
 



 

 
 
 

 
 

   หนังสืออานเพ่ิมเติม  จัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี (สาระเพ่ิมเติม หลักสูตรทองถิ่น)  สืบสานวัฒนธรรมเสือ่กก  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  มีจํานวนทั้งสิ้น  
8  เลม  คือ 

เลมที ่ 1  รักถิ่นเกิด 
เลมที่  2  รอบรูรักษา 
เลมที่  3  ลวดลายสวยบนผืนเสื่อ 
เลมที่  4  สรางสรรคเสื่อกกแบบพอเพียง 
เลมที่  5  แปรรูปสวยดวยมือเรา 
เลมที่  6  พัฒนาสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
เลมที่  7  ตอยอดธุรกิจเสื่อกก 
เลมที่  8  สายสัมพันธมวลชน 

   หนงัสืออานเพ่ิมเติม  ขาพเจาไดศึกษาแนวทางจากเอกสารวิชาการท่ีหลากหลาย  ไดปรึกษา 
ผูรู  ผูเชี่ยวชาญหลายทาน  อีกทั้งดําเนินการจัดทําใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
2551  เปาหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

   ถาอานิสงคกุศลผลบุญอันใดที่ไดจากการศึกษาคนควาจากหนังสือเลมนี้ขาพเจาขอมอบแดบิดา-
มารดา ครูอาจารย ทั้งหลายท่ีใหความรูและประสบการณตางๆ แกขาพเจา และขอขอบคุณทุกทานที่มีสวน
เก่ียวของทีท่ําใหหนังสือเลมนี้สําเร็จดวยด ี

   หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสืออานเพ่ิมเติม เรื่องเรียนรูสืบสานวัฒนธรรมเสื่อกก  เลมนี้คงเปน
ประโยชนตอผูเรียนและผูสนใจดวยด ี

 
                                                                                     ปนอนงค  พะนิจรัมย 

 

 

 

คํานํา 



 

 

ประกาศของสถานศกึษา 

           หนังสืออานเพ่ิมเติม  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี (สาระเพ่ิมเติม  
หลกัสูตรทองถิ่น)  สืบสานวัฒนธรรมเสื่อกก  เรื่อง  เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง เลมที ่3 ชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่4  เปนนวัตกรรมท่ี  นางปนอนงค  พะนิจรัมย ตําแหนง  ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียน
หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20  ไดจัดทําขึ้นเพื่อใช
ประกอบการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา  พุทธศักราช  2551  ซึ่งสถานศึกษาไดอนุญาตให
ใชประกอบการเรียนรูในระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่  4  ได 

 
 
                                                      ลงชื่อ.......................................................... 
                                                            (นางธิดาวรรณ  นาคเสน) 
                                              ผูอํานวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สารบัญ 



 

             เรื่อง                   หนา 
 
           คําชี้แจง          1  
           ผลการเรียนรู / จุดประสงคการเรียนรู                2 
           แบบทดสอบกอนเรียน         3 
           ความหมายเสื่อกก                  5 
           ประวัติความเปนมาเสื่อกก                 5 
           คุณคาเสื่อกกในแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน      6 
           ความหมายภูมิปญญาทองถิ่น        7     
           ความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน                                                       7      
           ลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่น                                                           8  
           ประเภทและตัวอยางภูมิปญญาทองถ่ิน                                                 8 
     แบบทดสอบหลังเรียน       16 
     บรรณานุกรม                                                                                    17 

 

 

 

 

 

 
 

คําชี้แจง 
 



หนังสืออานเพ่ิมเติม  เรื่อง เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง เลมที่ 3  ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4  มีเนื้อหา
สาระเก่ียวกับหลักปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาผลิตภัณฑเสื่อกกตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือใหผูเรียนไดใชศึกษาคนควา   

 
คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 

หนังสืออานเพ่ิมเติมเลมนี ้ เนนการเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือใหการเรียนรูบรรลุผลอยางเต็มท่ี นักเรียน

