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โครงการเพาะพัน ธุป!ญญาเป# นความพยายามของสํานักงานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ที่จะปฏิรูปการเรียนรู0
ด0วยการทําโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Learning; RBL) แต@ด0วย
ความตระหนั กถึง ความกลัว ของครูว@ า วิ จัย จะต0 องยุ@ง ยากปวดหั ว กับ วิ ธีการที่
ผู ก ขาดด0 ว ยศาสตรสถิ ติ ป ระยุ กต เมื่ อ ปE 2555 ผมจึ ง เขี ย นหนั ง สื อ ชื่ อ
“โครงงานฐานวิจัย : กระบวนการเรียนรู0ใหม@ของการศึกษาไทย” เพื่อให0
การศึกษาเข0าใจวิจัยในฐานะ “ผู0รับใช0” กระบวนการเรียนรู0ของนักเรียนและ
วิ จั ย คื อ เสน@ ห ของการเรี ย นรู0 ที่ น@ า หลงใหลที่ สุ ด ในกระบวนการพั ฒ นาของ
มนุษยชาติ
อย@างไรก็ตาม โครงงานฐานวิจัยที่เกิดพลังการเรียนรู0อย@างมาก คือ การ
ทําโครงงานที่มีบริบทใกล0ตัวนักเรียน นอกจากใช0เรื่องราวในพื้นที่มาทํา RBL
แล0 ว ยั ง ต0 อ งมี แ นวคิ ด เศรษฐศาสตรอี ก ด0 ว ย เพราะเศรษฐศาสตรเป# น
ปรากฎการณของชีวิตจริงที่ดํารงอยู@ นักเรียนเรียนหนังสือก็เพื่อให0มีความรู0ไป
ประยุกตใช0ในชีวิต หนึ่งในการใช0ชีวิตคือ การบริโภคและการทํามาหากินเพื่อให0
มีรายได0ยังชีพ (บริโภค) ความสําเร็จของการใช0ชีวิต คือ การเข0าใจเศรษฐศาสตร
ในบริบทของการดํารงชีวิตและการงาน
โครงงานที่นักเรียนทําจํานวนมากเกี่ยวกับอาชีพและการใช0ทรัพยากร
เพื่อประกอบอาชีพ ดังนั้น นักเรียนที่ทําโครงงานเพาะพันธุป!ญญาจึงควรได0
แนวคิ ด เรื่ อ งธุ ร กิ จ อาชี พ พื้ น ฐานด0 า นการเงิ น และเศรษฐศาสตรของ
ทรัพยากร ฐานความรู0นี้สําคัญในการวิเคราะหข0อมูลที่ได0จากการทําโครงงาน
มิติเศรษฐศาสตรที่เป#นหลักเรียนรู0 คือ การใช0ทรัพยากรเพื่อการผลิต
อย@างได0ประโยชนสูงสุดและมีความยั่งยืน นักเรียนต0องรู0จักคิดและชั่งน้ําหนัก
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ื่อกา
รศึก

กับทางเลือกต@างๆ ตามโลกแห@งความเป#นจริงทั้งป!จจุบันและเพื่ออนาคต คือ
รวมทั้งเพื่ออยู@รอดในการแข@งขันขณะนี้ และการรักษาสมดุลเพื่อความยั่งยืนใน
ระยะยาว
เมื่อปE 2554 ผมเขียนหนังสือชื่อ “แนวทางพัฒนาศักยภาพการเรียนรู0
ชุมชนเพื่อสัมมาชีพ”ให0แก@สํานักงานส@งเสริมสังคมแห@งการเรียนรู0และคุณภาพ
เยาวชน (สสค.) ในการเขียนเพื่อโครงการเพาะพันธุป!ญญานี้จึงนําต0นฉบับเดิมมา
ขัดเกลาใหม@ ให0เป#นความรู0เหมาะสําหรับครูและนักเรียนที่ทําโครงงานฐานวิจัย
เกี่ยวกับทรัพยากรและอาชีพในโครงการเพาะพันธุป!ญญา
ผมหวังว@าหนังสือเล@มนี้จะมีประโยชนแก@ครูและนักเรียนในโครงการ
เพาะพันธุป!ญญาให0คิดได0กว0างและรอบคอบ ซึ่งจะทําให0โครงงานฐานวิจัยเป#น
เครื่องมือเรียนรู0การประยุกตสาระวิชาให0อยู@บนฐานความเป#นจริงของชีวิต

สงว
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สิทธ

ิ์อนุญ

สุธีระ ประเสริฐสรรพ
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหาดใหญ@
สิงหาคม 2556
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คํานํา
โครงงานฐานวิจัยกับบริบท
เงินมาจากไหน
เงินกับอาชีพบนฐานทรัพยากร
อาชีพมีลักษณะอย@างไรบ0าง?
การพึ่งพากันของอาชีพ 2 ลักษณะ
ทรัพยากร “คน-เวลา”
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการผลิต
ค@าจําเพาะ
ความหมายที่ซ@อนในเปอรเซ็นต
ความสมดุลและความยั่งยืน
มูลค@าเพิ่ม
เศรษฐศาสตรระดับพืน้ ที่
สายโซ@การผลิตและการบริโภค
เศรษฐกิจแทรกกลาง
โอกาสจากศักยภาพภายใน
สายโซ@ที่ต@อข0างนอก
มลภาวะ: ข0อพิจารณาใหม@
เศรษฐกิจจากทรัพยากรนามธรรม
โครงงานฐานวิจัยเศรษฐกิจกับการสร0างชุมชนเรียนรู0
ตัวอย@างโครงงานฐานวิจัยเศรษฐกิจชุมชน
หลักคิดสําคัญของโครงงานฐานวิจัย
สรุป
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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
การทําโครงงานที่สามารถสรางการเรียนรูเขาสูสาระวิชา คือการคนหา
คําตอบที่อธิ บายไดดวยสาระวิชา และเราเรีย ก RBL (Research-Based
Learning) ซึ่ ง หมายความว@ า เอาวิ ถี แ ห@ ง การทํ า วิ จั ย มาเป# น กระบวนการทํ า
โครงงาน การเรียนรู0ที่ดี คือการเรียนรู0ที่ใกล0ความเป#นจริงของชีวิต เพราะได0
เชื่อมโยงสาระวิชากับความจริง
การเรียนรู0ที่ใกล0ชีวิตจริงได0จากโจทยที่มีบริบท และบริบทที่สําคัญคือ
บริ บ ทเศรษฐศาสตร แม0 ว@ า เศรษฐศาสตรไม@ ไ ด0 เ ป# น สาระวิ ช าหลั กเหมื อ น
วิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตร แต@เศรษฐศาสตรคือความจริงของการใช0ชีวิต
การทําโครงงานฐานวิจัยในมิติเศรษฐศาสตร เช@น อาชีพและทรัพยากรในพื้นที่
จึงสําคัญไม@แพ0การทําโครงงานเพื่อการเรียนรู0สาระวิชาหลักเลย ฉะนั้น ครูและ
นักเรียนต0องเข0าใจเศรษฐศาสตรเพื่อการเพาะพันธุป!ญญา
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ก@อนอื่นใดนักเรียนต0องเข0าใจเรื่องที่มาของเงินก@อนว@าเกี่ยวกับอาชีพ
(การทํางาน) อย@างไร
ปฏิ เสธไม@ไ ด0ว@ าในสมั ยนี้ เมื่ อพู ดเรื่ องการทํ าอาชี พ เราต0 องพูด เรื่ อง
รายได0ที่เป#นเงิน จึงต0องทําความเข0าใจกันเบื้องต0นก@อนว@าจริงๆ นั้น “เงิ
“ นมาจาก
ไหน?”
หากคิดจากการได0เงินในอาชีพของตน คนทั่วไปคิดว@าเงินมาจากคน
อื่นที่เราเอาของ(หรือแรงงาน)ไปแลกมา (ไปขายแลกเงินจากเขา)) หากถามไล@
เรียงต@อไปว@าคนที่จ@ายเงินให0เรานั้น เขาได0เงินมาจากไหน เขาก็จะตอบอย@าง
เดียวกันว@าได0มาจากคนอื่น สุดท0ายแล0วอาจมีบางคนพบต0นตอของเงินว@ามา
จากโรงพิมพธนบัตรของรัฐบาล !!
ถ0ารัฐบาลพิมพธนบัตรได0เอง ทําไมไม@แก0ป!ญหาความยากจนโดยพิมพ
ธนบัตรออกมาแจกแก0จน? หลายคนเคยสงสัยเช@นนี้ใช@ไหม
ลองคิดดู หากพิ มพแจกไม@อั้น เงินจะเป# น
ของหาง@าย คนทั้งหลายไม@จําเป#นต0องดิ้นรนทํางาน
หาเงินจากคนอื่น เมื่อเป#นเช@นนี้ เงินที่ทุกคนมีจะลด
ค@าลง(เพราะความต0องการน0อยลง) หากถึงจุดที่ไม@มี
ใครต0องการ มันจะเป#นกระดาษเปdeอนหมึกที่ไร0ค@าทันที
เมื่อใช0ซื้ออะไรไม@ได0 การขาดแคลนและความยากจนก็
ยังคงอยู@
การที่เงินลดค@าลงเช@นนี้เราเรียกว@า “เงินเฟgอ” ของเดิมราคา 100 บาท
กลายเป#น 1 ล0านบาท ซื้อรถจักรยานต0องใช0รถกระบะขนเงินไปจ@าย
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เพื่อให0มีของไปแลกเงิน (ขาย) คนอื่น เราต0องแปรรูปทรัพยากรให0
ผู0อื่นซื้อ ชาวนาแปรทรัพยากรที่ดิน น้ํา ปุhย แรงงานให0เป#นข0าวเพื่อได0เงินมา
จากโรงสี ไล@ไปเรื่อยๆ เราจะพบว@า เงินที่โรงสีจ@ายชาวนานั้นมาจากคนกินข0าว
คนกินข0าวต0องหาเงินมาจากทรัพยากรอื่น เช@น ปลูกทุเรียน (หากเป#นชาวสวน)
หรือขายแรงงานก@อสร0าง (แรงงานถือเป#นทรัพยากรในการผลิต) ฯลฯ
เงิ น มาจากการทํ า งาน(อาชี พ )เพื่ อ เปลี่ ย นทรั พ ยากรใหตรงความ
ตองการของผูอื่น การทําอาชีพแบบนี้เราเรียกว@าทําบนฐานทรัพยากร1 ยิ่งได
เงินมากก็ยิ่งสูญทรัพยากรไปมาก ออกแรงทํางานมากก็จะเหนื่อยหมดแรง
ข0าวที่ผลิตได0มากต0องแลกกับแสงแดด น้ํา ปุhย ที่มากตาม ทรัพยากรบางอย@าง
เราได0มาฟรีๆ เช@น แสงแดด น้ําฝน แต@น้ําคลองต0องเสียเงินค@าสูบน้ํา ปุhยต0อง
ใช0เงินซื้อ เพราะมันไม@ได0ตกมาจากฟgาเหมือนฝน
สรุปว@า คนที่ทําอาชีพบนฐานทรัพยากรนั้นเขาได0เงินมาจากการแปรรูป
ทรัพยากร คนที่อยากได0เงินจึงต0องแปรทรัพยากรให0เป#นของที่คนอื่นต0องการ
เราเรียกการทําเช@นนี้ว@า “ทําอาชีพ”
1

