชนะของการพฒันา

1) ซืKอสตัย ์สจุรติ จรงิใจตอ่กนั 
2) ออ่นนอ้ม ถอ่มตน 
3) ความเพยีร 
4) รู ้รกั สามคัค ี
5) ทาํเรืKอยๆ ทาํแบบสงัฆทาน  
6) ความสขุในการทาํประโยชนใ์หก้บัผูอ้ ืKน 
7) ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ ทาํงานอยา่งผูรู้จ้รงิ 
8) ระเบดิจากขา้งใน 
9) ทาํตามลาํดบัข ัFน 
10) ภมูสิงัคม 
11) องคร์วม 
12) ประหยดั เรยีบงา่ย ไดป้ระโยชนส์งูสดุ 
13) ขาดทนุคอืกาํไร 
14) ปลกูป่าในใจคน



ข ัFนตอนการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู ่
1) การศกึษาขอ้มลู 

2) การหาขอ้มลูในพืFนทีK 
3) การศกึษาขอ้มลูและการจดัทาํโครงการ 
4) การดาํเนนิงานตามโครงการ 
5) การตดิตามผลงาน



บทบาทผูนํ้า



บทบาทการเป็นผูนํ้าสาํหรบัโลกยคุใหม่

1) การกาํหนดเเนวทางหลกั (Pathfinding)  

ทําเป้าหมายใหช้ดั เเละทกุคนเขา้ใจเป้าหมายไปในทางเดยีวกนั ทีRสําคญัเป้าหมายทีRเกดิขึ7นตอ้งเกดิ
จากการมสีว่นรว่ม สืRอสารอยา่งชดัเจน ผูนํ้าตอ้งชี7ใหเ้ห็นวา่เมืRอประสบความสําเร็จประโยชนท์ีRพนักงาน
จะไดรั้บในอนาคตนั7นคอือะไร… 

2) การสรา้งระบบการทาํงานทีKมปีระสทิธภิาพ (Aligning) 

รว่มกนัคดิเเละวเิคราะหว์า่ วฒันธรรมการทํางานทีRเหมาะสมกบัองคก์รเรา เป็นแบบไหน เเละ สรา้ง
บรรยากาศการทํางานทีRมคีวามเฉพาะ อสิระเพยีงพอทีRจะมุง่สูเ่ป้าหมายทีRตั 7งไว ้

3) การมอบอาํนาจ (Empowering) 

สรา้งบรรยากาศการทํางานทีRมคีวามสขุ สรา้งพลงัทมี ใชก้ระบวนการโคช้ (Coaching Process) เพืRอ
ประสทิธภิาพสงูในการสรา้งผลลพัธ ์สรา้งนวตักรรม มุง่หนา้สูเ่ป้าหมายตามเเนวทางหลกั 

4) การเป็นตน้แบบทีKด ีหรอื การเป็น Smart  ทีKด ี

เราเชืRอวา่คนทํางานจะเรยีนรูท้กุอยา่งจากผูนํ้า เมืRอเขามคีวามประทบัใจผูนํ้าเเลว้ ตน้แบบ ไดแ้ก ่
ทศันคต ิ(Attitude) คณุลกัษณะ (Characteristics) พฤตกิรรม (Behavior) การทีRผูนํ้าเป็นบคุคลทีRกระ
ตอืรอืลน้ในการเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ ของผูนํ้าจะถกูสง่ตอ่ในการพัฒนาตนเองของพนักงาน



1) ตอ้งเขา้ใจในความตา่งของคนและศรทัธาในคณุคา่ความแตกตา่งของแตล่ะคน (Personal Values Trust) 

2) ตอ้งฟงัเกง่และฟงัดว้ยหวัใจ (Deep listening) 

3) ตอ้งฝึกฝนคนเป็นและโคช้คนได ้(Coaching) 

4) ตอ้งมทีกัษะของการอาํนวยการเรยีนรู ้(Facilitation) 

5) ตอ้งมทีกัษะการเลา่เร ืKองเกง่ (Storytelling)

บทบาทผูนํ้าทีKดใีนยคุ 4.0 
(ทกัษะสาํหรบัผูนํ้าทกุระดบั)

“ผูนํ้าตอ้งเปลีKยนเป็นผูอ้าํนวย หมายถงึ ผูอ้าํนวยการเรยีนรูห้รอืคอยอาํนวยการในทกุๆเรืKอง เพืKอใหค้นทาํงานสามารถอยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง”

“เมืKอคนมาคยุกนั หนึKงไอเดยีคยุกบัอกีหนึKงไอเดยี มนัไมไ่ดแ้ปลวา่จะเทา่กบัสอง แตม่นัจะมี
พลงัจนกลายเป็นอกีสบิ ยีKสบิ เพราะมนัเกดิการตอ่ยอดความสรา้งสรรคไ์ปอยา่งรวดเร็ว   

ดงัน ัFนจงึกลา่วไดว้า่ทกัษะการเรยีนรู ้คอืทกัษะมหศัจรรยท์ ีKสาํคญัอยา่งยิKง”