ควรปฏิบัติดังนี ้

1.  ศึกษาผลการเรียนรูที่และจุดประสงคการเรียนรู 
2.  ทําแบบทดสอบกอนเรียน ใชเวลา 10 นาที    
3.  หากมีการปฏิบัติ  ตองจัดเตรียมอุปกรณใหครบ เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
4.  ศึกษาและปฏิบัติตามข้ันตอนในเอกสารประกอบการเรียนทีละขั้นตอน  หากพบปญหาควร
ปรึกษาครูผูสอนทันที 
5.  การศกึษานี้ จะประสบผลสําเร็จ นักเรียนตองมีความรับผิดชอบ และมีระเบียบในการทํางาน  
6.  หลังการปฏิบัติกิจกรรม  ตองเก็บวัสดุอุปกรณ  ทําความสะอาดใหเรียบรอย เพื่อสราง
ลักษณะนิสัยความมีวินัย 
7.  เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนครบถวนแลว ใหทําแบบทดสอบหลังเรียน ใชเวลา 10 นาที    

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู/จุดประประสงคการเรียนรู   
เรื่อง  เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 



  นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติและพัฒนาผลิตภัณฑตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

จุดประประสงคการเรียนรู   

1.  นักเรียนสามารถอธิบาย  หลักการเศรษฐกิจพอเพียงได 
2.  นักเรียนบอกวิธีการนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผลิตภัณฑเสื่อกกได 
3.  นักเรียนสรุปการพัฒนาผลิตภัณฑเสื่อกกตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท  (×)  ทับอักษร  ก  ข  ค  หรือ  ง  หนาคําตอบ 
ที่ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 
 1.  นายดําใชเหตุผลไดอยางเหมาะสมที่สุดในขอใด 
   ก.  นายดําเห็นมดไตข้ึนบานแสดงวาฝนจะตก 
   ข.  นายดําทําไรนาสวนผสมเพราะสามารถพ่ึงพาตนเองได 

แบบทดสอบกอนเรียน 
 



   ค.  นายดําซื้อโทรศพัทมือถือเพราะทันสมัย 
   ง.  นายดําซื้อรถยนตเพราะเปนรุนยอดนิยม 
2  ผลิตภัณฑเสื่อกกสัมพันธกับเศรษฐกิจพอเพียง อยางไร 
   ก.  มีความสวยงาม 
   ข.  ลดคาใชจายตนทุน การผลิต 
   ค.  ลดตนทุน เพ่ิมคุณคา 
   ง.  ลดภาวะโลกรอน 
3.  หลักการของเศรษฐกิจแบบพอเพียงในขอใดไมถูกตอง 
   ก.  เปนผูมีเหตุผล  
   ข.  เปนผูรูจักประมาณตน 
   ค.  ดําเนินชีวิตแบบใกลชิดธรรมชาติ 
   ง.  เปนผูมีสุขภาพดี 
4.  เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายตรงกับขอใด 
   ก.  การดําเนินชีวิตตามความพอใจ 
   ข.  การดําเนินชีวิตโดยรูจักประมาณตน 
   ค.  การดําเนินชีวิตโดยรูถึงความจําเปน 
   ง.  การดําเนินชีวิตโดยรูถึงความตองการ 
5.  คําวา พอประมาณ หมายความวาอยางไร  
   ก.  ปลูกกิน ปลูกขาย 
   ข.  ออมไวใชยามจําเปน 
   ค.  รูประโยชน รูความจําเปน 
   ง.   เห็นคุณ เห็นโทษ 

 
 

6.  คําวา พอใช  มีลักษณะอยางไร 
   ก.  มีใชเมื่อจําเปนทั้งในปจจุบันและอนาคต 
   ข.  มีใชอยางมากมาย 
   ค.  มีใชเหมาะสมกับตําแหนง 
   ง.  มีใชเหมาะสมกับฐานะ 
7.  รากฐานของเศรษฐกิจแบบพอเพียง คือ คําตอบในตวัเลือกใด 
   ก.  โลกาภิวัตน 
   ข.  วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 
   ค.  ทันยุค ทันสมัย ทันเหตุการณ 
   ง.  ประหยัด ประโยชน ประณีต 
8.  ขอใดมีความหมายตรงกับ การประหยัด อดออม  
   ก.  เก็บเงินทอนทุกบาทลงหมูออมสิน 
   ข.  เก็บไดมากพอเอาซื้อกินจนอ่ิมหนํา 
   ค.  เก็บแมอดเจียนตายก็จะทํา 