สงว

ยังมีอาชีพที่แทบไม@ใช0ทรัพยากรเลย เช@ น อาชีพที่ปรึกษา อาชีพพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เรา
เรียกว@าอาชีพบนฐานความรู0 ความรู0กินไม@ได0 แต@ทําเงินได0 คนอาชีพนี้เมื่อได0เงินมาแล0วก็เอาไปบริโภค
ทรั พ ยากรจากคนที่ ทํ า อาชี พ บนฐานทรั พ ยากร แปลว@ า คนที่ ใ ช0 ค วามรู0 ทํ ามาหากิ น นั้ นไม@ ต0 องเสี ย
ทรัพยากรของตนเลย แต@ก็ยังได0กินทรัพยากรของผู0อื่น ประเทศที่ไม@มีทรัพยากรธรรมชาติจึงต0องเอาตัว
รอดด0วยการมีความรู0 เช@น ญี่ปุkน สิงคโปร ไม@เช@นนั้นก็อดตายแบบบางประเทศในอัฟริกา โครงงานฐาน
วิจัยเพาะพันธุป!ญญาจะกล@าวเฉพาะอาชีพบนฐานทรัพยากร
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อาชีพมี 2 ลักษณะ อย@างแรกคือ“ทํทําเพื่อให0มีป!จจัยเพื่อการดํารงชีพ
ของตนเอง” เรียกสั้นๆ ว@า “ทํากินเองใช0เอง” อย@างที่ 2 คือ “ทํทําเพื่อเอาเงิน
จากคนอื่น” เรียกว@า “ทําขายคนอื่น” ซึ่งรวมทั้งขายแรงงานด0วย
ตัวอย@างการทําอาชีพแบบ “ทํากินเองใช0เอง” คือ เลี้ยงไก@ไว0กินไข@เอง
ปลู ก ผั ก กิ น เอง ปลู ก ฝg า ยทอผ0 า เอง ฯลฯ สั ง คมสมั ย ก@ อ นมั ก จะเป# น เช@ น นี้
จนกระทั่งมีระบบที่ใช0
ใช0เงินเป#นเครื่องมือแลกเปลี่ยน จึงเกิดอาชีพอย@างที่ 2 ที่
คนทํางานเพื่อเอาเงินมาจากคนอื่น อาชีพแบบนี้ตองผลิ
ตองผลิตสิ่งที่คนอื่นตองการ
และมันมีกฎตายตัวว@า หากผลิตได0น0อยกว@าต0องการ มันจะมีราคาสูง หากผลิต
มากเกิ น ไป มั น จะมี ร าคาต่ํ า การทํ า อาชี พ ผลิ ต เพื่ อ ขายคนอื่ นจึ
น จึ ง มี โ อกาส
ล0มเหลว เพราะรายได0ขึ้นกับราคาและการแข@งขันกับผู0ผลิตรายอื่น และนี่คือ
บริบทชีวิตจริงที่นักเรียนต0องเข0าใจ
ในยุคก@อนคนทํางานโดยเป#นนายจ0างตนเอง คือทํากินทําใช0อย@างที่ตน
ต0องการก@อน หากมีเหลือจึงเอาไปขายคนอื่น (หรื
หรือแจกคนอื่นหากเป#นสังคมที่
ละอายในการเอาเงิ น ผู0 อื่ น ) ต@ อมาเมื่ อ เข0 า สู@ การผลิ ต ในระดั บ อุ ต สาหกรรม
แรงงานจึงเป#นทรัพยากรในการผลิตด0วย จึงเกิดอาชีพรับจ0าง เมื่อมีการจ0าง
งานใหม@ๆ นั้น อาชีพทํางานรับเงินจากคนอื่นที่เรียกว@ารับจ0างหรือรับเงินเดือน
เป#นที่น@ารังเกียจ เพราะถือว@าเหมือนสัตวที่ทํางานแลกอาหาร
านแลกอาหาร ไม@มีป!ญญาหา
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กินเองแบบอาชีพแรก แต@ความรู0สึกแบบนี้เปลี่ยนไปเมื่อโลกเข0าสู@ระบบทุนนิยม
เต็มที่และเงินซื้อได0ทุกอย@าง ฐานคิดการผลิตแบบทุนนิยมทําใหคนแขงกั น
เรียนหนังสือเพื่อใหคนอื่นจางงาน
ถ0าทุกคนทําอาชีพแบบทําเอง กินเอง ใช0เองกัน
หมด ความต0องการเงินจะลดลง แต@การทําอาชีพแบบ
เอาเงิ นจากคนอื่น ทํา ให0 เกิ ดการหมุ นเวีย นเงิน และ
ส@งผลให0เกิดการจ0างงาน (คนอื
คนอื่นมีอาชีพ) และเศรษฐกิจ
เติบโต
ป!จจุบันนี้ เมื่อพูดเรื่องอาชีพ เรามักจะหมายถึงอาชีพในระบบทุนนิยม
ที่ทําใหเศรษฐกิจเติบโตแขงผูอื่นได คนทั้งหลายจึงทําอาชีพเพื่อหมุนเวียนเงิน
คือ รับ(เงิน)จากคนอื่นและสง(เงิน)ใหคนอื่น คนจํานวนมากอาจจะไม@ทันคิดว@ามี
“ใครคนหนึ่งที่กํากับ” การรับ-ส@งเงินนี้อยู@ !!! ใครคนนั้นอยู@ทั้งนอกและในตัวเรา
เอง !!!
ความคิดเช@นนี้เกิดจากความเชื่อพื้นฐานว@า “สิสิ่งที่ตนเองตองการนั้นอยู
ที่ผูอื่น และสิ่งที่ตนเองผลิตนั้นเป5นที่ตองการของผูอื่น” ซึ่งไม@ใช@ความคิดที่ผิด
แต@ไม@ถูกทั้งหมด
คนที่มีแนวคิดอนุรักษมากๆ จะบอกว@าชุมชนต0อง “ทํ
“ ากินเองใช0เอง”
ต0องลดรายจ@าย ต0องพึ่งตนเอง อย@างนี้ก็ก็ไม@ใช@ความคิดที่ผิด แต@ก็ไม@ถูกทั้งหมด
เช@นกัน
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การ “ทํากินเองใช0เอง” เราจะไม@มีรายจ@าย และจะทําให0คนอื่นไม@มี
รายได0(จากเรา) หมายความว@า คนอื่นจะขาดโอกาสการทําอาชีพประเภท “ทํา
ขายคนอื่น”(ขายเรา) ลองนึกดูว@า ถาทุกคนทําอาชีพประเภทกินเองใชเองกัน
หมดทุกคน อาชีพทําขายคนอื่นจะไมมีในโลกนี้ เพราะไมมีผูซื้อ โลกนี้ไมตองมี
เงินตรา !! คนที่ทําหน0าที่กํากับการรับ-ส@งเงินจะหายไป
แต@ใ นความเป#น จริ งเราไม@ส ามารถผลิต ทุกอย@ างได0เอง เช@ น เราทํ า
นาฬิกาข0อมือเองไม@ได0 ปากกาก็ต0องซื้อเขา ครอบครัวเราจะตั้งโรงงานผลิต
รถยนตมาใช0เองเพียง 3-4 คันก็ใช@ที่ มันจึงต0องมีใครสักคนหนึ่งผลิตรถยนตและ
เราซื้อมาใช0จะ “ดีกว&า”
คําว@า “ดีกว@า” นี่เองที่ตัดสินใจว@าเราควรทําอาชีพประเภทไหน
คนเรามีทรัพยากรจํากัดและไมเทากัน คือ มีทุน มีความรู มีทักษะ มี
วัตถุดิบ มีเทคโนโลยี มีเวลา ฯลฯ ไมเทากัน เราจึงตองทําอาชีพที่เราทําแลว
“ดีกวา”
ตัวอย@างเช@น หากจะทําอาชีพเพื่อกินเองใชเอง ตองหมายความวาทํา
แลวดีกวาซื้อเขา แต@เราจะทราบได0อย@างไรว@า “ดีกว@าซื้อเขา” ?
คําว@า “ดีกว@า” แสดงถึงการแข@งขันหรือเปรียบเทียบ ซึ่งเปรียบเทียบได0
หลายประเด็น เช@น ปลูกผักกินเองดีกว@าซื้อเขาเพราะถูกกว@า(เปรียบเทียบทาง
การเงิน) หรือเพราะปลอดภัยกว@าก็ได0(เปรียบเทียบสุขภาพ)
สมมุติว@าเราเอาเงินมาเปรียบเทียบ เราต0องคิดว@า ภายใตทรัพยากรที่
เรามีอยู เราจะเลือกซื้อผักกินก็ตอเมื่อเราเอาทรัพยากรไปทําอยางอื่นแลวได
เงินมากกวาคาผัก
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เช@น เราอยากกินผัก 1 กก. ราคา 50 บาท เราปลูกเองก็ได0 ซื้อก็ได0
(สมมุติไม@สนใจเวลาที่รอผักโต)
สมมุติว@าการผลิตเองต0องใช0ทรัพยากรเป#นเงิน 30 บาท (เช@น ค@าน้ํา ปุhย
เมล็ดพันธุ และรวมที่ดิน เวลากับค@าแรงของเราด0วย) การเลือกทํากินเองใช0เอง
อย@างนี้หมายความว@าเราประหยัดได0 20 บาท แต@หากเราทําอาชีพประเภท
“ขายคนอื่น” เช@น เอา(ทรัพยากร)เวลาของเราไปรับจ0าง(ขายแรงงาน)ได0เงินมา
100 บาท เราสามารถใช0เงิน 100 บาทซื้อผักกินได0ตามต0องการ แถมมีเงินเหลือ
อีก 50 บาทด0วย
เมื่อทรัพยากรเวลาของเราหมดไปกับการทํางานรับจ0างแล0ว เราไม@มี
เวลาเหลือมาใช0ประโยชนจากทรัพยากรที่ดิน เราก็อาจให0คนอื่นเช@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 ทําให0เรามีเงินเพิ่ม 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
เมื่อมีคนที่ได0มากที่สุด ก็ย@อมมีคนที่เสียมากที่สุดด0วย
ผมถื อว@ าความสํา เร็ จ ของการทํ า โครงงานเพาะพั นธุ; ป< ญ ญาเกิ ด เมื่ อ
นั ก เรี ย นเห็ น ทั้ ง คนที่ ไ ดกั บ คนที่ เ สี ย พรอมๆ กั น เพราะนั่ น คื อ การเห็ น
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ความสัมพันธ;อยางเป5นระบบของเศรษฐกิจ แลวจะมีภูมิคุมกันจากการรูเทาทัน
เพราะเห็น “ใครคนหนึ่งที่กํากับ” ระบบอยู