1. แบบชีFนํา (Directive Leadership) : ผูนํ้าแบบชีFนําหรอืผูนํ้าแบบอตัตาธปิไตย คอื ผูนํ้าจะบอกหรอืสัRงใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทําใน
สิRงทีRตอ้งการ ควบคมุการปฏบิตังิานอยา่งใกลช้ดิ ดแูลใหป้ฏบิตัติามกฎ ระเบยีบและวธิกีารทํางาน จัดตารางการ ทํางานและประสานงาน

ลกัษณะผูนํ้า 
ตามหลกัทฤษฎขีองโรเบริต์ เฮาส ์(Robert House)

2. แบบสนบัสนนุ (Supportive Leadership) : ผูนํ้าแบบสนบัสนนุ คอื ผูนํ้าทีRมบีคุลกิและพฤตกิรรมทีRเป็นกนัเอง บรรยากาศการทํางาน
จะมุง่เนน้ ความพงึพอใจ และใหค้วามสนใจตอ่ความตอ้งการและความเป็นอยูข่องสมาชกิ เปิดโอกาสในการแสดงความคดิเห็นและใหคํ้า
ปรกึษาแนะนําในการปฏบิตังิาน รปูแบบนี7จะใชใ้นงานทีRผูร้ว่มงานมลีกัษณะหลากหลาย มคีวามขดัแยง้สงูและตอ้งการสรา้งทมีงาน สามา
รถนํามาใชไ้ดใ้นกรณีทีRผูนํ้าตอ้งใหค้วามสําคญักบัสมาชกิหรอืลกูทมี และประสานงานผูบ้งัคบับญัชา อาทแิผนงาน/โครงการ ทีRตอ้งมกีาร
ตดิตอ่ประสานงานในดา้นตา่งๆ ทั 7งบคุลากร งบประมาณ เครืRองมอื วสัดอุปุกรณก์ารบรหิารจัดการ รวมถงึการสนับสนุนใหเ้กดิการพัฒนา
ทกัษะเพืRอสรา้งองคค์วามรู ้

3. แบบเนน้สมัฤทธผิล (Achievement-Oriented Leadership) : ผูนํ้าแบบเนน้สมัฤทธผิล คอื ผูนํ้าแบบเนน้สมัฤทธผิล คอื ผูนํ้าทีR
มุง่ความสําเร็จของงานเป็นสําคญั โดยจะตั 7งเป้าหมายงานทีRทา้ทาย พยายามปรับปรงุวธิกีารทํางานใหด้ทีีRสดุ เนน้ผลงานทีRสงูกวา่
มาตรฐานและใหค้วามม่นัใจวา่สมาชกิ ตอ้งปฏบิตังิานไดส้งูกวา่มาตรฐาน หวงัผลสําเร็จสงู

4. แบบมสีว่นรว่ม (Participative Leadership) : ผูนํ้าแบบมสีว่นรว่ม คอื ผูนํ้าทีRแสวงหาความคดิและขอ้เสนอแนะตา่งๆ จากสมาชกิ
เพืRอนํามาพจิารณาในการปฏบิตังิานและการตดัสนิใจ รปูแบบผูนํ้าแบบมสีว่นรว่มเหมาะสมกบัสถานการณท์ีRผูนํ้ามคีวามประสงคใ์หเ้กดิการ
ทํางานใน ลกัษณะรว่มแรงรว่มใจ สง่เสรมิและพัฒนาบคุลากรหรอืสมาชกิใหม้คีณุสมบตัใินการเป็นผูนํ้า เพิRมทกัษะ กลา้คดิ กลา้ตดัสนิใจ
และสามารถควบคมุการทํางานไดด้ว้ยตนเอง



1.Directive Leadership : ผูนํ้าแบบชีFนํา



2.Supportive Leadership : ผูนํ้าแบบสนบัสนนุ



3.Achievement-Oriented Leadership : ผูนํ้าแบบเนน้สมัฤทธผิล



4.Participative Leadership : ผูนํ้าแบบมสีว่นรว่ม



ผูนํ้าศตวรรษทีK 20 & 21

สืRอสารทางเดยีว 
(Communicating One-Way)

นําดว้ยเทคโนโลยแีละเครืRองมอื 
(Leading with technology and tools)

วดักจิกรรม 
(Measuring Activity)

ยดึถอืตามเอกสาร 
(Revered for credentials)

เนน้แขง่ขนั 
(Competing)

สายบงัคบับญัชา 
(Top Down/Hierarchical)

แหลง่ขอ้มลู 
(“The” Information Source)

สืRอสาร 2 ทศิทาง 
(Two-Way Conversations)

บรูณาการเครืRองมอืในงานและธรุกจิ 
(Integrating tools in Business & Part of Work)

วดัผลกระทบ 
(Measuring Impact/Co-creation)

สรา้งความเชืRอใจ 
(Trusted for Authenticity and Agility)

สรา้งชมุชน 
(Community Builder)

สรา้งความรว่มมอื 
(Collaborating)

สรา้งเป้าหมายรว่ม 
(Shared Purpose)