   ง.  เก็บสะสมใชจุนค้ํายามจําเปน 
9.  ขอใด มีความหมายตรงกับคําวา พอกิน ที่สุด 
   ก.  กินใหอิ่มหมีพีมัน 
   ข.  กินตามทรัพยที่หาได 
   ค.  กินใหอิ่ม ไมขัดสนในวันหนา 
   ง.  กินหมดที่หาไววันหนาหาใหม 
10.  นักเรียนคนใดท่ีปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   ก. เด็กชายแดงเก็บเงินเปนกอนไว แลวใชบริการสินเชื่อ 
   ข.  นองพ้ันซควบคุมการเก็บ ออม ใหได 5 บาททุกวัน 
   ค.  นางสาวอารยากินและใชของที่มีประโยชนเทานั้น 
   ง.  เด็กหญิงสมโอใชจายประหยัดสุด ประโยชนสูง และใชเทาที่จําเปนเทานั้น 
 
 
 
 
 
 

 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

เรื่อง  เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

ขอท่ี เฉลย ขอท่ี เฉลย 

1 ข 6 ก 

2 ค 7 ข 

3 ง 8 ง 

4 ข 9 ค 

5 ค 10 ง 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

เรื่อง เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

(กรมวิชาการ.  วารสารวิชาการ,   2542:  38.) 

 

 



“... คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขาจะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทย ไมมีสิ่งใหม

แตเราอยู อยางพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกนิ มีความสงบ 

ชวยกันรักษาสวนรวม ใหอยูที่พอสมควร ขอยํ้าพอควร พออยู พอกิน มีความสงบ  ไมใหคนอื่นมาแยง

คุณสมบัตินี้ไปจากเราได ...” 

(พระราชกระแสรับสั่ง เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง พระราชทานแกผูเขาเฝาถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา พุทธศักราช 2517)“ การจะเปนเสือนั้นมันไมสําคัญ  สําคัญอยูท่ีเราพออยูพอกิน และมี

เศรษฐกจิการเปนอยู แบบพอมีพอกิน  แบบพอมีพอกิน หมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับ

ตัวเอง” 

(พระราชดํารัส “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเม่ือ

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540) 

 

 

หลักปรัชญาหรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือการ

พัฒนาบนพ้ืนฐานทางสายกลางและความไม

ประมาทโดยคํานึงถึงความพอประมาณความมี

เหตุผลการสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวใชความรู

ความรอบคอบและคุณธรรมเพื่อการวางแผน  

การตัดสินใจและการกระทํา ซึ่งปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาดังนี้คือ 

1. กรอบแนวคิดเปนปรัชญาที่ชี้แนะแนว

ทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ

เปน  โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของ

สังคมไทยสามารถนํามาประยุกตใชได

ตลอดเวลาและเปนการมองโลกในเชิงระบบที่มี

การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลามุงเนนการรอด

พนจากภัยและวิกฤตเพ่ือความมั่นคงและความ

ยั่งยืนของการพัฒนา 

  2. คุณลักษณะความพอเพียง

(กรมวิชาการ.  วารสารวิชาการ,  : 14.) 



เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติไดทุกระดับโดยเนนการปฏิบัติทางสายกลางและการ

พัฒนาอยางเปนข้ันตอน 

  3.  คานิยมความพอเพียง  ประกอบดวยคุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการกับ 2 เงื่อนไขหรือที่

เรียกวา 3 หวง 2 เงื่อนดังนี้ 

 คณุลักษณะ 3 ประการหรือ 3 หวงคือ 

   1. พอประมาณคือความพอเหมาะกับตนเองสิ่งแวดลอมและสังคมตนเองไมมากเกินไป  นอย

เกินไปไมโลภไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนและมีความสมดุลระหวางรายจายกับรายรับ 

   2. มีเหตุมีผลคือการตดัสินใจความพอเพียงอย่างมีเหตมีุผลจากปัจจยัทีเกียวข้องจาก

ผลกระทบทีเกิดขึนด้วยความไม่ประมาทมีสติมีความจําเป็นไมเ่กินฐานะประหยดัคุ้มคา่ 

   3. มีภูมิคุมกันคือการเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงดานตางๆการพิจารณา   ความเปนไป

ไดของสถานการณมีความพรอมในการรับความเสี่ยงโดยวางแผนการออมเงินการแบงปนผูอ่ืนและการเรียนรู

พัฒนาตนอยางตอเนื่อง 

  คุณลักษณะ 2 เงื่อนไขคือการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆใหอยูในระดับพอเพียงนั้น

ตองอาศัยทั้งความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐานดังนี้ 

   1  เงื่อนไขความรูประกอบดวยความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตางๆที่เก่ียวของ   รอบดานความ
รอบคอบที่จะนําความรูนั้นมาพิจารณาให
เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและ
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
   2  เงื่อนไขคุณธรรมที่จะตอง
เสริมสรางประกอบดวยมีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความ
อดทนมีความเพียรใชสติปญญาในการดําเนิน
ชีวิต 
ฉะนั้น หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือกรอบ
แนวคิดท่ีแสดงถึงความเปนปรัชญาที่ชี้แนะแนว
ทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ
เปน  โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
สังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชได
ตลอดเวลาและมีคุณลักษณะความพอเพียงที่
สําคัญ 3 ประการ 2 เงื่อนไขหรือเรียกวา 3 หวง 
2 เงื่อนไดแกพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุมกัน
และเงื่อนไขความรูและคุณธรรม 



4.  แนวทางปฏิบัติและผลท่ีคาดวาจะไดรับ  จากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชผลที่คาดวา

จะไดรับ  คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  พรอมรับการเปลี่ยนแปลงทุกดานทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลย ี

 

 

 

สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวคิดหลัก  เปนปรัชญาที่ชี้แนวทางดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแต

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  การพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง  

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ  เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน 

 เปาหมาย  มุงใหเกิดความสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ

กวางขวาง  ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางด ี

 หลักการ  ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว

พอสมควร  ตอการมีผลกระทบใดๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน 

 เงื่อนไขพื้นฐาน  (ความรูคูคุณธรรม)  ตองใชความรอบรู  ความรอบคอบ  และความระมัดระวัง

อยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ  มาใชในการวางแผน และดําเนินการทุกขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําสู่  

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิงแวดล้อม/วัฒนธรรม         

สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลียนแปลง/มันคง/

, :29.) 



 

ความหมายของการออกแบบ 

 

 

 

 

(ถวัลย  มาศจรัส.  MODEL การจัดการเรียนรูตามปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง.2550:  41) 

           

 

การออกแบบ หมายถึง การรูจักคิดสรางสรรคแบบข้ึนมาใหม หรือดัดแปลง แกปญหา  เพ่ือนําไปใชให

เกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได 

 

ความสําคัญและประโยชนของงานออกแบบ 

 การออกแบบมีความสําคัญตอมนุษย ในดานผลผลิตที่มนุษยไดประดิษฐ สรางขึ้นและมุงนํามาใช

ประโยชนใชสอยใหคุมคามากท่ีสุด  การออกแบบจะชวยใหผลผลิต  มีความสวยงาม แปลกใหม กะทัดรัด นา

ใช ทนทาน ตรงตามความตองการและนําไปใชไดอยางเหมาะสม 

 

