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1 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

คํานํา 
 

โครงการเพาะพันธุ�ป!ญญาเป#นความพยายามของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  ที่จะปฏิรูปการเรียนรู0
ด0วยการทําโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Learning; RBL)    แต@ด0วย
ความตระหนักถึงความกลัวของครูว@าวิจัยจะต0องยุ@งยากปวดหัวกับวิธีการที่
ผูกขาดด0วยศาสตร�สถิติประยุกต�   เม่ือปE 2555 ผมจึงเขียนหนังสือชื่อ 
“โครงงานฐานวิจัย : กระบวนการเรียนรู0ใหม@ของการศึกษาไทย”  เพ่ือให0
การศึกษาเข0าใจวิจัยในฐานะ “ผู0รับใช0” กระบวนการเรียนรู0ของนักเรียนและ
วิจัยคือเสน@ห�ของการเรียนรู0ที่น@าหลงใหลที่สุดในกระบวนการพัฒนาของ
มนุษยชาติ 

อย@างไรก็ตาม โครงงานฐานวิจัยที่เกิดพลังการเรียนรู0อย@างมาก คือ การ
ทําโครงงานที่มีบริบทใกล0ตัวนักเรียน   นอกจากใช0เร่ืองราวในพ้ืนที่มาทํา RBL 
แล0ว ยังต0องมีแนวคิดเศรษฐศาสตร� อีกด0วย  เพราะเศรษฐศาสตร� เป#น
ปรากฎการณ�ของชีวิตจริงที่ดํารงอยู@   นักเรียนเรียนหนังสือก็เพ่ือให0มีความรู0ไป
ประยุกต�ใช0ในชีวิต  หนึ่งในการใช0ชีวิตคือ การบริโภคและการทํามาหากินเพ่ือให0
มีรายได0ยังชีพ (บริโภค) ความสําเร็จของการใช0ชีวิต คือ การเข0าใจเศรษฐศาสตร�
ในบริบทของการดํารงชีวิตและการงาน 

โครงงานที่นักเรียนทําจํานวนมากเก่ียวกับอาชีพและการใช0ทรัพยากร
เพ่ือประกอบอาชีพ  ดังนั้น นักเรียนที่ทําโครงงานเพาะพันธุ�ป!ญญาจึงควรได0
แนวคิดเร่ืองธุรกิจ อาชีพ  พ้ืนฐานด0านการเงิน  และเศรษฐศาสตร�ของ
ทรัพยากร  ฐานความรู0นี้สําคัญในการวิเคราะห�ข0อมูลที่ได0จากการทําโครงงาน    

มิติเศรษฐศาสตร�ที่เป#นหลักเรียนรู0 คือ การใช0ทรัพยากรเพ่ือการผลิต
อย@างได0ประโยชน�สูงสุดและมีความย่ังยืน  นักเรียนต0องรู0จักคิดและชั่งน้ําหนัก

สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  
 

2 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

กับทางเลือกต@างๆ ตามโลกแห@งความเป#นจริงทั้งป!จจุบันและเพ่ืออนาคต  คือ
รวมทั้งเพ่ืออยู@รอดในการแข@งขันขณะนี้ และการรักษาสมดุลเพ่ือความย่ังยืนใน
ระยะยาว   

เม่ือปE 2554 ผมเขียนหนังสือชื่อ “แนวทางพัฒนาศักยภาพการเรียนรู0
ชุมชนเพ่ือสัมมาชีพ”ให0แก@สํานักงานส@งเสริมสังคมแห@งการเรียนรู0และคุณภาพ
เยาวชน (สสค.) ในการเขียนเพ่ือโครงการเพาะพันธุ�ป!ญญานี้จึงนําต0นฉบับเดิมมา
ขัดเกลาใหม@ ให0เป#นความรู0เหมาะสําหรับครูและนักเรียนที่ทําโครงงานฐานวิจัย
เก่ียวกับทรัพยากรและอาชีพในโครงการเพาะพันธุ�ป!ญญา 

ผมหวังว@าหนังสือเล@มนี้จะมีประโยชน�แก@ครูและนักเรียนในโครงการ
เพาะพันธุ�ป!ญญาให0คิดได0กว0างและรอบคอบ  ซ่ึงจะทําให0โครงงานฐานวิจัยเป#น
เคร่ืองมือเรียนรู0การประยุกต�สาระวิชาให0อยู@บนฐานความเป#นจริงของชีวิต  

 
สุธีระ  ประเสริฐสรรพ� 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร�หาดใหญ@ 
สิงหาคม 2556 
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5 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

โครงงานฐานวิจัยกับบริบท 
 

การเรียนรู0ในศตวรรษที่ 21 ใช0 PBL (Project-Based Learning) เป#น
แก@นกิจกรรมการเรียนรู0  คือให0นักเรียนทําโครงการร@วมกัน  แต@โครงการหรือ 
project ในความเข0าใจของครูคือการทําชิ้นงาน   การทํา PBL เช@นนั้นจึงไม@
สามารถเชื่อมโยงสาระวิชาเข0ากับสิ่งที่ทําได0   และยังทําให0โครงงานกลายเป#น
ส@วนเกิน ที่เป#นภาระของครูและนักเรียนไปโดยปริยาย 

การทําโครงงานที่สามารถสร�างการเรียนรู�เข�าสู�สาระวิชา คือการค�นหา
คําตอบที่อธิบายได�ด�วยสาระวิชา   และเราเรียก RBL (Research-Based 
Learning) ซ่ึงหมายความว@าเอาวิถีแห@งการทําวิจัยมาเป#นกระบวนการทํา
โครงงาน   การเรียนรู0ที่ดี คือการเรียนรู0ที่ใกล0ความเป#นจริงของชีวิต เพราะได0
เชื่อมโยงสาระวิชากับความจริง   

การเรียนรู0ที่ใกล0ชีวิตจริงได0จากโจทย�ที่มีบริบท  และบริบทที่สําคัญคือ
บริบทเศรษฐศาสตร�   แม0ว@าเศรษฐศาสตร�ไม@ได0เป#นสาระวิชาหลักเหมือน
วิทยาศาสตร�หรือสังคมศาสตร�  แต@เศรษฐศาสตร�คือความจริงของการใช0ชีวิต   
การทําโครงงานฐานวิจัยในมิติเศรษฐศาสตร� เช@น อาชีพและทรัพยากรในพ้ืนที่
จึงสําคัญไม@แพ0การทําโครงงานเพ่ือการเรียนรู0สาระวิชาหลักเลย  ฉะนั้น ครูและ
นักเรียนต0องเข0าใจเศรษฐศาสตร�เพ่ือการเพาะพันธุ�ป!ญญา 
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6 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

เงินมาจากไหน 
 

ก@อนอ่ืนใดนักเรียนต0องเข0าใจเร่ืองที่มาของเงินก@อนว@าเก่ียวกับอาชีพ 
(การทํางาน) อย@างไร 

ปฏิเสธไม@ได0ว@าในสมัยนี้เม่ือพูดเร่ืองการทําอาชีพ  เราต0องพูดเร่ือง
รายได0ที่เป#นเงิน  จึงต0องทําความเข0าใจกันเบื้องต0นก@อนว@าจริงๆ นั้น “
ไหน?”  

หากคิดจากการได0เงินในอาชีพของตน  คนทั่วไปคิดว@าเงินมาจากคน
อ่ืนที่เราเอาของ(หรือแรงงาน)ไปแลกมา (ไปขายแลกเงินจากเขา)   
เรียงต@อไปว@าคนที่จ@ายเงินให0เรานั้น  เขาได0เงินมาจากไหน   เขาก็จะตอบอย@าง
เดียวกันว@าได0มาจากคนอ่ืน   สุดท0ายแล0วอาจมีบางคนพบต0นตอของเงินว@ามา
จากโรงพิมพ�ธนบัตรของรัฐบาล !! 

ถ0ารัฐบาลพิมพ�ธนบัตรได0เอง  ทําไมไม@แก0ป!ญหาความยากจนโดยพิมพ�
ธนบัตรออกมาแจกแก0จน?  หลายคนเคยสงสัยเช@นนี้ใช@ไหม  

ลองคิดดู  หากพิมพ�แจกไม@อ้ัน  เงินจะเป#น
ของหาง@าย   คนทั้งหลายไม@จําเป#นต0องด้ินรนทํางาน
หาเงินจากคนอ่ืน   เม่ือเป#นเช@นนี้ เงินที่ทุกคนมีจะลด
ค@าลง(เพราะความต0องการน0อยลง)  หากถึงจุดที่ไม@มี
ใครต0องการ  มันจะเป#นกระดาษเปdeอนหมึกที่ไร0ค@าทันที   
เม่ือใช0ซ้ืออะไรไม@ได0  การขาดแคลนและความยากจนก็
ยังคงอยู@ 

การที่เงินลดค@าลงเช@นนี้เราเรียกว@า “เงินเฟgอ” ของเดิมราคา 
กลายเป#น 1 ล0านบาท  ซ้ือรถจักรยานต0องใช0รถกระบะขนเงินไปจ@าย   

โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  

ก@อนอ่ืนใดนักเรียนต0องเข0าใจเร่ืองที่มาของเงินก@อนว@าเก่ียวกับอาชีพ 

ปฏิเสธไม@ได0ว@าในสมัยนี้เม่ือพูดเร่ืองการทําอาชีพ  เราต0องพูดเร่ือง
“เงินมาจาก

หากคิดจากการได0เงินในอาชีพของตน  คนทั่วไปคิดว@าเงินมาจากคน
)   หากถามไล@

เรียงต@อไปว@าคนที่จ@ายเงินให0เรานั้น  เขาได0เงินมาจากไหน   เขาก็จะตอบอย@าง
เดียวกันว@าได0มาจากคนอ่ืน   สุดท0ายแล0วอาจมีบางคนพบต0นตอของเงินว@ามา

ถ0ารัฐบาลพิมพ�ธนบัตรได0เอง  ทําไมไม@แก0ป!ญหาความยากจนโดยพิมพ�

ลองคิดดู  หากพิมพ�แจกไม@อ้ัน  เงินจะเป#น
ของหาง@าย   คนทั้งหลายไม@จําเป#นต0องด้ินรนทํางาน
หาเงินจากคนอ่ืน   เม่ือเป#นเช@นนี้ เงินที่ทุกคนมีจะลด

หากถึงจุดที่ไม@มี
มันจะเป#นกระดาษเปdeอนหมึกที่ไร0ค@าทันที   

เม่ือใช0ซ้ืออะไรไม@ได0  การขาดแคลนและความยากจนก็

ของเดิมราคา 100 บาท
ล0านบาท  ซ้ือรถจักรยานต0องใช0รถกระบะขนเงินไปจ@าย    
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เงินมีค�าเพราะมีคนต�องการ  และคนที่ถือเงินเขาก็ต�องม่ันใจว�าเขาถือ
ของมีค�า  ดังนั้น จึงพิมพ�แจกไม@ได0 

 
เงินกับอาชีพบนฐานทรัพยากร 
 

เพ่ือให0มีของไปแลกเงิน (ขาย) คนอ่ืน  เราต0องแปรรูปทรัพยากรให0
ผู0อ่ืนซ้ือ  ชาวนาแปรทรัพยากรที่ดิน น้ํา ปุhย แรงงานให0เป#นข0าวเพ่ือได0เงินมา
จากโรงสี  ไล@ไปเร่ือยๆ เราจะพบว@า เงินที่โรงสีจ@ายชาวนานั้นมาจากคนกินข0าว  
คนกินข0าวต0องหาเงินมาจากทรัพยากรอ่ืน เช@น ปลูกทุเรียน (หากเป#นชาวสวน) 
หรือขายแรงงานก@อสร0าง (แรงงานถือเป#นทรัพยากรในการผลิต) ฯลฯ  

เงินมาจากการทํางาน(อาชีพ)เพ่ือเปลี่ยนทรัพยากรให�ตรงความ
ต�องการของผู�อ่ืน  การทําอาชีพแบบนี้เราเรียกว@าทําบนฐานทรัพยากร1 ย่ิงได�
เงินมากก็ย่ิงสูญทรัพยากรไปมาก   ออกแรงทํางานมากก็จะเหนื่อยหมดแรง   
ข0าวที่ผลิตได0มากต0องแลกกับแสงแดด น้ํา ปุhย ที่มากตาม   ทรัพยากรบางอย@าง
เราได0มาฟรีๆ เช@น แสงแดด  น้ําฝน  แต@น้ําคลองต0องเสียเงินค@าสูบน้ํา  ปุhยต0อง
ใช0เงินซ้ือ  เพราะมันไม@ได0ตกมาจากฟgาเหมือนฝน    

สรุปว@า คนที่ทําอาชีพบนฐานทรัพยากรนั้นเขาได0เงินมาจากการแปรรูป
ทรัพยากร  คนที่อยากได0เงินจึงต0องแปรทรัพยากรให0เป#นของที่คนอ่ืนต0องการ  
เราเรียกการทําเช@นนี้ว@า “ทําอาชีพ” 
                                                           

1
ยังมีอาชีพท่ีแทบไม@ใช0ทรัพยากรเลย เช@น อาชีพท่ีปรึกษา อาชีพพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร�  เรา

เรียกว@าอาชีพบนฐานความรู0  ความรู0กินไม@ได0 แต@ทําเงินได0  คนอาชีพน้ีเม่ือได0เงินมาแล0วก็เอาไปบริโภค
ทรัพยากรจากคนท่ีทําอาชีพบนฐานทรัพยากร  แปลว@าคนท่ีใช0ความรู0ทํามาหากินน้ันไม@ต0องเสีย
ทรัพยากรของตนเลย แต@ก็ยังได0กินทรัพยากรของผู0อ่ืน  ประเทศท่ีไม@มีทรัพยากรธรรมชาติจึงต0องเอาตัว
รอดด0วยการมีความรู0 เช@น ญี่ปุkน สิงคโปร�  ไม@เช@นน้ันก็อดตายแบบบางประเทศในอัฟริกา  โครงงานฐาน
วิจัยเพาะพันธุ�ป!ญญาจะกล@าวเฉพาะอาชีพบนฐานทรัพยากร 
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8 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

 
 
 
 

 
อาชีพมีลักษณะอย&างไรบ'าง? 
 