10 principles of 21st century leadership 

ความทา้ทายภาวะผูนํ้า

1. มองโลกในแงด่ ี

2. แลกเปลีKยนเรยีนรู ้

3. ต ัFงคาํถาม

4. หาจดุเดน่

5. ดทูีKตน้นํ Fา

6. สรา้งนวตักรรม

7. แบง่เวลาพกั

8. มอบอาํนาจ

9. มคีณุธรรม

10.เรยีนรูเ้สมอ



ทกัษะทีKตอ้งการในศตวรรษทีK 21



ความอยากรูอ้ยากเห็น

ความคดิรเิริRม

มวีริยิะ

ความสามารถปรับตวั

ความเป็นผูนํ้า

การรับรูท้างสงัคมและ
วฒันธรรม

การรูห้นังสอื

การคดิคํานวน

ความรูท้างวทิยาศาสตร์

ความรูด้า้น ICT

ความรูท้างดา้นการเงนิ

ความรูท้างวฒันธรรม
และพลเมอืง

การคดิเชงิวพิากษ์ 
และการแกปั้ญหา ความคดิสรา้งสรรค์ การสืRอสาร การรว่มมอื

16 Skills for 21st Century 

16 ทกัษะสาํหรบัศตวรรษทีK 21



7Habits

7 อปุนสิยัสูค่วามเร็จ Stephen R. Covey

H1: Be Proactive: ตอ้งเป็นฝ่ายเริRมตน้กอ่น

H2: Begin With the End in Mind: เริRมตน้โดยมเีป้าหมายชดัเจน

H3: Put First Thing First: ทําสิRงทีRสําคญักวา่กอ่น

H4: Think Win-Win: คดิแบบ ชนะ-ชนะ

H5: Seek First to Understand, Then to Be Understood: เขา้ใจผูอ้ืRนกอ่นใหผู้อ้ ืRนเขา้ใจเรา

H6: Synergy: ผนกึพลงัประสานความตา่ง

H7: Sharpen the Saw: ฝึกตนเองใหพ้รอ้มอยูเ่สมอ



ระดบั-เป็นภาระแกผู่อ้ ืKน (Dependence)

ระดบั-พึKงพาตนเองได ้(Independence)

ระดบั-พึKงพาซึKงกนัและกนั (Interdependence)

PUBLIC VICTORY 
ชนะใจผูอ้ ืKน

PRIVATE VICTORY 
ชนะใจตนเอง

H6: Synergy: 
ผนกึพลงัประสาน 
ความตา่ง

H5: Seek First to Understand, 
Then to Be Understood: 
เขา้ใจผูอ้ืRนกอ่นใหผู้อ้ ืRน 

เขา้ใจเรา

H4: Think Win-Win: 
คดิแบบ ชนะ-ชนะ

H3: Put First Thing First: 
ทําสิRงทีRสําคญักวา่กอ่น

H2: Begin With the  
End in Mind: 

เริRมตน้โดยมเีป้าหมายชดัเจน

H1: Be Proactive: 
ตอ้งเป็นฝ่ายเริRมตน้กอ่น

H7: Sharpen the Saw: 
ฝึกตนเองใหพ้รอ้มอยูเ่สมอ

7 อปุนสิยัสูค่วามเร็จ

H7: ทาํสมํKาเสมอจะประสบความสาํเร็จในชวีติ

H4-6: ทาํสมํKาเสมอจะชนะใจผูอ้ ืKน 

สรา้งความไวว้างใจระหวา่งบคุคลนําไปสูก่าร
สรา้งความสมัพันธท์ีRยนืยาว

H1-3: ทาํสมํKาเสมอจะชนะใจตนเอง 
ป็นการฝึกตนเอง ใหม้วีนัิย 

สรา้งความน่าเชืRอถอื ไวว้างใจได ้

H6: Synergy: 
ผนกึพลงัประสาน 
ความตา่ง

H5: Seek First to 
Understand, Then to Be 

Understood: 
เขา้ใจผูอ้ืRนกอ่นใหผู้อ้ ืRน 

เขา้ใจเรา

H4: Think Win-Win: 
คดิแบบ ชนะ-ชนะ

H3: Put First Thing First: 
ทําสิRงทีRสําคญักวา่กอ่น

H2: Begin With the  
End in Mind: 

เริRมตน้โดยมเีป้าหมายชดัเจน

H1: Be Proactive: 
ตอ้งเป็นฝ่ายเริRมตน้กอ่น

H7: Sharpen the Saw: 
ฝึกตนเองใหพ้รอ้มอยูเ่สมอ



ความสาํคญัของเครอืขา่ย
Why Network?







