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คํานํา
กระทรวงศึก ษาธิก ารไดป ระกาศใชห ลั ก สู ตรการศึก ษานอกระบบระดับ การศึก ษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรที่พัฒ นาขึ้นตามหลักปรัชญาและ
ความเชื่อพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมีการเรียนรูและสั่งสมความรู
และประสบการณอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนนโยบาย
ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพที่สามารถสราง
รายไดที่ มั่ ง คั่ง และมั่ นคง เป น บุ คลากรที่ มี วินัย เป ยมไปด วยคุณธรรมและจริ ยธรรม และมี จิ ตสํ านึ ก
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น สํานักงาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐาน ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง และเนื้อหาสาระ ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึก ษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศัก ราช 2551 ใหมี ความสอดคล องตอบสนองนโยบายกระทรวงศึก ษาธิก าร
ซึ่งส งผลใหตองปรับปรุงหนัง สือเรียน โดยการเพิ่ มและสอดแทรกเนื้อ หาสาระเกี่ ยวกั บอาชีพ คุณธรรม
จริ ยธรรมและการเตรี ยมพร อ มเพื่อ เขาสู ป ระชาคมอาเซี ยน ในรายวิชาที่ มี ความเกี่ ยวขอ งสั ม พั นธกั น
แตยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการพัฒนาหนังสื อที่ใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบั ติ
กิจกรรม ทําแบบฝกหัด เพื่อทดสอบความรูความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปลีย่ นเรียนรูกับกลุม หรือศึกษา
เพิ่มเติมจากภูมิปญญาทองถิ่น แหลงการเรียนรูและสื่ออื่น
การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา
และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากสื่อตาง ๆ มาเรียบ
เรียงเนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและกรอบเนื้อหาสาระของ
รายวิชา สํานักงาน กศน.ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และหวังวาหนังสือเรียนชุดนี้
จะเปนประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของในทุกระดับ หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน
กศน.ขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง
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คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน
หนัง สื อ เรี ยนสาระทั ก ษะการดํา เนินชีวิ ต รายวิชาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ระดับ ประถมศึก ษา
เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ผูเรียนควรปฏิบัติ
ดังนี้
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นั้นใหมใหเขาใจกอนที่จะศึกษาเรื่องตอไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาในเรื่อง
นั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหาแตละเรือ่ ง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและ
เพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได
4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 5 บทคือ
บทที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง รากฐานการดําเนินชีวิตของคนไทย
บทที่ 2 ปฏิบัติตนดี มีความพอเพียง
บทที่ 3 รูใช รูจาย
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โครงสรางรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับประถมศึกษา (ทช11001)
สาระสําคัญ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9)
ทรงพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับใหดําเนินชีวิตไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อ ใหก าวทั นตอ โลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จ ะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ ดี
พอสมควรตอผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความ
รอบรู  ความรอบคอบและความระมั ดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและ
ดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติใหมีสํานึกในคุณธรรม
ความซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสมดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและ
ความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดาน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายแนวคิด หลักการ ความหมาย ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
2. บอกแนวทางในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
3. เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. แนะนํา สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวเห็นคุณคาและนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
5. บอกแนวทางและสามารถเริ่มตนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
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เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
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บทที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียงรากฐานการดําเนินชีวิต
ของคนไทย
สาระสําคัญ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9)
ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลานานกวา 30 ป
ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจนับ
วาเปนบทเรียนสําคัญที่ทําใหประชาชนเขาใจถึงผลการพัฒนา ซึ่งใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิตที่อยูบน
พื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ การมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน
ที่ดีตอตนเองตลอดจนใชความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ที่สําคัญจะตองมีสติปญญาและ
ความขยันหมั่นเพียร ซึ่งจะนําไปสูความสุขในการดําเนินชีวิตอยางแทจริง

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
อธิบายแนวคิด หลักการ ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความเปนมา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่ 2 ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่ 3 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่ 4 ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง

2

เรื่องที่ 1 ความเปนมาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9) ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทยมานานกวา 30
ป ดังจะเห็นไดวา ปรากฏความหมายเปนเชิงนัยเปนครั้งแรกในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9) ในป พ.ศ. 2517 ที่พระองคไดทรงเนนย้ํา
แนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดที่พึ่งตนเอง เพื่อใหเกิดความพอมี พอกิน พอใชของคนสวนใหญ โดยใช
หลักความพอประมาณ การคํานึงถึงการมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน ที่ดีในตัวเอง และทรงเตือนสติ
ประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอนที่ถูกตองตามหลักวิชา และการ
มีคุณธรรมเปนกรอบในการปฏิบัติและการดํารงชีวิต
ในชวงที่ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 นับเปนบทเรียนสําคัญที่ทํา
ใหประชาชนเขาใจถึงผลจากการพัฒนาที่ไมคํานึงถึงระดับความเหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ พึ่งพิง
ความรู เงินลงทุน จากภายนอกประเทศเปนหลัก โดยไมไดสรางความมั่นคงและเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกัน
ที่ดีภายในประเทศ ใหสามารถพรอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของปจจัยภายในและภายนอกจนเกิด
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจครั้งใหญสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญใน
การแกไขปญหาดัง กลาวใหเ กิดการพั ฒนาที่ยั่ง ยืนในสังคมไทยอยางเปนระบบดวยการกํ าหนดนโยบาย
ดานการศึกษา โดยนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรวมมือระหวางสถาบัน
การศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเกิด
ทักษะความรู ทักษะและเจตคติ สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางสมดุลและยั่งยืน

เรื่องที่ 2 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแตครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศใหดําเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อ ใหก าวทั นตอ ยุคโลกาภิวัตนความพอเพี ยง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่ตองมีระบบคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตอ งอาศัยความรอบรู 
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน
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และการดําเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและ
ใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน มีความเพียรพยายาม มีสติปญญา และความ
รอบคอบ เพื่อ ใหส มดุล และพรอ มตอ การรองรั บความเปลี่ ยนแปลงอยางรวดเร็ ว และกวางขวาง
ทั้งทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่ตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู

ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนํา

วิช าการตา ง ๆ มาใชในการวางแผน และการดํา เนินการทุกขั้ นตอน และขณะเดีย วกันจะตอง
เสริมสรา งพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ

โดยเฉพาะเจา หนา ที่ข องรัฐ

นักทฤษฎี และนักธุ รกิจ

ในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิต
ดวยความอดทน ความเพี ย ร มี ส ติปญ ญา และความรอบคอบ เพื่ อใหส มดุ ล และพรอมตอ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
เรื่องที่ 3 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนปรัชญาชี้แนะแนวทางการดํารงอยููและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมี พื้นฐานมาจาก
วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงในระบบที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืน
ของการพัฒนา
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คุณลักษณะ
เศรษฐกิจ พอเพียงสามารถนํามาประยุก ตใชกับ การปฏิบั ติตนไดในทุ กระดับ

โดยเนน

การปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาตนอยางเปนขั้นตอน

แผนภาพแสดงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 หวง 2 เงื่อนไข ดังนี้
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ

5
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ
อยางรอบคอบ
การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งใกลและไกล
เงื่อนไข
การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้งความรู และ
คุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ


เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน

ความรอบคอบที่ จ ะนําความรู เ หลานั้นมาพิ จ ารณาใหเชื่อ งโยงกั น

เพื่ อ ประกอบการวางแผน และ

ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ


เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย

สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต

เรื่องที่ 4 ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงที่สงผลตอประชาชน ดังนี้
1. เกิดแนวคิดที่มุงเนนพึ่งพาตนเองเปนหลัก ที่มีอยูในตัวเอง เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน ซึ่งจะทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางยั่งยืน
2. ทําใหมีความเขมแข็งในจิตใจ โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเองเปนหลัก เมื่อพึ่งตนเองไดแลวทําให
จิตใจสงบเขมแข็ง ไมวิตกกังวล
3. เกิดความรวมมือ ความกระตือรือรน ความสามัคคีในชุมชน และประเทศชาติ
4. เกิดการมีสวนรวม คิดวิเคราะห แกปญหารวมกัน
5. ทําใหมีความเปนอยู พอมี พอกิน ลดปญหาความยากจน
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“เมื่อสังคมไทยเปนสังคมเศรษฐกิจพอเพียง
คนไทยดํารงชีวิตบนทางสายกลาง มีสามหวงสําคัญ
คลองใจในการดําเนินชีวิต ไดแก ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน ในตัวที่ดี มีสองเงื่อนไขกํากับชีวิตอยางเครงครัด
ไดแก เงื่อนไขความรูที่ประกอบดวยรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง เงื่อนไขคุณธรรม
ซึ่งมีความซื่อสัตยสุจริต อดทน เพียร มีสติปญญา อยูในชีวิต ชีวิตมีแตความสุข
เศรษฐกิจ สดใส สังคม อุนใจ สิ่งแวดลอม
อุดมสมบูรณ วัฒนธรรม เขมแข็งยั่งยืน”
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กิจกรรมที่ 1
ตอบคําถามตอไปนี้
1. จงอธิบายความหมายของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ถูกตองที่สุด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางไร ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. เศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตในปจจุบันอยางไร?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ผูเ รียนสามารถนําหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาปรั บใชในเรื่อ งอะไรบ าง ใชวิธีก าร
อยางไร?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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บทที่ 2 ปฏิบัติตนดี มีความพอเพียง
สาระสําคัญ
การปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช (รัชกาลที่9) ทรงมีพระราชดํารัสนํามาปฏิบัติตน คือ ยึดความประหยัด ประกอบอาชีพดวย
ความถูกตอง สุจริตเลิกแกงแยงผลประโยชน และแขงขันกันในทางการคา ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิต
หลุดพนจากความทุกขยากและปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด ละสิ่งชั่วใหหมดสิ้นไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. บอกแนวทางในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีใหคุณคาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่ 2 การปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เรื่องที่ 1 วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีใหคุณคาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีคิด การจะนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหไดผลดีในการดําเนินชีวิต จําเปนจะ
ตอง เริ่มตนจากการมีความรู ความเขาใจที่ ถูกตอ งวาเศรษฐกิ จพอเพี ยงหมายถึงอะไร และมีห ลักการ
สําคัญอะไรบางที่จะนําไปใชเปนแนวทางสูการปฏิบัติ ตลอดจนเห็นถึงประโยชนจากการที่จะนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
วิธีปฏิบัติ หลังจากที่ไดทําความเขาใจอยางถูกตองแลว ก็จําเปนจะตองทดลองนํามาประยุกตใช
กับตนเอง ทั้งในชีวิตประจําวันและการดําเนินชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยคํานึงถึง
การพึ่ ง พาตนเองเปนเบื้ อ งตน การทํ าอะไรที่ไมสุ ดโตงไปขางใดขางหนึ่ง การใชเ หตุผ ลเปนพื้ นฐาน
ในการตัดสินใจและการกระทําตาง ๆ ตลอดจนการสรางภูมิคุมกันที่ดี เพื่อพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง
จะไมทําอะไรที่เสี่ยงจนเกินไปจนทําใหตนเองหรือคนรอบขางเดือดรอนในภายหลัง การใฝรูอยางตอเนื่อง
และใชความรูดวยความรอบคอบและระมัดระวัง ความซื่อสัตย ความไมโลภ ความรูจักพอ ความขยันหมั่น
เพียร การไมเบียดเบียนกัน การรูจักแบงปนและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
อยางไรก็ตาม การที่จะสรางภาวะความรูความเขาใจทีถ่ ูกตองอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชไดนั้น จําเปนที่จะตองเรียนรูดวยตนเองหรือรวมกับผูอื่น
วิธีการใหคุณคา การเรียนรูจากการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและประสบการณระหวาง
ผูที่มี ความสนใจรวมกันจะทําใหส ามารถตระหนัก ถึงประโยชนและความสุ ขที่จ ะไดรับ จากการนําหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช แลวเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดเห็นและนอมนําเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
การดําเนินชีวิตตอไป
จิ ตสํ านึ ก ที่ ตระหนัก ถึ ง ความสุ ขที่ เ กิ ดจากความพอใจในการใชชีวิ ตอยา งพอดีแ ละรู จั ก ระดั บ
ความพอเพียงจะนําไปสูการประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเองอยางถูกตอง ไมใหอดอยากจนเบียดเบียน
ตนเอง หรือไมเกิดความโลภจนเบียดเบียนผูอื่น แตมีความพอเพียงที่จะคิดเผื่อแผแบงปนไปยังคนอื่น ๆ
ในชุมชนหรือองคกรและสังคมได
อยางไรก็ตาม ระดับความพอเพียงของแตละคนจะไมเทากันหรือความพอเพียงของคนคนเดียวกัน
แตตางเวลาก็อาจเปลี่ ยนแปลงไปได แลวแตเงื่อ นไขภายในและภายนอก ตลอดจนสภาพแวดลอมที่ มี
ผลตอความพอเพียง
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เรื่องที่ 2 การปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในฐานะที่เปนพสกนิกรชาวไทย จึงควรนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9) ทรงมีพระราชดํารัสมาประพฤติปฏิบัติตน ดังนี้*
1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจ ายในทุก ดาน ลดละความฟุมเฟอยในการดํารงชีวิตอยาง
จริงจัง ดังกระแสพระราชดํารัส ความวา
“ ...ความเปนอยูที่ตองไมฟุมเฟอย ตองประหยัดไปในทางที่ถูกตอง...”
2. ยึ ด ถื อ การประกอบอาชี พ ดว ยความถู ก ตอ งสุ จ ริ ต แมจ ะตกอยู ใ นภาวะขาดแคลนใน
การดํารงชีวิตก็ตาม ดังกระแสพระราชดํารัส ความวา
“...ความเจริ ญของคนทั้ง หลายยอมเกิ ดจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเปน
หลักสําคัญ...”
3. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกันในทางการคาขาย ประกอบอาชีพแบบตอสูกัน
อยางรุนแรงดังอดีต ดังกระแสพระราชดํารัสในเรื่องนี้ ความวา
“...ความสุขความเจริญอั นแทจริง นั้น หมายถึงความสุ ขความเจริญ ที่บุคคลแสวงหาไดดวย
ความเปนธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญหรือดวยการแกงแยงเบียดบังมา
จากผูอื่น...”
4. ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยากครั้งนี้ โดยตองขวนขวายใฝหาความรูให
เกิ ดมี รายไดเพิ่ ม พู นขึ้นจนถึงขั้นพอเพี ยงเปนเปาหมายสําคัญ ดังกระแสพระราชดํารั สตอนหนึ่ง ที่ ให
ความหมายชัดเจนวา
“...การที่ตองการใหทุกคนพยายามที่จะหาความรู และสรางตนเองใหมั่นคงนี้ เพื่อตนเอง เพื่อจะ
ใหตนเองมีความเปนอยูที่กาวหนา ที่มีความสุข พอมีพอกินเปนขั้นหนึ่ง และขั้นตอไปก็คือการมีเกียรติวา
ยืนไดดวยตนเอง...”
5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด ละ สิ่งชั่วใหหมดสิ้นไป ทั้งดวยสังคมไทยที่ลมสลายลงในครั้งนี้
เพราะยังมีบุคคลจํานวนมิใชนอยที่ดําเนินการโดยปราศจากความละอายตอแผนดิน ดังกระแสพระราช
ดํารัส ความวา
“... พยายามไมกอความชั่วใหเปนเครื่องทําลายตัว ทําลายผูอื่น พยายามลด ละ ความชั่วที่ตัวเอง
มีอยู พยายามกอความดีใหแกตัวอยูเสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยูนั้นใหงอกงามสมบูรณ
ขึ้น...”
----------------------------------* จากหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ หนา 27 พิมพครั้งที่ 3 กรกฎาคม 2548
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หลักของความพอประมาณ (พอ ดี) 5 ประการ (จากขอสรุปของสภาพัฒน)
1. พอดีดานจิตใจ เขมแข็ง มีจิตสํานึกที่ดี เอื้ออาทร ประนีประนอมนึกถึงประโยชนสวนรวม
2. พอดีดานสังคม ชวยเหลือเกื้อกูล รูจักสามัคคี สรางความเขมแข็งใหครอบครัว และชุมชน
3. พอดีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รูจักใชและจัดการอยางฉลาด และรอบคอบ
เกิดความยั่งยืนสูงสุด
4. พอดีดานเทคโนโลยี รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคลองตอความตองการเปนประโยชน
สภาพแวดลอมและเกิดประโยชนตอสวนรวมและพัฒนาจากภูมิปญญาชาวบานกอน
5. พอดีดานเศรษฐกิจ เพิ่มรายได ลดรายจาย ดํารงชีวิตอยางพอควรพออยู พอกิน สมควรตาม
อัตภาพและฐานะของตน

หลักของความมีเหตุผล
1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดความฟุมเฟอยในการดํารงชีวิต
2. ยึ ด ถื อ การประกอบอาชี พ ดว ยความถู ก ตอ งสุ จ ริ ต แมจ ะตกอยู ใ นภาวะขาดแคลน
ในการดํารงชีวิต
3. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชน และแขงขันในทางการคาขายประกอบอาชีพ แบบตอสูกัน
อยางรุนแรง
4. ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางในชีวิตใหหลุดพนจากความทุกขยาก
5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด เลิก สิ่งยั่วยุกิเลสใหหมดสิ้นไป ไมกอความชั่วใหเปนเครื่องทําลาย
ตัวเอง ทําลายผูอื่น

หลักของการมีภูมิคุมกัน
1. มีความรู รอบคอบ และระมัดระวัง
2. มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทนและแบงปน

การปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแบบอยางและแนวทางใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน นํามาประ
ยุกตใชในการดํารงชีวิต ดังนี้
1. ยึดหลักความประหยัด ไมใชจายฟุมเฟอย ใชในสิ่งที่จําเปน และรูจักเก็บออมไวใชในอนาคต
2. ยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต ความถูกตองในการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตไมเห็นแกตัว
3. ยึด หลั ก ความไมแ กง แยง ชิ ง ดีกั น รู จั ก การพึ่ ง พากั น ไมเ อารั ด เอาเปรี ย บและแขง ขั น
โดยใชวิธีรุนแรง
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4. ยึดหลักการใฝรูใฝเรียน หมั่นศึกษาหาความรู ใชสติป ญญาในการดําเนินชีวิตการประกอบ
อาชีพเพื่อใหมีรายไดไวใชจาย โดยยึดความพอเพียงเปนหลัก
5. ยึดหลักการทําความดี ลด ละ ความชั่วและสิ่งอบายมุขทั้งปวง เพื่อใหตนเอง ครอบครัว และ
สังคม อยูอยางเปนสุข

กิจกรรมที่ 2
หลังจากผูเรียนไดเรียนรูหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจนมีความรู ความเขาใจ ยอมรับและตัดสินใจลงมือ
ปฏิบัติ ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพของตนเองนั้น ผูเรี ยนมีแนวทางสามารถนํามา
ปฏิบัติกับตัวเอง ครอบครัวอยางไร?
เนื้อหา

1.พอประมาณ

2.ความมีเหตุผล

3.มีภูมิคุมกันที่ดี

แนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินชีวิต เชน (การชื้อสินคา การใชเงิน)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ในการประกอบอาชีพ เชน (การลงทุน การแปรรูป)
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ในการดําเนินชีวิต เชน (การตัดสินใจชื้อสินคา การใชเงิน)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ในการประกอบอาชีพ เชน (การตัดสินใจลงทุน)
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ในการดําเนินชีวิต เชน (การสํารองของใช การปองกันอุบัติภยั )
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ในการประกอบอาชีพ เชน (การสํารองเงินลงทุน การสํารองสินคา)
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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เนื้อหา
4.เงื่อนไขความรู