อาชีพมี 2 ลักษณะ  อย@างแรกคือ“ทําเพ่ือให0มีป!จจัยเพ่ือการดํารงชีพ
ของตนเอง”  เรียกสั้นๆ ว@า “ทํากินเองใช0เอง”   อย@างที่ 2 คือ “ทําเพ่ือเอาเงิน
จากคนอ่ืน” เรียกว@า “ทําขายคนอ่ืน” ซ่ึงรวมทั้งขายแรงงานด0วย 

ตัวอย@างการทําอาชีพแบบ “ทํากินเองใช0เอง” คือ เลี้ยงไก@ไว0กินไข@เอง 
ปลูกผักกินเอง ปลูกฝgายทอผ0าเอง ฯลฯ   สังคมสมัยก@อนมักจะเป#นเช@นนี้  
จนกระทั่งมีระบบที่ใช0เงินเป#นเคร่ืองมือแลกเปลี่ยน  จึงเกิดอาชีพอย@างที่ 
คนทํางานเพ่ือเอาเงินมาจากคนอ่ืน  อาชีพแบบนี้ต�องผลิตสิ่งที่คนอ่ืนต�องการ
และมันมีกฎตายตัวว@า  หากผลิตได0น0อยกว@าต0องการ มันจะมีราคาสูง  หากผลิต
มากเกินไป มันจะมีราคาตํ่า  การทําอาชีพผลิตเพ่ือขายคนอ่ืนจึงมีโอกาส
ล0มเหลว เพราะรายได0ข้ึนกับราคาและการแข@งขันกับผู0ผลิตรายอ่ืน  และนี่คือ
บริบทชีวิตจริงที่นักเรียนต0องเข0าใจ 

ในยุคก@อนคนทํางานโดยเป#นนายจ0างตนเอง คือทํากินทําใช0อย@างที่ตน
ต0องการก@อน  หากมีเหลือจึงเอาไปขายคนอ่ืน (หรือแจกคนอ่ืนหากเป#นสังคมที่
ละอายในการเอาเงินผู0 อ่ืน)  ต@อมาเม่ือเข0าสู@การผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
แรงงานจึงเป#นทรัพยากรในการผลิตด0วย  จึงเกิดอาชีพรับจ0าง   เม่ือมีการจ0าง
งานใหม@ๆ นั้น อาชีพทํางานรับเงินจากคนอ่ืนที่เรียกว@ารับจ0างหรือรับเงินเดือน
เป#นที่น@ารังเกียจ  เพราะถือว@าเหมือนสัตว�ที่ทํางานแลกอาหาร  ไม@มีป!ญญาหา

โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  

ทําเพ่ือให0มีป!จจัยเพ่ือการดํารงชีพ
ทําเพ่ือเอาเงิน

คือ เลี้ยงไก@ไว0กินไข@เอง 
ปลูกผักกินเอง ปลูกฝgายทอผ0าเอง ฯลฯ   สังคมสมัยก@อนมักจะเป#นเช@นนี้  

ใช0เงินเป#นเคร่ืองมือแลกเปลี่ยน  จึงเกิดอาชีพอย@างที่ 2  ที่
ต�องผลิตสิ่งที่คนอ่ืนต�องการ  

และมันมีกฎตายตัวว@า  หากผลิตได0น0อยกว@าต0องการ มันจะมีราคาสูง  หากผลิต
นจึงมีโอกาส

ล0มเหลว เพราะรายได0ข้ึนกับราคาและการแข@งขันกับผู0ผลิตรายอ่ืน  และนี่คือ

ในยุคก@อนคนทํางานโดยเป#นนายจ0างตนเอง คือทํากินทําใช0อย@างที่ตน
หรือแจกคนอ่ืนหากเป#นสังคมที่

ต@อมาเม่ือเข0าสู@การผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
แรงงานจึงเป#นทรัพยากรในการผลิตด0วย  จึงเกิดอาชีพรับจ0าง   เม่ือมีการจ0าง
งานใหม@ๆ นั้น อาชีพทํางานรับเงินจากคนอ่ืนที่เรียกว@ารับจ0างหรือรับเงินเดือน

านแลกอาหาร  ไม@มีป!ญญาหา
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9 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

กินเองแบบอาชีพแรก  แต@ความรู0สึกแบบนี้เปลี่ยนไปเม่ือโลกเข0าสู@ระบบทุนนิยม
เต็มที่และเงินซ้ือได0ทุกอย@าง   ฐานคิดการผลิตแบบทุนนิยมทําให�คนแข�งกัน
เรียนหนังสือเพ่ือให�คนอ่ืนจ�างงาน 

ถ0าทุกคนทําอาชีพแบบทําเอง กินเอง ใช0เองกัน
หมด  ความต0องการเงินจะลดลง  แต@การทําอาชีพแบบ
เอาเงินจากคนอ่ืน  ทําให0เกิดการหมุนเวียนเงิน  และ
ส@งผลให0เกิดการจ0างงาน (คนอ่ืนมีอาชีพ
เติบโต   

ป!จจุบันนี้ เม่ือพูดเร่ืองอาชีพ  เรามักจะหมายถึงอาชีพในระบบทุนนิย
ที่ทําให�เศรษฐกิจเติบโตแข�งผู�อ่ืนได�  คนทั้งหลายจึงทําอาชีพเพ่ือหมุนเวียนเงิน  
คือ รับ(เงิน)จากคนอ่ืนและส�ง(เงิน)ให�คนอ่ืน คนจํานวนมากอาจจะไม@ทันคิดว@ามี 
“ใครคนหนึ่งที่กํากับ” การรับ-ส@งเงินนี้อยู@ !!!  ใครคนนั้นอยู@ทั้งนอกและในตัวเรา
เอง !!! 

ความคิดเช@นนี้เกิดจากความเชื่อพ้ืนฐานว@า “สิ่งที่ตนเองต�องการนั้นอยู�
ที่ผู�อ่ืน  และสิ่งที่ตนเองผลิตนั้นเป5นที่ต�องการของผู�อ่ืน”  ซ่ึงไม@ใช@ความคิดที่ผิด  
แต@ไม@ถูกทั้งหมด 

คนที่มีแนวคิดอนุรักษ�มากๆ จะบอกว@าชุมชนต0อง “
ต0องลดรายจ@าย  ต0องพ่ึงตนเอง  อย@างนี้ก็ไม@ใช@ความคิดที่ผิด  แต@ก็ไม@ถูกทั้งหมด
เช@นกัน 

 
 
 
 
 

โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  

กินเองแบบอาชีพแรก  แต@ความรู0สึกแบบนี้เปลี่ยนไปเม่ือโลกเข0าสู@ระบบทุนนิยม
ฐานคิดการผลิตแบบทุนนิยมทําให�คนแข�งกัน

ถ0าทุกคนทําอาชีพแบบทําเอง กินเอง ใช0เองกัน
หมด  ความต0องการเงินจะลดลง  แต@การทําอาชีพแบบ
เอาเงินจากคนอ่ืน  ทําให0เกิดการหมุนเวียนเงิน  และ

คนอ่ืนมีอาชีพ) และเศรษฐกิจ

เม่ือพูดเร่ืองอาชีพ  เรามักจะหมายถึงอาชีพในระบบทุนนิยม
ที่ทําให�เศรษฐกิจเติบโตแข�งผู�อ่ืนได�  คนทั้งหลายจึงทําอาชีพเพ่ือหมุนเวียนเงิน  

คนจํานวนมากอาจจะไม@ทันคิดว@ามี 
ใครคนนั้นอยู@ทั้งนอกและในตัวเรา

สิ่งที่ตนเองต�องการนั้นอยู�
ซ่ึงไม@ใช@ความคิดที่ผิด  

“ทํากินเองใช0เอง”  
ก็ไม@ใช@ความคิดที่ผิด  แต@ก็ไม@ถูกทั้งหมด
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10 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

การพ่ึงพากันของอาชีพ 2 ลักษณะ 
 

การ “ทํากินเองใช0เอง” เราจะไม@มีรายจ@าย  และจะทําให0คนอ่ืนไม@มี
รายได0(จากเรา)  หมายความว@า  คนอ่ืนจะขาดโอกาสการทําอาชีพประเภท “ทํา
ขายคนอ่ืน”(ขายเรา)  ลองนึกดูว@า ถ�าทุกคนทําอาชีพประเภทกินเองใช�เองกัน
หมดทุกคน  อาชีพทําขายคนอ่ืนจะไม�มีในโลกนี้ เพราะไม�มีผู�ซ้ือ โลกนี้ไม�ต�องมี
เงินตรา !!  คนที่ทําหน0าที่กํากับการรับ-ส@งเงินจะหายไป 

แต@ในความเป#นจริงเราไม@สามารถผลิตทุกอย@างได0เอง  เช@น เราทํา
นาฬิกาข0อมือเองไม@ได0  ปากกาก็ต0องซ้ือเขา  ครอบครัวเราจะต้ังโรงงานผลิต
รถยนต�มาใช0เองเพียง 3-4 คันก็ใช@ที่  มันจึงต0องมีใครสักคนหนึ่งผลิตรถยนต�และ
เราซ้ือมาใช0จะ “ดีกว&า” 

คําว@า “ดีกว@า” นี่เองที่ตัดสินใจว@าเราควรทําอาชีพประเภทไหน 
คนเรามีทรัพยากรจํากัดและไม�เท�ากัน คือ มีทุน มีความรู� มีทักษะ มี

วัตถุดิบ มีเทคโนโลยี มีเวลา ฯลฯ ไม�เท�ากัน  เราจึงต�องทําอาชีพที่เราทําแล�ว 
“ดีกว�า” 

ตัวอย@างเช@น หากจะทําอาชีพเพ่ือกินเองใช�เอง  ต�องหมายความว�าทํา
แล�วดีกว�าซ้ือเขา  แต@เราจะทราบได0อย@างไรว@า “ดีกว@าซ้ือเขา” ? 

คําว@า “ดีกว@า” แสดงถึงการแข@งขันหรือเปรียบเทียบ ซ่ึงเปรียบเทียบได0
หลายประเด็น เช@น ปลูกผักกินเองดีกว@าซ้ือเขาเพราะถูกกว@า(เปรียบเทียบทาง
การเงิน) หรือเพราะปลอดภัยกว@าก็ได0(เปรียบเทียบสุขภาพ) 

สมมุติว@าเราเอาเงินมาเปรียบเทียบ  เราต0องคิดว@า ภายใต�ทรัพยากรที่
เรามีอยู�  เราจะเลือกซ้ือผักกินก็ต�อเม่ือเราเอาทรัพยากรไปทําอย�างอ่ืนแล�วได�
เงินมากกว�าค�าผัก 
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11 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

เช@น เราอยากกินผัก 1 กก. ราคา 50 บาท เราปลูกเองก็ได0 ซ้ือก็ได0 
(สมมุติไม@สนใจเวลาที่รอผักโต) 

สมมุติว@าการผลิตเองต0องใช0ทรัพยากรเป#นเงิน 30 บาท (เช@น ค@าน้ํา ปุhย 
เมล็ดพันธุ� และรวมที่ดิน เวลากับค@าแรงของเราด0วย)  การเลือกทํากินเองใช0เอง
อย@างนี้หมายความว@าเราประหยัดได0 20 บาท   แต@หากเราทําอาชีพประเภท 
“ขายคนอ่ืน”  เช@น เอา(ทรัพยากร)เวลาของเราไปรับจ0าง(ขายแรงงาน)ได0เงินมา 
100 บาท  เราสามารถใช0เงิน 100 บาทซ้ือผักกินได0ตามต0องการ แถมมีเงินเหลือ
อีก 50 บาทด0วย   

เม่ือทรัพยากรเวลาของเราหมดไปกับการทํางานรับจ0างแล0ว  เราไม@มี
เวลาเหลือมาใช0ประโยชน�จากทรัพยากรที่ดิน  เราก็อาจให0คนอ่ืนเช@าที่ดินปลูก
ผักก็ได0  เป#นการใช0ทรัพยากร(แรงงาน เวลา และที่ดิน)ที่ “ดีกว@า” การทํากิน
เองใช0เอง    

จะเห็นว@าการเลือกทําอาชีพ 2 ประเภทที่กล@าวมานี้ ทําให0เรามีฐานะ
ทางเศรษฐกิจต@างกัน   ทางเลือกแรกเรามีเงินเหลือ 20 บาท(จากที่ประหยัดได0)  
ทางเลือกที่ 2 ทําให0เรามีเงินเพ่ิม 50 บาท(และอาจได0ค@าเช@าที่ดินด0วย)  โดยทั้ง 
2 ทางเลือกทําให0เรามีผักกิน 1 กก. เหมือนกัน  คิดกันที่จํานวนเงินแล0วจะเห็น
ว@า เราควรเลือกอาชีพประเภทที่ 2  

การเลือกว@าจะทํา(อาชีพ)อะไรนั้น ต0องคิดเชิงเปรียบเทียบเช@นนี้   คนที่
ประสบความสําเร็จไม@เป#นหนี้เป#นสินเพราะเลือกทําในสิ่งที่พิจารณาแล0วว@าจะ 
“ได0มากที่สุด”   เรียกว@ามีประสิทธิภาพดีที่สุดในการใช0ทรัพยากร 

เม่ือมีคนที่ได0มากที่สุด ก็ย@อมมีคนที่เสียมากที่สุดด0วย    
ผมถือว@าความสําเร็จของการทําโครงงานเพาะพันธุ;ป<ญญาเกิดเม่ือ

นักเ รียนเห็นทั้งคนที่ ได� กับคนที่ เสียพร�อมๆ กัน  เพราะนั่นคือการเห็น
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โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  
 

12 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

ความสัมพันธ;อย�างเป5นระบบของเศรษฐกิจ  แล�วจะมีภูมิคุ�มกันจากการรู�เท�าทัน
เพราะเห็น “ใครคนหนึ่งที่กํากับ” ระบบอยู� 

 
ทรัพยากร “คน-เวลา” 
 

หน@วยของทรัพยากรที่สําคัญอีกหน@วยหนึ่ง คือ “คน-เวลา” เป#นหน@วย
ชื่อค@อนข0างแปลก  บางคนจึงไม@เข0าใจ    เคร่ืองหมาย - ไม@ได0หมายความว@าเอา
คนกับเวลามาลบกัน  แต@หมายถึงการอยู@ร@วมกันอย@างสัมพันธ�ต@อกัน 