วนัทีK/เวลา กาํหนดการ

วนัแรก

08.30 - 09.00 น. พธิเีปิด/ชี7แจงโครงการสง่เสรมิเกษตรทฤษฎใีหม/่โครงการพัฒนาผูนํ้าเศรษฐกจิพอเพยีง

09.00 - 12.00 น. หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม ่และการประยกุตใ์ชใ้นการจัดการทรัพยากรการผลติการเกษตร

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 17.00 น. บทบาทผูนํ้าและความสําคญัของเครอืขา่ย : ผา่นกจิกรรมการทําอาหาร (workshop 1)

17.00 - 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 - 20.30 น. หลกัสตูรผูนํ้าสําหรับเจา้หนา้ทีR (ทกัษะการเป็นพีRเลี7ยงผูนํ้าเกษตรกร) (workshop I)

วนัทีKสอง

08.30 - 10.30 น. สรปุบทเรยีนการการทํา workshop 1 และนําเสนอ

10.30 - 12.00 น. การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพืRอสรา้งความเตบิโตทางเศรษฐกจิ (workshop 2)

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 15.00 น.
การวเิคราะหท์รัพยากรในพื7นทีRดว้ย Model VRIO เพืRอจัดทําฐานขอ้มลูทรัพยากรของพื7นทีRและโอกาสทางเศรษฐกจิ 
(workshop 3)

15.00 - 17.00 น. การจัดทําแผนรายไดสํ้าหรับครัวเรอืน (workshop 4) และ Digital Platform

17.00 - 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 - 20.30 น. หลกัสตูรผูนํ้าสําหรับเจา้หนา้ทีR (ทกัษะการสรา้งเครอืขา่ยทีRมปีระสทิธภิาพ) (workshop II : workbook)



การประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
เพืKอสรา้งความเตบิโตทางเศรษฐกจิ



เราจะสรา้งความเตบิโตทางเศรษฐกจิไดอ้ยา่งไร?...

แหลง่มะพรา้วนํ Fาหอมพนัธุด์ ี



เกษตรทฤษฎใีหม ่ข ัFนตน้



เกษตรทฤษฎใีหม ่ข ัFนกลาง



เกษตรทฤษฎใีหม ่ข ัFนกา้วหนา้



ใหแ้ตล่ะกลุม่เสนอแนวคดิการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพืRอสรา้งรายไดข้องชมุชนใหส้งูขึ7น

workshop 2 : การประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพืKอสรา้งความเตบิโตทางเศรษฐกจิ 





วนัทีK/เวลา กาํหนดการ

วนัแรก

08.30 - 09.00 น. พธิเีปิด/ชี7แจงโครงการสง่เสรมิเกษตรทฤษฎใีหม/่โครงการพัฒนาผูนํ้าเศรษฐกจิพอเพยีง

09.00 - 12.00 น. หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม ่และการประยกุตใ์ชใ้นการจัดการทรัพยากรการผลติการเกษตร

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 17.00 น. บทบาทผูนํ้าและความสําคญัของเครอืขา่ย : ผา่นกจิกรรมการทําอาหาร (workshop 1)

17.00 - 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 - 20.30 น. หลกัสตูรผูนํ้าสําหรับเจา้หนา้ทีR (ทกัษะการเป็นพีRเลี7ยงผูนํ้าเกษตรกร) (workshop I)

วนัทีKสอง

08.30 - 10.30 น. สรปุบทเรยีนการการทํา workshop 1 และนําเสนอ

10.30 - 12.00 น. การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพืRอสรา้งความเตบิโตทางเศรษฐกจิ (workshop 2)

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 15.00 น.
การวเิคราะหท์รัพยากรในพื7นทีRดว้ย Model VRIO เพืRอจัดทําฐานขอ้มลูทรัพยากรของพื7นทีRและโอกาสทางเศรษฐกจิ 
(workshop 3)

15.00 - 17.00 น. การจัดทําแผนรายไดสํ้าหรับครัวเรอืน (workshop 4) และ Digital Platform

17.00 - 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 - 20.30 น. หลกัสตูรผูนํ้าสําหรับเจา้หนา้ทีR (ทกัษะการสรา้งเครอืขา่ยทีRมปีระสทิธภิาพ) (workshop II : workbook)



มทีรพัยากรอะไรบา้ง

การประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพืKอสรา้งความเตบิโตทางเศรษฐกจิ



Why VRIO?

ทาํไม?... ตอ้งวเิคราะห ์VRIO

หาจดุแข็งใหเ้จอ เพืKอจะไดนํ้าจดุแข็งมาใชป้ระโยชนอ์ยา่งเต็มทีK เพืKอความสามารถทางการแขง่ขนัทีKย ัKงยนื



 Valuable  Rare Hard to Imitate Organized to Exploit

VRIO MODEL

มคีณุคา่ หายาก ลอกเลยีนแบบยาก การใชป้ระโยชน์

มคีณุคา่ + หายาก + ลอกเลยีน
แบบยาก = ความสามารถในการ

แขง่ขนัทีKย ัKงยนื
มคีณุคา่ + หายาก = ความสามารถในการแขง่ขนั

มคีณุคา่ + หายาก + ลอกเลยีน
แบบยาก + ใชป้ระโยชน ์= 
สมรรถนะหลกัขององคก์าร













Why Bio based & Value Based?



Why Active & Passive income?



Why ecosystem?



เร ืKองเลา่จากภฟู้า
Why Local Economy?



ม ัKนคง

ย ัKงยนื

ม ัKงค ัKง

ความ 
หลากหลาย 
ทางชวีภาพ

ความ 
หลากหลาย 
เชงิวฒันธรรม

SHVA

เศรษฐกจิ สงัค
ม

ส
ิK งแ
วด
ลอ้
ม

นวตักรรม

เศรษฐกจิฐานทรพัยากรตามภมูปิระเทศและภมูสิงัคม

Why Local Economy?