การออกแบบที่ดีตองคํานึงถึงหลกัเกณฑที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1. การนําไปใชประโยชน  ผูออกแบบตองคิดวา จะนําไปใชสอยอะไร  และเมื่อผลิตแลว 
สามารถใชประโยชนไดเหมาะสมหรือไม 

2. วัตถุดิบหรือวัสดุที่นํามาใชประดิษฐ  ผูออกแบบตองคํานึงถึงคุณสมบัติของวัสดุที่มี 
ความแตกตางกัน  ตองเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับชิ้นงาน เชน วัสดุมีความคงทน แข็งแรง น้ําหนักเบาหรือไม 
เปนตน 

3. ความนิยมและความงาม  ผูออกแบบตองชวยใหผลผลิต มีคุณคาทางศิลปหัตถกรรม 
และวัฒนธรรม ความงาม รูปทรง สีสัน ลวดลายที่หลากหลายและเปนที่นิยมของผูบริโภค  

4. ตนทุนการผลิตและการกําหนดราคาจําหนาย  ผูออกแบบควรเนนการใชวัสดุธรรมชาติ 
ในทองถิ่นซึ่งหางาย และตนทุนการผลิตต่ํา การกําหนดราคาจึงจะเหมาะสมกับประโยชนใชสอย 

 

ประโยชนของการออกแบบ 

1. การออกแบบชวยถายทอดความคิด สรางสรรคเปนผลงานที่เปนรูปธรรม 
2. การออกแบบชวยใหเกิดความนาสนใจ เราใจ และความรูสึกคลอยตาม 

เงอืนไขคุณธรรม 

ซือสัตย์  สุจริต  ขยัน  อดทน  มีสตปัิญญา  

เงอืนไขความรู้  

รอบรู้   รอบคอบ  ระมัดระวัง 



3. การออกแบบชวยใหเกิดความเหมาะสมระหวางรูปแบบและประโยชนใชสอย 
4. การออกแบบชวยใหเกิดการคิดคน ทดลอง แบบแผนและวิธีการใหม ๆ 

 

 

หลักการออกแบบเบื้องตน 

 

การออกแบบมี 3 วิธ ี คอื 

1. การออกแบบรางหยาบ  คือ  การใชดินสอดําสรางเคาโครงตามแนวความคิดลงในกระดาษอยางงาย
และรวดเร็ว แสดงการเขียนดวยเสนและเงารวมกันได  

2. การออกแบบราง เปนการออกแบบรับชวงตอจากการออกแบบรางหยาบ มักจะทําใหไดขนาด มาตรา
สวน  สามารถเขียนยอ  ขยายได  การออกแบบรางสามารถรางรูปหลายรูปในแผนเดียวกัน เชน ภาพ
แปลน ภาพทัศนียภาพภาพตัด ฯลฯ 

3. การออกแบบชนิดเขารูป  เปนการออกแบบชั้นสูง  เปนงานรับชวงจากสองแบบที่กลาวมาขางตน  
นํามาปรับปรุงแกไขในแบบท่ีเห็นชอบและพอใจ  ทําใหเกิดความประณีต  ใชมาตราสวนที่ถูกตอง ให
เงา ระบายสีน้ํา สะอาด ชัดเจน เขาใจงาย     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การพัฒนาผลิตภัณฑเสื่อกกสูงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

องคประกอบของการออกแบบ 

 

องคประกอบของการออกแบบประกอบดวยเสนแตละชนิด  ซึ่งใหความรูสึกที่แตกตางกันออกไป 

สามารถอธิบายได ดังนี้ 

 

             เสนตั้ง เสนดิ่ง ใหความรูสึกสงบ มั่นคง ไมเคลื่อนไหว           
             ไมยืดหยุน เที่ยงตรง แนนอน สูง สงา เปนระเบียบ สมดุล อยูนิ่ง 

  เสนนอน ใหความรูสึกสงบ ราบเรียบ พักผอน โลงสบาย นิ่ง   

   กวางขวาง 

  เสนเฉียง ใหความรูสึกไมมั่นคง โอนเอน เคลื่อนไหว  

  เสนโคง ใหความรูสึกออนหวาน ราเริง นุมนวล หรูหรา 

 