5.เงื่อนไขคุณธรรม

แนวทางปฏิบัติ
รอบรู เชน (ความรูเรื่องอาชีพนั้น ๆ)
.........................................................................................................................................
รอบคอบ เชน (รอบคอบในการใช)..................................................................................
........................................................................................................................................
ระมัดระวัง เชน (การทําบัญชี).........................................................................................
ซื่อสัตย เชน (ใชวัตถุดิบที่ไมมีสารพิษปนเปอ น)
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….…………………………
อดทน เชน (อดทนในการดําเนินการ)………………………………………..…………………………..
แบงปน เชน (มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ)...............................................................................
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บทที่ 3 รูใช รูจาย
สาระสําคัญ
เมื่อเราประกอบอาชีพมีรายได การนําเงินไปใชจายสิ่งใดตองจดทุกอยาง ทุกครั้งที่จายออกไป
การบันทึกรายรับ รายจายเปนหลักฐาน แสดงแหลงที่มาของรายได รายจายและเงินออม อีกทั้งเปน
การเตือนตนเองและครอบครัววา ในแตละเดือนมีคาใชจายอะไรบางที่ไมจําเปน รายการใดสามารถตัดทิ้ง
ไปไดในเดือนตอไป ครอบครัวควรเริ่มตนจดรายรับ - รายจายจนเปนนิสัย ครอบครัวเราจะไดไมยากจน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วางแผนการใชจายของตนเองและครอบครัวได
2. วิเคราะหสภาพรายรับ - รายจายของครอบครัวได
3. บันทึกรายรับ - รายจายของตนเองและครอบครัวได
4. อธิบายวิธีการลดรายจายและเพิ่มรายได
5. อธิบายวิธีการออมเงินได

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4

การวางแผนการใชจายของตนเองและครอบครัว
การบันทึกรายรับ - รายจายของตนเองและครอบครัว
การลดรายจายและเพิ่มรายไดในครัวเรือน
การออม
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เรื่องที่ 1 การวางแผนการใชจายของตนเองและครอบครัว
กอนที่จะใชจายเงิน เราควรจัดสรรเงินที่มีอยูใหตรงกับความตองการ โดยการวางแผนการใชจาย
เงินไวกอน
การวางแผนการใชจายเงิน หมายถึง การที่บุคคลจัดสรรรายรับ - รายจาย ของตนเอง ซึ่งมีแนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังนี้
1. การหารายได ทุกคนตองประกอบอาชีพ เพื่อใหมีรายไดประจําและหากมีเวลาวางควรหารายได
เสริม เพื่อจะไดมีรายไดพอกับการใชจายในการดํารงชีพ
2. การใชจายใหพิจารณาใชจายในสิ่งที่จําเปนจริง ๆ เชน ใชจายเปนคาอาหาร เครื่องนุงหม
ที่อ ยูอ าศัย ยารั ก ษาโรค โดยคํานึง ถึง คุณคาของสิ่ ง ที่ ซื้ อวามี คุณภาพและคุมคาเงิน ไมใชซื้ อเพราะ
คําโฆษณาชวนเชื่อ
การประหยัด ควรรูจักเก็บออมเงินไวใชจายเมื่อคราวจําเปน เชน เมื่อเจ็บปวย โดยวางแผนใหมี
รายจายนอยกวารายไดมากที่สุดก็จะมีเงินเก็บ เครื่องใชที่ชํารุดเสียหาย ควรซอมแซมใหใชไดอยูเสมอ
ประหยัดพลังงานและทะนุถนอมเครื่องใชใหมีอายุการใชงานไดนาน
การเปนหนี้โ ดยไมจํ าเปน เพราะยืมเงิ นมาใชจ ายสุ รุ ยสุ ร าย เชน การยืม เงิ นมาจั ดงานเลี้ ยง
ในประเพณีตาง ๆ จะทําใหชีวิตมีความลําบาก สรางความเดือดรอนใหตนเองและครอบครัว แตถาหาก
เปนหนี้ เพราะนําเงินมาลงทุนในกิจการที่สามารถใหผลคุมคาก็อาจจะเปนหนี้ได
3. การบันทึกรายรับ - รายจาย เปนวิธีการวางแผนที่สําคัญ การบันทึกรายรับ - รายจาย ในชีวิต
ประจําวัน เพื่อใหทราบวาในวันหนึ่ง สัปดาหหนึ่ง เดือนหนึ่ง เรามีรายไดจากอะไร เทาไรและจายอะไร
อยางไร ควรจะวางแนวทางในการใชจายอยางไรจึงจะพอและที่เหลือสะสมไวเปนทุนหรื อเก็บสะสมไว
ใชจายในยามจําเปน การบันทึกรายรับ - รายจาย จึงเปนขอมูลหลักฐานแสดงใหเห็นแหลงที่มาของรายได
และที่ไปของรายจาย ซึ่งจะนําไปสูการตั้งเปาหมายลดรายจาย การเพิ่มรายได และการออมตอไป

เรื่องที่ 2 การบันทึกรายรับ - รายจายของตนเองและครอบครัว
เมื่อเรามีรายไดและนําเงินรายไดไปใชจายซื้อสิ่งที่จําเปน สิ่งใดที่มีราคาสูงก็ไมจําเปนตองซื้อทันที
แตใหตั้งเปาหมายไววาจะเก็บหอมรอมริบไวจนมากพอแลวจึงซื้อ ดังนั้นเราจึงควรวางแผนการใชจายไว
ลวงหนาวาเราตองซื้ออะไร เทาไหร เมื่อใด
เราคงเคยไดยินขาวชาวนาขายที่นาไดเงินเปนแสนเปนลาน แตเมื่อเวลาผานไปไมกี่ป เขากลับ
ไมเหลือเงินเลย ตองไปเชาที่นาของคนอื่นทํากิน เรื่องดังกลาวเปนตัวอยางของบุคคลที่ไมมีการวางแผน
การใชเงิน ดังนั้นกอนที่เราจะใชจายเงินเราควรจัดสรรเงินที่มีอยู ใหตรงกับความตองการดวยการวางแผนไว
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วิธีการวางแผนที่สําคัญวิธีการหนึ่ง คือ การบันทึกรายรับ - รายจาย
“หากอยากมีชีวิตที่มั่งคั่งสมบูรณ ตองลงมือบันทึกรายรับ - รายจายตั้งแตบัดนี้”

ขอควรคํานึงในการใชจายเงินและจดบันทึกรายรับ รายจาย
1. กําหนดความคาดหวังและเปาหมายวาจดบันทึกเพื่ออะไร
2. วางแผนรับ - จายกอนใชเงิน
3. กอนซื้อสิ่งใดตองพิจารณาใหดีกอนวาสิ่งนั้นจําเปนหรือไม
4. จดบันทึกทุกครั้ง ทุกวัน ทุกบาท ทุกสตางคที่มีการรับและจายเงิน
5. หมั่นตรวจสอบบัญชีวามีรายการใดที่ใชเงินไมเหมาะสม หากมีตองแกไขทันที
6. เก็บใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงิน - จายเงินไวเพื่อตรวจสอบกับบัญชีที่จด
“การจดบันทึกรายรับ - รายจาย” หรือการจดบัญชี จะชวยใหเราทราบวาเรามีรายรับมากนอย
แคไหน เราสามารถลดคาใชจายรายการใดออกไปไดบาง “การจดบัญชี” ทําใหเราสรางสมดุลระหวาง
รายไดและรายจายที่เหมาะสมแกฐานะการเงินของเราไดเปนอยางดี
การจดบัญชีครัวเรือน เปนการจัดทําบัญชีรายรับ รายจายของครอบครัว เราสามารถจัดทําบัญชี
แบบที่งาย ผูที่ไมเคยมีความรูเรื่องการบัญชีมากอนก็ทําเองไดโดยการแยกรายการออกเปน รายรับและ
รายจาย รายรับ ไดแก เงินเดือน คาจาง ผลตอบแทนที่ไดจากการทํางาน เงินที่ไดจากการขาย ผลผลิต
การเกษตร หรือทรัพยสิน เปนตน รายจายไดแก คาใชจายเพื่อซื้อสินคาสําหรับในการอุปโภค บริโภค
คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาซอมแซม คาอุปกรณเครื่องใช เครื่องไม เครื่องมือ
คารถ คาอาหาร คาเชา เปนตน

ตัวอยาง รายรับ รายจาย
1
5
7
10
15
20
25

ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.