SHVA คอื อะไร



Innovation… 
what?

Thing

New Value

ความคดิรเิร ิKม

ส ิKงทีKเป็นประโยชน์ส ิKงประดษิฐ ์

ทีRมา FB : Easyinnovation

INNOVATION

IN
VALUABLE

IN
IT

IA
T

IV
E

INVENTION



พืFนทีKคนคน สนิคา้

ปจัจยั
การผลติ

ดนิ

นํ Fา

สภาพ
แวดลอ้ม

เจา้หนา้ทีK

เกษตรกร

เอกชน

สงัคม

ปจัจยั

เหมอืน

มมีาก 

แขง่ขนั

มนีอ้ย 

ไมแ่ขง่ขนั

ตา่ง

แผนแผน

ขาดทนุปีละ 50 ลา้นบาท

บทเรยีนจากภฟู้า 



























มหศัจรรย ์ตน้ยวนผึ7งยกัษ์ 15 คนโอบ มผีึ7งหลวงมาอาศยักวา่ 50 รัง











คณุเบ็ญจวรรณ 
อาํเภอนานอ้ย จงัหวดันา่น









ความหลากหลายของทรพัยากรและวฒันธรรมของภฟู้า

พชือาหาร พชืใชป้ระโยชน์ พชืสมนุไพร เห็ด

1) ตา๋ว  
2) มะขามป้อม 
3) มะแขวน่  
4) ลกูหวา้ 
5) มะเดืRอ 
6) มะน๊อด 
7) มะหาด(สง่นอก) 

8) หวาย(กนิหน่อ) 

9) ผักกดู 

10) ผักกอ้มแก ้

11) ผักฮาก 

12) ใบเมีRยง 
13) ผักหวาน 

14) บกุ 

15) กลอย 

16) ผัดกรรู ู
17) ขา้วไร ่ 
18) แตงพชืเมอืง

1) หวาย (จักสาน) 

2) กง (ไมก้วาด) 

3) หญา้คา(บา้น) 

4) หญา้สามเหลีRยม 

5) กา้นตอง 
6) ชาอสัสมั 

7) ไผข่า้วหลาม 

8) ไผห่ก 
9) ไผซ่าง 
10) ไมม้ะคา่ 
11) ไมก้ฤษณา 
12) ตน้กอ่

1) เครอืนิRมนม  
2) ไมห้ยอ่ม  
3) ปิf กไกดํ่า  
4) ไพล  
5) เครอืกาสามปีก  
6) รางจดื  
7) รากงุน้ ตน้หนาด  
8) ฮอ้สะพายควาย  
9) หวัขา้วเย็น 