การทํางานเกิดจากมี “คน” และมี “เวลา” ในคราวเดียวกัน    
หากเราจ0างคนมาทํางาน 1 คน โดยจ0างเป#นเวลา 1 วัน เราจะบอกว@า

เรามีทรัพยากรการทํางานเท@ากับ “1 คน-วัน”   ดังนั้น เราจะมีหน@วย       
“คน-นาที” (เวลาไปหาหมอในต@างประเทศ เขาจะคิดค@าหมอจากการนับเวลา
เป#นนาที)  “คน-ชั่วโมง” เช@นนับจากชั่วโมงการจ0างให0ขายของที่ร0านสะดวกซ้ือ  
“คน-สัปดาห�” จากการจ0างเป#นสัปดาห�  “คน-เดือน” จากการจ0างรายเดือน  
“คน-ปE” จากการจ0างสัญญารายปE 

งานที่ต0องการทรัพยากร 10 คน-วัน  หมายความว@าเป#นงานที่หากทํา 
1 คนต0องใช0เวลา 10 วัน  หากมาช@วยกัน 5 คนจะใช0เวลา 2 วัน  หากต0องการ
ให0เสร็จเร็วในคร่ึงวันก็ต0องระดมมา 20 คน  แบบเดียวกับการเก่ียวข0าว  หาก
ต0องการเสร็จเร็วก็ระดมคนมา “ลงแขก” 

ทรัพยากร “คน-เวลา” แสดงความผูกพันกันอยู�ของคนและเวลา  
เพราะถ�ามีคนแต�ไม�มีเวลา  หรือมีเวลาแต�ไม�มีคน มันจะไม�เกิดการทํางานและ
ทรัพยากรนี้มีค�าเป5นศูนย;  

คนเป#นทรัพยากรทํางานที่ค@อนข0างจํากัด เพราะมีเงื่อนไขประกอบมาก  
บางงานต0องเลือกเพศ  บางงานต0องจํากัดอายุ  หรือต0องมีคุณสมบัติเบื้องต0นบาง
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โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  
 

13 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

ประการ (งานบัญชีต0องใช0คนรู0บัญชี เป#นต0น)  เวลาก็เป#นทรัพยากรที่จํากัด 
เพราะเราหยุดโลกไม@ให0หมุนไม@ได0 

ดังนั้น ข0อมูลทรัพยากร “คน-เวลา” จึงสําคัญมากสําหรับอาชีพการ
ผลิตบนฐานทรัพยากร  เม่ือมีจํากัดจึงต0องรู0จักแบ@งมาใช0อย@างฉลาด  

 
การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการผลิต 
 

เม่ือเรามีทรัพยากร “คน-เวลา” แล0ว  เราต0องฉลาดในการตัดสินใจใช0
ทรัพยากรนี้ทํางานในสิ่งที่ “ดีกว@า” หรือ “ได0มากที่สุด”   เร่ืองนี้จริงๆ แล0ว
เก่ียวกับตัวเลขเปรียบเทียบ 2 ค@า คือ “รับ” และ “จ@าย”  ดังนั้น เร่ืองนี้
ตัดสินใจได0ไม@ยากหากทําบัญชี  และเข0าใจความหมายตัวเลขในบัญชี 

การทําบัญชีเป#นเพียงการจดตัวเลขที่เก่ียวกับที่ “รับมา” และ “จ@าย
ไป” เร่ืองแค@นี้ทําไม@ยาก  แต@การแปลความเพ่ือตัดสินใจอาจไม@ง@ายสําหรับบาง
คน   เม่ือแปลความไม@ได0 ก็ใช0ประโยชน�จากตัวเลขไม@ได0   ดังนั้น หัวใจของงาน
บัญชี คือ การแปลความเพ่ือตัดสินใจ   ซ่ึงหมายถึงการคิดวิเคราะห� สังเคราะห� 
และประเมิน (เพ่ือตัดสินใจ)   ความคิดเหล@านี้คือความคิดในกระบวนการวิจัย
นั่นเอง   ด0วยเหตุนี้ การทําวิจัยในมิติเศรษฐศาสตร�ที่เ ก่ียวกับอาชีพและ
ทรัพยากรจึงทําให0โครงงานมีบริบทการเรียนรู0เพ่ือทักษะชีวิตและการทํางาน 
(หนึ่งในทักษะแห@งศตวรรษที่ 21) 

โครงงานเก่ียวกับเศรษฐกิจจากอาชีพและทรัพยากรต�องไม�จบแค�เพียง
ใช�ข�อมูลบอกว�าขาดทุนหรือกําไร  แต�ต�องใช�การคิดวิเคราะห;สังเคราะห;ให�ได�
คําตอบว�าที่ทํานั้นดีที่สุดหรือยัง? มีอะไรที่จะทําให�ดีข้ึนกว�านี้บ�าง?   อย@างนี้จึง
จะถือได0ว@าเป#นโครงงานฐานวิจัยที่สร0างการเรียนรู0 (RBL) 
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โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา
 

14 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

การรู0ว@าทําอะไรดีที่สุด คือ การรู0เชิงเปรียบเทียบในสิ่งที่ต@างกัน 
เปรียบเทียบระหว@างปลูกผักกับทํานา) เราจึงต0องมีหน@วยที่ทําให0ของต@างกันนั้น
เอามาเปรียบเทียบกันได0หน@วยนี้เราเรียก “ค@าจําเพาะ” 

 
 
 
 
 
 
ค&าจําเพาะ 
 

ประสิทธิภาพของการทําอาชีพต0องเปรียบเทียบด0วยค@าจําเพาะ  
ชาวนา 2 คนทํานามี “รายได0” ต@างกัน ไม@ได0หมายความว@าคนที่
มากกว@าจะทํานาเก@งกว@า เพราะรายได0ที่มากกว@าอาจเป#นเพราะเขามีที่นา
มากกว@า   

ชาวนาคนที่ 1 ทํานา 100 ไร@ มีรายได0 (รายรับ-รายจ@าย
บาท  คนที่ 2 ทํานา 50 ไร@ มีรายได0 120,000 บาท   แม0ว@าคนที่ 2 มีรายได0น0อย
กว@า แต@เขาสามารถใช0ที่ดิน 1 ไร@สร0างรายได0ถึง 2,400 บาท  ในขณะที่คนที่ 
ทําได0พียง 2,000 บาท/ไร@   

ค@าตัวเลขที่มีคําว@า “บาท/ไร@” เป#นหน@วยต@อท0ายนี้  เราเรียกว@า 
จําเพาะ”  ซ่ึงแสดงผลการทํานาในพ้ืนที่ 1 ไร@เท@ากัน  เพ่ือให0เปรียบเทียบได0ว@า
ในขนาดทรัพยากร(ที่ดิน) 1 ไร@เท@ากัน ใครทํานาเก@งกว@ากัน  ค�าจําเพาะจึงใช�
บอกความสามารถในการแข�งกันทําอาชีพได�ถูกต�องกว�า 

โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  

การรู0ว@าทําอะไรดีที่สุด คือ การรู0เชิงเปรียบเทียบในสิ่งที่ต@างกัน (เช@น 
เราจึงต0องมีหน@วยที่ทําให0ของต@างกันนั้น

ประสิทธิภาพของการทําอาชีพต0องเปรียบเทียบด0วยค@าจําเพาะ  
ต@างกัน ไม@ได0หมายความว@าคนที่มีรายได0

เพราะรายได0ที่มากกว@าอาจเป#นเพราะเขามีที่นา

รายจ@าย) 200,000 
มีรายได0น0อย

บาท  ในขณะที่คนที่ 1 

เป#นหน@วยต@อท0ายนี้  เราเรียกว@า “ค@า
ไร@เท@ากัน  เพ่ือให0เปรียบเทียบได0ว@า

ค�าจําเพาะจึงใช�
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โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  
 

15 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

ค@าจําเพาะมีได0หลายหน@วย เช@น (ได0ผลผลิต) “ตัน/ไร@”  (ใช0ปุhย) “กก. /
ไร@”  (คนเก่ียวข0าวได0) “ไร@/วัน”  

หากใช0พ้ืนที่ 1 ไร@ปลูกข0าวโพดและถ่ัว   ใน 1 รอบของการปลูก
ข0าวโพดมีรายรับ 8,000 บาท รายจ@าย 3,000 บาท  แต@ปลูกถ่ัวมีรายรับ 
10,000 บาท ในขณะที่รายจ@าย 6,000 บาท 

ถ0าเอารายรับมาคิดค@าจําเพาะ  เป#นรายรับหน@วย “บาท/ไร@”  เราจะ
ตัดสินใจปลูกถ่ัวเพราะมีรายรับรอบละ 10,000 บาท/ไร@ มากกว@าข0าวโพดที่ได0
เพียง 8,000 บาท/ไร@   เกษตรกรเป#นหนี้กันมากเพราะนอกจากไม@ทําบัญชี
อาชีพแล0ว  ยังไม@แยก “รายรับ” กับ “รายได0” ออกจากกัน   

ถ0าเอารายได'(รายรับ-รายจ@าย)มาพิจารณา  การปลูกข0าวโพดมีรายได0
รอบละ 5,000 บาท/ไร@ ปลูกถ่ัวได0รอบละ 4,000 บาท/ไร@  การตัดสินใจคือ ควร
ปลูกข0าวโพด 

เวลาก็เป#นทรัพยากร  หากเอามาคิดรวมเป#นค@าจําเพาะด0วย  หน@วยจะ
เป#น “บาท/ไร@/ปE”  ดังนั้น หากข0าวโพดปลูกได0ปEละ 2 รุ@น แต@ถ่ัวปลูกได0 3 รุ@น  
เราต0องเปลี่ยนใจมาปลูกถ่ัว เพราะมันสร0างรายได0 12,000 บาท/ไร@/ปE  ในขณะ
ที่ข0าวโพดให0รายได0เพียง 10,000 บาท/ไร@/ปE   

หากนับให0แรงงานในครอบครัวเป#นทรัพยากรด0วย (ที่เราต0องเอารายได0
มาแบ@งกัน) หน@วยจําเพาะของรายได0จะกลายเป#น “บาท/ไร@/ปE/คน”   ดังนั้น 
หากที่ดิน 1 ไร@  การปลูกถ่ัวใช0แรงงาน 3 คน แต@ข0าวโพดใช0แรงงาน 2 คน  ค@า
จําเพาะในหน@วยใหม@นี้จะทําให0ตัดสินใจเปลี่ยนไปปลูกข0าวโพดทันที (เพราะปลูก
ข0าวโพดแล0วมีรายได0 5,000 บาท/ไร@/ปE/คน  ในขณะที่ปลูกถ่ัวได0เพียง 4,000 
บาท/ไร@/ปE/คน) 
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โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา
 

16 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

จะเห็นว@าค@าจําเพาะมีได0หลายค@า  แต@ละค@าให0ความหมายเพ่ือตัดสินใจ
ต@างกัน  ดังสรุปในตารางข0างล@างนี้ 

 
ฐานคิด หน@วย ค@าจําเพาะ การตัดสินใจ

ถั่ว ข0าวโพด 
รายรับ บาท/ไร@/รุ@น 10,000 8,000 ปลูกถั่ว

 
รายได0 

บาท/ไร@/รุ@น 4,000 5,000 ปลูกข0าวโพด
บาท/ไร@/ปE 12,000 10,000 ปลูกถั่ว
บาท/ไร@/ปE/คน 4,000 5,000 ปลูกข0าวโพด

 
ค@าจําเพาะมีได0หลายหน@วย  ที่สําคัญคือ ต0องเทียบกับทรัพยากร 

ประการ คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่เรามี เช@น ที่ดิน (ต@อไร@) ทรัพยากรเวลา 
วัน ต@อเดือน ต@อปE) และทรัพยากรแรงงาน (ต@อคน)  

ข�อมูลที่ได�จากโครงงานมีหน�วยเด่ียวและไม�ซับซ�อน เช�น 
“กิโลกรัม”  “ไร�”  “คน”  “เดือน”  การทําโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร;ต�อง
รู�จักหน�วยที่ซับซ�อน เพ่ือเข�าใจบริบทที่ซ�อนอยู�ในหน�วยที่ซับซ�อนนั้น เช�น 
“บาท/ไร�/ปA/คน  หมายถึงคนไม�แยกออกจากบริบททรัพยากร(ที่ดิน)

 

 
 

โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  

เพาะมีได0หลายค@า  แต@ละค@าให0ความหมายเพ่ือตัดสินใจ

การตัดสินใจ 

ปลูกถั่ว 
ปลูกข0าวโพด 
ปลูกถั่ว 
ปลูกข0าวโพด 

ค@าจําเพาะมีได0หลายหน@วย  ที่สําคัญคือ ต0องเทียบกับทรัพยากร 3 
ทรัพยากรเวลา (ต@อ

ข�อมูลที่ได�จากโครงงานมีหน�วยเด่ียวและไม�ซับซ�อน เช�น “บาท”  
การทําโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร;ต�อง

รู�จักหน�วยที่ซับซ�อน เพ่ือเข�าใจบริบทที่ซ�อนอยู�ในหน�วยที่ซับซ�อนนั้น เช�น 
)และเวลา 
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17 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

ความหมายท่ีซ&อนในเปอร�เซ็นต� 
 

ผมเคยตกใจอย@างมากเม่ือทราบว@าหลายคนรู0 จักเปอร� เซ็นต�ใน
ความหมายของดอกเบี้ยเท@านั้น  สองเปอร�เซ็นต�/เดือนหมายความว@า  จ@ายให0
เจ0าหนี้เดือนละ 2 บาทสําหรับหนี้ทุกๆ 100 บาท  เป#นหนี้ 100,000 บาทก็ต0อง
จ@ายเดือนละ 2,000 บาท 

ค@าที่มีหน@วยเปอร�เซ็นต�ก็เป#นค@าจําเพาะประเภทหนึ่ง  เช@น รายจ@าย
เป#น 80% ของรายรับ  ซ่ึงหมายความว@า  ทุกๆ รายรับ 100 บาทจะต0องมีการ
จ@าย 80 บาท   หากรับ 8,000 บาท รายจ@ายจะเป#น 6,400 บาท และรายจ@าย
มักเกิดก@อนรายรับ (จ@ายเพ่ือให0เกิดรับ)   ซ่ึงหมายความว@าเป#นความเสี่ยงที่อาจ
จ@ายโดยไม@มีรับ เช@น จ@ายค@าปุhย ค@าไถที่ไปแล0วแต@เกิดน้ําท@วมพืชผลเสียหาย 