ทรัพยากร “คน-เวลา”
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หน@วยของทรัพยากรที่สําคัญอีกหน@วยหนึ่ง คือ “คน-เวลา” เป#นหน@วย
ชื่อค@อนข0างแปลก บางคนจึงไม@เข0าใจ เครื่องหมาย - ไม@ได0หมายความว@าเอา
คนกับเวลามาลบกัน แต@หมายถึงการอยู@ร@วมกันอย@างสัมพันธต@อกัน
การทํางานเกิดจากมี “คน” และมี “เวลา” ในคราวเดียวกัน
หากเราจ0างคนมาทํางาน 1 คน โดยจ0างเป#นเวลา 1 วัน เราจะบอกว@า
เรามี ท รั พ ยากรการทํ า งานเท@ า กั บ “1 คน-วั น ” ดั ง นั้ น เราจะมี ห น@ ว ย
“คน-นาที” (เวลาไปหาหมอในต@างประเทศ เขาจะคิดค@าหมอจากการนับเวลา
เป#นนาที) “คน-ชั่วโมง” เช@นนับจากชั่วโมงการจ0างให0ขายของที่ร0านสะดวกซื้อ
“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
ให0เสร็จเร็วในครึ่งวันก็ต0องระดมมา 20 คน แบบเดียวกับการเกี่ยวข0าว หาก
ต0องการเสร็จเร็วก็ระดมคนมา “ลงแขก”
ทรั พ ยากร “คน-เวลา” แสดงความผู ก พั น กั น อยู ของคนและเวลา
เพราะถามีคนแตไมมีเวลา หรือมีเวลาแตไมมีคน มันจะไมเกิดการทํางานและ
ทรัพยากรนี้มีคาเป5นศูนย;
คนเป#นทรัพยากรทํางานที่ค@อนข0างจํากัด เพราะมีเงื่อนไขประกอบมาก
บางงานต0องเลือกเพศ บางงานต0องจํากัดอายุ หรือต0องมีคุณสมบัติเบื้องต0นบาง
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การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการผลิต
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ประการ (งานบัญชี ต0องใช0 คนรู0 บัญ ชี เป#นต0 น) เวลาก็เป#นทรัพยากรที่จํ ากั ด
เพราะเราหยุดโลกไม@ให0หมุนไม@ได0
ดังนั้น ข0อมูลทรัพยากร “คน-เวลา” จึงสําคัญมากสําหรับอาชีพการ
ผลิตบนฐานทรัพยากร เมื่อมีจํากัดจึงต0องรู0จักแบ@งมาใช0อย@างฉลาด

สงว

นลิข
สิทธ

ิ์อนุญ

าตเผ

ยแพ

เมื่อเรามีทรัพยากร “คน-เวลา” แล0ว เราต0องฉลาดในการตัดสินใจใช0
ทรัพยากรนี้ทํางานในสิ่งที่ “ดีกว@า” หรือ “ได0มากที่สุด” เรื่องนี้จริงๆ แล0ว
เกี่ยวกั บตัวเลขเปรียบเทียบ 2 ค@า คือ “รับ” และ “จ@าย” ดั งนั้น เรื่องนี้
ตัดสินใจได0ไม@ยากหากทําบัญชี และเข0าใจความหมายตัวเลขในบัญชี
การทําบัญชีเป#นเพียงการจดตัวเลขที่เกี่ยวกับที่ “รับมา” และ “จ@าย
ไป” เรื่องแค@นี้ทําไม@ยาก แต@การแปลความเพื่อตัดสินใจอาจไม@ง@ายสําหรับบาง
คน เมื่อแปลความไม@ได0 ก็ใช0ประโยชนจากตัวเลขไม@ได0 ดังนั้น หัวใจของงาน
บัญชี คือ การแปลความเพื่อตัดสินใจ ซึ่งหมายถึงการคิดวิเคราะห สังเคราะห
และประเมิน (เพื่อตัดสินใจ) ความคิดเหล@านี้คือความคิดในกระบวนการวิจัย
นั่ น เอง ด0 ว ยเหตุ นี้ การทํ า วิ จั ย ในมิ ติ เ ศรษฐศาสตรที่ เ กี่ ย วกั บ อาชี พ และ
ทรัพยากรจึงทําให0โครงงานมีบริบทการเรียนรู0เพื่อทักษะชีวิตและการทํางาน
(หนึ่งในทักษะแห@งศตวรรษที่ 21)
โครงงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจจากอาชีพและทรัพยากรตองไมจบแคเพียง
ใชขอมูลบอกวาขาดทุนหรือกําไร แตตองใชการคิดวิเคราะห;สังเคราะห;ใหได
คําตอบวาที่ทํานั้นดีที่สุดหรือยัง? มีอะไรที่จะทําใหดีขึ้นกวานี้บาง? อย@างนี้จึง
จะถือได0ว@าเป#นโครงงานฐานวิจัยที่สร0างการเรียนรู0 (RBL)
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ยแพ

ร่เพ

ื่อกา
รศึก

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

ค&าจําเพาะ

สงว

นลิข
สิทธ

ิ์อนุญ

าตเผ

ประสิ ท ธิ ภ าพของการทํ า อาชี พ ต0 อ งเปรี ย บเที ย บด0 ว ยค@ า จํ า เพาะ
ชาวนา 2 คนทํา นามี “รายได0 ” ต@ างกั น ไม@ได0 หมายความว@ าคนที่มีรายได0
มากกว@ า จะทํ า นาเก@ ง กว@ า เพราะรายได0 ที่ ม ากกว@ า อาจเป# น เพราะเขามี ที่ น า
มากกว@า
ชาวนาคนที่ 1 ทํานา 100 ไร@ มีรายได0 (รายรับ-รายจ@
รายจ@าย)
ย 200,000
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 1
ทําได0พียง 2,000 บาท/ไร@
ค@าตัวเลขที่มีคําว@า “บาท/ไร@” เป#นหน@วยต@อท0ายนี้ เราเรียกว@า “ค@า
จําเพาะ” ซึ่งแสดงผลการทํานาในพื้นที่ 1 ไร@เท@ากัน เพื่อให0เปรียบเทียบได0ว@า
ในขนาดทรัพยากร(ที่ดิน) 1 ไร@เท@ากัน ใครทํานาเก@งกว@ากัน คาจําเพาะจึงใช
บอกความสามารถในการแขงกันทําอาชีพไดถูกตองกวา
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ร่เพ
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ค@าจําเพาะมีได0หลายหน@วย เช@น (ได0ผลผลิต) “ตัน/ไร@” (ใช0ปุhย) “กก. /
ไร@” (คนเกี่ยวข0าวได0) “ไร@/วัน”
หากใช0 พื้ น ที่ 1 ไร@ ป ลู ก ข0 า วโพดและถั่ ว ใน 1 รอบของการปลู ก
ข0 า วโพดมี ร ายรั บ 8,000 บาท รายจ@ า ย 3,000 บาท แต@ ป ลู ก ถั่ ว มี ร ายรั บ
10,000 บาท ในขณะที่รายจ@าย 6,000 บาท
ถ0าเอารายรับมาคิดค@าจําเพาะ เป#นรายรับหน@วย “บาท/ไร@” เราจะ
ตัดสินใจปลูกถั่วเพราะมีรายรับรอบละ 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@ ปลูกถั่วได0รอบละ 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@ถั่วปลูกได0 3 รุ@น
เราต0องเปลี่ยนใจมาปลูกถั่ว 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@ การปลูกถั่วใช0แรงงาน 3 คน แต@ข0าวโพดใช0แรงงาน 2 คน ค@า
จําเพาะในหน@วยใหม@นี้จะทําให0ตัดสินใจเปลี่ยนไปปลูกข0าวโพดทันที (เพราะปลูก
ข0าวโพดแล0วมีรายได0 5,000 บาท/ไร@/ปE/คน ในขณะที่ปลูกถั่วได0เพียง 4,000
บาท/ไร@/ปE/คน)
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หน@วย

รายรับ

บาท/ไร@/รุ@น
บาท/ไร@/รุ@น
บาท/ไร@/ปE
บาท/ไร@/ปE/คน

การตัดสินใจ

ปลูกถั่ว
ปลูกข0าวโพด
ปลูกถั่ว
ปลูกข0าวโพด

ยแพ

รายได0

ค@าจําเพาะ
ถั่ว
ข0าวโพด
10,000
8,000
4,000
5,000
12,000
10,000
4,000
5,000

ร่เพ

ฐานคิด

ื่อกา
รศึก

จะเห็นว@าค@าจําเพาะมีได0หลายค@า แต@ละค@าให0ความหมายเพื่อตัดสินใจ
ต@างกัน ดังสรุปในตารางข0างล@างนี้

สงว

นลิข
สิทธ

ิ์อนุญ

าตเผ

ค@าจํ าเพาะมี ได0 หลายหน@ วย ที่ สําคั ญคือ ต0 องเทียบกับ ทรัพ ยากร 3
ประการ คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่เรามี เช@น ที่ดิน (ต@อไร@) ทรัพยากรเวลา (ต@อ
วัน ต@อเดือน ต@อปE) และทรัพยากรแรงงาน (ต@อคน)
ขอมู ล ที่ ไ ดจากโครงงานมี ห นวยเดี่ ย วและไมซั บ ซอน เชน “บาท”
“กิโลกรัม” “ไร” “คน” “เดือน” การทําโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตร;ตอง
รู จั ก หนวยที่ ซั บ ซอน เพื่ อ เขาใจบริ บ ทที่ ซ อนอยู ในหนวยที่ ซั บ ซอนนั้ น เชน
“บาท/ไร/ปA/คน หมายถึงคนไมแยกออกจากบริบททรัพยากร(ที่ดิน)และเวลา
)
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ความหมายที่ซ&อนในเปอรเซ็นต

นลิข
สิทธ

ิ์อนุญ

าตเผ

ยแพ

ร่เพ

ผมเคยตกใจอย@ า งมากเมื่ อ ทราบว@ า หลายคนรู0 จั ก เปอรเซ็ น ตใน
ความหมายของดอกเบี้ยเท@านั้น สองเปอรเซ็นต/เดือนหมายความว@า จ@ายให0
เจ0าหนี้เดือนละ 2 บาทสําหรับหนี้ทุกๆ 100 บาท เป#นหนี้ 100,000 บาทก็ต0อง
จ@ายเดือนละ 2,000 บาท
ค@าที่มีหน@วยเปอรเซ็นตก็เป#นค@าจําเพาะประเภทหนึ่ง เช@น รายจ@าย
เป#น 80% ของรายรับ ซึ่งหมายความว@า ทุกๆ รายรับ 100 บาทจะต0องมีการ
จ@าย 80 บาท หากรับ 8,000 บาท รายจ@ายจะเป#น 6,400 บาท และรายจ@าย
มักเกิดก@อนรายรับ (จ@ายเพื่อให0เกิดรับ) ซึ่งหมายความว@าเป#นความเสี่ยงที่อาจ
จ@ายโดยไม@มีรับ เช@น จ@ายค@าปุhย ค@าไถที่ไปแล0วแต@เกิดน้ําท@วมพืชผลเสียหาย
แปลความอี กชั้ น หนึ่ ง คื อ เราได0 สุ ท ธิ เพี ย ง 20% (ส@ ว นนี้ เรี ย กว@ า
มูลค@าเพิ่มจากการทํางานของเราก็ได0) เพราะ 80% จ@ายให0คนอื่น(ก@อนจะรับ
100) ที่หลายคนทําอาชีพแลวเป5นหนี้ก็เพราะรายจายการทําอาชีพสูงมาก จน
เหลือรายไดไมพอยังชีพ
ผมขอยกตั วอย@ า งของจริ ง ที่ พบมา ชาวบ0 า นใน 3 จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต0ได0รับการสนับสนุนให0เลี้ยงเป#ดเพื่อเพิ่มรายได0 แต@เมื่อวิเคราะหบัญชี
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 ที่คนอื่นไม@ต0องมาร@วมรับผิดชอบหากเป#ดปkวยตาย อาชีพเช@นนี้
เป#นการทํางานเพื่อส@งเงินจํานวนมากให0คนอื่น โดยเรารับความเสี่ยงเอง2
2

สงว

ข0อมูลจากโครงการ ศอ.บต. ในปE 2553 ทีร่ ัฐบาลให0ป!จจัยการผลิตเพื่อเพิ่มรายได0(รัฐหมายถึงรายรับ)
แก@พื้นที่ยากจนเพราะผลกระทบจากความไม@สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต0
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ข0อมูลจากบัญชีครัวเรือนในโครงการของ สกว. ในปE 2550
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ื่อกา
รศึก