10) หวัขา่แลง้ 
11) เอื7องป่า 
12) สะคา้น 

13) มะขม 

14) โสมซานซ ี

15) เตาปลู ู

16) ไมต้ม้เหลอืง 
17) ตน้เสอืโครง่ 
18) มะไฟป่า 
19) โคม้ละเดน 

20) กระชายป่า 
21) หวัแกกงั 
22) ฝาง 
23) แหนเถาวลัย ์

24) กานแดง

1) ตบัเตา่ (เห็ดไคล)์ 
2) เห็ดถอบ 
3) เห็ดระโงก 

4) เห็ดโคนปลวก 

5) เห็ดเยืRอไผ ่
6) เห็ดหลนิจอื 
7) เห็ดกระถนิพมิาน



ความหลากหลายของทรพัยากรและวฒันธรรมของภฟู้า

แหลง่ทอ่งเทีKยวธรรมชาติ ภมูปิญัญา/ประเพณี

1) นํ7าตกหว้ยวะ หว้ยปึง หว้ยลอย หว้ยแป้น 

2) แมนํ่7า วา้/มาง 
3) เทศกาลปลากอง

1) หมอยาตม้ /ตผี ิ

2) จักสาน/เลี7ยงเกา๊ขา้ว/เลี7ยงเจา้บา้น/ลงขว่ง/เลี7ยงเจา้ทีR



ความตอ้งการของชาวบา้น

รายได้ สาธารณูประโภค 
และปจัจยัการผลติ

เลีFยง พชืทีKปลกู กจิกรรมอาชพี

1) 10,000 บาท/เดอืน 1) นํ7า 
2) ปุ๋ ยโดโลไมท ์

3) ดนิ 
4) แผงโซลา่เซลล ์

5) ถงันํ7าสํารอง 500 ลติร 
6) ฝายชะลอนํ7า 
7) นาขั 7นบนัได

1) ไก ่
2) เป็ด 
3) หม ู
4) กบ 
5) ปลาดกูบอ่ดนิ 

6) นาเลี7ยงปลา

1) เงาะ 
2) อะโวกาโด ้

3) ตา๋ว 
4) ละมดุ 

5) ลองกอง 
6) ทเุรยีน 

7) สบัปะรด 

8) เกาลดั 

9) พชืพื7นถิRน ขา้วกํRา กลว้ย แตง 
10) หมอ่นผลสด 

11) เพาะเห็ด/เกบ็เห็ด 

12) ถัRวลสิง 
13) งาดํา/งาขี7มอ่น 

14) มะละกอแขกดํา

1) แปรรปูหน่อไมส้ด 
2) เมีRยง 
3) เปลีRยนเมล็ดพันธุข์า้ว (ขา้วไร)่ 

4) เกบ็เมล็ดไมป่้าเพาะกลา้ขาย 

5) เกบ็สมนุไพร/แปรรปู



ทรพัยากรทีKสรา้งอาชพีและรายได้

ทีK ชนดิ แหลง่ทีKมา ชว่งฤดู ปรมิาณ มลูคา่

1 นํ7าผึ7ง ป่าธรรมชาติ ม.ีค.-เม.ย. 40 ขวด/ปี 200*40=8,000

2 รังผึ7ง เลี7ยงในสวนป่า 50 ก.ก./แปลง 50*100=5,000

3 ไขม่ดแดง ป่า,สวนป่า ม.ค.-มคี. 30 ก.ก./แปลง 200*30=6,000

4 กง๋ ไมก้วาด ป่า,สวนป่า ม.ีค.-เม.ย. 100 ก.ก./300ดา้ม 300*25=7,500

5 ไมไ้ผ่ ป่า,สวนป่า ทั 7งปี 50 กอ/ไร=่150ลํา 150*10=1,500

6 หนอนไมไ้ผ่ ป่า,สวนป่า พ.ค.-ก.ค. 250 ก.ก./แปลง 250*50=12,500

7 เห็ดเยืRอไผ่ ป่า,สวนป่า ส.ค.-ก.ย. 50 ก.ก. 50*200=10,000

8 จักสาน ป่า,สวนป่า ก.พ.-ม.ีค. 3,000

9 ขา้วหลาม ป่า,สวนป่า ธ.ค.-ม.ค. 40กระบอก/วนั 20 วนั 40*30*20=24,000

10 ตา๋ว ป่า,สวนป่า พ.ค.-ก.ค. 10 ตน้ 100 ก.ก. 100*100=10,000

11 หมอ่นผลสด สวน พ.ย.-ม.ีค.,เม.ย.-พ.ค. 1 ตนั/ไร่ 800*20=16,000

12 กลว้ย 30 ก.ก. สวน พ.ค.-ก.พ. 6,000 บาท/ปี

13 ผักหวานป่า สวน ทั 7งปี 20ก.ก./เดอืน 200*20=48,000

14 สกุรพื7นเมอืง เลี7ยงหลงับา้น 2 ครั7ง/ปี 12 ตวั 1,000*10=12,000

15 ไกล่ว๊ะ เลี7ยงหลงับา้น 3 ครั7ง/ปี 30ตวั/รอบ 90 ตวั1ก.ก. 150*90=13,500

16 ปลาพวงหนิ บอ่ในแปลง 1ครั7ง/ปี 500ตวั/แปลง 300*40=12,000

17 ชาอสัสมั สวน ครั7ง/สปัดาห ์24 ครั7ง/ปี 80มดั/ครั7ง 20*80*24=38,400

18 หวาย ป่า,สวน ทั 7งปี 200 ตน้/6หอ่/ตน้ 200*40=8,000

19 ปลามนั ธรรมชาติ ก.ค.-ก.ย. 10ก.ก./เดอืน 30 ก.ก. 300*30=9,000

20 แมงมนั ธรรมชาติ ม.ิย. 2รอบ/4 ก.ก. 1,000*4=4,000

21 เห็ดธรรมชาติ ป่า,สวน พ.ค.-ก.ค. 15,000บาท/เดอืน 15,000*3=45,000

22 เลี7ยงมดแดง ป่า,สวน ทั 7งปี 1,000บาท/เดอืน 1,000*10=10,000

23 ผักป่าตามฤดกูาล/ของป่า ป่า,สวน ทั 7งปี 1,000บาท/เดอืน 1,000*12=12,000



ปฏทินิรายไดร้ายปี

กจิกรรม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

1. นํ7าผึ7ง 4,000 4,000 8,000

2. รังผึ7ง 2,500 2,500 5,000

3. ไขม่ดแดง 2,000 2,000 2,000 6,000

4. กง๋ ไมก้วาด 3,750 3,750 7,500

5. ไมไ้ผ่ 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,500

6. จักสาน 1,500 1,500 3,000

7. หน่อไผ่ 300 300 600

8. หนอนไมไ้ผ่ 4,100 4,200 4,200 12,500

9. เห็ดเยืRอไผ่ 5,000 5,000 10,000

10. ขา้วหลาม 12,000 12,000 24,000

11. ตา๋ว 3,000 4,000 3,000 10,000

12. หมอ่นผลสด 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 16,000

13. กลว้ย 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6,000

14. ผักหวานป่า 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000

15. สกุรพื7นเมอืง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

16. ไกล่ว๊ะ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

17. ปลาพวงหนิ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

18. ชาอสัสมั 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 38,400

19. หวาย 650 650 650 650 650 650 650 650 700 700 700 700 8,000

20 ปลามนั 3,000 3,000 3,000 9,000

21. แมงมนั 4,000 4,000

22. เห็ดธรรมชาติ 15,000 15,000 15,000 45,000

23. ไขม่ดแดง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

24. เกบ็ของป่า 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

รวม 30,600 20,100 28,750 25,250 37,700 40,800 38,800 21,600 21,650 13,650 15,800 27,800 322,500