แปลความอีกชั้นหนึ่งคือ เราได0สุทธิเพียง 20% (ส@วนนี้เรียกว@า
มูลค@าเพ่ิมจากการทํางานของเราก็ได0)  เพราะ 80% จ@ายให0คนอ่ืน(ก@อนจะรับ 
100)   ที่หลายคนทําอาชีพแล�วเป5นหนี้ก็เพราะรายจ�ายการทําอาชีพสูงมาก  จน
เหลือรายได�ไม�พอยังชีพ 

ผมขอยกตัวอย@างของจริงที่พบมา  ชาวบ0านใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต0ได0รับการสนับสนุนให0เลี้ยงเป#ดเพ่ือเพ่ิมรายได0  แต@เม่ือวิเคราะห�บัญชี
เลี้ยงเป#ดแล0วพบว@าต0นทุน(รายจ@าย)การเลี้ยงในส@วนอาหารและลูกเป#ดสูงถึง 
79% ของรายรับที่ได0จากการขายเป#ด   แสดงว@าทุก 100 บาทที่รับจากการขาย
เป#ดนั้น  ชาวบ0านต0องจ@ายให0ผู0ผลิตลูกเป#ดและอาหารเป#ด 79 บาท   เป#นการ
จ@ายล@วงหน0า ที่คนอ่ืนไม@ต0องมาร@วมรับผิดชอบหากเป#ดปkวยตาย   อาชีพเช@นนี้
เป#นการทํางานเพ่ือส@งเงินจํานวนมากให0คนอ่ืน โดยเรารับความเสี่ยงเอง2 
                                                           

2
ข0อมูลจากโครงการ ศอ.บต. ในปE 2553 ท่ีรัฐบาลให0ป!จจัยการผลิตเพ่ือเพ่ิมรายได0(รัฐหมายถึงรายรับ)

แก@พื้นท่ียากจนเพราะผลกระทบจากความไม@สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต0 
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18 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

ชาวบ0าน ต. บ0านโสก อ. คอนสวรรค� (จ. ชัยภูมิ) ก็ตกอยู@ในสภาพไม@
ต@างกัน  เม่ือพบว@าการออกไปทํางานข0างนอกหมู@บ0านนั้น  พวกเขาเอาเงินกลับ
บ0านเพียง 16 บาท จากทุกรายรับ 100 บาท3  ตัวอย@างเหล@านี้บอกความหมาย
ว@าเรากําลังประกอบอาชีพเพ่ือคนอ่ืนมากกว@าเพ่ือตนเองใช@ไหม? 

ดังนั้น บัญชีรับจ@ายของการประกอบอาชีพจึงสําคัญ  และที่สําคัญกว@า
นี้คือการเข0าใจความหมายของตัวเลขในบัญชี  หากเอากระบวนการวิจัยมาใช0
อธิบายความ เราจะได0ความหมายอ่ืนอีกมากมาย เช@น ความหมายของเศรษฐกิจ
ชุมชน (ไม@ใช@เฉพาะครัวเรือนตน)  เร่ืองของการกระจายผลประโยชน�  เร่ืองของ
ประสิทธิภาพการใช0ทรัพยากร  เร่ืองการแข@งขัน  เร่ืองแนวทางการจัดการเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ตลอดจนถึงเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป#นต0น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

3
ข0อมูลจากบัญชีครัวเรือนในโครงการของ สกว. ในปE 2550 
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19 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

ความสมดุลและความย่ังยืน 
 

ได0กล@าวไว0ตอนต0นว@าการทําอาชีพบนฐานทรัพยากร คือ การแปรรูป
ทรัพยากรของเราให0ตรงกับความต0องการของคนอ่ืน (เพ่ือให0เขาจ@ายเงินให0เรา)   
หมายความว@าเม่ือเราได0เงินมาก เราก็ย@อมสูญเสียทรัพยากรไปมากเช@นกัน (ให0
นึกถึงการขุดดินลูกรังขายก็ได0  ได0เงินมาพร0อมกับเนินดินหายไป)    

ทรัพยากรบางอย@างสร0างข้ึนใหม@ตามวิถีธรรมชาติได0เอง (เราเรียกว@า
เกิดใหม@ หรือ regenerate) เช@น ต0นไม0ในปkา  ปลาในน้ํา  หากทรัพยากรที่เรา
เก็บเก่ียวมาใช0เท@ากับการเกิดเอง จะไม@มีอะไรเปลี่ยนไป (ปลายังมีเท@าเดิม แต@
ไม@ใช@ตัวเดิม)  เราเรียกว@าอยู@ในระดับสมดุล  เป#นการใช0ทรัพยากรอย@างย่ังยืนใน
สภาพป!จจุบัน   หากเราเอามาใช0น0อยกว@าที่มันเกิดเองได0  ทรัพยากรนั้นจะไม@
สมดุล คือพอกพูนสะสมอยู@ในพ้ืนที่ (เช@น ปkาขยายพ้ืนที่มากข้ึน)  จัดเป#นการใช0
อย@างย่ังยืนที่เผื่อไว0ให0อนาคต   และหากการใช0ของเรามากกว@าการเกิดเอง  
ทรัพยากรก็จะร@อยหรอ  อยู@ในสภาพไม@สมดุลและลดลง  ในที่สุดหมดไป  เรา
เรียกว@าใช0อย@างไม@ ย่ังยืน  หมายความว@าการเร@งกอบโกยประโยชน�จาก
ทรัพยากรธรรมชาติวันนี้ย@อมส@งผลเสียวันหน0า  คนนอกที่เข0ามาใช0ทรัพยากรใน
พ้ืนที่เขาหนีออกนอกพ้ืนที่ (พร0อมเงิน) เม่ือทรัพยากรหมด  ทิ้งป!ญหาให0คนใน
พ้ืนที่  หากต0องการฟdeนฟูทรัพยากรข้ึนมาใหม@ ก็คนในพ้ืนที่เองนั่นแหละที่ต0อง
ลงทุนทํากันเอง    

การวิเคราะห;เศรษฐศาสตร;จากทรัพยากรจึงต�องดูว�าใครคือคนใช�
ทรัพยากรนั้นด�วย  โครงงาน RBL เช�นนี้จะฝFกให�นักเรียนคิดวิเคราะห;ไปถึง
ความซับซ�อนมิติสังคมศาสตร;ด�วย 

โดยธรรมชาติ  สิ่งต@างๆ จะพ่ึงพากันเอง  เช@น เม่ือเราใช0ไม0ในปkาจน
หมดนั้น หมายความไม@มีเห็ด  ไม@มีไข@มดแดง  ไม@มีสมุนไพร ฯลฯ ด0วย   การทํา
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20 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

อาชี พบนฐานท รัพยากร จึ งค วบ คู@ กั บค วาม
รับผิดชอบดูแลให0ย่ังยืน การใช0ทรัพยากรจะต0อง
คํานึงถึงการเสื่อมค@าด0วย  แบบเดียวกับการใช0
เคร่ืองจักรผลิตสินค0า เขาจะทําบัญชีต0นทุนรวมค@า
เสื่อมราคาเคร่ืองจักรด0วย  ให0มีเงินอยู@ใน
เพ่ือเอามาซ้ือเคร่ืองจักรใหม@เม่ือหมดอายุ    การคิด
ค@าเสื่อมของทรัพยากรสามารถเป#นหัวข0
ฐานวิจัยได0เช@นกัน ซ่ึงทําให0นักเรียนรู0จักหลักการ
มองที่ยาวไกลกว@าป!จจุบัน 

 
มูลค&าเพ่ิม 
 

เส0นขนมจีนแพงกว@าข0าวสาร ทั้งๆ ที่เป#นแปgงจากข0าวเหมือนกันเพราะ
เส0นขนมจีนถูกทําให0มี “มูลค@าเพ่ิม”   การทําเส0นขนมจีนต0องใช0ทรัพยากรอ่ืน 
เช@น น้ํา  พลังงาน  แรงงาน  สถานที่  เวลา  บรรดาทรัพยากรเพ่ิมเหล@านี้เรา
เรียก “ป!จจัยการผลิต” ซ่ึงมีราคาเป#นต0นทุน   หากป!จจัยการผลิตมีราคา 
บาท  เส0นขนมจีน (ในปริมาณแปgงที่เท@ากัน) ต0องมีราคาสูงกว@าข0าวสารมากกว@า 
10 บาท  มิฉะนั้น ผู0ทําเส0นขนมจีนจะขาดทุน 

ข0าวสาร 1 กก. มีราคา 30 บาท  สมมุติเม่ือเป#นเส0นขนมจีนจะหนัก 
กก. (เพราะมีน้ําอยู@ด0วย) โดยจ@ายค@าป!จจัยการผลิต 10 บาท  ดังนั้น เส0นขนมจีน 
3 กก. จะมีต0นทุน 40 บาท   หากขาย กก. ละ 20 บาท จะมีรายรับ 
ได0กําไร 20 บาท  เราเรียกว@าทําให0ข0าวสารมีมูลค@าเพ่ิมข้ึนเป#น กก. ละ 
จากการแปรรูปเป#นเส0นขนมจีน  และผู0ผลิตได0กําไร 20 บาท 

โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  

อาชี พบนฐานท รัพยากร จึ งค วบ คู@ กั บค วาม
ห0ย่ังยืน การใช0ทรัพยากรจะต0อง

คํานึงถึงการเสื่อมค@าด0วย  แบบเดียวกับการใช0
เคร่ืองจักรผลิตสินค0า เขาจะทําบัญชีต0นทุนรวมค@า

นระบบบัญชี
เพ่ือเอามาซ้ือเคร่ืองจักรใหม@เม่ือหมดอายุ    การคิด
ค@าเสื่อมของทรัพยากรสามารถเป#นหัวข0อโครงงาน
ฐานวิจัยได0เช@นกัน ซ่ึงทําให0นักเรียนรู0จักหลักการ

เส0นขนมจีนแพงกว@าข0าวสาร ทั้งๆ ที่เป#นแปgงจากข0าวเหมือนกันเพราะ
การทําเส0นขนมจีนต0องใช0ทรัพยากรอ่ืน 

สถานที่  เวลา  บรรดาทรัพยากรเพ่ิมเหล@านี้เรา
ซ่ึงมีราคาเป#นต0นทุน   หากป!จจัยการผลิตมีราคา 10 

ต0องมีราคาสูงกว@าข0าวสารมากกว@า 

าท  สมมุติเม่ือเป#นเส0นขนมจีนจะหนัก 3 
บาท  ดังนั้น เส0นขนมจีน 

บาท จะมีรายรับ 60 บาท 
ละ 60 บาท
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21 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

น้ําส0มแก0วละ 30 บาท  เม่ือเอาส0มฝานบางๆ เสียบปากแก0ว คนยอม
จ@าย 40 บาทโดยไม@กินส0มที่ฝานเสียบมาเลย   หมายความว@าส0มที่ฝานมานั้นทํา
ให0น้ําส0มมีมูลค@าเพ่ิม 10 บาท  เราเรียกมูลค@าเพ่ิมเชิงสัญลักษณ� 
ทานส0มที่เสียบติดขอบแก0วเลย)   ของจํานวนมากมีมูลค@าเพ่ิมง@ายๆ โดยค@าเชิง
สัญลักษณ� เช@น บรรจุภัณฑ�  หรือเร่ืองราวประกอบ เป#นต0น   

การมีมูลค@าเพ่ิมเชิงสัญลักษณ�ให0กับคนที่มีกําลังซ้ือไม@ใช@เร่ืองเสียหาย
แต@อย@างใด  เพราะเป#นการกระจายรายได0  แต@การสร�างมูลค�าเพ่ิ
ให�แก�คนที่ไม�มีกําลังซ้ือจะเป5นการ “ได�เพ่ือทําลาย”   หากเราเป5นผู�บริโภค เรา
ต�องรู�ทัน เพ่ือไม�ให�เป5นผู�ถูกทําลาย 

มูลค�าเพ่ิมที่ใช�ทรัพยากรเพ่ิมข้ึน เช�น บรรจุภัณฑ; ย�อมมีความย่ังยืน
ของทรัพยากรน�อยกว�ามูลค�าเพ่ิมที่เป5นนามธรรม เช�น เร่ืองรา
หากฝFกให�นักเรียนคิดเร่ืองความย่ังยืนในการสร�างมูลค�าเพ่ิมจะทําให�นักเรียน
เข�าใจการอยู�ร�วมกันเป5นระบบ 
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บาท  เม่ือเอาส0มฝานบางๆ เสียบปากแก0ว คนยอม
บาทโดยไม@กินส0มที่ฝานเสียบมาเลย   หมายความว@าส0มที่ฝานมานั้นทํา

ลักษณ� (เพราะคนซ้ือไม@
ของจํานวนมากมีมูลค@าเพ่ิมง@ายๆ โดยค@าเชิง

 
การมีมูลค@าเพ่ิมเชิงสัญลักษณ�ให0กับคนที่มีกําลังซ้ือไม@ใช@เร่ืองเสียหาย

การสร�างมูลค�าเพ่ิมเชิงสัญลักษณ;
หากเราเป5นผู�บริโภค เรา

มูลค�าเพ่ิมที่ใช�ทรัพยากรเพ่ิมข้ึน เช�น บรรจุภัณฑ; ย�อมมีความย่ังยืน
ของทรัพยากรน�อยกว�ามูลค�าเพ่ิมที่เป5นนามธรรม เช�น เร่ืองราวประกอบ  ดังนั้น 
หากฝFกให�นักเรียนคิดเร่ืองความย่ังยืนในการสร�างมูลค�าเพ่ิมจะทําให�นักเรียน
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โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  
 

22 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

เศรษฐศาสตร�ระดับพ้ืนท่ี 
 

เราสามารถยกระดับโครงงานฐานวิจัยเศรษฐกิจข้ึนสู@ระดับชุมชน/พ้ืนที่
ได0  หากเห็นข0อมูลทั้งพ้ืนที่ เช@น ข0อมูลสังคม (โครงสร0างสังคม สภาพสังคม 
องค�กรชุมชน เครือข@ายในท0องถ่ิน ฯลฯ)  ข0อมูลเศรษฐกิจชุมชน (รายรับ 
รายจ@ายของชุมชน ฯลฯ)  และข0อมูลทรัพยากร (ธรรมชาติ ภูมิป!ญญา ทุน 
แรงงาน ทักษะ ฯลฯ)  