  เสนขด กนหอย ใหความรูสึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย (หมุนวน

ออก)   

  ขมวดเกลียวปญหา (หมุนวนเขา) เติบโต  

 

เสนหยัก ซกิแซก ใหความรูสึกไมเปนมิตร  

เคลื่อนไหวรุนแรง อันตราย 

 

เสนประ ใหความรูสึกเคลื่อนไหว จาง  

                                   พรามัว ไมมั่นคง ไมแนนอน 

 



 

  การเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑจากเสื่อกก  

คือ ศึกษาเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในมิติภูมิปญญาของทองถ่ิน  ทรัพยากร และชุมชน มุงเนน

ใหเกิด ความพอประมาณ ของครอบครัวในการดํารงชีวิตกอใหเกิดความรวมมือรวมใจกันของชุมชนเพื่อ

ชวยกันดูแลรักษาบํารุงแหลงวัตถุดิบ สงเสริมการปลูกแบงปนวัตถุดิบในทองถ่ินอยางประหยัดเพื่อเกิด

ประโยชนในการอนุรักษบํารุงดิน และประโยชนสวนรวมอยางสูงสุด รวมมือพึ่งพิงอิงกันสรางศกัยภาพในการ

ผลิตและจําหนายตามกําลังของตนไมเกินไปและไมนอยเกินไป ความมีเหตุผล โดยชุมชนจะตองเกิดความ

เขมแข็งมีแนวคิดรวมกันเพื่อใหไดผลิตภัณฑท่ีคุมคาโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผล

ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นอยางรอบครอบระมัดระวัง มีภูมิคุมกัน ชุมชนไดเกิดการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู รอบรูใฝรูรอบครอบ เขาใจถึงเทคนิค วิธีการขั้นตอน ในการคิดมีทักษะ การผลิต 

ผลิตภัณฑตามหลักภูมิปญญาของทองถิ่น รูทันตามความตองการของสังคมเปนภูมิคุมกันพรอมรองรับตอการ

เปลี่ยนแปลงโดยมีเงื่อนไขพื้นฐานคือจะตองอาศัยความรอบรูท่ีเกิดจากภูมิปญญาและองคความรูใหม ความ

รอบครอบ และความระมัดระวังในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุขั้นตอน และ

การมีคุณธรรมเปนพ้ืนฐานจิตใจ และการดําเนินชีวิต พัฒนาคุณภาพ เสริมสรางศีลธรรมทางจิตใจของคนใน

ชาติในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต การไมเบียดเบียน ทั้งตอบุคคลและ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม มีความอดทนมีความเพียร และมีสติปญญาและความรอบคอบ ในการ

ประกอบอาชีพและดําเนินชีวติประจําวันดังภาพ 

  จากภาพสามารถอธิบายแนวทางการดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ

พัฒนาผลิตภัณฑเสื่อกกสูงานอาชีพดังนี้ 

 ๑. ดานทรัพยากร จะตองอยูพื้นฐานของ ความพอประมาณ มีหลักคํานึงวาการใหทรัพยากรท่ีมีอยู

เปนทุนเดิมของตนเองหรือภายในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด กอนที่จะแสวงหาทรัพยากรแหลงทุน วัตถุดิบ

หรือสิ่งของ บริการตางๆจากภายนองจึงจะเปนการใชทรัพยากรอยางพอเหมาะพอควรกับสภาวะทางเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอมรวมทั้งวัฒนธรรมในแตละทองถิ่นภูมิสังคม เปนการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาจากภายในโดย

สรางความเมแขงใหกับทองถ่ิน ชุมชนกอนแลวจึงคอยขยาย เชื่อมโยงกับภายนอกอยางเปนขั้นตอน ตามความ

จําเปน สวนการใชทรัพยากรนั้นก็ตองคาํนึงถึงความจําเปนตามสถานะของตนเอง สถานการณแวดลอมตางๆ