52
52
52
52
52
52
52

ขายผลผลิตทางการเกษตร
จายเงินซื้อของใชในบาน
จายเงินซื้อขาวสาร
จายคาน้ํา คาไฟ
ขายผลผลิตทางการเกษตร
จายคาซื้อปุย
จายคาอาหาร

2,500
500
300
250
1,250
300
200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ตัวอยาง การจดบัญชีครัวเรือน
วัน เดือน ป

รายการ

รายรับ

1 ม.ค. 52

ขายผลผลิต

2,500

5 ม.ค. 52

ซื้อของใช

500

-

2,000

7 ม.ค. 52

ซื้อขาวสาร

300

-

1,700

10 ม.ค. 52

จายคาน้ํา คาไฟ

250

-

1,450

15 ม.ค. 52

ขายผลผลิตทางการเกษตร

20 ม.ค. 52

จายคาซื้อปุย

300

-

2,350

25 ม.ค. 52

จายคาอาหาร

200

-

2,150

- 1,500

-

2,150

รวม
รายรับสูงกวารายจาย

1,200

3,700

รายจาย

คงเหลือ

-

2,500

-

2,650

2,150

การบันทึกรายรับ - รายจาย หรือการจดบัญชีทั้งของตนเองและครอบครัว มีความสําคัญตอชีวิต
ของคนไทยเปนอยางยิ่ง ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(รัชกาลที่9) พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสดิ าลัย พระราชวังดุสิต ความวา “...เมื่อ 40 กวาป มี
ผูหนึ่งเปนขาราชการชั้นผูนอยมาขอเงิน ที่จริงไดเคยใหเงินเขาเล็ก ๆ นอย ๆ แตเขาบอกวาไมพอเขาก็มาขอ
ยืมเงิน ขอกูเงินก็บอก..เอาให.. แตขอใหเขาทําบัญชีรายรับ - รายจาย รายรับก็คือ เงินเดือนของเขาและ
รายรับทีอ่ ุดหนุนเขา สวนรายจายก็เปนของทีใ่ ชในครอบครัว...ทีหลัง เขาทํา...ตอมา เขาทําบัญชีมาไม
ขาดทุน แลวเขาสามารถที่จะมีเงินพอใช เพราะวาบอกใหเขาทราบวามีเงินเดือนเทาไหรจะตองใชภายในเงิน
เดือนของเขา...”
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บุคคลตัวอยางการสรางชีวิตใหมอยางพอเพียงดวยบัญชีครัวเรือน
นายเจน ชูใจ ราษฎร หมู 4 ตําบลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผูประสบความสําเร็จจากการทํา
บัญชีครัวเรือน กลาววา “จบเพียงประถมศึกษาปที่ 4 พอแมยากจน มีอาชีพทํานาเปนหลัก ตอมาไดรับ
มรดกเปนที่นา 10 ไร จึงทํานาเรื่อยมา แตก็สามารถสงลูกเรียนสูง ๆ ได เนื่องจากสรางวินัยในการใชจาย
เงินอยางมีระบบ มีพอแมเปนแบบอยางทีด่ ีในเรื่องความมีระเบียบในการใชเงินทองแตละบาทแตละสตางค
โดยในสมัยพอใชถานหุ งขาว เขียนคาใชจายในแตละวันที่ขางฝาขางบาน จึงจดจํามาปฏิบัติ เริ่ มจาก
จดบันทึกชั่วโมงการทํางานวาภายใน 1 เดือน มีความขยันหรือขี้เกียจมากนอยแคไหน ภายหลังมาทําบัญชี
การใชจายในครัวเรือนในชวงทําไรนาสวนผสม เมื่อป 2528”
กวา 20 ป ที่ทําบัญชีครัวเรือนมาทําใหทุกวันนี้มีชีวิตในครอบครัวอยูอยางมีความสุข ปจจุบัน
มีที่นารวมกวา 50 ไร โดยการซื้อสะสมมา มีเงินฝากธนาคาร โดยมีคติวา จากน้ําที่ตักมาจนเต็มโอง เวลา
น้ําพรองตองเติมใหเต็ม ถาปลอยใหน้ําแหงขอด ชีวิตก็จะเหนื่อยจะทําใหชีวิตบั้นปลายลําบาก” นายเจน
กลาว
นั่นคือ ประโยชนที่เ ห็นไดชัดจากการทํ าบั ญชีครั วเรื อนที่ไมเ พียงแตจะชวยใหความเปนอยูของ
ครอบครัวดีขึ้นเทานั้น แตยังสรางสังคมใหเปนปกแผน สงผลไปถึงเศรษฐกิจอันมั่นคงของประเทศในอนาคต
ขางหนาอีกดวย (จตุพร สุขอินทร และ ปญญา มังกโรทัย, 2552 : 30)

เรื่องที่ 3 การลดรายจายและเพิ่มรายไดในครัวเรือน
การลดรายจายในครัวเรือน ปญหาเรื่องหนี้สินในครอบครัวหรือปญหารายรับไมพอกับรายจาย
เปนปญหาที่ทําใหประชาชนหนักใจ การปองกันและแกไขปญหาเรื่องหนี้สิน มีหลักงาย ๆ วาตองลด
รายจายและเพิ่มรายไดใหมากขึ้น การลดรายจายสามารถทําไดโดยการสํารวจคาใชจายในเดือนที่ผานมา
แลวจดบันทึกดูวาในครอบครัวมีการใชจายอะไรไปบางและรายการใดที่ไมจําเปนนาตัดออกไปได ก็ใหตัด
ออกไปใหหมดในเดือนถัดไปก็จะสามารถลดรายจายลงได แตทุกคนในครอบครัวตองชวยกัน เพราะถาคน
หนึ่งประหยัดแตอีกคนยังใชจายฟุมเฟอยเหมือนเดิมก็คงไมไดผล ตองชี้แจงสมาชิกทุกคนในบาน เมื่อลด
รายจายไดแลวก็เอารายรับของทั้งบานมารวมกันดูวาจะพอกับรายจายหรือไม ถาพอและยังเหลือ ก็คงตอง
เอาไปทยอยใชหนี้และเก็บออมไวเผื่อกรณีฉุกเฉิน เชน การเจ็บปวย อุบัติเหตุ เปนตน แตถารายไดยัง
นอยกวารายจายก็ตองชวยกันคิดวาจะไปหารายไดเพิ่มมาจากไหนอีก
โดยสรุปการใชจายเงินมี 3 แบบ คือ
1. ใชตามใจชอบเปนการใชไปเรื่อย ๆ แลวแตวาตองการอะไรก็ซื้อ เงินหมดก็หยุดซื้อ
2. ใชตามหมวดที่แบงไว เชน
- คาอาหารและคาเสื้อผา
- คารักษาพยาบาล
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- คาทําบุญกุศล
- เก็บออมไวใชในอนาคต ฉุกเฉิน
- คาศึกษาเลาเรียนของบุตร
ฯลฯ
3. ใชตามแผนการใชที่กําหนดไวลวงหนา เปนการใชตามโครงการที่ไดวางแผนไวลวงหนาแลวนั้น
ซึ่ง เปนวิธีก ารที่ ถูก ตอ ง ซึ่ง สามารถนําหลั กการทางวิชาการมาใชในการปฏิบัติการวางแผนการใชจ าย
ในครอบครัว ขอปฏิบัติของการใชจายภายในครอบครัว มีสิ่งที่พึงปฏิบัติ 3 ประการคือ
- การทําบัญชีรายรับ - รายจาย
- การประหยัด
- การออมทรัพย
ครอบครัวตองมีการวางแผนจัดการรายรับ - รายจาย เพื่อใหมีทรัพยสินเพียงพอจะซื้อหรือ
จัดหาสิ่งที่ครอบครัวตองการ เพื่อความสงบสุขและความเจริญของครอบครัว

