
 

 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 
รหสัวชิา 2000-1501 ช่ือวชิา หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม สอนคร้ังท่ี…… 
ช่ือหน่วย หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ช่ือเร่ือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 4 ชัว่โมง 
1. สาระส าคัญ 
     เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชด ารัส
ช้ีแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด 30 ปี เพื่อน าไปปฏิบติัในการ
ด าเนินชีวติในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ทนัต่อโลกยุคโลกาภิวฒัน์ 
ทรงช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบติัตนในทางท่ีจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
สังคมไทยสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพน้จากภยัและวิกฤต เพิ่มความมัน่คงและความย ัง่ยืนของการพฒันา ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวั
ท่ีดีและตอ้งประกอบไปดว้ยสองเง่ือนไขคือ เง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรม 
2.สมรรถนะประจ าหน่วย 
     แสดงออกถึงการรู้จกัด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 จุดประสงคท์ัว่ไป 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
  3.2.1  บอกความส าคญัและความเป็นมาของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
  3.2.2  บอกความหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
  3.2.3  อธิบายกรอบแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
  3.2.4  จ าแนกระดบัความพอเพียงของเศรษฐกิจพอเพียงกบัทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริได ้
  3.2.5 ใ ช้วสัดุถูกตอ้ง พอเพียง และเหมาะสมกบังาน รู้จกัเก็บออม ใช้ทรัพยสิ์น,ส่ิงของให้เกิด
ประโยชน์ท่ีคุม้ค่า ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จตามก าหนดโดยค านึงถึงความปลอดภยัของงาน
ตนเองและผูอ่ื้น 
 4. สาระการเรียนรู้ 



  4.1. ความส าคญั และความเป็นมาของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.2 ความหมาย 
  4.3 กรอบแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.3.1 หลกัการ 
   4.2.2 ความหมาย 
   4.3.3 กรอบแนวคิด หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.4 เศรษฐกิจพอเพียงกบัทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
  4.5 การนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต ์
   4.5.1 ความพอเพียงระดบับุคคลและครอบครัว 
   4.5.2 ความพอเพียงระดบัชุมชนและองคก์ร 
   4.5.3 ความพอเพียงระดบัประเทศ 
 5. กจิกรรมการเรียนรู้ (สอนคร้ังท่ี  1) 
  5.1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 

    ครูอ่านพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯท่ีพระราชทาน
แก่บณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2517 ให้ผูเ้รียนฟังและร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็น 

  5.2 ขั้นสอน 
   5.2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ 
   5.2.2 ครูแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกนั 
   5.2.3 ครูแจกใบความรู้ และให้ผูเ้รียนศึกษาใบความรู้ เร่ืองหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาดงัน้ี 
     กลุ่มท่ี 1 เร่ืองความส าคญั ความเป็นมา และความหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
     กลุ่มท่ี 2 เร่ืองกรอบแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     กลุ่มท่ี 3 เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงกบัทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 

     กลุ่มท่ี 4 เร่ืองการนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการด าเนินชีวติ 
      5.2.4 เม่ือผูเ้รียนทุกกลุ่มศึกษาเน้ือหาสาระแลว้ ใหส่้งตวัแทนกลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
  
 5.3 ขั้นสรุป 



   ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุป เน้ือหาของแต่ละกลุ่ม 
 5. กจิกรรมการเรียนรู้  (สอนคร้ังท่ี 2 ) 
  5.1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
   ครูและผูเ้รียนร่วมกนัทบทวนเน้ือหาบทเรียน 
  5.2 ขั้นสอน 
   5.2.1 กิจกรรมการสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ 
   5.2.2 ครูใหผู้เ้รียนนัง่เป็นกลุ่มเดิมท่ีแบ่งไวใ้นคาบท่ี 19-20 

             5.2.3 ครูแจกใบกิจกรรมเก่ียวกบักิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของนายมาร์ติน วนิเลอร์ใหผู้เ้รียน
แต่ละกลุ่มศึกษา 