ข0อมูลสังคมทําให0เราเห็นศักยภาพ(และป!ญหา)สังคมที่ดํารงอยู@  เช@น 
การรวมกลุ@มเป#นเครือข@ายแสดงถึงอํานาจต@อรอง  สังคมที่มีแต@ผู0สูงอายุแสดงถึง
การละถ่ินของวัยทํางาน  เป#นโอกาสใช0สาระสังคมศาสตร�มาอธิบาย 

ข0อมูลเศรษฐกิจทําให0เราเห็น “โอกาส” ทางเศรษฐกิจและอาชีพ  เช@น 
รายจ@ายค@าปุhยทําให0เราเห็นโอกาสฟdeนฟูกลุ@มปุhยอินทรีย�  

ข0อมูลทรัพยากรทําให0เห็น “ศักยภาพ” ทางเศรษฐกิจของอาชีพ เช@น 
ทรัพยากรทําปุhย (เศษพืชจากไร@นา มูลสัตว� ขยะเทศบาล)  หรือเห็นเงินกองทุน
หมู@บ0านว@าเป#นศักยภาพทุนสําหรับอาชีพผลิตปุhย เพ่ือให0ตอบสนอง “โอกาส” 

ข0อมูลที่มีเปgาหมายเพ่ืออาชีพต0องมาจาก 2 ทาง คือ ทางของ “โอกาส
ทางเศรษฐกิจ” และทางของ “ศักยภาพของพ้ืนที่” เรียกว@า demand และ 
supply  และควรทําอาชีพโดยเห็น demand ก@อน   โครงงานฐานวิจัยควร
สร0างความรู0กลับทางกับการผลิตในป!จจุบัน ที่ชาวบ0านได0รับการส@งเสริมให0ทํา
อาชีพตามความเคยชินมากกว@าการผลิตอย@างมีแผน 

โอกาสทางเศรษฐกิจดูได0จากบัญชีรับจ@ายรวมของทั้งพ้ืนที่ (บัญชี
เศรษฐกิจชุมชน)   “รายรับแสดงถึงความได�เปรียบของพ้ืนที่ในการผลิตเพ่ือขาย
คนอ่ืน  ส�วนรายจ�ายแสดงถึงความต�องการในพ้ืนที่ที่ต�องพ่ึงคนอ่ืน” 
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23 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

รายรับแสดงว@าพ้ืนที่เรามีศักยภาพผลิตสิ่งนั้น  การทําอาชีพผลิตใน
ส@วนรายรับ(ทําขายคนอ่ืน)มีข0อดีคือ  ได0เงินเข0ามาในพ้ืนที่  แต@ก็มีข0อเสียที่ต0อง
พ่ึงการบริโภคของคนอ่ืนและต0องแข@งกับผู0ผลิตรายอ่ืน โครงงานฐานวิจัยจึงควร
ทําให0ถึงความรู0ที่ทําให0ผลิตแข@งกับผู0ผลิตรายอ่ืนได0  

การทําอาชีพผลิตในส@วนรายจ@าย(ทํากินเองใช0เอง)
ภายในชัดเจน  แต@ก็มีข0อด0อยคือ เราอาจไม@มีศักยภาพการผลิตสิ่งนั้น 
จึงเป#นเหตุให0ต0องซ้ือจากนอกพ้ืนที่) โครงงานควรทําให0ได0ความรู0ที่บอกได0ว@าเรา
จะสร0างศักยภาพที่ขาดได0อย@างไร  

สรุปได0ว@า การทําอาชีพการผลิต 2 ส@วนนี้ต0องการทักษะต@างกัน 
ทําอาชีพผลิตในรายการที่เป5นรายรับ(ทําขายคนอ่ืน) เราต�องการทักษะผลิตที่
เพ่ิมคุณภาพและลดต�นทุน (เพ่ือให�แข�งกับผู�ผลิตจากพ้ืนที่อ่ืนได�
อาชีพผลิตในส�วนที่เป5นรายจ�าย(ทํากินเองใช�เอง) เราต�องพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรภายในให�ผลิตได� 

หลักการนี้ทําให0เราพอจะคิดออกว@าเราต0องการข0อมูลอะไรบ0าง  เม่ือ
ทราบว@าต0องใช0ข0อมูลอะไร  ต@อไปคือเราจะหามันได0อย@างไร  และนั่นจึงเป#น 
RBL ของเพาะพันธุ�ป!ญญา    

 
 

 
 

 
 
 
 

โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  

รายรับแสดงว@าพ้ืนที่เรามีศักยภาพผลิตสิ่งนั้น  การทําอาชีพผลิตใน
มีข0อดีคือ  ได0เงินเข0ามาในพ้ืนที่  แต@ก็มีข0อเสียที่ต0อง

โครงงานฐานวิจัยจึงควร

)มีข0อดีคือ มีตลาด
จน  แต@ก็มีข0อด0อยคือ เราอาจไม@มีศักยภาพการผลิตสิ่งนั้น (ที่ผ@านมา

โครงงานควรทําให0ได0ความรู0ที่บอกได0ว@าเรา

ส@วนนี้ต0องการทักษะต@างกัน หากจะ
เราต�องการทักษะผลิตที่

เพ่ือให�แข�งกับผู�ผลิตจากพ้ืนที่อ่ืนได�)  ส�วนการทํา
เราต�องพัฒนาศักยภาพของ

ารข0อมูลอะไรบ0าง  เม่ือ
ทราบว@าต0องใช0ข0อมูลอะไร  ต@อไปคือเราจะหามันได0อย@างไร  และนั่นจึงเป#น 
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โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  
 

24 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

สายโซ&การผลิตและการบริโภค  
 

ดังกล@าวต้ังแต@ต0นว@าอาชีพมี 2 ประเภท คือ “ทํากินเองใช0เอง” กับ 
“ทําขายคนอ่ืน” และเศรษฐกิจเติบโตจาก “ทําขายคนอ่ืน”  

การทําขายคนอ่ืนจึงอยู�ในระบบการผลิตและบริโภคแบบสายโซ�  
ขณะที่เราล�วงกระเปJาข�างขวาเอาเงินจ�ายคนอ่ืน  เราก็เอาเงินจากคนอ่ืนมาใส�
กระเปJาซ�าย   ทุกคนในสายโซ�ทําเช�นนี้กันทั้งนั้น   มีคนทางซ�ายและขวาจํานวน
มากที่เอาเงินย่ืนแลกของกันและกัน 

ขณะที่ทุกคนควักกระเปJาเอาเงินแลกของกันนั้น  ทุกคนก็อยู�ในเกมการ
แข�งขันเอาชนะกันด�วย   คนที่ชนะจึงมีโอกาสได�เงินเข�ากระเปJามากที่สุดและ
จ�ายให�คนอ่ืนน�อยที่สุด  คนที่ชนะจึงกลายเป5นคนรวย  คนแพ�กลายเป5นคนจน 

เม่ือเข0าใจเช@นนี้แล0ว เราต�องเห็นสายโซ�ทั้งสายว�าเป5นโอกาส  คือ เรา
จะไปแทรกรับเงินที่จุดใดก็ได�  ถ�าเราได�เปรียบในเกมการแข�งขัน (แต@อย@าลืม
ความเป#นสัมมาชีพที่ไม@เบียดเบียนผู0อ่ืนด0วย) 

การชนะยังเกิดจาก “อํานาจการต@อรอง”   เช@นการรวมกลุ@ม 
การชนะในอาชีพยังข้ึนกับการเป#นเครือข@ายการผลิตและการบริโภค

กันเอง 
การทําอาชีพจึงต0องรู0มากกว@าทักษะการผลิต เช@น ต0องรู0การจัดการ

กลุ@ม  การจัดสรรทรัพยากร  การบริหารการผลิต การเจรจาต@อรอง ฯลฯ 
สมมุติมี 2 ตําบลอยู@ใกล0กัน  การเป#นเครือข@ายการผลิตและบริโภคเกิด

ได0หากทั้ง 2 ตําบลมีการผลิตและบริโภคที่ต@างกัน  ตําบลหนึ่งมีสิ่งที่อีกตําบล
หนึ่งขาดแคลน 
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โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  
 

25 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

ตําบลทุ@งเศรษฐีมีศักยภาพการแปรรูปอยู@ร@วมกับตําบลเกษตรสมบูรณ�ที่
ถนัดในการผลิตข้ันพ้ืนฐาน ดังตารางความสัมพันธ�กันต@อไปนี้ 

 
 

การเป#นพันธมิตรกันทําให0 ต. ทุ@งเศรษฐี ไม@ต0องกู0 ธกส. มาลงทุนใน
ร0านค0าชุมชน โรงสี และโรงปุhยอินทรีย� เพราะใช0บริการกองทุนออมทรัพย�ของ 
ต. เกษตรสมบูรณ�ได0  ดอกเบี้ยจากการกู0กลับคืนมาที่เกษตรสมบูรณ�   

เม่ือทุ@งเศรษฐีมีทุนดําเนินการ  ชาวนาเกษตรสมบูรณ�ก็มีช@องทาง
ระบายข0าวเปลือกไปที่โรงสี   ส@วนคนเลี้ยงไก@ได0แกลบกลับมารองพ้ืนคอก   
แกลบผสมมูลไก@และฟางข0าวจากเกษตรสมบูรณ�กลายเป#นปุhยผ@านทางโรงปุhยที่
ทุ@งเศรษฐี  ทําให0ทั้ง 2 ตําบลมีปุhยใช0   เงินค@าปุhยที่เคยต0องจ@ายออกข0างนอกกลับ
กลายมาเป#นเงินหมุนเวียนภายใน   เงินที่หมุนนี้ทําให0ชาวนาและคนเลี้ยงไก@มี
รายได0เพ่ิมจากการขายวัตถุดิบให0โรงปุhย   เงินทุนที่ทําให0เศรษฐกิจหมุนภายใน
แท0ที่จริงแล0วก็คือเงินของทั้งชาวนาและคนเลี้ยงไก@ ที่เป#นสมาชิกกองทุนออม
ทรัพย�นั่นเอง 

ตาํบลทุ่งเศรษฐี ตําบลเกษตรสมบูรณ์

ม/ีผลติ ขาด/ซื�อ ม/ีผลติ ขาด/ซื�อ

ร้านคา้ชุมชน อาหาร นา/ขา้วเปลือก/ฟาง ปุ๋ ย

โรงปุ๋ยอินทรีย์ เงินทุน เลา้ไก่/ไก่/ไข/่ขี�ไก่ อาหาร

สวน/ผลไม้ ปุ๋ ย สวนผกั/ผกั ช่องทางตลาด

โรงสี/ขา้ว/แกลบ วตัถุดิบทาํปุ๋ ยและ
โรงสี

กองทุนออมทรัพย์
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โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  
 

26 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

โรงสีซ้ือข0าวเปลือก  ขายข0าวสารและแกลบ 
โรงปุhยซ้ือฟางข0าวและแกลบปนมูลไก@  ขายปุhย  
ชาวนาขายได0ทั้งข0าวเปลือกและฟางข0าว  แล0วซ้ือปุhย (ที่มีวัตถุดิบมา

จากฟางข0าวของตนและมูลไก@ของเพ่ือนบ0าน) 
คนเลี้ยงไก@ ขายไก@และไข@ให0ร0านค0า  ซ้ือแกลบจากโรงสีมารองเล0าไก@  

แล0วขายกลับให0โรงปุhย 
หากพิจารณาให0ครบวงจรจะเห็นว@า  ทั้งหมดนี้คือการจัดการให0เกิด

เศรษฐกิจเครือข@ายที่พึ่งกันเอง  ตัวอย@างเช@น  ชาวนาพ่ึงตนเองและพ่ึงคนเลี้ยงไก@
ในเร่ืองปุhยโดยใช0เงินตัวเอง(ในกองทุนออมทรัพย�)ให0โรงปุhยในอีกตําบลหนึ่งผลิต
ปุhยให0  ซ่ึงส@งผลต@อเนื่องมากมาย 

ทําให0เงินของตนงอกเงยจากการกู0ไปทําธุรกิจปุhย (โดยตนเองเป#นลูกค0า
ที่ช@วยให0ธุรกิจปุhยอินทรีย�อยู@ได0)   

ทําให0กองทุนออมทรัพย�มีเงินป!นผลมากข้ึน   
ทําให0ได0ปุhยราคาถูก(ลดค@าขนส@ง)   
ทําให0คนในทุ@งเศรษฐีมีงานทํา   
ทําให0ตนเองมีรายได0เพ่ิมจากการขายฟาง   
ทําให0คนเลี้ยงไก@มีแกลบราคาถูกไปรองเล0าไก@ และและรายได0เพ่ิมจาก

การขายมูลไก@ 
ทําให0คนปลูกผักและสวนผลไม0ได0อานิสงค�จากปุhย 
ทุกคนล0วนต@างมีส@วนคํ้าจุนอาชีพกันเอง  เราเรียกว@าเกิดภูมิคุ0มกัน

ภายในตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   โจทย�โครงงานฐานวิจัยของเพาะพันธุ�
ป!ญญาที่ทําระดับพ้ืนที่แบบนี้จะน@าสนใจมาก เพราะข0อมูลนําไปสู@การเรียนรู0และ
การจัดการพ้ืนที่ได0  นักเรียนได0เรียนรู0เศรษฐศาสตร�ที่กว0างข้ึน  คือเห็นภาพ
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โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  
 

27 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

ทั้งหมดในพ้ืนที่ของตน  สามารถแตกโจทย�ออกเป#นประเด็นย@อยๆ จํานวนมาก
เพ่ือร@วมกันทําทั้งห0อง 
 
เศรษฐกิจแทรกกลาง 
 

เม่ือเราเห็นอาชีพเป#นสายโซ@การผลิตและบริโภค  เราต0องเห็น
“เศรษฐกิจแทรกกลาง”  ซ่ึงหมายถึงเศรษฐกิจที่แทรกเข�าไปในข�อโซ�ที่ม่ันคง
แล�ว   สมัยที่นากุ0งเฟduองฟู  เศรษฐกิจแทรกกลางคือกิจการเพาะพันธุ�กุ0งและ
อาหารกุ0ง 