ใหแ้ตล่ะกลุม่คน้หาทรัพยากรในพื7นทีRพรอ้มวเิคราะห ์VRIO ตามตารางทีRกําหนด ใหม้ากทีRสดุเทา่ทีRสามารถทําได ้

workshop 3 : การวเิคราะหท์รพัยากรในพืFนทีKดว้ย Model VRIO เพืKอจดัทาํฐานขอ้มลูทรพัยากรของพืFนทีKและโอกาสทางเศรษฐกจิ  



ทรัพยากร V R I O Total

คะแนน (1-5) คะแนน (1-5) คะแนน (1-5) คะแนน (1-5) คะแนนรวม (5-25)

V = มติเิศรษฐกจิ สงัคม จติใจ เวลา สาธารณสขุ สิRงแวดลอ้ม 1: นอ้ย 2: ปานกลาง 3: มาก 4: มากในประเทศ 5: มากในโลก 
R = มทีีRเดยีวในระดบั 1: ระดบัทอ้งถิRน 2: จังหวดั 3: ภาค 4: ประเทศ 5: ภมูภิาคของโลก 
I = ระยะเวลาทีRสามารถเลยีนแบบได ้1 ปี = 1 คะแนน 3 ปี = 2 คะแนน 5 ปี = 3 คะแนน 10 ปี = 4 คะแนน 20 ปี = 5 คะแนน 
O = การนํามาใชป้ระโยชน ์1: นอ้ย 2: ปานกลาง 3: มาก 4: มากในประเทศ 5: มากในโลก

ตารางวเิคราะหศ์กัยภาพของทรพัยากร VRIO  
ฐานขอ้มลูทรพัยากรของพืFนทีKและโอกาสทางเศรษฐกจิ 

workshop 3



วนัทีK/เวลา กาํหนดการ

วนัแรก

08.30 - 09.00 น. พธิเีปิด/ชี7แจงโครงการสง่เสรมิเกษตรทฤษฎใีหม/่โครงการพัฒนาผูนํ้าเศรษฐกจิพอเพยีง

09.00 - 12.00 น. หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม ่และการประยกุตใ์ชใ้นการจัดการทรัพยากรการผลติการเกษตร

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 17.00 น. บทบาทผูนํ้าและความสําคญัของเครอืขา่ย : ผา่นกจิกรรมการทําอาหาร (workshop 1)

17.00 - 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 - 20.30 น. หลกัสตูรผูนํ้าสําหรับเจา้หนา้ทีR (ทกัษะการเป็นพีRเลี7ยงผูนํ้าเกษตรกร) (workshop I)

วนัทีKสอง

08.30 - 10.30 น. สรปุบทเรยีนการการทํา workshop 1 และนําเสนอ

10.30 - 12.00 น. การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพืRอสรา้งความเตบิโตทางเศรษฐกจิ (workshop 2)

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 15.00 น.
การวเิคราะหท์รัพยากรในพื7นทีRดว้ย Model VRIO เพืRอจัดทําฐานขอ้มลูทรัพยากรของพื7นทีRและโอกาสทางเศรษฐกจิ 
(workshop 3)

15.00 - 17.00 น. การจัดทําแผนรายไดสํ้าหรับครัวเรอืน (workshop 4) และ Digital Platform

17.00 - 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 - 20.30 น. หลกัสตูรผูนํ้าสําหรับเจา้หนา้ทีR (ทกัษะการสรา้งเครอืขา่ยทีRมปีระสทิธภิาพ) (workshop II : workbook)



การจดัทาํแผนรายไดส้าํหรบัครวัเรอืน



ปฏทินิรายไดร้ายปี

กจิกรรม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

1. นํ7าผึ7ง 4,000 4,000 8,000

2. รังผึ7ง 2,500 2,500 5,000

3. ไขม่ดแดง 2,000 2,000 2,000 6,000

4. กง๋ ไมก้วาด 3,750 3,750 7,500

5. ไมไ้ผ่ 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,500

6. จักสาน 1,500 1,500 3,000

7. หน่อไผ่ 300 300 600

8. หนอนไมไ้ผ่ 4,100 4,200 4,200 12,500

9. เห็ดเยืRอไผ่ 5,000 5,000 10,000

10. ขา้วหลาม 12,000 12,000 24,000

11. ตา๋ว 3,000 4,000 3,000 10,000

12. หมอ่นผลสด 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 16,000

13. กลว้ย 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6,000

14. ผักหวานป่า 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000

15. สกุรพื7นเมอืง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

16. ไกล่ว๊ะ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

17. ปลาพวงหนิ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

18. ชาอสัสมั 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 38,400

19. หวาย 650 650 650 650 650 650 650 650 700 700 700 700 8,000

20 ปลามนั 3,000 3,000 3,000 9,000

21. แมงมนั 4,000 4,000

22. เห็ดธรรมชาติ 15,000 15,000 15,000 45,000

23. ไขม่ดแดง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

24. เกบ็ของป่า 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

รวม 30,600 20,100 28,750 25,250 37,700 40,800 38,800 21,600 21,650 13,650 15,800 27,800 322,500



workshop 4 : การจดัทาํแผนรายไดส้าํหรบัครวัเรอืน  

ใหแ้ตล่ะกลุม่จัดทําแผนรายไดค้รัวเรอืนจากฐานทรัพยากรจาก Workshop 3



แผนรายไดร้ายปี

ผลผลติ/บรกิาร ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

รวม



Digital PlatformWhy Digital?