   5.2.4  ใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาจากใบกิจกรรม อภิปราย วเิคราะห์ และสรุปผลตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 
   5.2.5 แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
   5.2.6 ผูเ้รียนในชั้นร่วมอภิปรายและซกัถาม 
  5.3 ขั้นสรุป 
   5.3.1 ครูและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปเน้ือหาเพิ่มเติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
   5.3.2 ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบทา้ยบท 
 6. ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
  6.1 ใบความรู้เร่ือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.2 ใบกิจกรรม เร่ืองครอบครัว วลิเล่ียม “ฝร่ังหวัใจไทยแท”้ 
  6.3 แบบบนัทึกผลงานการท าบญัชีรายรับ – จ่าย 
 7. การวดัและประเมินผล 
  7.1 แบบสังเกตพฤติกรรมตามสาระประจ าหน่วย 
  7.2 แบบสังเกตการท ากิจกรรมกลุ่ม 
  7.3 แบบบนัทึกผลงานกิจกรรมกลุ่ม 
  7.4 แบบทดสอบทา้ยบท 
  7.5 แบบบนัทึกผลงานการท าบญัชีเรียกจ่าย 
  
 
 
8. กจิกรรมเสนอแนะ/งานทีม่อบหมาย 



  8.1 กิจกรรมเสนอแนะ 
   ใหผู้เ้รียนคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
  8.2 งานท่ีมอบหมาย (ใหผู้เ้รียนบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่าย) 
 9. เอกสารอ้างองิ 
  ฐิณีวรรณ วฒิุวภิยัการ. (2556)หน้าทีพ่ลเมืองและศีลธรรม.กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ 
  มณทิชา สุวรรณไตรย.์ (2556)หน้าทีพ่ลเมืองและศีลธรรม.กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ 
  ยิง่เยาวลกัษณ์ กะรัสนนัทน์. (2556)หน้าทีพ่ลเมืองและศีลธรรม.กรุงเทพฯ: พฒันาวชิาการ 
  สุ ดช าดา  ไช ย รัตน์ . (2556)หน้ าที่ พล เมื อ งและ ศีลธรรม . ก รุ ง เทพฯ : แม็ค เอ็ ด



 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

     1. วเิคราะห์หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ 

ค าช้ีแจง ใหผู้เ้รียนอ่านบทความและวเิคราะห์ใบกิจกรรม สรุปลงในตาราง 

 เร่ือง มาร์ติน วลีเลอร์ (Martin Wheeler) ฝร่ังหวัใจไทย “คนไทยมีพระเจา้อยูห่วั มีแผน่ดินทุ่ดม

สมบูรณ์ มีศาสนาพุทธท่ีดีมาก ทั้ง 3 อยา่งน้ีพยายามรักษาเอาไวใ้หไ้ด”้ น่ีเป็นค าพดูของนาย มาร์ติน วลี

เลอร์ ชาวองักฤษ วยั 44 ปี ท่ีวนัน้ีตดัสินใจลงหลกัปักฐานในหมู่บา้นเล็กๆ จงัหวดัขอนแก่น เขาใชชี้วติ

อยูก่บัภรรยาชาวไทย คุณรจนา และลูกๆ ทั้งสามคนคือ ด.ช.อิริค , ด.ญ.แอนน่ี และ ด.ช.ดิเรก วลีเลอร์ 

แน่นอนวา่ มาร์ติน วลีเลอร์ เป็นฝร่ังหนุ่มอีกคนหน่ึงท่ีตกหลุมรักความเป็นไทย หลงเสน่ห์วถีิแบบไทย 

แต่ในความช่ืนชมและช่ืนชอบประเทศของเรานั้น มีอะไรท่ีแปลกแตกต่างและน่าท่ึง ซ่ึงเราอยากใหทุ้ก

คนรับรู้ 

     มาร์ติน วลีเลอร์ ฝร่ังหนุ่มท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยก่อนจะใชเ้งินหมดและจ าใจตอ้งท างาน

เป็นครูสอนภาษาเพื่อแลกเงิน ซ่ึงขดักบัอุดมการณ์และส่ิงท่ีตวัเขาเองไม่ชอบ ช่วงท่ีท างานในกรุงเทพฯ