เรื่องที่ 4 การออม
การออม คือ การสะสมเงินที ละเล็ก ทีล ะนอ ย เมื่อ เวลาผานไปเงิ นก็ จ ะเพิ่ มพู นขึ้น การออม
สวนใหญจะอยูในรูป การฝากเงินกับธนาคาร จุดประสงคหลัก ของการออม เพื่อใชจายในยามฉุกเฉิน
ยามเราตกอยูในสภาวะลําบาก การออมจึงถือวาเปนการลงทุนใหกับความมั่นคงในอนาคตของชีวิต
หลักการออม ธนาคารออมสินไดใหแนวคิดวา “ออม 1 สวนใช 3 สวน เนื่องจากการออมมี
ความสําคัญตอการดํารงชีวิต แมบางคนมีรายไดไมมากนัก คนเปนจํานวนมากออมเงินไมได เพราะมีคาใช
จายมาก ใชเงินเกินตัว รายรับมีไมพอกับรายจาย เมื่อเรามีรายไดเราจะตองบริหารจัดการเงินของตนเอง
หากเราคิดวาเงินออมเปนรายจายอยางหนึ่งเชนเดียวกับรายจายอื่น ๆ เงินออมจะเปนรายการแรกที่ตอง
จายทุ ก เดือ น โดยอาจกํ าหนดวาอยางนอ ยตอ งจายเปนรอ ยละเทาไรของรายไดและทํ าจนเปนนิสั ย
แลวคอยวางแผน เพื่อนําเงินสวนที่เหลือไปเปนคาใชจายตาง ๆ เทานี้เราก็มีเงินออม
การลดรายจาย สามารถกระทําไดดังนี้
1. ทําสวนครัวและเลี้ ยงสัตวไวสํ าหรับบริโ ภค โดยใชพืชผั กพื้ นบ านที่มี ในทองถิ่น ผั กที่ ใชเป น
ประจํา ผักที่ปลูกไดงายไมตองดูแลมากมาปลูกไวในครัวเรือน เชน ผักบุง ผักคะนา ผักขม ชะอม ฟกทอง
แตงกวา มะเขือ ถั่วฝกยาว ขา ตะไคร ตนหอม กระเทียม ตําลึง และการเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ เลี้ยงไก
เปนตน ซึ่งหากเราสามารถปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตวไวรับประทานในครัวเรือนไดเอง โดยไมตองไปซื้อหา
มาจากตลาด ก็จะทําใหครัวเรือนสามารถลดรายจายได แตหากผลผลิตเหลือเฟอจากการบริโภคแลวเรา
นําไปขายก็จะเปนการเพิ่มรายไดอีกดวย
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2. การประหยัด การออมในครัวเรือน โดยการรูจักใชทรัพยสิน เวลา ทรัพยากรตามความจําเปน
ดวยความระมัดระวังโดยใหเกิดประโยชนคุมคามากที่สุด รูจักดํารงชีวิตใหเหมาะสมกับสภาพความเปนอยู
สวนตัว รวมทั้งการอดออม ลดรายจายที่ไมจําเปน ประหยัดพลังงาน รูจักการใชพลังงานจากแสงอาทิตย
เปนตน
3. การลด ละ เลิก อบายมุข โดยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตนเอง จากการที่ชอบไปงานสังคม ดื่ม
เหลา ฟงเพลง เตนรํา กลับบานดึก ก็ตองเลิกการกระทําที่ไมจําเปน และเปนผลเสียตอสุขภาพรางกาย
สิ้นเปลือง
4. การจัดทําบัญชีครัวเรือน คือ การรูจักจดทุกครั้งที่จาย บริหารการใชจายใหเหมาะสมกับตนเอง
สิ่งใดที่เกินความจําเปนในชีวิตก็ตองไมใชจาย
5. การใชพลังงานอยางประหยัด เชน การประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ ใชเทาที่จําเปน เปนตน
การเพิ่มรายได
การเพิ่มรายไดนั้นมีหลากหลายวิธี นอกจากการประกอบอาชีพหลักแลว เรายังสามารถเพิ่มรายได
ได ดังนี้
1. การปลูกผักสวนครัว สําหรับไวรับประทานเองในครัวเรือน และแบงปนใหเพื่อนบานที่เหลือ
จึง นําไปขาย ก็ จ ะทํ าใหมี ร ายไดเ พิ่ม ขึ้น เชน การปลู ก พริก มะเขือ ชะพลู ตนหอม ผั ก ชี ชะอม ตําลึ ง
ผักหวาน เปนตน
2. การประกอบอาชีพ เสริม โดยใชทรัพ ยากร วัตถุดิบ ที่มีอ ยูในครัวเรื อน ในชุม ชนมาใชให เกิ ด
ประโยชนสูง สุ ด และเป นการลดตนทุ นการผลิ ตให คุม คาและประหยัด เชน การถนอมอาหารแปรรู ป
งานหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ การผลิตกลาไมดอกไมประดับ การเลี้ยงไกพื้นเมือง การเพาะถั่วงอก การเพาะ
เห็ด การทําปุยชีวภาพ การเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต การทําเฟอรนิเจอรจากไมไผ เปนตน
3. การพั ฒ นาอาชี พ เดิ ม เป น การพั ฒ นาอาชี พ เดิ ม ให ดี ขึ้ น โดยการหาความรู เ พิ่ ม เติ ม จาก
การเขารวมเวทีประชาคมในชุมชน การศึกษาดูงาน การเขารับการอบรม เพื่อนําความรูมาพัฒนาอาชีพ
ในการขยายพันธุมะนาวขาย ก็อาจไปหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายพันธุมะนาวไมมีเมล็ด มะนาวน้ําดี
ลู ก ดก ตน เล็ ก แตให ผ ลผลิ ตสู ง และศึก ษาเรื่ อ งการขายพั นธุ ม ะนาวทางเว็บ ไซต เพื่ อ ขยายการตลาด
ใหสามารถขายผลผลิตไดมากขึ้น เปนตน
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กิจกรรมที่ 3
1. ผูเรียนไดขอคิดอะไรบางจากกรณีตัวอยาง “สรางชีวิตใหมอยางพอเพียงดวยบัญชีครัวเรือน”
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ผูเรียนไดจัดทําบัญชีครัวเรือนหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ในชุมชนของผูเรียนมีใครจัดทําบัญชีครัวเรือน พรอมยกตัวอยาง 1 ครอบครัววาเขาจัดทํา
อยางไรและไดผลอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรมที่ 4 ใหผเู รียนตอบคําถามตอไปนี้
1. การบันทึกบัญชีครัวเรือน หมายถึง ผูเรียนและครอบครัวมีการวางแผนการใชจายอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. รายรับ หมายถึงอะไร พรอมยกตัวอยาง
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. รายจาย หมายถึงอะไร พรอมยกตัวอยาง
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ผูเรียนมีวิธีลดรายจายและเพิ่มรายไดอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ผูเรียนมีวิธีการออมเงินอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6.
ใหผูเรียนบันทึกบัญชีครัวเรือนตามรายการดังตอไปนี้ ลงในแบบบันทึกรายรับ – รายจาย
ของครอบครัวภายใน 1 เดือน
1 มี.ค. 52 ขายผลไมไดเงิน
1,900 บาท
3 มี.ค. 52 ขายผลไมไดเงิน
1,500 บาท
5 มี.ค. 52 จายคาของใชในบาน
500 บาท
7 มี.ค. 52 จายคาน้ํา - คาไฟ
400 บาท
10 มี.ค. 52 จายคาปุย
600 บาท
15 มี.ค. 52 จายคาอาหาร
500 บาท
20 มี.ค. 52 ขายผลไม
1,800 บาท
25 มี.ค. 52 จายคาซอมรถ
300 บาท
27 มี.ค. 52 จายคาของใช
700 บาท

แบบบันทึกรายรับ - รายจาย
วัน เดือน ป

รายการ

รายรับ
(บาท)

รายจาย
(บาท)

ยอดรวมรายรับ
ยอดรวมรายจาย
คงเหลือ

คงเหลือ
(บาท)
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สรุปผลการบันทึกรายรับ - รายจายของครอบครัว
1. ครอบครัวของฉันมีรายรับ
2. ในระยะเวลา 1 เดือน

มากกวา
นอยกวา รายจายอยู ..............บาท
ครอบครัวของฉันมีเงินออมจํานวน .................บาท
ครอบครัวของฉันไมมีเงินออม

3. รายจายที่ควรปรับลด ไดแก
1) ..................................จํานวนเงิน .......................บาท เพราะ ..............................
2) ..................................จํานวนเงิน .......................บาท เพราะ ..............................
3) ..................................จํานวนเงิน .......................บาท เพราะ .............................
ฉันสามารถลดรายจายไดทั้งหมด ................................ บาท
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บทที่ 4 ชีวิตสดใส พอใจเศรษฐกิจพอเพียง
สาระสําคัญ
เศรษฐกิ จพอเพียงกับทฤษฎีใหมเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อตองการใหคนสามารถพึ่งพาตนเองได
อยางเปนขั้นตอนโดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ โดยอาศัยความพอประมาณ ความมี
เหตุมีผล การสรางความรู ความขยันหมั่นเพียร การอดออม สติปญญา การชวยเหลือซึ่งกันและกั น
และความสามัคคี
เมื่ อ เราศึก ษาเรี ยนรู ป รั ญ ชาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงอยางถอ งแท และนําไปประยุก ตใชในการ
ดําเนินงานและการประกอบอาชีพจนเห็นผลจากการปฏิบัติแลว ควรจะสงเสริมใหสมาชิกในครอบครั ว
มองเห็นคุณคาและนําแนวทางไปสูการปฏิบัติ ในการดํารงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
แนะนํา สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวเห็นคุณคา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําแนวทาง
ไปสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตอยางยั่งยืน