คนเลี้ยงกุ0งอย@างไรเสียย@อมต0องหาซ้ือลูกกุ0งมาเลี้ยง  เม่ือเร่ิมเลี้ยงแล0วก็
ต0องหาอาหารมาให0กุ0งกิน  ธุรกิจผลิตลูกกุ0งและอาหารกุ0งเป#นเศรษฐกิจแทรก
กลาง  ที่แทรกเข0าไปในโครงสร0างการผลิตที่มีสายโซ@ต@ออย@างม่ันคงแล0ว (เพราะ
มีทั้งคนเลี้ยงและโรงงานแปรรูปรอรับซ้ือกุ0ง)  

ความล0มเหลวในการทําอาชีพมักเกิดเพราะคิดแต@ด0านการผลิต 
(supply) ไม@มองให0เห็นตลาด (demand) ความสามารถมองเห็นโอกาสของ
เศรษฐกิจแทรกกลางทําให�เรามีอาชีพที่ม่ันคงเพราะตลาดม่ันคง  งาน RBL 
เศรษฐกิจชุมชนจึงต�องเห็นสายโซ�การผลิตทั้งสาย   จากนั้นถอยออกมาต้ัง
คําถามว�า ตลอดสายโซ�นั้นมูลค�าแต�ละข�อโซ�เพ่ิมข้ึนเท�าใด?  มูลค�าที่เพ่ิมนั้น
กระจายไปอยู�ที่ใด?  แล�วเราจะเห็นโอกาสของเศรษฐกิจแทรกกลาง   จึงจะไม@
ตกเป#นเหย่ือเศรษฐกิจแทรกกลางของคนอ่ืน  อย@างเช@นกรณีการเลี้ยงเป#ดที่ได0
กล@าวมาแล0ว 

ค@าอาหารเป#ดและลูกเป#ดคิดเป#น 79% ของราคาขายเป#ด  แปลความ
ว@าเราประกอบอาชีพเลี้ยงเป#ดเพ่ือให0คนอ่ืนได0ประโยชน�ก0อนใหญ@จากเศรษฐกิจ
แทรกกลาง 
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โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา
 

28 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

อบต. แห@งหนึ่งคว0าโอกาสเศรษฐกิจแทรกกลางโดยให0กลุ@มแม@บ0านผลิต
แยมโรลเป#นอาหารว@างเสิร�ฟในที่ประชุมต@างๆ   เม่ือต้ังโจทย�ให0ไล@ข0อโซ@มูลค@า 
(value chain) ของการผลิตแยมโรล  ทําให0รู0ว@าผิดท@าเสียแล0ว  เพราะแปgงสาลี 
เนย น้ําตาลทราย เตาอบ แกwส ภาชนะพลาสติกที่ใส@ ล0วนซ้ือจากนอกพ้ืน
ทั้งสิ้น   หากทําขนมกล0วยเสิร�ฟ เราใช0วัตถุดิบในพ้ืนที่เกือบทั้งหมด   เงิน
งบประมาณค@าใช0จ@ายจัดประชุมจะกระจายไปยังคนในพ้ืนที่ที่มีกล0วย ข0าวเจ0า
(แปgง) ใบตอง มะพร0าว ไม0ฟdน ไม0กลัด ฯลฯ   การทําแยมโรลไม@ต@างอะไรกับทํา
ตัวเป#นนายหน0าส@งเงินจากข0างในไปให0คนอ่ืน   แต@การทําขนมกล0วยช@วยสร0าง
งานในพ้ืนที่  รักษาเงินไว0ในพ้ืนที่  ทําให0เศรษฐกิจพ้ืนที่เติบโต  

การเห็นสายโซ�การผลิตและการบริโภคไปจนกระทั่งเห็นเศรษฐกิจ
แทรกกลางจะทําให�นักเรียนรู�จักวิธีหาโอกาสของการทําอาชีพ   ความรู�ที่ได�ยังมี
พลังในการรักษาเม็ดเงินให�คงอยู�ในพ้ืนที่และสร�างอาชีพให�กับคนภายในอีกด�วย  

 

 

โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  

โอกาสเศรษฐกิจแทรกกลางโดยให0กลุ@มแม@บ0านผลิต
แยมโรลเป#นอาหารว@างเสิร�ฟในที่ประชุมต@างๆ   เม่ือต้ังโจทย�ให0ไล@ข0อโซ@มูลค@า 

ของการผลิตแยมโรล  ทําให0รู0ว@าผิดท@าเสียแล0ว  เพราะแปgงสาลี 
เนย น้ําตาลทราย เตาอบ แกwส ภาชนะพลาสติกที่ใส@ ล0วนซ้ือจากนอกพ้ืนที่
ทั้งสิ้น   หากทําขนมกล0วยเสิร�ฟ เราใช0วัตถุดิบในพ้ืนที่เกือบทั้งหมด   เงิน
งบประมาณค@าใช0จ@ายจัดประชุมจะกระจายไปยังคนในพ้ืนที่ที่มีกล0วย ข0าวเจ0า

ใบตอง มะพร0าว ไม0ฟdน ไม0กลัด ฯลฯ   การทําแยมโรลไม@ต@างอะไรกับทํา
แต@การทําขนมกล0วยช@วยสร0าง

การผลิตและการบริโภคไปจนกระทั่งเห็นเศรษฐกิจ
แทรกกลางจะทําให�นักเรียนรู�จักวิธีหาโอกาสของการทําอาชีพ   ความรู�ที่ได�ยังมี

นที่และสร�างอาชีพให�กับคนภายในอีกด�วย   
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โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  
 

29 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

โอกาสจากศักยภาพภายใน 
 

เม่ือเห็นโอกาสจากเศรษฐกิจแทรกกลางและต�องการรักษาเศรษฐกิจ
ส�วนนี้ไว�   เราต�องมองหาศักยภาพภายในของเรา   หากต0องการรักษา
งบประมาณค@าอาหารว@างให0อยู@ในพ้ืนที่  เราต0องหาว@าวัตถุดิบในพ้ืนที่ทําขนม
อะไรได0บ0าง   หากต0องการรักษาค@าอาหารเป#ดไว0  เราต0องมองหาวัตถุดิบภายใน
เช@น จากโรงสี (รําหยาบและปลายข0าว)  จากกลุ@มเลี้ยงปลา  กลุ@มแปรรูปปลา 
(เศษปลา)  จากกลุ@มปลูกกล0วย (หยวกกล0วยสับ) เป#นต0น  เงินค@าอาหารเป#ดจะ
กระจายไปยัง 3-4 กลุ@มข0างต0น เพราะมีคนประกอบอาชีพผลิตอาหารเป#ดจาก
วัตถุดิบที่พื้นที่มีอยู@ 

ส@วนมูลเป#ดคือเศรษฐกิจแทรกกลางของคนปลูกผักในรูปของปุhย  ทํา
ให0เกิดอาชีพผลิตปุhยในพ้ืนที่  ไข@เป#ดที่กลายเป#นไข@เค็มก็คือเศรษฐกิจแทรกกลาง
ของการท@องเที่ยว  จะเห็นว@าอาชีพขายไข@เค็ม  เลี้ยงเป#ด  ทําไข@เค็ม  เลี้ยงปลา  
แปรรูปปลา  ทํานา  โรงสี  ปลูกกล0วย  ทํากล0วยฉาบ  ทําอาหารเป#ด  ทําปุhย  
ปลูกผัก ฯลฯ ต@างสัมพันธ�แบบพ่ึงพากันเองทั้งหมด  มากบ0างน0อยบาง  ทางตรง
บ0างทางอ0อมบ0าง   

ถ0านักเรียนทําโครงงานเห็นผังความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจและ
ทรัพยากรในพ้ืนที่  ทั้งในรูปของขนาดเศรษฐกิจ  ผู0ได0ประโยชน�  ภูมิคุ0มกัน 
(หรือความเสี่ยง) จากการพ่ึงพากันเอง ฯลฯ  ก็จะเป#นโครงงานที่ทําให0คิดได0
อย@างบูรณาการ  ได0ทั้งสาระวิชาการ  ความเข0าใจบริบทตนเอง  และทักษะชีวิต 
ไปพร0อมๆ กัน 
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30 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

สายโซ&ท่ีต&อข'างนอก 
 

โดยธรรมชาติสายโซ�การผลิตย่ิงก�าวหน�ามากเท�าใด  การจ�างงานย่ิง
มาก และมูลค�าย่ิงเพ่ิม (value added)  การกรีดยางเป#นโซ@ข0อแรกที่ต@อกับ
โรงงานน้ํายางข0นจนถึงการผลิตถุงมือยาง   หากสายโซ@การผลิตนี้อยู@ภายใน(โดย
คนในพ้ืนที่) มันจะสร0างความเข0มแข็งของอาชีพและเศรษฐกิจภายใน  แต@พ้ืนที่
ไม@สามารถใช0ถุงมือได0ทั้งหมด  การผลิตจึงต0องส@งขายข0างนอก 

การขายถุงมือออกนอกพ้ืนที่เป#นการโยงสายโซ@ต@อกับข0างนอกเพ่ือดึง
เงินเข0ามาเพ่ิมทุนภายใน 

กิจกรรมเศรษฐกิจต�องมีสายโซ�ต�อกับข�างนอกเสมอ  สวนยางต0องการ
ต0นพันธุ�  ปุhย  มีดกรีด  ถังใส@น้ํายาง  น้ํากรด  จักรรีดยาง  รองเท0าบูท ฯลฯ จาก
ข0างนอก   นั่นหมายความว@าพ้ืนที่อยู@อย@างพ่ึงพากัน   ดังนั้น ความคิดที่พยายาม
ทําทุกอย@างเองจึงไม@ใช@เร่ืองถูกต0อง  เพราะเรามีหลักว@า การจะทําอะไรนั้น ต�อง
วิเคราะห;แบบบูรณาการทั้งบัญชีการเงินและบัญชีสังคม  แล�วเลือกทําในสิ่งที่ดี
ที่สุดสําหรับพ้ืนที่ 

โครงงานที่วิเคราะห�เศรษฐกิจต@อถึงสายโซ@ข0างนอกจะขยายมุมมองให0
นักเรียนเข0าใจอิทธิพลของโลกภายนอกพ้ืนที่มากข้ึน  เป#นการสร0างความสมดุล
ให0กับโครงงานทั่วๆ ไปของโรงเรียนที่มักจะมีแนวคิดอนุรักษ�นิยม  จ@อจมกับ
ความสวยงามของโลกในพ้ืนที่ 
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31 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

มลภาวะ: ข'อพิจารณาใหม& 
 

มลภาวะเกิดเพราะมีสิ่งแปลกปลอมมากจนธรรมชาติรองรับไม@ได0  การ
ทําอาชีพจะมี “สิ่งนําเข0า” จากภายนอก และ “สิ่งเหลือทิ้ง
นําเข0าจากภายนอกมาทําอาชีพเพ่ือเพ่ิมมูลค@าให0แก@วัตถุดิบภายใน  เช@น ใช0
น้ํามันพืชจากภายนอกมาทํากล0วยฉาบ  สิ่งที่เหลือทิ้งภายในคือน้ํามันพืชใช0แล0ว
และเปลือกกล0วย  ของเหลือทิ้งเป#นมลภาวะเม่ือธรรมชาติรองรับไม@ไหว 
เหลือทิ้งเหล@านี้อาจกลายเป#นทรัพยากรที่มีศักยภาพได0 เช@น 
สําหรับเคร่ืองจักรกลเกษตร  ทําปุhยอินทรีย�ร@วมกับมูลสัตว� เป#นต0น
ต0องการในชุมชนทําให0ของเหลือทิ้งกลายเป#นทรัพยากรสําหรับสนองโอกาส

ในทางตรงกันข0าม หากไม@สามารถจัดการให0เป#นโอกาสได0  ของเหลือ
ทิ้งจะกระทบสิ่งอ่ืน  น้ําทิ้งจากการทําถุงมือยางอาจมีผลต@อเนื่องไปยังนาข0าว 
กลุ@มเลี้ยงปลา และท@องเที่ยว  จนถึงกับทําลายห@วงโซ@อาชีพภายใน คือ กลุ@ม
เลี้ยงเป#ด  ทําโรงสี  ทําไข@เค็ม  ปลูกผัก เป#นต0น  

อาชีพบนฐานทรัพยากรธรรมชาติจึงจําเป5นต�องรักษาธรรมชาติให�ปกติ
ธรรมชาติเป#นระบบอินทรีย� (organic system)  ดังนั้น สิ่งที่ไม@เป#นอินทรีย�ย@อม
ทําให0ธรรมชาติไม@เป#นปกติ   การเลือกอาชีพที่ฉลาด คือ เลือกทําในสิ่งที่ของ
เหลือทิ้งไม@เป#นภาระแก@ธรรมชาติ (หากต0องการให0ธรรมชาติบําบัดตนเอง

ใช0ของเหลือทิ้งนั้นให0เป#นทรัพยากรผลิต
ต@อในห@วงโซ@อุปสงค� อุปทานลําดับถัดไป  
เช@น ใช0มูลสัตว�และเศษพืชทําปุhยให0หมุน
วนกลับไปผลิตพืช  ใช0 เศษอาหารวน
กลับไปเป#นอาหารหมู เป#นต0น

โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  

มลภาวะเกิดเพราะมีสิ่งแปลกปลอมมากจนธรรมชาติรองรับไม@ได0  การ
”ภายใน  เราใช0สิ่ง

นอกมาทําอาชีพเพ่ือเพ่ิมมูลค@าให0แก@วัตถุดิบภายใน  เช@น ใช0
น้ํามันพืชจากภายนอกมาทํากล0วยฉาบ  สิ่งที่เหลือทิ้งภายในคือน้ํามันพืชใช0แล0ว

ติรองรับไม@ไหว แต@ของ
เช@น ทําไบโอดีเซล

สําหรับเคร่ืองจักรกลเกษตร  ทําปุhยอินทรีย�ร@วมกับมูลสัตว� เป#นต0น  ข0อมูลความ
ต0องการในชุมชนทําให0ของเหลือทิ้งกลายเป#นทรัพยากรสําหรับสนองโอกาส 

ในทางตรงกันข0าม หากไม@สามารถจัดการให0เป#นโอกาสได0  ของเหลือ
มีผลต@อเนื่องไปยังนาข0าว 