ราว 11 เดือน เขาไดเ้จอกบัภรรยาและไม่นานเขามีลูกดว้ยกนั ท าใหเ้ขาเร่ิมคิดถึงชีวิตของภรรยาและลูก

ท่ีตอ้งรับผดิชอบจึงตดัสินใจไปใชชี้วติท่ีบา้นเกิดของภรรยา เพราะคิดวา่ชีวิตชนบทน่าจะพออยูพ่อกิน

มากกวา่ในเมือง 

“ผมตกลงกบัแฟนวา่ ผมจะไม่รับจา้งสอนภาษาองักฤษ เขาก็ตกลง แต่ปัญหาคือ ผมท าเกษตรไม่เป็น 

ช่วงแรกก็ล าบาก ตอ้งรับจา้งแบกอิฐแลกค่าจา้งวนัละร้อยยีสิ่บบาท เพราะท่ีองักฤษ ถึงจะแดดร้อนแต่

อากาศเยน็ แต่ขอนแก่นช่วงหนา้ร้อน บางคร้ังผมเป็นลมเลย โอย๊!ฝร่ังมนับา้ ท าไมไม่กลบับา้น คิดผดิ

หรือเปล่า ท าไมตอ้งมาล าบากขนาดน้ี เขาคิดวา่ผมเป็นฆาตกรไปฆ่าคนท่ีองักฤษ แลว้กลบับา้นไม่ได ้

หนีคดีมา ความจริงไม่ใช่ ผมแค่อยากหาค าตอบในชีวิต อยากหาความสุขแบบยัง่ยนืซกัหน่อย” 

     ชาวขอนแก่นในละแวกบา้นหลายคนบอกวา่เขาบา้ เขาถูกกล่าวหาวา่เป็นฝร่ังตกอบั เพราะนิยามของ

คนไทยจ านวนไม่นอ้ยมองวา่ ฝร่ังท่ีแต่งงานกบัสาวไทย คือผูพ้ยงุฐานะและน าความมัง่มีมาสู่ครอบครัว 

 ใบกจิกรรม 1 หน่วยท่ี 4 
รหสัวชิา 2000-1501 ช่ือวชิา หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม สอนคร้ังท่ี…… 
ช่ือหน่วย หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ช่ือเร่ือง  นายมาร์ติน  วลัเลอร์ ฝร่ังหวัใจไทย จ านวน 4 ชัว่โมง 



แต่ส าหรับมาร์ติน วลีเลอร์ บา้นของเขาและคุณรจนา ภรรยา เป็นเพียงบา้นท่ีสร้างจากใบหญา้ท่ีน ามามุง

หลงัคา หรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่ เถียงนา เท่านั้น แต่ถึงอยา่งนั้น เขาก็พร้อมจะบอกใครๆวา่เขารวย ไม่ช่

เพราะฐานะเดิมของครอบครัวในบา้นเกิดเมืองผูดี้ของเขา ท่ีผูเ้ป็นพอ่มีต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการบริษทั

สารเคมี มีลูกนอ้งนบัหม่ืนคน แม่เป็นครูสอนไวโอลิน และตวัเขาเองจบการศึกษาปริญญาตรี เกียรติ

นิยม จากมหาวทิยาลยัลอนดอน หากแต่นิยามความรวยของเขาเป็นดงัน้ี... 

 นิยามความรวยของมาร์ติน 

     วลีเลอร์ บอกวา่ความรวยอยา่งแรกของเขาคือ การมีบา้นเป็นของตวัเอง บา้นของเขาเป็นกระท่อม

นอ้ยๆ แมใ้ครๆจะบอกวา่น่ีไม่ใช่บา้น แต่ส าหรับเขาแลว้ เถียงนาในความหมายของคนอ่ืน ยงัไงก็คือ

บา้นในความหมายของเขา บา้นท่ีไม่ตอ้งเสียเงินเช่าใครอยู ่บา้นท่ีเขาเป็นเจา้ของร้อยเปอร์เซนต ์บา้นท่ี