ชาวบ0าน ต. บ0านโสก อ. คอนสวรรค (จ. ชัยภูมิ) ก็ตกอยู@ในสภาพไม@
ต@างกัน เมื่อพบว@าการออกไปทํางานข0างนอกหมู@บ0านนั้น พวกเขาเอาเงินกลับ
บ0านเพียง 16 บาท จากทุกรายรับ 100 บาท3 ตัวอย@างเหล@านี้บอกความหมาย
ว@าเรากําลังประกอบอาชีพเพื่อคนอื่นมากกว@าเพื่อตนเองใช@ไหม?
ดังนั้น บัญชีรับจ@ายของการประกอบอาชีพจึงสําคัญ และที่สําคัญกว@า
นี้คือการเข0าใจความหมายของตัวเลขในบัญชี หากเอากระบวนการวิจัยมาใช0
อธิบายความ เราจะได0ความหมายอื่นอีกมากมาย เช@น ความหมายของเศรษฐกิจ
ชุมชน (ไม@ใช@เฉพาะครัวเรือนตน) เรื่องของการกระจายผลประโยชน เรื่องของ
ประสิทธิภาพการใช0ทรัพยากร เรื่องการแข@งขัน เรื่องแนวทางการจัดการเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ตลอดจนถึงเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป#นต0น
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ความสมดุลและความยั่งยืน

สงว
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ิ์อนุญ

าตเผ

ยแพ

ร่เพ

ได0กล@าวไว0ตอนต0นว@าการทําอาชีพบนฐานทรัพยากร คือ การแปรรูป
ทรัพยากรของเราให0ตรงกับความต0องการของคนอื่น (เพื่อให0เขาจ@ายเงินให0เรา)
หมายความว@าเมื่อเราได0เงินมาก เราก็ย@อมสูญเสียทรัพยากรไปมากเช@นกัน (ให0
นึกถึงการขุดดินลูกรังขายก็ได0 ได0เงินมาพร0อมกับเนินดินหายไป)
ทรัพยากรบางอย@างสร0างขึ้นใหม@ตามวิถีธรรมชาติได0เอง (เราเรียกว@า
เกิดใหม@ หรือ regenerate) เช@น ต0นไม0ในปkา ปลาในน้ํา หากทรัพยากรที่เรา
เก็บเกี่ยวมาใช0เท@ากับการเกิดเอง จะไม@มีอะไรเปลี่ยนไป (ปลายังมีเท@าเดิม แต@
ไม@ใช@ตัวเดิม) เราเรียกว@าอยู@ในระดับสมดุล เป#นการใช0ทรัพยากรอย@างยั่งยืนใน
สภาพป!จจุบัน หากเราเอามาใช0น0อยกว@าที่มันเกิดเองได0 ทรัพยากรนั้นจะไม@
สมดุล คือพอกพูนสะสมอยู@ในพื้นที่ (เช@น ปkาขยายพื้นที่มากขึ้น) จัดเป#นการใช0
อย@า งยั่ งยื นที่ เผื่ อไว0ใ ห0อนาคต และหากการใช0 ของเรามากกว@า การเกิด เอง
ทรัพยากรก็จะร@อยหรอ อยู@ในสภาพไม@สมดุลและลดลง ในที่สุดหมดไป เรา
เรี ย กว@ า ใช0 อ ย@ า งไม@ ยั่ ง ยื น หมายความว@ า การเร@ ง กอบโกยประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติวันนี้ย@อมส@งผลเสียวันหน0า คนนอกที่เข0ามาใช0ทรัพยากรใน
พื้นที่เขาหนีออกนอกพื้นที่ (พร0อมเงิน) เมื่อทรัพยากรหมด ทิ้งป!ญหาให0คนใน
พื้นที่ หากต0องการฟdeนฟูทรัพยากรขึ้นมาใหม@ ก็คนในพื้นที่เองนั่นแหละที่ต0อง
ลงทุนทํากันเอง
การวิ เคราะห; เ ศรษฐศาสตร; จ ากทรั พ ยากรจึ ง ตองดู ว าใครคื อคนใช
ทรัพยากรนั้นดวย โครงงาน RBL เชนนี้จะฝFกใหนักเรียนคิดวิเคราะห;ไปถึง
ความซับซอนมิติสังคมศาสตร;ดวย
โดยธรรมชาติ สิ่งต@างๆ จะพึ่งพากันเอง เช@น เมื่อเราใช0ไม0ในปkาจน
หมดนั้น หมายความไม@มีเห็ด ไม@มีไข@มดแดง ไม@มีสมุนไพร ฯลฯ ด0วย การทํา
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อาชี พบน ฐาน ทรั พยา กรจึ งค วบคู@ กั บ ค วา ม
รับ ผิด ชอบดูแ ลให0ห0 ยั่ง ยื น การใช0 ทรั พ ยากรจะต0 อง
คํ า นึ ง ถึ ง การเสื่ อ มค@ า ด0 ว ย แบบเดี ย วกั บ การใช0
เครื่องจักรผลิตสินค0า เขาจะทําบัญชีต0นทุนรวมค@า
เสื่อมราคาเครื่องจักรด0วย ให0มีเงินอยู@ในระบบบั
น
ญชี
เพื่อเอามาซื้อเครื่องจักรใหม@เมื่อหมดอายุ การคิด
ค@าเสื่อมของทรัพยากรสามารถเป#นหัวข0อโครงงาน
ฐานวิจั ยได0เช@นกัน ซึ่งทํ าให0นักเรียนรู0จักหลักการ
มองที่ยาวไกลกว@าป!จจุบัน

าตเผ

มูลค&าเพิ่ม

สงว

นลิข
สิทธ

ิ์อนุญ

เส0นขนมจีนแพงกว@าข0าวสาร ทั้งๆ ที่เป#นแปgงจากข0าวเหมือนกันเพราะ
เส0นขนมจีนถูกทําให0มี “มูลค@าเพิ่ม” การทําเส0นขนมจีนต0องใช0ทรัพยากรอื่น
เช@น น้ํา พลังงาน แรงงาน สถานที่ เวลา บรรดาทรัพยากรเพิ่มเหล@านี้เรา
เรียก “ป!จจัยการผลิต” ซึ่งมีราคาเป#นต0นทุน หากป!จจัยการผลิตมีราคา 10
บาท เส0นขนมจีน (ในปริมาณแปgงที่เท@ากัน) ต0องมีราคาสูงกว@าข0าวสารมากกว@า
10 บาท มิฉะนั้น ผู0ทําเส0นขนมจีนจะขาดทุน
ข0าวสาร 1 กก. มีราคา 30 บาท
าท สมมุติเมื่อเป#นเส0นขนมจีนจะหนัก 3
กก. (เพราะมีน้ําอยู@ด0วย) โดยจ@ายค@าป!จจัยการผลิต 10 บาท ดังนั้น เส0นขนมจีน
3 กก. จะมีต0นทุน 40 บาท หากขาย กก. ละ 20 บาท จะมีรายรับ 60 บาท
ได0กําไร 20 บาท เราเรียกว@าทําให0ข0าวสารมีมูลค@าเพิ่มขึ้นเป#น กก. ละ 60 บาท
จากการแปรรูปเป#นเส0นขนมจีน และผู0ผลิตได0กําไร 20 บาท
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น้ําส0มแก0วละ 30 บาท เมื่อเอาส0มฝานบางๆ เสียบปากแก0ว คนยอม
จ@าย 40 บาทโดยไม@กินส0มที่ฝานเสียบมาเลย หมายความว@าส0มที่ฝานมานั้นทํา
ให0น้ําส0มมีมูลค@าเพิ่ม 10 บาท เราเรียกมูลค@าเพิ่มเชิงสัญลักษณ (เพราะคนซื้อไม@
ทานส0มที่เสียบติดขอบแก0วเลย) ของจํานวนมากมีมูลค@าเพิ่มง@ายๆ โดยค@าเชิง
สัญลักษณ เช@น บรรจุภัณฑ หรือเรื่องราวประกอบ เป#นต0น
การมีมูลค@าเพิ่มเชิงสัญลักษณให0กับคนที่มีกําลังซื้อไม@ใช@เรื่องเสียหาย
แต@อย@างใด เพราะเป#นการกระจายรายได0 แต@การสรางมู
การสรางมูลคาเพิ่มเชิงสัญลักษณ;
ใหแกคนที่ไมมีกําลังซื้อจะเป5นการ “ไดเพื่อทําลาย” หากเราเป5นผูบริโภค เรา
ตองรูทัน เพื่อไมใหเป5นผูถูกทําลาย
มูลคาเพิ่มที่ใชทรัพยากรเพิ่มขึ้น เชน บรรจุภัณฑ; ยอมมีความยั่งยืน
ของทรัพยากรนอยกวามูลคาเพิ่มที่เป5นนามธรรม เชน เรื่องราวประกอบ
งรา
ดังนั้น
หากฝFกใหนักเรียนคิดเรื่องความยั่งยืนในการสรางมูลคาเพิ่มจะทําใหนักเรียน
เขาใจการอยูรวมกันเป5นระบบ
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เราสามารถยกระดับโครงงานฐานวิจัยเศรษฐกิจขึ้นสู@ระดับชุมชน/พื้นที่
ได0 หากเห็นข0 อมูลทั้ งพื้น ที่ เช@ น ข0อมูลสั งคม (โครงสร0 างสัง คม สภาพสังคม
องคกรชุ ม ชน เครื อ ข@ า ยในท0 อ งถิ่ น ฯลฯ) ข0 อ มู ล เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน (รายรั บ
รายจ@ า ยของชุ มชน ฯลฯ) และข0 อมู ล ทรั พ ยากร (ธรรมชาติ ภู มิ ป! ญ ญา ทุ น
แรงงาน ทักษะ ฯลฯ)
ข0อมูลสังคมทําให0เราเห็นศักยภาพ(และป!ญหา)สังคมที่ดํารงอยู@ เช@น
การรวมกลุ@มเป#นเครือข@ายแสดงถึงอํานาจต@อรอง สังคมที่มีแต@ผู0สูงอายุแสดงถึง
การละถิ่นของวัยทํางาน เป#นโอกาสใช0สาระสังคมศาสตรมาอธิบาย
ข0อมูลเศรษฐกิจทําให0เราเห็น “โอกาส” ทางเศรษฐกิจและอาชีพ เช@น
รายจ@ายค@าปุhยทําให0เราเห็นโอกาสฟdeนฟูกลุ@มปุhยอินทรีย
ข0อมูลทรัพยากรทําให0เห็น “ศักยภาพ” ทางเศรษฐกิจของอาชีพ เช@น
ทรัพยากรทําปุhย (เศษพืชจากไร@นา มูลสัตว ขยะเทศบาล) หรือเห็นเงินกองทุน
หมู@บ0านว@าเป#นศักยภาพทุนสําหรับอาชีพผลิตปุhย เพื่อให0ตอบสนอง “โอกาส”
ข0อมูลที่มีเปgาหมายเพื่ออาชีพต0องมาจาก 2 ทาง คือ ทางของ “โอกาส
ทางเศรษฐกิจ” และทางของ “ศักยภาพของพื้นที่” เรียกว@า demand และ
supply และควรทําอาชีพโดยเห็น demand ก@อน โครงงานฐานวิจัยควร
สร0างความรู0กลับทางกับการผลิตในป!จจุบัน ที่ชาวบ0านได0รับการส@งเสริมให0ทํา
อาชีพตามความเคยชินมากกว@าการผลิตอย@างมีแผน
โอกาสทางเศรษฐกิ จ ดู ไ ด0 จ ากบั ญ ชี รั บ จ@ า ยรวมของทั้ ง พื้ น ที่ (บั ญ ชี
เศรษฐกิจชุมชน) “รายรับแสดงถึงความไดเปรียบของพื้นที่ในการผลิตเพื่อขาย
คนอื่น สวนรายจายแสดงถึงความตองการในพื้นที่ที่ตองพึ่งคนอื่น”
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รายรับแสดงว@าพื้นที่เรามีศักยภาพผลิตสิ่งนั้น การทําอาชีพผลิตใน
ส@วนรายรับ(ทําขายคนอื่น)มีมีข0อดีคือ ได0เงินเข0ามาในพื้นที่ แต@ก็มีข0อเสียที่ต0อง
พึ่งการบริโภคของคนอื่นและต0องแข@งกับผู0ผลิตรายอื่น โครงงานฐานวิจัยจึงควร
ทําให0ถึงความรู0ที่ทําให0ผลิตแข@งกับผู0ผลิตรายอื่นได0
การทําอาชีพผลิตในส@วนรายจ@าย(ทํากินเองใช0เอง))มีข0อดีคือ มีตลาด
ภายในชัดเจน
จน แต@ก็มีข0อด0อยคือ เราอาจไม@มีศักยภาพการผลิตสิ่งนั้น (ที่ผ@านมา
จึงเป#นเหตุให0ต0องซื้อจากนอกพื้นที่) โครงงานควรทําให0ได0ความรู0ที่บอกได0ว@าเรา
จะสร0างศักยภาพที่ขาดได0อย@างไร
สรุปได0ว@า การทําอาชีพการผลิต 2 ส@วนนี้ต0องการทักษะต@างกัน หากจะ
ทําอาชีพผลิตในรายการที่เป5นรายรับ(ทําขายคนอื่น) เราตองการทักษะผลิตที่
เพิ่มคุณภาพและลดตนทุน (เพื
เพื่อใหแขงกับผูผลิตจากพื้นที่อื่นได)
ได สวนการทํา
อาชีพผลิตในสวนที่เป5นรายจาย(ทํากินเองใชเอง) เราตองพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรภายในใหผลิตได
ารข0อมูลอะไรบ0าง เมื่อ
หลักการนี้ทําให0เราพอจะคิดออกว@าเราต0องการข0
ทราบว@าต0องใช0ข0อมูลอะไร ต@อไปคือเราจะหามันได0อย@างไร และนั่นจึงเป#น
RBL ของเพาะพันธุป!ญญา
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ดังกล@าวตั้งแต@ต0นว@าอาชีพมี 2 ประเภท คือ “ทํากินเองใช0เอง” กับ
“ทําขายคนอื่น” และเศรษฐกิจเติบโตจาก “ทําขายคนอื่น”
การทํ า ขายคนอื่ น จึ ง อยู ในระบบการผลิ ต และบริ โ ภคแบบสายโซ
ขณะที่เราลวงกระเปJาขางขวาเอาเงินจายคนอื่น เราก็เอาเงินจากคนอื่นมาใส
กระเปJาซาย ทุกคนในสายโซทําเชนนี้กันทั้งนั้น มีคนทางซายและขวาจํานวน
มากที่เอาเงินยื่นแลกของกันและกัน
ขณะที่ทุกคนควักกระเปJาเอาเงินแลกของกันนั้น ทุกคนก็อยูในเกมการ
แขงขันเอาชนะกันดวย คนที่ชนะจึงมีโอกาสไดเงินเขากระเปJามากที่สุดและ
จายใหคนอื่นนอยที่สุด คนที่ชนะจึงกลายเป5นคนรวย คนแพกลายเป5นคนจน
เมื่อเข0าใจเช@นนี้แล0ว เราตองเห็นสายโซทั้งสายวาเป5นโอกาส คือ เรา
จะไปแทรกรับเงินที่จุดใดก็ได ถาเราไดเปรียบในเกมการแขงขัน (แต@อย@าลืม
ความเป#นสัมมาชีพที่ไม@เบียดเบียนผู0อื่นด0วย)
การชนะยังเกิดจาก “อํานาจการต@อรอง” เช@นการรวมกลุ@ม
การชนะในอาชีพยังขึ้นกับการเป#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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ตําบลทุ่งเศรษฐี