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ทฤษฎีใหม
เรื่องที่ 2 แผนชีวิต
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เรื่องที่ 1 ทฤษฎีใหม
เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อตองการใหคนสามารถพึ่งพาตนเองได
ในระดับตาง ๆ อยางเปนขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยน
แปลงของปจจัยตาง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุมีผล การสรางความรู ความขยัน
หมั่นเพียร ความอดทน สติปญญา การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี
1. ความเปนมาของทฤษฎีใหม
ตลอดระยะเวลาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9) ทรงครองรา
ชยนั้น พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมยังภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ พระ
ราชประสงคทแี่ ทจริงของพระองคคือ การเสด็จฯ ออก เพื่อซักถามและรับฟงความทุกขยากในการดําเนิน
ชีวิตของพสกนิกรชาวไทย จึงมีพระราชดําริแนวคิดใหมในการบริหารจัดการที่ดินของเกษตรกรใหมีสัดสวน
ในการใชพื้นที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด รูปแบบหนึ่ง คือ การเกษตรทฤษฎีใหม
2. หลักการและขั้นตอนของเกษตรทฤษฎีใหม
แนวคิ ดใหมในการบริ ห ารจั ดการที่ ดิ น ของเกษตรกรใหมี สั ด สว น ในการใชพื้ น ที่ ดิ นใหเ กิ ด
ประโยชนสูงสุดตามแนวทางทฤษฎีใหม มีหลักการและขั้นตอนดังนี้
1. ทฤษฎีใหมขั้นตน หลักการของทฤษฎีใหมขั้นตน ประกอบดวย
1) มีที่ดิน สําหรับการจัดแบงแปลงที่ดิน เพื่อใหเกิดประโยชนสงู สุดนี้ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9) ทรงคํานวณจากอัตราถือครองที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ 15 ไร
อยางไรก็ตามหากเกษตรกรมีพื้นทีถ่ ือครองนอยกวาหรือมากกวานี้ ก็สามารถใชอัตราสวน 30 : 30 : 30 :
10 ดังนี้
พื้นที่สวนที่ 1 รอยละ 30 ใหขุดสระเก็บกักน้ํา เพื่อใชเก็บกักน้ําในฤดูฝนและใชเสริมการปลูก
พืชในฤดูแลง ตลอดจนการเลี้ยงสัตวน้ํา และพืชน้ําตางๆ
พื้นที่สวนที่ 2 รอยละ 30 ใหปลูกขาวในฤดูฝน เพื่อใชเปนอาหารประจําวันสําหรับครอบครัว
ใหเพียงพอตลอดป เพื่อตัดคาใชจายและพึ่งตนเองได
พื้นที่สวนที่ 3 รอยละ 30 ใหปลูกพืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ไมผล ไมยืนตน ฯลฯ เพื่อใชเปน
อาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย
พื้นที่สวนที่ 4 รอยละ 10 เปนที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตว และโรงเรือนอื่น ๆ
2) มีความสามัคคี เนื่องจากการเกษตรทฤษฎีใหมขั้นตน เปนระบบการผลิตแบบพอเพียง
ที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองไดในระดับที่ประหยัดกอน ทั้ งนี้ชุมชนตองมี ความสามัคคีรวมมือรวมใจ
ในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทํานองเดียวกับการลงแขกแบบดั้งเดิมเพื่อลดคาใชจาย
3) ผลผลิต เนื่องจากขาวเปนปจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะตองบริโภค ดังนั้น จึงประมาณวา
ครอบครัวหนึ่งทํานา 5 ไร จะทําใหมีขาวพอกินตลอดป โดยไมตองซื้อ เพื่อยึดหลักพึ่งตนเองได
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4) มีน้ํา เนื่องจากการทําการเกษตรทฤษฎีใหมตองมีน้ํา เพื่อการเพาะปลูกสํารองไวใช ในฤดู
แลง ดังนั้น จึงจําเปนตองกันที่ดินสวนหนึ่งไวขุดสระน้ํา โดยมีหลักวาตองมีน้ําเพียงพอที่จะทําการเพาะปลูก
ไดตลอดป
2. ทฤษฎีใหมขั้นที่สอง หรือเรียกวา ทฤษฎีใหมขั้นกาวหนาเปนขั้นที่เกษตรกรจะพัฒนาตนเอง
ไปสูขั้นพออยูพอกิน เพื่อใหมีผลสมบูรณยิ่งขึ้น โดยใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุม หรือสหกรณ
รวมแรงรวมใจกันดําเนินการในดานตาง ๆ ดังนี้
1) ดานการผลิต เกษตรกรจะตองรวมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแตขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ
พืช ปุย การหาน้ํา และอื่น ๆ เพื่อการเพาะปลูก
2) ดานการตลาด เมื่อ มีผ ลผลิ ตแลวจะตอ งเตรียมการตาง ๆ เพื่อ การขายผลผลิ ตใหได
ประโยชนสูงสุด เชน การเตรียมลานตากขาวรวมกัน การจัดหายุงรวบรวมขาว เตรียมเครื่องสีขาว ตลอดจน
การรวมกันขายผลผลิตใหไดราคาดี และลดคาใชจายลงดวย
3) ดานความเปนอยู เกษตรกรตองมีความเปนอยูที่ดีพอสมควร โดยมีปจจัยพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต เชน อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม เปนตน
4) ดานสวัสดิการ แตละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริ การที่จําเปน เชน สถานีอนามั ย
เมื่อยามเจ็บไขหรือมีกองทุนไวกูยืม เพื่อประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน
5) ดานการศึกษา ชุมชนควรมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา เชน มีกองทุนเพื่อการศึกษา
ใหแก เยาวชนในชุมชน
6) ดานสังคมและศาสนา ชุมชนควรเปนที่รวมในการพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีศาสนา
เปนที่ยึดเหนี่ยว
3. ทฤษฎีใหมขั้นที่สาม เปนขั้นพัฒนาเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรใหกาวหนาดวย การติดตอ
ประสานงาน เพื่อจัดหาทุนหรือแหลงเงิน เชน ธนาคาร หรือเอกชนมาชวยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ซึ่งทั้งสองฝายจะไดรับประโยชนรวมกัน ดังนี้
1) เกษตรกรสามารถขายขาวไดในราคาสูง โดยไมถูกกดราคา
2) ธนาคารกั บบริษัทสามารถซื้ อขาวบริ โภคในราคาต่ํา เพราะซื้อขาวเปลือกโดยตรงจาก
เกษตรกรและนํามาสีเอง
3) เกษตรกรสามารถซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไดในราคาต่ํา เพราะรวมกันซื้อเปนจํานวนมาก
เนื่องจากเปนกลุมสหกรณ สามารถซื้อไดในราคาขายสง
4) ธนาคารกั บ บริ ษั ท จะสามารถกระจายบุ ค คล เพื่ อ ไปดํ า เนิ น การในกิ จ กรรมตา ง ๆ
ใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
3. ประโยชนของทฤษฎีใหม
1. การพึ่งตนเอง ทฤษฎีใหมยึดถือหลักการที่วา ตนเปนที่พึ่งแหงตน โดยมุงเนนการผลิตพืชผลให
เพียงพอกับความตองการบริโภคในครัวเรือนเปนอันดับแรก เมื่อเหลือพอจากการบริโภคแลว จึงคํานึงถึง
การผลิตเพื่อการคาเปนอันดับรองลงมา ผลผลิตสวนเกินที่ออกสูตลาดก็จะเปนกําไรของเกษตรกร
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2. ชุมชนเขม แข็ง ทฤษฎีใหมใหความสําคัญกับการรวมกลุมของชาวบาน ทั้งนี้กลุ มชาวบาน
จะทํ าหนาที่ เ ปนผู ดําเนินกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ ตาง ๆ ใหหลากหลายครอบคลุ ม ทั้ ง การเกษตรแบบ
ผสมผสาน หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การทําธุรกิจการคาขาย การทองเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อ
องคกรชาวบานเหลานี้ไดรับการพัฒนาใหเขม แข็ง และมีเครือขายที่กวางขวางมากขึ้นแลว เกษตรกรใน
ชุม ชนก็จ ะไดรับ การดูแลใหมีร ายไดเ พิ่ม ขึ้น รวมทั้ง การไดรับ การแกปญ หาในทุ กดาน เมื่อ เปนเชนนี้
เศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศก็สามารถเติบโตไปไดอยางมีเสถียรภาพ
3. ความสามัคคี ทฤษฎีใหมตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอื้ออาทร และความ
สามัคคีของสมาชิกในชุมชน ในการรวมมือรวมใจเพื่อประกอบอาชีพตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จประโยชนที่
เกิดขึ้นจึงมิไดหมายถึงรายไดแตเพียงดานเดียว หากแตรวมถึงประโยชนในดานอื่น ๆ ดวย ไดแก การสราง
ความมั่นคงใหกับสถาบันครอบครัว สังคม ชุมชน และความสามารถในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ตัวอยางการนําหลักเศรษฐกิ จพอเพียงมาใชเปนแนวทางปฏิบัติของเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปน
แนวทางในการพัฒนาดานการเกษตรอยางเปนขั้นตอนในพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งแบงเปน 3 ขั้นดังนี้ *
กรณีตัวอยาง ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก ชีวิตอยูไดอยางยั่งยืน *
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กรณีตัวอยาง ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก ชีวิตเปนสุขไดอยางยั่งยืน
นายบุญเปง จันตะภา เกษตรกรบานหวยถางปูตาน ตําบลไมยา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ดําเนินชีวิตโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
เดิมนายบุญเปง จันตะภา มีฐานะยากจน เคยออกไปขอทาน เพื่อหาอาหารมาใสทอง หลังจาก
ไปเรี ยนในวัดไดนําหลั กคุณธรรมมาใชในชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยยึดหลั ก อิ ท ธิบาท 4 และ
พรหมวิหาร 4 ในป 2529 ไปทํางานประเทศบรูไน หวังใหฐานะครอบครัวดีขึ้น แตไมสําเร็จ จึงเดินทางกลับ
มาเก็บเงินไดเพียงสองพันกวาบาท ตอมาไดปรับความคิดวา ถามีความขยันเหมือนทํางานที่ประเทศบรูไน
อยูเมืองไทยก็มีรายไดอยางพอเพียง ป 2542 รัฐบาลใหมีการพักชําระหนี้ แตบุญเปง พักไมได เนื่องจาก
มียอดหนี้เปนแสน ไดนําเอารูปในหลวงมาตั้งสัจอธิษฐานวา ขาพเจาและครอบครัวจะขยันเพิ่มขึ้น ลด
ละ เลิก ในสิ่งที่ไมจําเปน กินทุกอยางที่ปลูก ปลูกทุกอยางที่กิน และจะขอปลดหนี้ภายใน 4 ป
นายบุญเปง พึ่งพาตนเองดวยการทําเกษตรทฤษฎีใหม ลงแรงทุกอยางดวยตนเอง ใชภูมิปญญา
ทองถิ่นประยุกตกับความรูใหม ๆ ที่ไดไปศึกษาดูงานอีก การใชทรัพยากรอยางรูคุณคาทําใหประหยัดเงิน
ลงทุน เกิดรายไดจากการขายผลผลิตการเกษตรตลอดทั้งป รูจักอดออม ไมเปนหนี้ทําใหดําเนินชีวิตไม
เดือดรอน ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น พัฒนา ปรับปรุงการประกอบอาชีพจนประสบความสําเร็จและยัง
ถายทอดความรู ชวยเหลือสังคม
บนพื้นที่ 10 ไร 1 งาน 35 ตารางวา มีก ารแบงสัดสวนตามหลักทฤษฎีใหมไดอยางลงตัว
เปนนาขาว 5 ไร ปลูกขาวเหนียวปละ 1 ครั้ง โดยปลูกสลับกับขาวโพด แตงโม แตงไทย อีก 5 ไร ปลูกผัก
สมุนไพร ไมผล เชน ลําไย มะมวง กลวย และสวนสุดทายเปนเรือนพักอาศัยพอเหมาะกับครอบครัว มีโรง
เลี้ยงสัตว กระบือ สุกร ไกพื้นเมืองและจิ้งหรีด
ความสําเร็จในชีวิตของนายบุญเปง นับเปนบทพิสูจนไดเปนอยางดีวา “เศรษฐกิจพอเพียง”
สามารถนํามาปรับใช ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอครอบครัว ชุมชน หากรูจักคิด ใช กิน อยูอยางพอเพียง
ชีวิตก็ดํารงไดอยางดียิ่งขึ้นและมั่นคง
* จากหนังสือพิมพเดลินิวส หนา 10 ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
การแนะนําสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวเห็นคุณคาและนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต
ใช
เมื่อเราเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเกิดความเขาใจอยางถองแทและนําสูการปฏิบัติ
ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพแลว เราจะเห็นประโยชนและคุณคาของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งสมควรอยางยิ่งที่เราจะตองแนะนําสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวเห็นคุณคาและนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพดวยเชนกัน หลักในการแนะนํา
คือ การที่สมาชิกในครอบครัวใชชีวิตบนพื้นฐานของการรูจักตนเอง สามารถพึ่งตนเองไดและดําเนินชีวิต
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อยางพอกินพอใช โดยไมเบียดเบียนผูอื่น ทําใหเกิดความสุขและความพอใจในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง
พยายามพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถอยูอยางพอเพียงไดในทุกสถานการณ ทั้งนี้สมาชิก
ในครอบครัวอาจจะรวมกันทําแผนชีวิต