กนัแดดกนัฝนได ้น่ีแหละ...รวยแลว้ เพราะมีบา้นอยูเ่ป็นของตวัเอง 

     นอกจาก “บา้น” เขาและภรรยายงัมีท่ีดินอีก 6 ไร่ ซ่ึงอาจดูเหมือนนอ้ยมากส าหรับคนไทยเพราะคน

ไทยจ านวนไม่นอ้ยโชคดีมีท่ีดินเป็นสิบๆ ร้อยๆไร่ แต่ส าหรับฝร่ังแลว้ แค่ 6 ไร่ก็เยอะมากมาย เพราะคน

ในองักฤษส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นเมืองถึงจะพอมีฐานะแต่ก็ไม่ใช่คนรวย ไม่มีท่ีดินเป็นของตวัเองคนองักฤษท่ี

รวยจริงๆจะใชชี้วติอยูใ่นชนบท เป็นพวกขนุนาง ขา้ราชการ เพราะมีท่ีดินเยอะ ดงันั้น แค่เรามีท่ีดินก็ถือ

วา่รวยแลว้ เพราะมนัเป็นของเรา การมีบา้นมีท่ีดินอยูเ่ป็นของตวัเอง จึงเป็นหลกัประกนัไดว้า่ ลูกหลาน

ของเราก็จะมีท่ีอยูกิ่นในอนาคตดว้ย 

     “ถา้เรามีท่ีดิน เราก็สามารถท าเกษตรกรได ้แมว้า่ผมจะไม่ค่อยเก่ง แต่ท่ีท าไดง่้ายคือ ปลูกตน้ไม ้

อยา่งเช่น ไมป้ระดู่ ไมส้ะเดา ไมย้าง ปลูกไวใ้หลู้กสร้างบา้น ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ ตน้ไมโ้ตเร็วมาก 

20-30 ปีตดัไดแ้ลว้ เป็นเร่ืองแปลกท่ีคนไทยจะบ่น โอย๊ๆ มนัร้อนๆ ผมกลบัมองวา่เป็นเร่ืองดี แสงแดด

เยอะจะท าการเกษตรไดต้ลอดเวลา 1 ปี ท าไดทุ้กวนั แต่คนไทยจะบ่นวา่ ร้อนๆ ไม่เอาๆ อยากเป็นคนผวิ

ขาวดีกวา่ แต่คนองักฤษเขาถือวา่คนผวิขาวเป็นคนจน เพราะวา่ไม่มีปัญญาจะไปเมืองนอกซ่ึงกลบักนั

เลย” เขาบอกดว้ยวา่ ความแปลกของคนไทยอีกอยา่งหน่ึงคือ เร่ืองคนรวยกบัคนจน เพราะคนไทยท่ีเป็น

คนยากจนส่วนใหญ่ จะมีหน้ีสินมากขณะท่ีประเทศองักฤษ คนรวยเท่านั้นท่ีมีสิทธ์ิจะมีหน้ีมีสิน เพราะ

คนยากจนจะไม่มีใครกลา้ให้กูห้น้ียมืสิน ดว้ยกลวัวา่จะไม่มีทางหาเงินมาใชคื้นใหไ้ด ้น่ีเป็นอีกเร่ืองท่ีท า

ใหเ้ขางงกบัค าวา่ “รวย” และ “จน” วา่มนัคืออะไรกนัแน่ 

     ในการด าเนินชีวิตของฝร่ังหวัใจไทยคนน้ีมีส่ิงส าคญัอยู ่2 เร่ือง คือ... 

1. ตอ้งมีบา้นเป็นของตวัเองใหไ้ด ้จะถือวา่ประสบความส าเร็จในชีวติ 



2. ตอ้งมีงานท าทุกวนั ไม่ไดจ้  ากดัวา่เป็นงานอะไร แต่ขอใหมี้งานทุกวนัชีวิตจะไดไ้ม่สูญเปล่า 

    ทั้งน้ี เขาใหเ้หตุผลวา่ เม่ือมีบา้น มีงาน ลูกของเขาก็จะรวยท่ีสุด โดยเฉพาะงานอิสระและมีประโยชน์