กลุ@มเลี้ยงปลา และท@องเที่ยว  จนถึงกับทําลายห@วงโซ@อาชีพภายใน คือ กลุ@ม

อาชีพบนฐานทรัพยากรธรรมชาติจึงจําเป5นต�องรักษาธรรมชาติให�ปกติ  
ดังนั้น สิ่งที่ไม@เป#นอินทรีย�ย@อม

ทําให0ธรรมชาติไม@เป#นปกติ   การเลือกอาชีพที่ฉลาด คือ เลือกทําในสิ่งที่ของ
หากต0องการให0ธรรมชาติบําบัดตนเอง)  หรือ

ใช0ของเหลือทิ้งนั้นให0เป#นทรัพยากรผลิต
ต@อในห@วงโซ@อุปสงค� อุปทานลําดับถัดไป  

น ใช0มูลสัตว�และเศษพืชทําปุhยให0หมุน
วนกลับไปผลิตพืช  ใช0 เศษอาหารวน
กลับไปเป#นอาหารหมู เป#นต0น 

สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา



โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  
 

32 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

ดังนั้น การทําโครงงานเพาะพันธุ�ป!ญญาจึงต0องใช0ความคิดเชิงระบบที่
เห็นความสัมพันธ�ทั้งหมดว@าสรรพสิ่งในพ้ืนที่อยู�อย�างสัมพันธ;และบูรณาการกัน   
เราต0องใช0ความคิดเชิงระบบทั้งตอนออกแบบโจทย�และตอนสังเคราะห�ผลวิจัย 
 
เศรษฐกิจจากทรัพยากรนามธรรม 
 

เม่ือพูดเร่ืองอาชีพและการเรียนรู0ที่ผ@านมา  เรามักจะเห็นแต@การผลิต
ในวิถีชีวิตด้ังเดิมที่ใช0ฐานทรัพยากรที่เป#นรูปธรรม เช@น การผลิตจากเกษตรกรรม 
ที่ใช0ที่ดิน น้ํา ปุhย ทักษะ แรงงาน   แต@พ้ืนที่ยังมีทรัพยากรนามธรรม เช@น วิถี
ชีวิต  ประเพณี  วัฒนธรรม  เร่ืองราวประวัติศาสตร�ท0องถ่ิน  ศิลปหัตถกรรม  
รวมทั้งทรัพยากรรูปธรรมอ่ืนที่ไม@ใช0ในการผลิต เช@น หาดทราย  น้ําตก  ปkาเขา  
แก@งน้ําเชี่ยว  ทรัพยากรเหล@านี้เกิดผลแก@เศรษฐกิจในพ้ืนที่ผ@านการท@องเที่ยว 

การท�องเที่ยวเป5นข�อต�อสายโซ�เศรษฐกิจกับข�างนอกที่ดีมากเพราะมีคน
เข�ามาจ�ายให�ถึงในพ้ืนที่ การท@องเที่ยวในพ้ืนที่ยังสร0างงานและเป#นที่รองรับ
ผลผลิตในพ้ืนที่ได0มากมาย   

เศรษฐกิจจากทรัพยากรนามธรรมใช0ทรัพยากรธรรมชาติน0อยมาก  แต@
ก็มีโอกาสสูงมากในการทําลายทรัพยากรนามธรรมของตนเอง   ผลด0านลบ
ส@วนมากเกิดจากความโลภ  การไม@รู0เท@าทัน  และขาดการจัดการที่ดี    การ
ท@องเที่ยวจึงเป#นการทําลายวิถีชีวิต  ประเพณี  วัฒนธรรม  จนสูญเสียความดี
งามของอัตลักษณ�   ความสูญเสียส�วนมากเกิดจากความอ�อนแอภายใน 

เราต0องเรียนรู0การจัดการการท@องเที่ยวและการรักษาทรัพยากรให0
ย่ังยืน  การเรียนรู0เร่ืองเหล@านี้ต@างจากการเรียนรู0ผ@านบัญชีการผลิต หรือการ
สร0างเครือข@ายการผลิตและบริโภคที่กล@าวมาแล0ว  แต@ก็มีจุดร@วมที่เหมือนกัน คือ 
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33 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

พ้ืนที่ต�องมีข�อมูล  ต�องเข�าใจธรรมชาติของธุรกิจ  ต�องเข�าใจผลที่เกิดตามมา
อย�างองค;รวม   

การจัดการให0ทรัพยากรนามธรรมสร0างอาชีพและเกิดประโยชน�ทาง
เศรษฐกิจแก@พ้ืนที่ยังต0องการความรู0และการเรียนรู0ของคนในพ้ืนที่อีกมาก  จึง
เป#นโอกาสของโครงงานฐานวิจัยของเพาะพันธุ�ป!ญญาด0วยเช@นกัน 

 
โครงงานฐานวิจัยเศรษฐกิจกับการสร'างชุมชนเรียนรู' 
 

เม่ือกล@าวถึงทุนสังคม (social capital) ในชุมชน  เราจะเข0าใจถึง
บรรดาความดีงามทางสังคม เช@น  ความสามัคคี  การมีน้ําใจเอาใจใส@ดูแลกัน  
การมีทัศนคติที่ดี  การคิดเชิงบวก ฯลฯ  ทุนทางสังคมที่สําคัญที่โครงการ
เพาะพันธุ�ป!ญญาจะทําให0 เ กิด ข้ึน คือ การเป#นชุมชนเรียนรู0  (learning 
community)  มีจิตใจที่แกร�งด�วยวิจัย (research-strengthened minded)  
และรู�จักการมอง/คิดบูรณาการเป5นองค;รวม (holistic)  แม0ว@าจะเป#นเร่ืองยาก  
แต@ โครงงานเพาะพันธุ�ป!ญญาสามารถเป#นเมล็ดพันธุ� ได0ถ0า เราใช0ข0อมูล
เศรษฐศาสตร�พื้นที่จากการทําโครงงานมาเป#นเคร่ืองมือร@วมเรียนรู0   

สังคมไม@สงบสุขเพราะมีป!ญหาเศรษฐกิจและสังคม  ป!ญหาเศรษฐกิจ
เกิดจากโอกาสการเข0าถึงทรัพยากรการผลิตและความสามารถในการใช0
ทรัพยากรเพ่ือผลิต  ป!ญหาสังคมซับซ0อนกว@านั้น เพราะส@วนหนึ่งเป#นผลพวงจาก
ป!ญหาเศรษฐกิจ  ส@วนหนึ่งเป#นป!ญหาจากการศึกษา  และหลายส@วนเกิดจาก
การไม@มีสติป!ญญารู0เท@าทันการโจมตีจากภายนอก(ขาดภูมิคุ0มกัน)   หากสามารถ
ทําให0เกิดความเข0าใจแบบองค�รวม การร@วมมือกันแก0ป!ญหาเศรษฐกิจและสังคม
ก็จะทําได0ง@ายข้ึน 
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34 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

ถ0าต0องการสร0างชุมชนเรียนรู0 โครงงานเพาะพันธุ�ป!ญญาต0องผูกพัน 
(engage) กับชุมชนมากกว@าคิดแค@เพียงให0เป#นเคร่ืองมือการศึกษาแก@บุตรหลาน
ชุมชน   เราต0องเห็นถึงโอกาสของการสร0างชุมชนเรียนรู0จากการมีส@วนร@วมของ
คนในชุมชน   ครู นักเรียน และชุมชนควรเรียนรู0ไปด0วยกันจากการทําโครงงาน
ฐานวิจัยเพาะพันธุ�ป!ญญา  
 
ตัวอย&างโครงงานฐานวิจัยเศรษฐกิจชุมชน 
 

ที่เขียนมาข0างต0นนั้นเป#นกรอบแนวคิดของการทํา RBL เศรษฐศาสตร�
โดยใช0ชุมชน/พ้ืนที่เป#นตัวต้ังโจทย� ซ่ึงอาจจะยังเข0าใจยากอยู@บ0าง   เพ่ือให0เข0าใจ
ว@าโครงงานฐานวิจัยเศรษฐกิจชุมชนเป#นอย@างไร  ผมจะขอยกตัวออย@างโครงงาน
ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน4 มาเล@าให0ฟ!ง 

 
นักเรียนในจังหวัดตรังสนใจเร่ืองอาชีพปลูกหญ0าขายให0คนเลี้ยงวัวชน

โดยใช0พ้ืนที่ว@างในโรงเรียน   ต@อไปนี้เป#นบทสนทนาในขณะที่นักเรียนนําเสนอ 
proposal ของตน 

“ทําไมคิดปลูกหญ0า” ผมถามเม่ือนักเรียนเสนอแนวคิด 
“ในหมู@บ0านหนูผู0ใหญ@เลี้ยงวัวชน” นักเรียนที่เป#นหัวหน0าทีมตอบ

ฉะฉาน  “พวกคนเลี้ยงข่ีมอเตอร�ไซค�ออกไปเก่ียวหญ0าตามข0างทาง  หนูจึงคิดว@า
น@าจะปลูกหญ0าขายได0” 

                                                           

4
สกว. เคยสนับสนุนโครงการยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชนในงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี (ABC) ข0อเขียนในตอนน้ีได0จาก

การนําเสนอโครงงานของนักเรียนเม่ือปE 2554-2555 
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35 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

  
“จะปลูกหญ0าที่ไหน” ผมถามเพราะสนใจที่นักเรียนรู0จักใช0ตลาดนําใน

การคิดทําโครงงานนี้ 
“โรงเรียนหนูมีที่ว@างประมาณ 2 ไร@  อยู@ติดคลอง  น@าจะปลูกหญ0าได0
 “วัวมีก่ีตัว”ผมต้ังใจถามให0นักเรียนคิดถึงขนาดตลาด  นักเรียนมอง

หน0ากันไปมา แล0วตอบเสียงเบาๆ ว@า 
“ไม@ทราบคะ” 
“ก@อนอ่ืนเราต0องรู0ก@อนว@าความต0องการมีเท@าไหร@  จะได0วางแผนผลิตได0  

หากได0ทําโครงงานนี้ หนูต0องเร่ิมจากไปหาจํานวนวัวมานะ” 
“แล0วหนูจะทราบได0อย@างไรว@าทั้งหมู@บ0านต0องการหญ0าเท@าไหร@  รู0ไหม

“หนูจะถามว@าเขาเก่ียวหญ0าวันละก่ีกระสอบ  แล0วชั่งน้ําหนัก
นักเรียนเร่ิมมีแนวทางการได0ข0อมูลแล0ว  ผมจึงถามคําถามที่ยากข้ึน

“หนูรู0ได0อย@างไรว@าเขาจะซ้ือหญ0าที่หนูปลูก  อะไรทําให0เขาซ้ือรู0ไหม
“หนูเอาไปขายคะ” ผมไม@พอใจกับคําตอบอย@างนี้เท@าใดนัก  และก็เชื่อ

ว@าหลายคนจะเข0าใจว@าเกิดจากประสบการณ�ทําโครงงานแบบเดิมๆ ที่ขาดการ
คิดผนวกกับบริบทจริง  ผมจึงเร่ิมปูทางการถามใหม@ 

“หากมีคนเอาของที่หนูต0องการมาขาย  หนูตัดสินใจซ้ือจากอะไร
“หนูคงดูว@า... หนูอยากได0ไหม  แล0วก็ดูราคาคะ” 

โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  

ผมถามเพราะสนใจที่นักเรียนรู0จักใช0ตลาดนําใน

ไร@  อยู@ติดคลอง  น@าจะปลูกหญ0าได0” 
ผมต้ังใจถามให0นักเรียนคิดถึงขนาดตลาด  นักเรียนมอง

ก@อนอ่ืนเราต0องรู0ก@อนว@าความต0องการมีเท@าไหร@  จะได0วางแผนผลิตได0  
” ผมแนะหนทางให0  

าบได0อย@างไรว@าทั้งหมู@บ0านต0องการหญ0าเท@าไหร@  รู0ไหม” 
หนูจะถามว@าเขาเก่ียวหญ0าวันละก่ีกระสอบ  แล0วชั่งน้ําหนัก” 

นักเรียนเร่ิมมีแนวทางการได0ข0อมูลแล0ว  ผมจึงถามคําถามที่ยากข้ึน 
หนูรู0ได0อย@างไรว@าเขาจะซ้ือหญ0าที่หนูปลูก  อะไรทําให0เขาซ้ือรู0ไหม” 

ผมไม@พอใจกับคําตอบอย@างนี้เท@าใดนัก  และก็เชื่อ
ว@าหลายคนจะเข0าใจว@าเกิดจากประสบการณ�ทําโครงงานแบบเดิมๆ ที่ขาดการ

หากมีคนเอาของที่หนูต0องการมาขาย  หนูตัดสินใจซ้ือจากอะไร” 
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36 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

“ราคาอย@างเดียวหรือ  หนูจะเอาแต@ของถูกใช@ไหม” 
“คะ” 
“แล0วหนูไม@ดูเลยหรือว@าของนั้นดีหรือเสีย  คุ0มกับราคาไหม” 
“อzอ... รู0แล0ว  พวกเราจะดูคุณภาพหญ0าด0วย” นักเรียนอีกคนอุทาน 
“โครงงานนี้ต0องหาให0ได0นะว@าเขาจะซ้ือหนูในราคาเท@าไหร@  ผู0ซ้ือเขาดู

คุณภาพอย@างไร” ผมทิ้งคําถามวิจัยที่ยากข้ึนไปอีก  หวังว@าครูจะช@วยนักเรียนได0
ว@าจะทราบคําตอบได0อย@างไร 

ที่สนทนากันนั้นคือการชวนคิดให0นักเรียนนึกถึงผู0ซ้ือ   นักเรียนต0อง
รู0จักหาข0อมูลเพ่ือกําหนดคุณลักษณะสินค0าที่ผลิตก@อน ว@าผู0ซ้ือเขาจะยินดีซ้ือใน
ราคาเท@าใด   โดยต0องเข0าใจว@าเขาพิจารณาแข@งกับการเก่ียวข0างทางที่ทําอยู@เดิม  
ซ่ึงหมายความว@านักเ รียนต0องทํา วิ จัยต0นทุนการเ ก่ียวหญ0าข0างทางมา
ประกอบด0วย !! 