วาเหมาะสมหรือไมโดยรักษาระดับของความพอประมาณ ไมมากเกินศักยภาพ และก็ตองไมนอยเกินไปจนขาด

แคลน หรือไมพอเพียงที่จะดําเนินการใหเกิดประโยชนได มีการรวมมือรวมใจชวยกันดูแลรักษาบํารุงแหลง

วัตถุดิบ รณรงคสงเสริมการปลูกตนกกใหเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเกิดประโยชนหลักตอสวนรวมอยางสูงสุดในการ

อนุรักษบํารุงดินและสิ่งแวดลอม มีการแบงปนวตัถุดิบในทองถ่ินอยางประหยัดในการนําใบมาใชทําผลิตภัณฑ

จากตนกก มีการรวมมือพึ่งพิงอิงกันสรางศักยภาพในการผลิตและจําหนายตามกําลังของตนไมมากเกินไป

หรือไมนอยเกินไปรูคุณคา ดูแลรักษา พัฒนาตอยอด ใหเพ่ิมพูนและดียิ่งๆขึ้นซึ่งจะตัดสินใจวาอยูในระดับ



พอประมาณนีต้องอาศัยความรอบรูความรอบคอบในการวางแผนและการตัดสินใจและตองอยูพ้ืนฐานของ

คุณธรรมดวย 

 ๒.  ดานภูมิปญญาทองถิ่น 

     จะตองอยูพื้นฐานของ  ความมีเหตุผล  โดยจะตองเกิดความเขมแข็งมีแนวคิดรวมกัน  สามัคคี  

มีเหตุผลเปนหลักยึดโยง  การตัดสินใจกอนสรางผลิตภณัฑนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผลเพ่ือใหไดผลิตภัณฑ

อยางคุมคาบนพ้ืนฐานของความถูกตอง  ความเปนจริงตามหลักวิชาการ  หลักกฎหมาย  มาตรฐานของ

ผลิตภัณฑ  หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม  สะทอนภูมิปญญาของทองถิ่น คานิยมที่ดีงามโดยพิจารณา

จากเหตุปจจัยที่เก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาว ทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืนอยางรอครอบ การคิดพิจารณาแยกแยะใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของเหตุปจจัยตางๆ 

อยางตอเนื่อง อยางเปนระบบจะชวยใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและควรแสวงหาความรูที่ถูกตอง

อยางสม่ําเสมอใหทันยุคทันสมัยองสังคม มีความรอบคอบในการคิด พิจารณา ตัดสินใจ โดยใชสติปญญาดวย

ความตั้งมั่นของจิตที่มีคุณภาพในทางที่ถูกที่ควร 

 ๓. ดานทรัพยากรกับภูมิปญญาทองถิ่น 

                  ความพรอมจะเปนการสราง ภูมิคุมกัน ในตัวท่ีดีชุมชนตองมีความตรียมพรอมในดานทรัพยากร 

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตและตื่นตัวเตรียมพรอม ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีความรู รอรูใฝรู 

รอบคอบ เขาใจถึงเทคนิค วิธีการขั้นตอน ในการคิด มีทักษะ การผลิตภัณฑตามหลักภูมิปญญาของทองถ่ิน 

รูทันตามความตองการของสังคม ใหพรอมรับตอผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ไมวาจะเปน

ดานวัตถุ สังคมสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม เพ่ือใหสามารถปรับตัวและรับมือไดทันทวงที เตรียมความพรอมใน

ดานวิธีการทํางานในรูปแบบตางๆจะไดสามารถดําเนินภารกิจตอไปได โดยไมขลุกขลัก ตองหยุดชะงัดกลางคัน

และนํามาซึ่งความตอเนื่องของการพัฒนาในระยะยาว โดยมีเงื่อนไขพ้ืนฐานคือจะตองอาศยัความรอบรูที่เกิด

จากภูมิปญญาและองคความรูใหม ความรอบรู และความระมัดระวังในการนําวิชาการตางๆมาใชในการ

วางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอนการมีคุณธรรมเปนพ้ืนฐานจิตใจ  และการดําเนินชีวิต พัฒนาคุณภาพ

คนเสริมสรางศลีธรรมทางจิตใจองคนในชุมชนในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรมความซิอสัตยสุจริต การไม

เบียดเบียน ทั้งตอบุคคลและทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอม มีความอดทน มีความเพียร และมีสติปญญาใน

การประกอบอาชีพและดําเนินชีวิตประจําวนั 

 ๔. ดานความพอประมาณ 

     มีหลักคํานึงวาการใชทรัพยากรวามีอยูเปนทุนเดิมของตนเองหรือภายในทองถ่ินใหเกิดประโยชน

สูงสุดกอนที่จะแสวงหาทรัพยากรแหลงทุน วัตถุดิบหรือสิ่งของ บริการตางๆจากภายนอกจึงจะเปนการใช

ทรัพยากรอยางเหมาะพอควรกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สงัคมสิ่งแวดลอม รวมทั้งวัฒนธรรมในแตระทองถิ่น ภูมิ

สังคม เปนการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาจากภายในโดยสรางความเขมแข็งกอนแลวจึงคอยขยาย  เชื่อมโยงกับ



ภายนอกอยางเปนข้ันตอนตามความจําเปน  สวนการใชทรัพยากรนั้นก็ตองคํานึงถึงความจําเปน  ตามสถานะ

ของตนเอง  สถานการณแวดลอมตาง ๆ วาเหมาะสมหรือไมโดยรักษาระดับของความพอประมาณ  ไมมากเกิน

ศักยภาพ  และก็ตองไมนอยเกินไปจนขาดแคลน  หรือไมเพียงพอที่จะดําเนินการใหเกิดประโยชนไดตองมีการ

รวมมือรวมใจชวยกันดูแลรักษาบํารุงแหลงวัตถุดิบรณรงคสงเสริมรวมมือพ่ึงพิงอิงกันสรางศกัยภาพในการผลิต

และจําหนายตามกําลังของตนไมมากเกินไปและไมนอยเกินไป  รูคุณคา  ดูแลรักษา  พัฒนาตอยอด  ให

เพ่ิมพูนและดียิ่งๆ  ขึ้นซึ่งการจะตัดสินใจวาอยูในระดับพอประมาณนี้ตองอาศัยความรอบรู  ความรอบคอบใน

การวางแผนและการตัดสินใจ  และตองอยูบนพื้นฐานของคุณธรรมดวย 

 ๕.  ดานความมีเหตุผล 

     โดยจะตองเกิดความเขมแข็งมีแนวคิดรวมกัน  สามัคคี  มีเหตุผลเปนหลักยึดโยง  การตัดสินใจ

กอนสรางผลิตภัณฑจากเสื่อกกนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผลเพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่คุมคาบนพื้นฐานของความ

ถูกตองความเปนจริงตามหลักวิชาการหลักกฎหมาย  มาตรฐานของผลิตภัณฑ  หลักศีลธรรม  จริยธรรมและ

วัฒนธรรม  สะทอนภูมิปญญาของทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน  สรางคุณคานิยมที่ดีงาม  โดยพิจารณาจากเหตุ

ปจจัยที่เก่ียวของ  ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆ  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทั้ง

ตอตนเองตอผูอ่ืนอยางรอบคอบ 

 ๖.  ดานภูมิคุมกัน 

      มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  มีความรู  รอบรูใฝรู  รอบคอบ  เขาใจถึงเทคนิค  

วิธีการขั้นตอนในการคิดมีทักษะการผลิตและรูทันตามความตองการของสังคม  ใหพรอมรับตอผลกระทบและ

การเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมเพ่ือใหสามารถปรับตัว

และรับมือไดทันทวงทีเตรียมวิธีการทํางานในรูปแบบตางๆ  จะไดสามารถดําเนินภารกิจตอไปได  โดยไม

ขลุกขลัก  ตองหยุดชะงักกลางคนัและนํามาซึ่งความตอเนื่องของการพัฒนาในระยะยาว 
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