อยา่งเกษตรกรรม เพราะเป็นงานท่ีท าใหท้อ้งไดกิ้นอ่ิมทุกวนั แถมยงัมีเหลือแจกเผื่อแผไ่ปถึงคนอ่ืน เขา

มองวา่คนชนบทท่ีมีท่ีดินอยา่งไรเสียก็ไม่ตกงาน เวน้แต่คนข้ีเกียจ ซ่ึงบางคนมีท่ีดินเยอะแต่ไม่ยอมท า 

มุมมอง จุดอ่อน-จุดแขง็ของคนไทย 

     จุดอ่อนของคนไทย ในความคิดของวลีเลอร์ เขามองวา่คนไทยส่วนมากยงัไม่เขา้ใจเร่ืองระบบทุน

นิยม เพราะเห็นฝร่ังท่ีไหนคิดวา่รวยหมด คิดวา่การพฒันาในระบบทุนนิยมท าใหทุ้กคนมีเงิน อาจเพราะ

ไม่เขา้ใจวา่ประเทศท่ีพฒันาระบบทุนนิยมมานานแลว้ เช่น องักฤษ สหรัฐ ฯลฯ มีปัญหาเยอะมาก แต่คน

ไทยก็คิดวา่เมืองนอกดีกวา่ อนัน้ีเป็นจุดอ่อน คือคนไทยสนใจเมืองนอก ไม่ไดส้นใจประเทศไทย และท่ี

ทุกคนฟังแนวคิดของพวกเขา เพราะเขาเป็นฝร่ัง ถา้เป็นชาวบา้นทัว่ไป คนก็จะไม่สนใจ อนัน้ีเป็น

จุดอ่อน และ ปัญหาใกลต้วัท่ีเขาสัมผสัไดจ้ากคนอีสาน คือเร่ืองของการศึกษา คนอีสานส่วนมากไม่

อยากใหลู้กเมียเป็นคนอีสาน ไม่อยากใหลู้กเป็นคนบา้นนอก ไม่อยากใหลู้กพดูภาษาอีสาน ชาวบา้น

ส่วนมากคิดอยากใหลู้กไดดี้ในชีวติ คิดวา่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดในชีวิตลูกคือ 

1. ไม่ไดพ้ดูอีสาน พดูแต่ภาษากลาง 

2. พดูภาษาองักฤษดว้ย 

3. เล่นคอมพิวเตอร์ได ้

 4. ไปอยูใ่นเมือง 

5. ไปรับจา้งเขา 

6. ไปสร้างหน้ีสิน ไปซ้ือบา้นหลงัเล็กๆ ราคา 2-3ลา้นบาท 

ท่ีกล่าวมาน้ีคือ คนอีสานมนัคิดวา่ลูกของเขาไดดี้ ซ่ึงในมุมมองของวลีเลอร์ เขากลบัไม่เห็นดว้ยเพราะ

เขาเองก็อยากใหลู้กไดดี้เหมือนกนั แต่ภาษาองักฤษไม่ใช่ปัจจยัท่ีจะท าใหชี้วติดี อาจเอาไปแลกเงินใน

บางช่วงไดแ้ต่ชีวิตจะน่าจะมีไวห้าส่ิงท่ีไม่ใช่เงิน “ถา้เขาเรียนรู้เพื่ออยากจะหาเงินอยา่งเดียวก็น่าเสียใจ

นะ เพราะความรู้เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด แต่การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีเราตอ้งท าทุกวนั ตลอดชีวติ เราหยดุเรียนรู้

ไม่ได ้แต่เราไม่น่าจะเรียนเพื่อเอาความรู้ เอาปริญญา ไปแลกกบัเงิน ท าใหค้วามรู้ไม่มีคุณค่า” 

     ส่วนจุดแขง็ของคนไทยคือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย”์ เขาบอกวา่คนไทยน่าอิจฉามากๆท่ีมี

แผน่ดินอุดมสมบูรณ์มากๆ มีดินเยอะ มีน ้าเยอะ แสงแดดเยอะ ท าเกษตรไดส้บาย และยงัโชคดีมากๆท่ีมี