เรื่องที่ 2 แผนชีวิต
ในการดําเนินชีวิตทุกคนตองการไปใหถึงเปาหมายดวยกันทั้งสิ้น แตการที่จะไปถึงเปาหมายไดจะ
ตองมีการวางแผนชีวิตที่ดี มีความมุงมั่นในการที่จะกาวไปใหถึง
การวางแผนอยางนอยก็ทําใหเรารูวาเราจะเดินไปทิศทางไหน ย้ําเตือนวาตองทําอะไร ยังไมไดทํา
อะไร แมแตแมบานจะทําอาหารในแตละมื้อยังตองวางแผน และเห็นอาหารจานนั้นอยูในจิตนาการ
เหลือแตออกไปหาวัตถุดิบและลงมือปรุงอาหารใหสําเร็จ ซึ่งแมบานก็ตองเขียนรายการวัตถุดิบที่ตองซื้อ
เปนการวางแผนกอนปรุงอาหารซึ่งจะไดไมมีปญหาวากลับบานแลวลืมซื้อ ซึ่งเหตุการณนี้มักเกิดขึ้นบอย ๆ
ชีวิตคนเราก็เชนเดียวกัน ตองคิดกอนปรุงโดยตองรูวาจะปรุงใหเปนอะไร ซึ่งเรียกวาแผนชีวิต แตสําหรับคน
ที่ยังไมรูกต็ องเขียนวาตัวเองชอบอะไร หรือตองการอะไรจะดีกวาดําเนินชีวิตโดยไรจุดหมาย
แผนชีวิต คือ สิ่งที่เราฝนหรือคาดหวังอยากจะใหเกิดขึ้นจริงในอนาคตโดยเราจะตองวางแผน กําหนด
ทิศทางหรือแนวทางในการดําเนินชีวิต เพื่อใหเราไปถึงเปาหมาย ทําใหเราเกิดความพึงพอใจ
และความสุข
แผนชีวิต มีหลายดาน เชน แผนชีวิตดานอาชีพ แผนชีวิตดานครอบครัว เปนตน แผนชีวิต
แตละคนแตละครอบครัวจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับวาใครจะใหความสําคัญกับแผนชีวิตดานใดมากกวากัน
แผนดานการพัฒนาอาชีพ ใหมองถึงศักยภาพที่มีการพัฒนาได ความถนัด ความสามารถของตน
เอง มองถึงทุนที่มีในชุมชน เชน ทรัพยากร องคความรู ภูมิปญญา แหลงเงินทุน การตลาด ความตองการ
ของคนในชุมชน โดยมีการจัดการความรูของตนเอง เพื่อใหเกิดความรูใหม
แผนชีวิตดานครัวเรือน ใหม องถึงหลั กธรรมในการดํารงชีวิต การสรางภูมิคุมกันใหกับคนใน
ครอบครัวที่มีการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อนําองคความรูมาสรางภูมิคุมกันที่ดี นอกจากนี้การนําบัญชีครัวเรือน
มาวิเคราะหรายจายที่ไมจําเปนมาจัดทําแผนการลดรายจาย เพิ่มรายได และตองมีการประเมินแผนที่ทํา
ดวยวาสําเร็จมากนอยเพียงใด แผนชีวิตดานครัวเรือน เชน
(1) การจัดทําบัญชีรายรับ - รายจายในครัวเรือน มีการวางแผนการใชจาย เชน จาย 3 สวน
ออม 1 สวน เพื่อใหเกิดการมีระเบียบวินัยในการใชจาย การลด ละ เลิกอบายมุข การศึกษาใหรูเทาทัน
กระแสบริโภคนิยม การวางแผนควบคุมรายจายในครัวเรือน
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(2) การลดรายจายในครัวเรือน เชน การปลูกผักสวนครัว การผลิตปุยชีวภาพไวใชทดแทนปุยเคมี
การผลิตผลิตภัณฑเครื่องใชภายในครัวเรือน
(3) การเพิ่มรายไดในครัวเรือน แปรรูปผลผลิต การทําเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชสมุนไพร
ฯลฯ หรืออาจจะเริ่มจาก การจัดทําแผนชีวิตครัวเรือน อาจจะดําเนินการ ดังนี้
1. จัดทําขอมูลของครัวเรือน
2. คนหาศักยภาพของตนเอง ทักษะในการประกอบอาชีพ ทุน
สถานการณในการประกอบอาชีพ
3. คนหาปญหาของครัวเรือน
4. กําหนดเปาหมายของครัวเรือนเพื่อใหหลุดพนจากความยากจน
5. วางแผนการแกปญหาของครัวเรือน
6. บันทึกการปฏิบัติตามแผน
7. บันทึกการประเมินผล
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กรณีตัวอยาง สุรชัย มรกตวิจิตรการ เกษตรพอเพียง แหงบานปาไผ *
บานเกษตรกรพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ สุรชัย มรกตวิจิตรการ ตั้งอยูที่บานปาไผ
ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม สุรชัย ไดเลาชีวิตของตนเองวา “ชีวิตคงไมมาถึงวันนี้หากไมมศี รัทธา
แรงกลาตอองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9) ผมเริ่มตนจากศูนย เดิมผม
คาขายเสื้อผาสําเร็จรูป ป 2540 เจอวิกฤตเศรษฐกิจ มีหนี้สนิ แปดแสนบาท คิดจะฆาตัวตาย แมใหสติวา
ทําไมไมสู ทําใหผมคิดใหม ตั้งสติแลวมุงหนาไปที่ศูนยการศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ ดวยใจทีม่ ุงมั่นวามีกินแนหากเดินตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช (รัชกาลที่9) ที่นี่เองไดเรียนรูและทําความเขาใจคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง”อยางถองแท”
เราเริ่มตนจากการเลี้ยงสัตวตามความถนัดทั้ง ปลา ไก วัว กบ ตอมาปลูกพืชผักสวนครัว
โรงเพาะเห็ด กลายเปนไรนาสวนผสมที่ทําทุกอยางเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
เวลาผานไปไมกี่ป สุรชัย กลายเปนผูเชี่ยวชาญ มีความรูในสิ่งที่ตนเองลงมือทํา ไมวาจะเปน
การทําปุยหมัก ปุยอินทรีย การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไก วัว ปลา กบ การทํากาซชีวภาพจากมูลสัตว
การนําของเหลวจากสัตวไปเลี้ยงพืช การนําของเหลวจากพืชไปใชกับสัตว
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9) สอนคนไทยมากวา 20 ป วา
ใหเชื่อมธรรมชาติเขาดวยกัน คนไทยไมชอบคิด ไมชอบวิเคราะห ไมลงมือทํา แตใชเงินนําหนา ตองแกดวย
5 ร คือ รวมพลัง รวมคิด รวมกันทํา รวมกันสรุปบทเรียน และรวมกันรับผล และยึดคําสอนที่วา ตอง
ระเบิดจากขางใน คือ เขาใจตัวเองกอน สิ่งแรก คือตนทุนต่ํา ทําบัญชีครัวเรือน ตัดสิ่งฟุมเฟอยออกจากชีวิต
คิดอยางรอบคอบ ไมขี้เกียจ สรางภูมิคุมกัน ไมหลงกระแส ไมหลงวัตถุนิยม ทีส่ ําคัญไมแขงกับคนรวย แต
ทุกคนตองคิดตองฝนเองวาอะไรเหมาะที่สุด จะสําเร็จหรือลมเหลวอยูที่คุณภาพคน
ปจจุบัน สุรชัย ยังเดินหนาตามแผนชีวิตของตนเอง เพื่อหวังปลดหนี้ภายในไมเกิน 5 ป
ดวยการกูเงิน 2 ลานบาท ซื้อที่ดินหลังบานเพื่อสรางฐานการผลิต
ผมตองการพิสูจนวา คนจนหากมุงมั่นที่จะสูแบบเขาใจศักยภาพตนเองรับรองอยูไดอยางมีศักดิศ์ รี
และเปนชีวิตที่ยั่งยืนปลอดภัย
-----------------------------------* จินตนา กิจมี หนังสือพิมพมติชน หนา 10 วันเสารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2552
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กิจกรรมที่ 5
ใหผูเรียนวางแผนชีวิตของตนเองดานอาชีพและดานชีวิตครอบครัว โดยคํานึงถึงหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
แผนชีวิต

รายละเอียดแผนชีวิต

1. ดานอาชีพ

1. ตองการประกอบอาชีพ……………………………………………………………..
2. ปจจัยที่พิจารณาประกอบอาชีพนี้ ..............................................................................
- เงินลงทุน....................บาท
- มีความรูวิชาชีพนี้……………………………….…….…………………………….
- ประสบการณที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ............................................................................
- ลูกคากลุมเปาหมาย ไดแก………………………………….………………………..
- สถานทีป่ ระกอบอาชีพ………………………………………………………………
- ความรู ความสามารถ...................................................................................................
- เครื่องมือและอุปกรณ...................................................................................................
- การประชาสัมพันธ /โฆษณา.......................................................................................
- แรงงาน...................คน
- วัน เวลา เปดบริการ..................................................................................................
- สภาพ / สถานการณอาชีพนี้ในพื้นที่ประกอบอาชีพ...................................................
- คูแขงทางการคา……………………………………………………………………..
- กลยุทธการขาย……………………………………………………..………………