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A B C Dก ข ค ง จ ฉ

Demand

Supply

Digital Platform  

ระบบบรหิารจัดการขอ้มลูสารสนเทศNet Bank ระบบขนสง่ ระบบประเมนิระบบซื7อขาย

Digital Platform



Digital Platform  

ระบบบรหิารจัดการขอ้มลูสารสนเทศNet Bank ระบบขนสง่ ระบบประเมนิระบบซื7อขาย
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ระบบรับรองมาตรฐานอนิทรยี์

Digital Platform



Digital Platform  

ระบบบรหิารจัดการขอ้มลูสารสนเทศNet Bank ระบบขนสง่ ระบบประเมนิระบบซื7อขาย
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Digital Platform  

ระบบบรหิารจัดการขอ้มลูสารสนเทศNet Bank ระบบขนสง่ ระบบประเมนิระบบซื7อขาย

Demand

Supply

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A B C Dก ข ค ง จ ฉ

ระบบขนสง่ระบบขนสง่

ระบบประเมนิ

ระบบประเมนิ

ระบบรับรองมาตรฐานอนิทรยี์

Digital Platform
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DAY 3



วนัทีK/เวลา กาํหนดการ

วนัทีK 3

08.30 - 10.30 น. โมเดลธรุกจิ (Business Model Canvas)

10.30 - 12.00 น. โมเดลธรุกจิของกลุม่ (workshop 5)

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 15.00 น. แผนรายไดช้มุชน (workshop 6)

15.00 - 16.30 น. สรปุผลและปิดการฝึกอบรม



Why Design Thinking?



โมเดลธรุกจิ 
(Business Model Canvas)

นายทวสีฎิฐ ์บญุญาภบิาล : Btawee@gmail.com, Tel. 0856609912



KP 

Key Partners 

พนัธมติรหลกั

KA 

Key Activities 

กจิกรรมหลกั

KR 

Key Resources 

ทรพัยากรหลกั

VP 

Value Propositions 

การเสนอคณุคา่

CR 

Customer Relationships 

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้

CS 

Customer Segments 

กลุม่ลกูคา้

CH 

Channels 

ชอ่งทาง

RS 

Revenue Streams 

กระแสรายได้

CS 

Cost Structure 

โครงสรา้งตน้ทนุ

Business Model Canvas





























http://www.macs.hw.ac.uk/~yjc32/project/ref-business%20model%20canvas%20tutorial/starbucks%20business%20model.jpg





วนัทีK/เวลา กาํหนดการ

วนัทีK 3

08.30 - 10.30 น. โมเดลธรุกจิ (Business Model Canvas)

10.30 - 12.00 น. โมเดลธรุกจิของกลุม่ (workshop 5)

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 15.00 น. แผนรายไดช้มุชน (workshop 6)

15.00 - 16.30 น. สรปุผลและปิดการฝึกอบรม



ใหแ้ตล่ะกลุม่สรา้งธรุกจิของกลุม่โดยใชโ้มเดลธรุกจิ (Business Model Canvas) เป็นเครืRองมอื

Workshop 5  : โมเดลธรุกจิ (Business Model Canvas) 
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วนัทีK/เวลา กาํหนดการ

วนัทีK 3

08.30 - 10.30 น. โมเดลธรุกจิ (Business Model Canvas)

10.30 - 12.00 น. โมเดลธรุกจิของกลุม่ (workshop 5)

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 15.00 น. แผนรายไดช้มุชน (workshop 6)

15.00 - 16.30 น. สรปุผลและปิดการฝึกอบรม



นายทวสีฎิฐ ์บญุญาภบิาล : Btawee@gmail.com, Tel. 0856609912

แผนรายไดชุ้มชน



เกดิอะไรขึFนเมืKอ 
คนไทยเห็นสิKงนีF....



ตม้เลอืดหมู





รา้นกาแฟ



รา้นกาแฟ



ลกูชิFนปลานายเงี_ยบ พทุธมณฑลสาย 4



กว๋ยเตีcยวลกูชิFนปลานายงว้น พทุธมณฑลสาย 2



แลว้เกดิอะไร? 
ตามมาในทีKสดุ....



เราจะแกไ้ขอยา่งไร?.... 
จงึจะไมต่อ้งไปสูว่งัวนเดมิ



ใหแ้ตล่ะกลุม่สรา้งแผนธรุกจิและแผนรายไดข้องชมุชนทีRยัRงยนืรว่มกนั

Workshop 6  : แผนรายไดชุ้มชน



แผนรายไดชุ้มชน

ธรุกจิ/อธบิายส ัFนๆ เหตผุลทีKทาํธรุกจินีF เจา้ของธรุกจิ กลุม่ลกูคา้ ประมาณการรายได/้ปี

รวม
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