ื่อกา
รศึก

ตําบลทุ@งเศรษฐีมีศักยภาพการแปรรูปอยู@ร@วมกับตําบลเกษตรสมบูรณที่
ถนัดในการผลิตขั้นพื้นฐาน ดังตารางความสัมพันธกันต@อไปนี้
ตําบลเกษตรสมบูรณ์

ขาด/ซือ

มี/ผลิต

ร้านค้าชุมชน

อาหาร

นา/ข้าวเปลือก/ฟาง

ปุ๋ ย

โรงปุ๋ ยอินทรี ย ์

เงินทุน

เล้าไก่/ไก่/ไข่/ขีไก่

อาหาร

ปุ๋ ย

ช่องทางตลาด

วัตถุดิบทําปุ๋ ยและ กองทุนออมทรัพย์
โรงสี

าตเผ

โรงสี /ข้าว/แกลบ

สวนผัก/ผัก

ยแพ

สวน/ผลไม้

ขาด/ซือ

ร่เพ

มี/ผลิต

สงว

นลิข
สิทธ

ิ์อนุญ

การเป#นพันธมิตรกันทําให0 ต. ทุ@งเศรษฐี ไม@ต0องกู0 ธกส. มาลงทุนใน
ร0านค0าชุมชน โรงสี และโรงปุhยอินทรีย เพราะใช0บริการกองทุนออมทรัพยของ
ต. เกษตรสมบูรณได0 ดอกเบี้ยจากการกู0กลับคืนมาที่เกษตรสมบูรณ
เมื่ อทุ@ ง เศรษฐี มี ทุ น ดํ า เนิ น การ ชาวนาเกษตรสมบู รณก็ มี ช@ อ งทาง
ระบายข0 า วเปลื อ กไปที่ โ รงสี ส@ ว นคนเลี้ ย งไก@ ไ ด0 แ กลบกลั บ มารองพื้ น คอก
แกลบผสมมูลไก@และฟางข0าวจากเกษตรสมบูรณกลายเป#นปุhยผ@านทางโรงปุhยที่
ทุ@งเศรษฐี ทําให0ทั้ง 2 ตําบลมีปุhยใช0 เงินค@าปุhยที่เคยต0องจ@ายออกข0างนอกกลับ
กลายมาเป#นเงินหมุนเวียนภายใน เงินที่หมุนนี้ทําให0ชาวนาและคนเลี้ยงไก@มี
รายได0เพิ่มจากการขายวัตถุดิบให0โรงปุhย เงินทุนที่ทําให0เศรษฐกิจหมุนภายใน
แท0ที่จริงแล0วก็คือเงินของทั้งชาวนาและคนเลี้ยงไก@ ที่เป#นสมาชิกกองทุนออม
ทรัพยนั่นเอง
25

แนวคิดโครงงานฐานวิจัยเศรษฐศาสตรสําหรับนักเรียน

ษา

โครงการเพาะพันธุปญญา

สงว

นลิข
สิทธ

ิ์อนุญ

าตเผ

ยแพ

ร่เพ

ื่อกา
รศึก

โรงสีซื้อข0าวเปลือก ขายข0าวสารและแกลบ
โรงปุhยซื้อฟางข0าวและแกลบปนมูลไก@ ขายปุhย
ชาวนาขายได0ทั้งข0าวเปลือกและฟางข0าว แล0วซื้อปุhย (ที่มีวัตถุดิบมา
จากฟางข0าวของตนและมูลไก@ของเพื่อนบ0าน)
คนเลี้ยงไก@ ขายไก@และไข@ให0ร0านค0า ซื้อแกลบจากโรงสีมารองเล0าไก@
แล0วขายกลับให0โรงปุhย
หากพิจารณาให0ครบวงจรจะเห็นว@า ทั้งหมดนี้คือการจัดการให0เกิด
เศรษฐกิจเครือข@ายที่พึ่งกันเอง ตัวอย@างเช@น ชาวนาพึ่งตนเองและพึ่งคนเลี้ยงไก@
ในเรื่องปุhยโดยใช0เงินตัวเอง(ในกองทุนออมทรัพย)ให0โรงปุhยในอีกตําบลหนึ่งผลิต
ปุhยให0 ซึ่งส@งผลต@อเนื่องมากมาย
ทําให0เงินของตนงอกเงยจากการกู0ไปทําธุรกิจปุhย (โดยตนเองเป#นลูกค0า
ที่ช@วยให0ธุรกิจปุhยอินทรียอยู@ได0)
ทําให0กองทุนออมทรัพยมีเงินป!นผลมากขึ้น
ทําให0ได0ปุhยราคาถูก(ลดค@าขนส@ง)
ทําให0คนในทุ@งเศรษฐีมีงานทํา
ทําให0ตนเองมีรายได0เพิ่มจากการขายฟาง
ทําให0คนเลี้ยงไก@มีแกลบราคาถูกไปรองเล0าไก@ และและรายได0เพิ่มจาก
การขายมูลไก@
ทําให0คนปลูกผักและสวนผลไม0ได0อานิสงคจากปุhย
ทุกคนล0ว นต@ างมี ส@ วนค้ํ า จุน อาชีพ กั น เอง เราเรีย กว@ าเกิ ด ภูมิ คุ0 ม กั น
ภายในตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โจทยโครงงานฐานวิ จั ย ของเพาะพั น ธุ
ป!ญญาที่ทําระดับพื้นที่แบบนี้จะน@าสนใจมาก เพราะข0อมูลนําไปสู@การเรียนรู0และ
การจัดการพื้นที่ได0 นักเรียนได0เรียนรู0เศรษฐศาสตรที่กว0างขึ้น คือเห็นภาพ
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ทั้งหมดในพื้นที่ของตน สามารถแตกโจทยออกเป#นประเด็นย@อยๆ จํานวนมาก
เพื่อร@วมกันทําทั้งห0อง