เม่ือเราปลูกหญ0าขาย เราต0องทําให0ผู0ซ้ือรู0สึกว@าซ้ือหญ0าจากเราคุ0มกว@า
การออกไปเก่ียวเองข0างทาง   แต@เราจะจัดการให0เกิดความรู0สึกอย@างนั้นได0
อย@างไร ในเม่ือคนเก่ียวหญ0าข0างทางเขามองไม@เห็นต0นทุนต@างๆ เลย  เช@น เขาไม@
เห็นต0นทุนนี้อันเกิดจากการเสียเวลา  การเสียแรงงาน  ค@าน้ํามันมอเตอร�ไซค�  
ค@าสึกหรอ  ความเสี่ยงอุบัติเหตุ  และได0หญ0าคุณภาพตํ่าปนวัชพืชอ่ืน เป#นต0น  
นักเรียนต0องเข0าใจความเสียเปรียบนี้เพ่ือคิดถึงกลยุทธ�การตลาดด0วย 

“ที่คุยมานั้นเพ่ือให0หนูเข0าใจฝkายคนเลี้ยงวัว  ต@อไปเป#นฝkายผลิตบ0าง”  
ผมเร่ิมการสนทนาใหม@  “หากหนูจะปลูกหญ0าหนูต0องรู0อะไร” 

“ปลูกอย@างไรมังคะ”อาจเพราะขาดประสบการณ� นักเรียนจึงยังคิดไม@
ทะลุดีนัก  

“ที่ 2 ไร@ปลูกได0เท@าไหร@  ใช0เวลานานไหม  ใช0น้ํา  ใช0ปุhยอย@างไร  เอา
เมล็ดพันธุ�จากไหน....  เราน@าจะหาคําตอบพวกนี้มากกว@า”  ผมชี้ช@องให0ครูที่นั่ง
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37 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

ฟ!งอยู@ด0วยเอาไปคิดต@อ เพ่ือให0เป#นข0อเสนอโครงงานยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชนที่เกิด
การเรียนรู0จากเงื่อนไขในสภาพจริง  

ตัวอย@างที่เขียนมานี้เป#นการทําโครงงานบนความจริงของประสบการณ�
ชีวิตและอาชีพ  ในชุมชนมีความต0องการหญ0าเลี้ยงวัว  โรงเรียนมีที่ดินว@างเปล@า   
เม่ือใช0ความต0องการมาเป#นตัวต้ังต0นคิดนักเรียนก็เรียนรู0วิธีการทําอาชีพว@าต0อง
คํานึงถึงอะไรบ0าง  และข0อมูลนั้นหาได0อย@างไร  การหาข0อมูลคือการออกแบบ
งานวิจัย  การตีความข0อมูลมาสู@การตัดสินใจคือการคิดสังเคราะห�และคิด
ประเมิน  การลงมือทํา (ปลูกหญ0า คิดราคา ขาย แบ@งกําไร) คือการเรียนรู0จาก
ปฏิบัติ  ทําให0ได0ทักษะการทํางานและทักษะสังคม  เป#นการเติบใหญ@ (mature) 
ทางความคิดแห@งศตวรรษที่ 21  

 
หลักคิดสําคัญของโครงงานฐานวิจัย 
 

มีหลักคิดที่ผมเห็นว@าเหมาะกับโครงงานฐานวิจัยระดับ RBL เพาะพันธุ�
ป!ญญาอยู@ 3-4 หลักที่ครูและนักเรียนน@าจะได0แนวทางการทําโครงาน คือ 

1. หลักการสายโซ&เศรษฐกิจ  ดังได0กล@าวแล0วว@าทุกคนในระบบเศรษฐกิจ
รับเงินมาจากคนอ่ืนและส@งเงินให0คนอ่ืน  เหมือนยืนต@อแถวส@งเงินกัน  
โดยเงินนั้นแลกกับของ  การรับเงินเข0ามาจะต0องแลกด0วยของที่ออกไป  
และการจ@ายเงินออกไปก็ย@อมแลกกับของที่ได0เข0ามา   ชาวนาเอา
ข0าวเปลือกไปรับเงินจากโรงสี  แต@จ@ายเงินออกไปให0คนขายปุhย   
หลักการไล�สายโซ�คือการตามดูว�าเงินและทรัพยากรออกจากไหน  ไป
อยู�ที่ใคร  ใครจ�ายมากกว�ารับ  และใครรับมากกว�าจ�าย  ผู�ที่จ�าย
มากกว�ารับนั้นจ�ายให�ใคร  และคนที่รับมากกว�าจ�ายนั้นรับจากไหน   
สรุปการไหลของเงินและทรัพยากรแบบนี้แล0วนักเรียนจะได0ความรู0
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38 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

ความเข0าใจเก่ียวกับเศรษฐกิจ  อาชีพ  และการใช0ประโยชน�จาก
ทรัพยากรมากมาย 

 
นักเรียนที่จังหวัดตรังเห็นชาวบ0านเก็บหอยตลับจากสันดอนทรายกลาง
แม@น้ํากันตัง  เขาสนใจทําโครงงานยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือตาม
เส0นทางว@าใครได0อะไร เท@าไหร@ จากทรัพยากรสันดอนกลางแม@น้ํา  จน
ในที่สุดรู0ว@าหอยไปสู@ภัตตาคารที่ภูเก็ตในราคาเท@าไหร@  ก@อนจะไปถึง
ภูเก็ตหอยต0องผ@านสายโซ@เศรษฐกิจเส0นใดบ0าง  เงินส@วนต@างตกอยู@ที่ใคร
บ0าง   โครงงานนี้ขยายออกเป#นการหาคําตอบว@าหอยแพร@พันธุ�ในอัตรา
เท@าใด (ในเชิงพ้ืนที่และเวลา)  ดังนั้น หากจะทํามาหากินกับทรัพยากร
สันดอนกลางแม@น้ําอย@างย่ังยืน  จะต0องจัดการอย@างไร  โจทย�นี้มีเสน@ห�
ต@อการเรียนรู0ทั้งนักเรียนและชุมชน 
 

2. หลักการเป=นเครือข&ายผลประโยชน�  การเป#นเครือข@ายผลประโยชน�
หมายถึงการทํางานร@วมกันเพ่ือให0อยู@รอดและเติบโตไปด0วยกัน  ดัง
ตัวอย@างตําบลทุ@งเศรษฐีและเกษตรสมบูรณ�   โครงงานอย@างนี้นักเรียน
ต0องวิเคราะห�ความสัมพันธ�ในการใช0ทรัพยากรและการได0ผลประโยชน�
ของสังคม (ชุมชน)   จะทําให0เข0าใจการอยู@ร@วมกันเป#นระบบ  นักเรียน
อาจจะเร่ิมจากเครือข@ายที่มีอยู@แล0ว  จากนั้นหาข0อมูลมาวิเคราะห�แบบ
สายโซ@เศรษฐกิจตามข0อ 1 ก็ได0   โครงงานเช�นนี้จะทําให�เข�าใจว�าสิ่งที่
กําลังดําเนินการอยู�นี้มีความสมดุลของผลประโยชน;หรือไม�  หรือกําลัง
จะทําให�เกิดป<ญหาการพัฒนา (เครือข�าย) ที่ไม�เท�าเทียมกัน  เป5น
การบูรณาการแนวคิดสังคม-เศรษฐศาสตร; 
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โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  
 

39 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

3. หลักการเข'าใจข'อมูลมหภาค  แนวทางการวิเคราะห�จากบัญชี
เศรษฐกิจชุมชนเพ่ือทราบโอกาสและศักยภาพอย@างที่เขียนไว0แล0วก็
น@าสนใจทําเป#นโครงงาน RBL เพาะพันธุ�ป!ญญาเช@นกัน   
 
เคยมีโครงการทํานองนี้ที่เกาะสาหร@ายน0อย (จังหวัดสตูล)  เพียงเก็บ
ข0อมูลที่ท@าเรือว@ามีอะไรเข0าเกาะ  มีอะไรออกจากจากเกาะ ก็ทราบ
ทิศทางเศรษฐกิจของเกาะ  จากนั้นหันมาทําบัญชีทรัพยากรที่มีอยู@บน
เกาะ  ในที่สุดเกิดอาชีพใหม@ใช0ทรัพยากรที่มีอยู@ทดแทนการนําเข0าและ
สร0างรายได0  การทําวิจัยนี้เกิดการเรียนรู0อย@างมาก  ทําให0รู0จักหันมา
มองตนเองจากข0อมูล  จะว@าไปแล0วการทําวิจัยนี้ก็เปรียบเสมือนจัดให0
เกาะสาหร@ายน0อยเป#นประเทศหนึ่ง ที่ต0องทํามาค0าขายกับประเทศ
เพ่ือนบ0านนั่นเอง   
 
อบต. คูหาใต0  อ. รัตภูมิ  จ. สงขลา พบว@าทั้งตําบลซ้ือไม0กวาด
ก0านมะพร0าวปEละกว@า 5,000 ด0าม  ในขณะเดียวกันมีผู0สูงอายุอยู@ 
1,600 คน  มีมะพร0าวหลายหม่ืนต0น   โอกาสและศักยภาพถูกจัดการ
ให0ผู0สูงอายุมีงานทํา เกิดกลุ@มได0พบปะสังสรรค�กัน มีรายได0  และเงินที่
เคยไหลออกข0างนอกกลับมาหมุนเวียนภายใน  ไม0กวาดที่ขายนอก
พ้ืนที่ยังทําให0ทุนในพ้ืนที่เติบโตอีกด0วย 
 
โครงงานแนวนี้จะฝFกนักเรียนให�รู�จักการวิเคราะห;ข�อมูลจํานวนมาก 
หลากหลายมิติ  เพ่ือจัดการให�โอกาสและศักยภาพในพ้ืนที่ได�ทํางาน
ร�วมกัน  นักเรียนได�ฝFกคิดเชิงยุทธศาสตร;ด�วย 
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40 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

4. หลักการ Optimization, compromise and compensation 
นักเรียนที่ทําโครงงานมิติเศรษฐศาสตร�ต0องได0ความเข0าใจกว0างถึงหลัก 
“ยังให�เกิดประโยชน;สูงสุด (optimization)”  การเกิดประโยชน;สูงสุด
นี้หมายถึงประโยชน;โดยรวมทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล�อม  ซ่ึงจะทําให�นักเรียนไม�มีความคิดเอียงไปข�างใดข�างหนึ่ง  
ใช�การมองภาพรวมมาประเมิน  และรู�จักการยอมเสียบางอย�างเพ่ือให�
ได�บางอย�าง (การ compromise) และการชดเชยเพ่ือทดแทนการ
สูญเสีย (compensation) โครงงานแบบนี้อาจจะยังยากเกินไป 
เพราะนักเรียนต0องรู0จักการให0คุณค@าเชิงเปรียบเทียบระหว@างของที่
ต@างกัน   แต�เสน�ห;ของงานแบบนี้คือ ความหมายของข�อมูลจํานวนมาก
สามารถถกเถียงได�  ครูต�องใช�การถกเถียงให�เป5นการเรียนรู�ได�ความคิด
เชิงวิพากษ; 

 
ตัวอย@างเช@นการปลูกผักอินทรีย�ย@อมได0ผลผลิตตํ่ากว@าการใช0สารเคมี  
แต@อาจได0ประโยชน�สูงกว@า หากเอาสุขภาพ  สิ่งแวดล0อม  มาร@วมคิด
ด0วย  นักเรียนที่ทําโครงงานแบบนี้จะสามารถพัฒนาความคิดให�เป5น
ระบบ ที่เข�าใจว�าสรรพสิ่งเก่ียวพันถึงกัน   หากจะให0เป#นวิทยาศาสตร�
เข0มข0นก็ทําได0  เช@นการจําลองสถานการณ� (situation simulation) 
ของการใช0ที่ดินในการปลูกพืชระยะสั้น (เช@น ผัก) ที่สถานการณ�ราคา
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  นักเรียนจะเข0าใจระบบที่เป#นพลวัต 
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41 แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร�สําหรับนักเรียน 

 

สรุป 
 

การทําโครงงานฐานวิจัยในโครงการเพาะพันธุ�ป!ญญาต0องนํานักเรียน
ออกไปเห็นของจริงนอกห0องเรียน  รู0จักการประยุกต�สาระวิชากับความเป#นจริง  
มีความคิดในวัฒนธรรมวิทยาศาสตร�ที่  “ผลเกิดจากเหตุ
ความสัมพันธ�เชิงเหตุผลจนเข0าใจการอยู@ร@วมกันของสรรพสิ่งจะทําให0นัก
สนุกกับการเรียนรู0แบบค0นคว0าเพ่ือสร0างความรู0เอง 

มิติเศรษฐกิจคือความเป#นจริงที่สุดของบริบทการดํารงชีวิตจากการ
ทํางาน  หนังสือเล@มเล็กเล@มนี้ได0ให0ความรู0เศรษฐศาสตร�  การทําอาชีพบนฐาน
ทรัพยากร  และการอยู@ร@วมกันเป#นสังคมที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงถึงกัน  
และนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ�ป!ญญาได0แนวคิดและหลักการเพ่ือทํา
โครงงานฐานวิจัยให0ได0ทักษะแห@งศตวรรษที่ 21 ต@อไป 

 
 

 

โครงการเพาะพันธุ�ป�ญญา  

การทําโครงงานฐานวิจัยในโครงการเพาะพันธุ�ป!ญญาต0องนํานักเรียน
ออกไปเห็นของจริงนอกห0องเรียน  รู0จักการประยุกต�สาระวิชากับความเป#นจริง  

ผลเกิดจากเหตุ”   การเข0าใจ
ความสัมพันธ�เชิงเหตุผลจนเข0าใจการอยู@ร@วมกันของสรรพสิ่งจะทําให0นักเรียน

มิติเศรษฐกิจคือความเป#นจริงที่สุดของบริบทการดํารงชีวิตจากการ
ทํางาน  หนังสือเล@มเล็กเล@มนี้ได0ให0ความรู0เศรษฐศาสตร�  การทําอาชีพบนฐาน
ทรัพยากร  และการอยู@ร@วมกันเป#นสังคมที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงถึงกัน  เพ่ือให0ครู
และนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ�ป!ญญาได0แนวคิดและหลักการเพ่ือทํา

สงว
นลิข

สิทธ
ิ์อนุญ

าตเ
ผยแ

พร่เ
พื่อก

ารศ
ึกษา