ในหลวง เป็นผูน้ า พระองคท์่านเป็นคนท่ีท างานหนกัมาก เพื่อช่วยใหค้นคิดได ้ช่วยให้คนอยูไ่ด ้จะหา

กษตัริยใ์นประเทศอ่ืนไม่ค่อยมีแบบน้ี 

     ปัญหาคือคนไทยส่วนมากนบัถือในหลวง แต่ไม่ยอมปฏิบติัตามค าสอนของในหลวงเอาอยา่งเดียว

คือ ยกมือไหวใ้นหลวง แต่เวลาด ารงชีวติไม่ไดท้  าตามในหลวง ถา้ทุกคนเร่ิมคิดจริงๆ ถึงส่ิงท่ีในหลวง

พดูเราน่าจะช่วยใหป้ระเทศไทยอยูไ่ด ้เพราะความคิดของในหลวง เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งอาศยัพลงั

แผน่ดินท าไดเ้ฉพาะประเทศไทยนะ เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีอ่ืนท าไมไดห้รอก เพราะเขาไม่มีท่ีดิน ไม่มี

ทรัพยากรธรรมชาติเยอะเหมือนประเทศไทย 

     ศาสนา...ยงัเป็นอีกเร่ืองท่ีเขารู้สึกช่ืนชมและมองวา่เป็นจุดแขง็ของคนไทย เขามองวา่ธรรม คือ 

ธรรมชาติ เป็นเร่ืองง่ายๆ พึ่งตนเองก็ได ้ทั้งยงัเป็นศาสนาท่ีออกแบบให้เหมาะสมกบัคนบา้นนอกใหใ้ช้

ชีวติร่วมกบัธรรมชาติโดยไม่ท าลาย ไม่เอาเปรียบ แต่ใหเ้ราเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ 

     ส่ิงท่ีฝร่ังฝากถึงคนไทย...คนไทยน่าอิจฉาเพราะมี 3 ส่ิงท่ีดีมากและควรตอ้งรักษาเอาไวใ้หไ้ดคื้อ มีใน

หลวง มีแผน่ดินท่ีอุดมสมบูรณ์ มีศาสนาพุทธทีดีมาก วลีเลอร์เช่ืออยา่งนั้น และอยากใหทุ้กคนภูมิใจใน

คุณค่าความเป็นไทยเพราะเป็นโชคดีท่ีคนในแผน่ดินไทยไม่ตอ้งไปรบกบัใคร ไม่ตอ้งไปเอาน ้ามนัจาก

ใคร ไม่ตอ้งไปเบียบดเบียนคนอ่ืนประเทศก็อยูไ่ด ้กินอ่ิม มีเหลือแจก ดงันั้น อยา่ไปคิดเร่ืองเงินอะไร

มาก เพราะจริงๆแลว้คนไทยส่วนมากจะนิสัยดี มีน ้าใจ ซ่ึงหาไดย้ากในชาติอ่ืน “ผมเองถึงยงัท าไม่ส าเร็จ 

แต่มัน่ใจวา่ จะท าไดแ้น่ในอนาคต ถา้ผมท าได ้คนอ่ืนก็คงท าไดง่้ายกวา่ผมเยอะ ทุกอยา่งอยูท่ี่เรา ถา้เรา

ไม่อยากไดอ้ะไรมากเกินไปในชีวติ ชีวิตมนัก็ง่าย พยายามท าใหชี้วติมนัง่ายข้ึน อยา่ให้มนัสับสน อยา่ให้

มนัล าบาก พยายามรักษาส่ิงแบบน้ีใหดี้ และอยา่เช่ือฝร่ังมากเกินไป” 

     วธีิคิดท่ีไม่ธรรมดาของ มาร์ติน วลีเลอร์ วนัน้ีมีผูค้นมากมายแวะเวยีนไปดูแบบฉบบัเกษตรกร

พอเพียงของเขา และวนิาทีท่ีไดรั้บรู้เร่ืองราวของผูช้ายคนน้ี นอกจากความประทบัใจแลว้ เช่ือวา่คงท า

ใหห้ลายคนรู้สึกรักประเทศไทยของเรามากยิง่ข้ึนอีก 
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2. ผูเ้รียนจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งไร 
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