เศรษฐกิจแทรกกลาง

สงว

นลิข
สิทธ

ิ์อนุญ

าตเผ

ยแพ

ร่เพ

เมื่ อ เราเห็ น อาชี พ เป# น สายโซ@ ก ารผลิ ต และบริ โ ภค เราต0 อ งเห็ น
“เศรษฐกิจแทรกกลาง” ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจที่แทรกเขาไปในขอโซที่มั่นคง
แลว สมัยที่นากุ0งเฟduองฟู เศรษฐกิจแทรกกลางคือกิจการเพาะพันธุกุ0งและ
อาหารกุ0ง
คนเลี้ยงกุ0งอย@างไรเสียย@อมต0องหาซื้อลูกกุ0งมาเลี้ยง เมื่อเริ่มเลี้ยงแล0วก็
ต0องหาอาหารมาให0กุ0งกิน ธุรกิจผลิตลูกกุ0งและอาหารกุ0งเป#นเศรษฐกิจแทรก
กลาง ที่แทรกเข0าไปในโครงสร0างการผลิตที่มีสายโซ@ต@ออย@างมั่นคงแล0ว (เพราะ
มีทั้งคนเลี้ยงและโรงงานแปรรูปรอรับซื้อกุ0ง)
ความล0 ม เหลวในการทํ า อาชี พ มั ก เกิ ด เพราะคิ ด แต@ ด0 า นการผลิ ต
(supply) ไม@มองให0เห็นตลาด (demand) ความสามารถมองเห็นโอกาสของ
เศรษฐกิจ แทรกกลางทํ า ใหเรามีอาชีพ ที่ มั่น คงเพราะตลาดมั่ นคง งาน RBL
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนจึ ง ตองเห็ น สายโซการผลิ ต ทั้ งสาย จากนั้น ถอยออกมาตั้ ง
คําถามวา ตลอดสายโซนั้นมูลคาแตละขอโซเพิ่มขึ้นเทาใด? มูลคาที่เพิ่มนั้น
กระจายไปอยูที่ใด? แลวเราจะเห็นโอกาสของเศรษฐกิจแทรกกลาง จึงจะไม@
ตกเป#นเหยื่อเศรษฐกิจแทรกกลางของคนอื่น อย@างเช@นกรณีการเลี้ยงเป#ดที่ได0
กล@าวมาแล0ว
ค@าอาหารเป#ดและลูกเป#ดคิดเป#น 79% ของราคาขายเป#ด แปลความ
ว@าเราประกอบอาชีพเลี้ยงเป#ดเพื่อให0คนอื่นได0ประโยชนก0อนใหญ@จากเศรษฐกิจ
แทรกกลาง
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อบต. แห@งหนึ่งคว0าโอกาสเศรษฐกิจแทรกกลางโดยให0กลุ@มแม@บ0านผลิต
แยมโรลเป#นอาหารว@างเสิรฟในที่ประชุมต@างๆ เมื่อตั้งโจทยให0ไล@ข0อโซ@มูลค@า
(value chain) ของการผลิตแยมโรล ทําให0รู0ว@าผิดท@าเสียแล0ว เพราะแปgงสาลี
เนย น้ํา ตาลทราย เตาอบ แกwส ภาชนะพลาสติ กที่ใ ส@ ล0วนซื้อจากนอกพื้น ที่
ทั้ ง สิ้ น หากทํ า ขนมกล0 ว ยเสิ รฟ เราใช0 วั ต ถุ ดิ บ ในพื้ น ที่ เ กื อบทั้ ง หมด เงิ น
งบประมาณค@าใช0จ@ายจัดประชุมจะกระจายไปยังคนในพื้นที่ที่มีกล0วย ข0าวเจ0า
(แปgง) ใบตอง มะพร0าว ไม0ฟdน ไม0กลัด ฯลฯ การทําแยมโรลไม@ต@างอะไรกับทํา
ตัวเป#นนายหน0าส@งเงินจากข0างในไปให0คนอื่น แต@การทําขนมกล0วยช@วยสร0าง
งานในพื้นที่ รักษาเงินไว0ในพื้นที่ ทําให0เศรษฐกิจพื้นที่เติบโต
การผลิ ตและการบริโ ภคไปจนกระทั่ง เห็ น เศรษฐกิ จ
การเห็ นสายโซการผลิ
แทรกกลางจะทําใหนักเรียนรูจักวิธีหาโอกาสของการทําอาชีพ ความรูที่ไดยังมี
พลังในการรักษาเม็ดเงินใหคงอยูในพื้นที
นที่และสรางอาชีพใหกับคนภายในอีกดวย
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โอกาสจากศักยภาพภายใน
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เมื่อเห็นโอกาสจากเศรษฐกิจแทรกกลางและตองการรักษาเศรษฐกิจ
สวนนี้ ไ ว เราตองมองหาศั ก ยภาพภายในของเรา หากต0 อ งการรั ก ษา
งบประมาณค@าอาหารว@างให0อยู@ในพื้นที่ เราต0องหาว@าวัตถุดิบในพื้นที่ทําขนม
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
ให0เกิดอาชีพผลิตปุhยในพื้นที่ 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@างสัมพันธแบบพึ่งพากันเองทั้งหมด มากบ0างน0อยบาง ทางตรง
บ0างทางอ0อมบ0าง
ถ0 า นั ก เรี ย นทํ า โครงงานเห็ น ผั ง ความเชื่ อ มโยงของเศรษฐกิ จ และ
ทรัพยากรในพื้ นที่ ทั้งในรูป ของขนาดเศรษฐกิจ ผู0 ได0ป ระโยชน ภูมิ คุ0มกั น
(หรือความเสี่ยง) จากการพึ่งพากันเอง ฯลฯ ก็จะเป#นโครงงานที่ทําให0คิดได0
อย@างบูรณาการ ได0ทั้งสาระวิชาการ ความเข0าใจบริบทตนเอง และทักษะชีวิต
ไปพร0อมๆ กัน
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โดยธรรมชาติสายโซการผลิตยิ่งกาวหนามากเทาใด การจางงานยิ่ง
มาก และมูลคายิ่งเพิ่ม (value added) การกรีดยางเป#นโซ@ข0อแรกที่ต@อกับ
โรงงานน้ํายางข0นจนถึงการผลิตถุงมือยาง หากสายโซ@การผลิตนี้อยู@ภายใน(โดย
คนในพื้นที่) มันจะสร0างความเข0มแข็งของอาชีพและเศรษฐกิจภายใน แต@พื้นที่
ไม@สามารถใช0ถุงมือได0ทั้งหมด การผลิตจึงต0องส@งขายข0างนอก
การขายถุงมือออกนอกพื้นที่เป#นการโยงสายโซ@ต@อกับข0างนอกเพื่อดึง
เงินเข0ามาเพิ่มทุนภายใน
กิจกรรมเศรษฐกิจตองมีสายโซตอกับขางนอกเสมอ สวนยางต0องการ
ต0นพันธุ ปุhย มีดกรีด ถังใส@น้ํายาง น้ํากรด จักรรีดยาง รองเท0าบูท ฯลฯ จาก
ข0างนอก นั่นหมายความว@าพื้นที่อยู@อย@างพึ่งพากัน ดังนั้น ความคิดที่พยายาม
ทําทุกอย@างเองจึงไม@ใช@เรื่องถูกต0อง เพราะเรามีหลักว@า การจะทําอะไรนั้น ตอง
วิเคราะห;แบบบูรณาการทั้งบัญชีการเงินและบัญชีสังคม แลวเลือกทําในสิ่งที่ดี
ที่สุดสําหรับพื้นที่
โครงงานที่วิเคราะหเศรษฐกิจต@อถึงสายโซ@ข0างนอกจะขยายมุมมองให0
นักเรียนเข0าใจอิทธิพลของโลกภายนอกพื้นที่มากขึ้น เป#นการสร0างความสมดุล
ให0กับโครงงานทั่วๆ ไปของโรงเรียนที่มักจะมีแนวคิดอนุรักษนิยม จ@อจมกับ
ความสวยงามของโลกในพื้นที่
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มลภาวะเกิดเพราะมีสิ่งแปลกปลอมมากจนธรรมชาติรองรับไม@ได0 การ
ทําอาชีพจะมี “สิ่งนําเข0า” จากภายนอก และ “สิ่งเหลือทิ้ง”ภายใน เราใช0สิ่ง
นําเข0 าจากภายนอกมาทํ
นอกมาทําอาชีพเพื่อเพิ่ มมูลค@ าให0แ ก@วัต ถุดิบภายใน เช@ น ใช0
น้ํามันพืชจากภายนอกมาทํากล0วยฉาบ สิ่งที่เหลือทิ้งภายในคือน้ํามันพืชใช0แล0ว
และเปลือกกล0วย ของเหลือทิ้งเป#นมลภาวะเมื่อธรรมชาติติรองรับไม@ไหว แต@ของ
เหลื อทิ้ ง เหล@ า นี้ อาจกลายเป# น ทรั พ ยากรที่ มี ศั กยภาพได0 เช@ น ทํ า ไบโอดี เซล
สําหรับเครื่องจักรกลเกษตร ทําปุhยอินทรียร@วมกับมูลสัตว เป#นต0น ข0อมูลความ
ต0องการในชุมชนทําให0ของเหลือทิ้งกลายเป#นทรัพยากรสําหรับสนองโอกาส
ในทางตรงกันข0าม หากไม@สามารถจัดการให0เป#นโอกาสได0 ของเหลือ
ทิ้งจะกระทบสิ่งอื่น น้ําทิ้งจากการทําถุงมือยางอาจมีมีผลต@อเนื่องไปยังนาข0าว
กลุ@มเลี้ยงปลา และท@องเที่ยว จนถึงกับทําลายห@วงโซ@อาชีพภายใน คือ กลุ@ม
เลี้ยงเป#ด ทําโรงสี ทําไข@เค็ม ปลูกผัก เป#นต0น
อาชีพบนฐานทรัพยากรธรรมชาติจึงจําเป5นตองรักษาธรรมชาติใหปกติ
ธรรมชาติเป#นระบบอินทรีย (organic system) ดังนั้น สิ่งที่ไม@เป#นอินทรียย@อม
ทําให0ธรรมชาติไม@เป#นปกติ การเลือกอาชีพที่ฉลาด คือ เลือกทําในสิ่งที่ของ
เหลือทิ้งไม@เป#นภาระแก@ธรรมชาติ (หากต0
หากต0องการให0ธรรมชาติบําบัดตนเอง)
ตนเอง หรือ
ใช0ของเหลือทิ้งนั้นให0เป#นทรัพยากรผลิต
ต@อในห@วงโซ@อุปสงค อุปทานลําดับถัดไป
เช@น ใช0มูลสัตวและเศษพืชทําปุhยให0หมุน
วนกลั บ ไปผลิ ต พื ช ใช0 เ ศษอาหารวน
กลับไปเป#นอาหารหมู เป#นต0น
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ดังนั้น การทําโครงงานเพาะพันธุป!ญญาจึงต0องใช0ความคิดเชิงระบบที่
เห็นความสัมพันธทั้งหมดว@าสรรพสิ่งในพื้นที่อยูอยางสัมพันธ;และบูรณาการกัน
เราต0องใช0ความคิดเชิงระบบทั้งตอนออกแบบโจทยและตอนสังเคราะหผลวิจัย

เศรษฐกิจจากทรัพยากรนามธรรม
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ิ์อนุญ

าตเผ
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เมื่อพูดเรื่องอาชีพและการเรียนรู0ที่ผ@านมา เรามักจะเห็นแต@การผลิต
ในวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ใช0ฐานทรัพยากรที่เป#นรูปธรรม เช@น การผลิตจากเกษตรกรรม
ที่ใช0ที่ดิน น้ํา ปุhย ทักษะ แรงงาน แต@พื้นที่ยังมีทรัพยากรนามธรรม เช@น วิถี
ชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม เรื่องราวประวัติศาสตรท0องถิ่น ศิลปหัตถกรรม
รวมทั้งทรัพยากรรูปธรรมอื่นที่ไม@ใช0ในการผลิต เช@น หาดทราย น้ําตก ปkาเขา
แก@งน้ําเชี่ยว ทรัพยากรเหล@านี้เกิดผลแก@เศรษฐกิจในพื้นที่ผ@านการท@องเที่ยว
การทองเที่ยวเป5นขอตอสายโซเศรษฐกิจกับขางนอกที่ดีมากเพราะมีคน
เขามาจายใหถึงในพื้นที่ การท@องเที่ย วในพื้ นที่ยังสร0างงานและเป#นที่ รองรั บ
ผลผลิตในพื้นที่ได0มากมาย
เศรษฐกิจจากทรัพยากรนามธรรมใช0ทรัพยากรธรรมชาติน0อยมาก แต@
ก็มีโอกาสสูง มากในการทํ าลายทรัพยากรนามธรรมของตนเอง ผลด0านลบ
ส@วนมากเกิดจากความโลภ การไม@รู0เท@าทัน และขาดการจัดการที่ดี การ
ท@องเที่ยวจึงเป#นการทําลายวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม จนสูญเสียความดี
งามของอัตลักษณ ความสูญเสียสวนมากเกิดจากความออนแอภายใน
เราต0 องเรี ยนรู0 การจั ดการการท@องเที่ย วและการรักษาทรัพ ยากรให0
ยั่งยืน การเรียนรู0เรื่องเหล@านี้ต@างจากการเรียนรู0ผ@านบัญชีการผลิต หรือการ
สร0างเครือข@ายการผลิตและบริโภคที่กล@าวมาแล0ว แต@ก็มีจุดร@วมที่เหมือนกัน คือ
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พื้นที่ตองมีขอมูล ตองเขาใจธรรมชาติของธุรกิจ ตองเขาใจผลที่เกิดตามมา
อยางองค;รวม
การจัดการให0ทรัพยากรนามธรรมสร0างอาชีพและเกิดประโยชนทาง
เศรษฐกิจแก@พื้นที่ยังต0องการความรู0และการเรียนรู0ของคนในพื้นที่อีกมาก จึง
เป#นโอกาสของโครงงานฐานวิจัยของเพาะพันธุป!ญญาด0วยเช@นกัน

โครงงานฐานวิจัยเศรษฐกิจกับการสร'างชุมชนเรียนรู'

สงว

นลิข
สิทธ

ิ์อนุญ

าตเผ

ยแพ

เมื่อกล@าวถึงทุนสังคม (social capital) ในชุมชน เราจะเข0าใจถึง
บรรดาความดีงามทางสังคม เช@น ความสามัคคี การมีน้ําใจเอาใจใส@ดูแลกัน
การมี ทั ศ นคติ ที่ ดี การคิ ด เชิ ง บวก ฯลฯ ทุ น ทางสั ง คมที่ สํ า คั ญ ที่ โ ครงการ
เพาะพั น ธุ ป! ญ ญาจะทํ า ให0 เ กิ ด ขึ้ น คื อ การเป# น ชุ ม ชนเรี ย นรู0 (learning
community) มีจิตใจที่แกรงดวยวิจัย (research-strengthened minded)
และรูจักการมอง/คิดบูรณาการเป5นองค;รวม (holistic) แม0ว@าจะเป#นเรื่องยาก
แต@ โ ครงงานเพาะพั น ธุ ป! ญ ญาสามารถเป# น เมล็ ด พั น ธุ ได0 ถ0 า เราใช0 ข0 อ มู ล
เศรษฐศาสตรพื้นที่จากการทําโครงงานมาเป#นเครื่องมือร@วมเรียนรู0
สังคมไม@สงบสุขเพราะมีป!ญหาเศรษฐกิจและสังคม ป!ญหาเศรษฐกิจ
เกิ ด จากโอกาสการเข0 า ถึ ง ทรั พ ยากรการผลิ ต และความสามารถในการใช0
ทรัพยากรเพื่อผลิต ป!ญหาสังคมซับซ0อนกว@านั้น เพราะส@วนหนึ่งเป#นผลพวงจาก
ป!ญหาเศรษฐกิจ ส@วนหนึ่งเป#นป!ญหาจากการศึกษา และหลายส@วนเกิดจาก
การไม@มีสติป!ญญารู0เท@าทันการโจมตีจากภายนอก(ขาดภูมิคุ0มกัน) หากสามารถ
ทําให0เกิดความเข0าใจแบบองครวม การร@วมมือกันแก0ป!ญหาเศรษฐกิจและสังคม
ก็จะทําได0ง@ายขึ้น
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ถ0าต0องการสร0างชุมชนเรียนรู0 โครงงานเพาะพันธุป!ญญาต0องผูกพั น
(engage) กับชุมชนมากกว@าคิดแค@เพียงให0เป#นเครื่องมือการศึกษาแก@บุตรหลาน
ชุมชน เราต0องเห็นถึงโอกาสของการสร0างชุมชนเรียนรู0จากการมีส@วนร@วมของ
คนในชุมชน ครู นักเรียน และชุมชนควรเรียนรู0ไปด0วยกันจากการทําโครงงาน
ฐานวิจัยเพาะพันธุป!ญญา

าตเผ

ยแพ

ที่เขียนมาข0างต0นนั้นเป#นกรอบแนวคิดของการทํา RBL เศรษฐศาสตร
โดยใช0ชุมชน/พื้นที่เป#นตัวตั้งโจทย ซึ่งอาจจะยังเข0าใจยากอยู@บ0าง เพื่อให0เข0าใจ
ว@าโครงงานฐานวิจัยเศรษฐกิจชุมชนเป#นอย@างไร ผมจะขอยกตัวออย@างโครงงาน
ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน4 มาเล@าให0ฟ!ง

4

นลิข
สิทธ

ิ์อนุญ

นักเรียนในจังหวัดตรังสนใจเรื่องอาชีพปลูกหญ0าขายให0คนเลี้ยงวัวชน
โดยใช0พื้นที่ว@างในโรงเรียน ต@อไปนี้เป#นบทสนทนาในขณะที่นักเรียนนําเสนอ
proposal ของตน
“ทําไมคิดปลูกหญ0า” ผมถามเมื่อนักเรียนเสนอแนวคิด
“ในหมู@ บ0 า นหนู ผู0 ใ หญ@ เลี้ ย งวั ว ชน” นั ก เรี ย นที่ เ ป# น หั ว หน0 า ที ม ตอบ
ฉะฉาน “พวกคนเลี้ยงขี่มอเตอรไซคออกไปเกี่ยวหญ0าตามข0างทาง หนูจึงคิดว@า
น@าจะปลูกหญ0าขายได0”

สงว

สกว. เคยสนับสนุนโครงการยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชนในงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC) ข0อเขียนในตอนนี้ได0จาก
การนําเสนอโครงงานของนักเรียนเมื่อปE 2554-2555
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“จะปลูกหญ0าที่ไหน” ผมถามเพราะสนใจที่นักเรียนรู0จักใช0ตลาดนําใน
การคิดทําโครงงานนี้
“โรงเรียนหนูมีที่ว@างประมาณ 2 ไร@ อยู@ติดคลอง น@าจะปลูกหญ0าได0”
“วัวมีกี่ตัว”ผมตั
ผมตั้งใจถามให0นักเรียนคิดถึงขนาดตลาด นักเรียนมอง
หน0ากันไปมา แล0วตอบเสียงเบาๆ ว@า
“ไม@ทราบคะ”
“ก@ก@อนอื่นเราต0องรู0ก@อนว@าความต0องการมีเท@าไหร@ จะได0วางแผนผลิตได0
หากได0ทําโครงงานนี้ หนูต0องเริ่มจากไปหาจํานวนวัวมานะ”” ผมแนะหนทางให0
“แล0วหนูจะทราบได0
าบได0อย@างไรว@าทั้งหมู@บ0านต0องการหญ0าเท@าไหร@ รู0ไหม”
หม
“หนู
หนู จ ะถามว@ า เขาเกี่ ย วหญ0 า วั น ละกี่ ก ระสอบ แล0 ว ชั่ ง น้ํ า หนั ก ”
นักเรียนเริ่มมีแนวทางการได0ข0อมูลแล0ว ผมจึงถามคําถามที่ยากขึ้น
“หนู
หนูรู0ได0อย@างไรว@าเขาจะซื้อหญ0าที่หนูปลูก อะไรทําให0เขาซื้อรู0ไหม”
หม
“หนูเอาไปขายคะ” ผมไม@พอใจกับคําตอบอย@างนี้เท@าใดนัก และก็เชื่อ
ว@าหลายคนจะเข0าใจว@าเกิดจากประสบการณทําโครงงานแบบเดิมๆ ที่ขาดการ
คิดผนวกกับบริบทจริง ผมจึงเริ่มปูทางการถามใหม@
“หากมี
หากมีคนเอาของที่หนูต0องการมาขาย หนูตัดสินใจซื้อจากอะไร”
จากอะไร
“หนูคงดูว@า... หนูอยากได0ไหม แล0วก็ดูราคาคะ”
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“ราคาอย@างเดียวหรือ หนูจะเอาแต@ของถูกใช@ไหม”
“คะ”
“แล0วหนูไม@ดูเลยหรือว@าของนั้นดีหรือเสีย คุ0มกับราคาไหม”
“อzอ... รู0แล0ว พวกเราจะดูคุณภาพหญ0าด0วย” นักเรียนอีกคนอุทาน
“โครงงานนี้ต0องหาให0ได0นะว@าเขาจะซื้อหนูในราคาเท@าไหร@ ผู0ซื้อเขาดู
คุณภาพอย@างไร” ผมทิ้งคําถามวิจัยที่ยากขึ้นไปอีก หวังว@าครูจะช@วยนักเรียนได0
ว@าจะทราบคําตอบได0อย@างไร
ที่สนทนากันนั้นคือการชวนคิดให0นักเรียนนึกถึงผู0ซื้อ นักเรียนต0อง
รู0จักหาข0อมูลเพื่อกําหนดคุณลักษณะสินค0าที่ผลิตก@อน ว@าผู0ซื้อเขาจะยินดีซื้อใน
ราคาเท@าใด โดยต0องเข0าใจว@าเขาพิจารณาแข@งกับการเกี่ยวข0างทางที่ทําอยู@เดิม
ซึ่ ง หมายความว@ า นั ก เรี ย นต0 อ งทํ า วิ จั ย ต0 น ทุ น การเกี่ ย วหญ0 า ข0 า งทางมา
ประกอบด0วย !!
เมื่อเราปลูกหญ0าขาย เราต0องทําให0ผู0ซื้อรู0สึกว@าซื้อหญ0าจากเราคุ0มกว@า
การออกไปเกี่ย วเองข0า งทาง แต@ เราจะจั ดการให0เกิด ความรู0สึ กอย@า งนั้ นได0
อย@างไร ในเมื่อคนเกี่ยวหญ0าข0างทางเขามองไม@เห็นต0นทุนต@างๆ เลย เช@น เขาไม@
เห็นต0นทุนนี้อันเกิดจากการเสียเวลา การเสียแรงงาน ค@าน้ํามันมอเตอรไซค
ค@าสึกหรอ ความเสี่ยงอุบัติเหตุ และได0หญ0าคุณภาพต่ําปนวัชพืชอื่น เป#นต0น
นักเรียนต0องเข0าใจความเสียเปรียบนี้เพื่อคิดถึงกลยุทธการตลาดด0วย
“ที่คุยมานั้นเพื่อให0หนูเข0าใจฝkายคนเลี้ยงวัว ต@อไปเป#นฝkายผลิตบ0าง”
ผมเริ่มการสนทนาใหม@ “หากหนูจะปลูกหญ0าหนูต0องรู0อะไร”
“ปลูกอย@างไรมังคะ”อาจเพราะขาดประสบการณ นักเรียนจึงยังคิดไม@
ทะลุดีนัก
“ที่ 2 ไร@ปลูกได0เท@าไหร@ ใช0เวลานานไหม ใช0น้ํา ใช0ปุhยอย@างไร เอา
เมล็ดพันธุจากไหน.... เราน@าจะหาคําตอบพวกนี้มากกว@า” ผมชี้ช@องให0ครูที่นั่ง
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ฟ!งอยู@ด0วยเอาไปคิดต@อ เพื่อให0เป#นข0อเสนอโครงงานยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชนที่เกิด
การเรียนรู0จากเงื่อนไขในสภาพจริง
ตัวอย@างที่เขียนมานี้เป#นการทําโครงงานบนความจริงของประสบการณ
ชีวิตและอาชีพ ในชุมชนมีความต0องการหญ0าเลี้ยงวัว โรงเรียนมีที่ดินว@างเปล@า
เมื่อใช0ความต0องการมาเป#นตัวตั้งต0นคิดนักเรียนก็เรียนรู0วิธีการทําอาชีพว@าต0อง
คํานึงถึงอะไรบ0าง และข0อมูลนั้นหาได0อย@างไร การหาข0อมูลคือการออกแบบ
งานวิ จั ย การตี ค วามข0 อ มู ล มาสู@ การตั ด สิ น ใจคื อ การคิ ด สั ง เคราะหและคิ ด
ประเมิน การลงมือทํา (ปลูกหญ0า คิดราคา ขาย แบ@งกําไร) คือการเรียนรู0จาก
ปฏิบัติ ทําให0ได0ทักษะการทํางานและทักษะสังคม เป#นการเติบใหญ@ (mature)
ทางความคิดแห@งศตวรรษที่ 21

าตเผ

หลักคิดสําคัญของโครงงานฐานวิจัย
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มีหลักคิดที่ผมเห็นว@าเหมาะกับโครงงานฐานวิจัยระดับ RBL เพาะพันธุ
ป!ญญาอยู@ 3-4 หลักที่ครูและนักเรียนน@าจะได0แนวทางการทําโครงาน คือ
1. หลักการสายโซ&เศรษฐกิจ ดังได0กล@าวแล0วว@าทุกคนในระบบเศรษฐกิจ
รับเงินมาจากคนอื่นและส@งเงินให0คนอื่น เหมือนยืนต@อแถวส@งเงินกัน
โดยเงินนั้นแลกกับของ การรับเงินเข0ามาจะต0องแลกด0วยของที่ออกไป
และการจ@ า ยเงิ น ออกไปก็ ย@อมแลกกั บ ของที่ ไ ด0 เข0 า มา ชาวนาเอา
ข0 า วเปลื อ กไปรั บ เงิ น จากโรงสี แต@ จ@ า ยเงิ น ออกไปให0 ค นขายปุh ย
หลักการไลสายโซคือการตามดูวาเงินและทรัพยากรออกจากไหน ไป
อยู ที่ ใ คร ใครจายมากกวารั บ และใครรั บ มากกวาจาย ผู ที่ จ าย
มากกวารับนั้นจายใหใคร และคนที่รับมากกวาจายนั้นรับจากไหน
สรุปการไหลของเงินและทรัพยากรแบบนี้แล0วนักเรียนจะได0ความรู0
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ความเข0 า ใจเกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ อาชี พ และการใช0 ป ระโยชนจาก
ทรัพยากรมากมาย
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นักเรียนที่จังหวัดตรังเห็นชาวบ0านเก็บหอยตลับจากสันดอนทรายกลาง
แม@น้ํ ากัน ตัง เขาสนใจทํา โครงงานยุ ววิ จัยเศรษฐกิ จชุม ชนเพื่อตาม
เส0นทางว@าใครได0อะไร เท@าไหร@ จากทรัพยากรสันดอนกลางแม@น้ํา จน
ในที่สุดรู0ว@าหอยไปสู@ภัตตาคารที่ภูเก็ตในราคาเท@าไหร@ ก@อนจะไปถึง
ภูเก็ตหอยต0องผ@านสายโซ@เศรษฐกิจเส0นใดบ0าง เงินส@วนต@างตกอยู@ที่ใคร
บ0าง โครงงานนี้ขยายออกเป#นการหาคําตอบว@าหอยแพร@พันธุในอัตรา
เท@าใด (ในเชิงพื้นที่และเวลา) ดังนั้น หากจะทํามาหากินกับทรัพยากร
สันดอนกลางแม@น้ําอย@างยั่งยืน จะต0องจัดการอย@างไร โจทยนี้มีเสน@ห
ต@อการเรียนรู0ทั้งนักเรียนและชุมชน

สงว

นลิข
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2. หลักการเป=นเครือข&ายผลประโยชน การเป#นเครือข@ายผลประโยชน
หมายถึงการทํางานร@วมกันเพื่อให0อยู@รอดและเติบโตไปด0วยกัน ดัง
ตัวอย@างตําบลทุ@งเศรษฐีและเกษตรสมบูรณ โครงงานอย@างนี้นักเรียน
ต0องวิเคราะหความสัมพันธในการใช0ทรัพยากรและการได0ผลประโยชน
ของสังคม (ชุมชน) จะทําให0เข0าใจการอยู@ร@วมกันเป#นระบบ นักเรียน
อาจจะเริ่มจากเครือข@ายที่มีอยู@แล0ว จากนั้นหาข0อมูลมาวิเคราะหแบบ
สายโซ@เศรษฐกิจตามข0อ 1 ก็ได0 โครงงานเชนนี้จะทําใหเขาใจวาสิ่งที่
กําลังดําเนินการอยูนี้มีความสมดุลของผลประโยชน;หรือไม หรือกําลัง
จะทํ า ใหเกิ ด ป< ญ หาการพั ฒ นา (เครื อขาย) ที่ ไ มเทาเที ย มกั น เป5 น
การบูรณาการแนวคิดสังคม-เศรษฐศาสตร;
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3. หลั ก การเข' า ใจข' อ มู ล มหภาค แนวทางการวิ เ คราะหจากบั ญ ชี
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อทราบโอกาสและศักยภาพอย@างที่เขียนไว0แล0วก็
น@าสนใจทําเป#นโครงงาน RBL เพาะพันธุป!ญญาเช@นกัน

าตเผ

ยแพ

ร่เพ

เคยมีโครงการทํานองนี้ที่เกาะสาหร@ายน0อย (จังหวัดสตูล) เพียงเก็บ
ข0อมูลที่ท@าเรือว@ามีอะไรเข0าเกาะ มีอะไรออกจากจากเกาะ ก็ทราบ
ทิศทางเศรษฐกิจของเกาะ จากนั้นหันมาทําบัญชีทรัพยากรที่มีอยู@บน
เกาะ ในที่สุดเกิดอาชีพใหม@ใช0ทรัพยากรที่มีอยู@ทดแทนการนําเข0าและ
สร0างรายได0 การทําวิจัยนี้เกิดการเรียนรู0อย@างมาก ทําให0รู0จักหันมา
มองตนเองจากข0อมูล จะว@าไปแล0วการทําวิจัยนี้ก็เปรียบเสมือนจัดให0
เกาะสาหร@า ยน0อยเป#นประเทศหนึ่ง ที่ต0องทํามาค0าขายกับประเทศ
เพื่อนบ0านนั่นเอง

นลิข
สิทธ

ิ์อนุญ

อบต. คู ห าใต0 อ. รั ต ภู มิ จ. สงขลา พบว@ า ทั้ ง ตํ า บลซื้ อ ไม0 ก วาด
ก0 า นมะพร0 า วปE ล ะกว@ า 5,000 ด0 า ม ในขณะเดี ย วกั น มี ผู0 สู ง อายุ อ ยู@
1,600 คน มีมะพร0าวหลายหมื่นต0น โอกาสและศักยภาพถูกจัดการ
ให0ผู0สูงอายุมีงานทํา เกิดกลุ@มได0พบปะสังสรรคกัน มีรายได0 และเงินที่
เคยไหลออกข0างนอกกลั บมาหมุนเวีย นภายใน ไม0กวาดที่ขายนอก
พื้นที่ยังทําให0ทุนในพื้นที่เติบโตอีกด0วย

สงว

โครงงานแนวนี้จะฝFกนักเรียนใหรูจักการวิเคราะห;ขอมูลจํานวนมาก
หลากหลายมิติ เพื่อจัดการใหโอกาสและศักยภาพในพื้นที่ไดทํางาน
รวมกัน นักเรียนไดฝFกคิดเชิงยุทธศาสตร;ดวย
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4. หลักการ Optimization, compromise and compensation
นักเรียนที่ทําโครงงานมิติเศรษฐศาสตรต0องได0ความเข0าใจกว0างถึงหลัก
“ยังใหเกิดประโยชน;สูงสุด (optimization)” การเกิดประโยชน;สูงสุด
นี้ ห มายถึ ง ประโยชน; โ ดยรวมทั้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และ
สิ่งแวดลอม ซึ่งจะทําใหนักเรียนไมมีความคิดเอียงไปขางใดขางหนึ่ง
ใชการมองภาพรวมมาประเมิน และรูจักการยอมเสียบางอยางเพื่อให
ไดบางอยาง (การ compromise) และการชดเชยเพื่อทดแทนการ
สู ญ เสี ย (compensation) โครงงานแบบนี้ อ าจจะยั ง ยากเกิ น ไป
เพราะนักเรียนต0องรู0จักการให0คุณค@าเชิงเปรียบเทียบระหว@างของที่
ต@างกัน แตเสนห;ของงานแบบนี้คือ ความหมายของขอมูลจํานวนมาก
สามารถถกเถียงได ครูตองใชการถกเถียงใหเป5นการเรียนรูไดความคิด
เชิงวิพากษ;
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ตัวอย@างเช@นการปลูกผักอินทรียย@อมได0ผลผลิตต่ํากว@าการใช0สารเคมี
แต@อาจได0ประโยชนสูงกว@า หากเอาสุขภาพ สิ่งแวดล0อม มาร@วมคิด
ด0วย นักเรียนที่ทําโครงงานแบบนี้จะสามารถพัฒนาความคิดใหเป5น
ระบบ ที่เขาใจวาสรรพสิ่งเกี่ยวพันถึงกัน หากจะให0เป#นวิทยาศาสตร
เข0มข0นก็ทําได0 เช@นการจําลองสถานการณ (situation simulation)
ของการใช0ที่ดินในการปลูกพืชระยะสั้น (เช@น ผัก) ที่สถานการณราคา
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักเรียนจะเข0าใจระบบที่เป#นพลวัต
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ษา

โครงการเพาะพันธุปญญา

ื่อกา
รศึก

สรุป

สงว

นลิข
สิทธ

ิ์อนุญ

าตเผ

ยแพ

ร่เพ

การทําโครงงานฐานวิจัยในโครงการเพาะพันธุป!ญญาต0องนํานักเรียน
ออกไปเห็นของจริงนอกห0องเรียน รู0จักการประยุกตสาระวิชากับความเป#นจริง
มี ค วามคิ ด ในวั ฒ นธรรมวิ ท ยาศาสตรที่ “ผลเกิ
ผลเกิ ด จากเหตุ ” การเข0 า ใจ
ความสัมพันธเชิงเหตุผลจนเข0าใจการอยู@ร@วมกันของสรรพสิ่งจะทําให0นักเรียน
สนุกกับการเรียนรู0แบบค0นคว0าเพื่อสร0างความรู0เอง
มิติเศรษฐกิจคือความเป#นจริงที่สุดของบริบทการดํารงชีวิตจากการ
ทํางาน หนังสือเล@มเล็กเล@มนี้ได0ให0ความรู0เศรษฐศาสตร การทําอาชีพบนฐาน
ทรัพยากร และการอยู@ร@วมกันเป#นสังคมที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อให0ครู
และนั ก เรี ย นในโครงการเพาะพั น ธุ ป! ญ ญาได0 แ นวคิ ด และหลั ก การเพื่ อ ทํ า
โครงงานฐานวิจัยให0ได0ทักษะแห@งศตวรรษที่ 21 ต@อไป
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