ดานครอบครัว

แผนชีวิต

บาน / ที่อยูอ าศัย
- ปรับปรุง…………………….…………………………………..………………
- พัฒนา………………………………………………………..…………………
สุขภาพ
- ของตนเอง……………………………………………………..…….…………
- สมาชิกในครอบครัว……………………………………………….……..……
การปฏิบัติธรรม
- ยึดหลักธรรม...............................ในการดําเนินชีวิต
- การรวมกิจกรรมที่วัด……………………………………….……….……..……
- ปฏิบัติธรรมในครอบครัวโดย……………………………………………….……
เศรษฐกิจ
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แผนชีวิต

รายละเอียดแผนชีวิต
- ลดรายจายโดย...............................................................................................
- เพิ่มรายไดโดย................................................................................................
(รายละเอียด/แนวทางปฏิบัติ)
- ออม / ฝากเงินกับ.....................................................................
- ลงทุนโดย
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บทที่ 5 การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการสรางรายได อยางมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน
สาระสําคัญ
การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการสรางรายได อยางมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน มุงเนนใหผูเรียนมีการพิจารณาอยางรอบดาน มีความรอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผน
และการดําเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนา เปนการประกอบอาชีพที่คํานึงถึง
การมีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง ใหเจริญเติบโตอยางมีลําดับขั้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งทางกายภาพ
และทางจิตใจควบคูกัน การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงมิไดขัดกับกระแส
โลกาภิวัฒน ตรงกันขามกลับสงเสริมใหกระแสโลกาภิวัฒนไดรับการยอมรับมากขึ้น ดวยการเลือกรับการ
เปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบในแงดีตอประเทศ ในขณะเดียวกันเปนการสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดีตอการ
เปลี่ยนแปลงในแงที่ไมดีและไมอาจหลีกเลี่ยงได เพื่อจํากัดผลกระทบใหอยูในระดับไมกอความเสียหายหรือ
ไมเปนอันตรายรายแรงตอประเทศ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ตระหนักในความสําคัญของการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
สรางรายได อยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พัฒนาประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและเลือกแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตอยางสมดุล และพรอมรับตอความเปลี่ยน
แปลงของประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัฒน

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ ประเภท สาขาอาชีพตาง ๆ การตัดสินใจประกอบอาชีพ
1.1 ความหมาย ความสําคัญ
1.2 ประเภทของงานอาชีพ
1.3 กลุมงานอาชีพตางๆ
1.4 การตัดสินใจประกอบอาชีพ
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เรื่องที่ 2 การสรางงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 กลุมอาชีพใหม ที่เนนความเปน
ไทย
2.1 เกษตรกรรม
2.2 อุตสาหกรรม
2.3 พาณิชยกรรม
2.4 ความคิดสรางสรรค
2.5 การอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง
เรื่องที่ 3 แนวทางการประกอบอาชีพที่สงผลตอความสําเร็จ
3.1 มีความรู คือ ตองรอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง
3.2 คุณธรรมที่สงเสริมการประกอบอาชีพประสบความสําเร็จ คือ ความสําเร็จ สุจริต
ขยัน อดทน แบงปน
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เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ ประเภท สาขาอาชีพตาง ๆ การตัด สินใจประกอบ
อาชีพ
1.1 ความหมาย ความสําคัญ
1.2 ประเภทของงานอาชีพ
1.3 กลุมงานอาชีพตาง ๆ
1.4 การตัดสินใจประกอบอาชีพ
1.1 ความหมาย ความสําคัญ
อาชีพ หมายถึง ชนิดของงานหรื อกิ จกรรมของบุคคลประกอบอยู เปนงานที่ ทําแล วไดรั บ
ผลตอบแทนเปนเงินหรือผลผลิต
อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คืองานที่บุคคลทําแลวไดรับผลตอบแทนเปนเงิน
ผลผลิต โดยยึดหลักสําคัญ 5 ประการในการดําเนินการ ไดแก
1. ยึดหลักทางสายกลางในการดําเนินชีวิต
2. มีความสมดุลระหวางคน ชุมชน และสิ่งแวดลอม
3. มีความพอประมาณ พอเพียงในการผลิต การบริโภค และการบริการ
4. มีภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
5. มีความเทาทันสถานการณชุมชน สังคม
อาชีพ มีความสํ าคัญ ตอ ชีวิตคนเราอยางมาก เพราะเปนความมั่นคงของตนเองและครอบครั ว
คนที่มีอาชีพจะเปนคนที่ไดรับการยกยอง ไดรับการยอมรับนับถือ เราตองทํางานหาเงิน มีเงินรายได หรือ
สรางผลผลิต เนื่องจากตองดํารงชีวิตดวยปจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และที่อยูอาศัย
การประกอบอาชีพจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอมนุษยทุกคน
1.2 ประเภทของงานอาชีพ
อาชีพสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ
1. อาชีพอิสระ คือ อาชีพที่ตนเองเปนเจาของกิจการ โดยลงทุนเอง วางแผนเอง ตัดสินใจ
เอง จัดบริการและขายเอง
2. อาชีพรับจาง คือ อาชีพที่อยูในกิจการของนายจาง มีรายไดจากคาจางและสวัสดิการ
ตาง ๆ
1.3 กลุม งานอาชีพตา ง ๆ การสรางงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในที่ นี้
แบ ง กลุ ม อาชีพ เป น 5 กลุ ม อาชี พ ใหม คือ

1. เกษตรกรรม 2. อุ ตสาหกรรม (ในครอบครั ว )

3. พาณิชยกรรม 4. ดานความคิดสรางสรรค 5 การอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง
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1.4 การตัดสินใจประกอบอาชีพ
การตัดสิ นใจที่ จะประกอบอาชีพ อะไรก็ตาม จะตองมีสิ่ งที่ จะตอ งคิดหลายดานทั้ง ตอ งดู
ขอมูล มี ความรู มีทุน แรงงาน สถานที่ มีก ลวิธีการขายและคุณธรรมในการประกอบอาชีพดวย ขอควร
คํานึงในการตัดสินใจประกอบอาชีพมีดังนี้
1. การตัดสินใจประกอบอาชีพโดยใชขอมูลอยางเหมาะสม
ในการประกอบอาชีพ ผูเรียนตองใชขอมูลหลาย ๆ ดาน เพื่อการตัดสินใจ ขอมูลที่สําคัญ
คือ ตองรูจักตนเองวามีความชอบหรือไม มีสภาพแวดลอมในครอบครัว ชุมชน ที่เหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพนั้น ๆ หรือไม และขอมูลที่สําคัญ คือ ความรูทางวิชาการ
2. มีความรูวิชาชีพนั้น ๆ
การประกอบอาชีพอะไรก็ตองมีความรูในวิชาชีพนั้น ๆ อยางดี เพราะการมีความรูใน
วิชานั้น ๆ อยางดี จะทําใหสามารถปรับปรุงพัฒนาอาชีพนั้น ๆ ไดดียิ่งขึ้น
3. มีทุน แรงงาน และสถานที่
ทุน แรงงาน สถานที่ เปนองคประกอบสําคัญในการประกอบอาชีพทําใหเกิดความมั่นใจ
ในการประกอบอาชีพเปนไปอยางราบรื่น
4. มีวิธีการปฏิบัติงานและจัดการอาชีพ
มีขั้ นตอน กระบวนการ การจั ด การที่ เ หมาะสม มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ทํ าให ง านประสบ
ความสําเร็จ ลดตนทุนการผลิต มีผลผลิตไดมาตรฐานตามที่ตั้งเปาหมายไว
5. มีกลวิธีการขาย การตลาด
กลวิธีการขาย การตลาดที่ สามารถตอบสนองความตอ งการ ความพึ ง พอใจของลูก คา
ยอมทําใหยอดขายเปนไปตามเปาหมาย
6. มีก ารจัดการการเงิ นใหมี เงิ นสดหมุนเวียนสามารถประกอบอาชีพ ไปไดอยางตอ เนื่อ ง
ไมขัดของ
7. การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย เพื่อใหทราบผลการประกอบการ
8. มี มนุษยสั มพันธและมีจิ ตบริ การ การมีมนุษยสั มพันธที่ดีกับ ลูกคา มี ความเป นกันเอง
โดยเฉพาะการใชคําพูดที่เหมาะสม เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ไปพรอมกับการมีจติ บริการใหลูกคา
ดวยความจริงใจ ตองการเห็นลูกคามีความสุขในการบริโภคสินคา
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9. มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ ผูผลิตและผูขายมีความซื่อสัตยตอลูกคาใชวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ไมใชสารเคมีที่มีพิษในผลิตภัณฑ ซึ่งสงผลตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และการดําเนินชีวิตของลูกคา

เรื่องที่ 2. การสรางงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในที่นี้ไดแบงกลุมอาชีพ 5 กลุมอาชีพใหม คือ 1. เกษตรกรรม 2. อุตสาหกรรม
(ในครอบครัว) 3. พาณิชยกรรม 4. ดานความคิดสรางสรรค 5. การอํานวยการและอาชีพเฉพาะ
ทาง โดยวิเคราะหแบงกลุม 5 กลุมอาชีพใหม ดานการผลิตกับดานการบริการ
กลุมอาชีพ
1. เกษตรกรรม

ดานการผลิต
1. แปรรูปผลผลิต
- อาหารหลัก
- อาหารวาง - ขนม
- เครื่ อ งดื่ ม (น้ํ า ตะไคร กระเจี๊ ย บ
ใบเตย ขิง สัปปะรด เสาวรส ฯลฯ)
2. เพาะเห็ด (แปรรูป)
3. เพาะพันธุไม
4.การเลี้ยงไกไข
5. ขยายพันธุพืช
6. ปลูกสมุนไพร
2. อุตสาหกรรม (ในครอบครัว) 1. ไมนวดเทา ไมกดเทา
2. ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว
3. ผลิตเครื่องประดับทํามือ
4. ผลิตสินคาจากวัสดุเหลือใช
5. รองเทาแตะ เครื่องใช ประดับตบแตง
6. ตะกราจะกาบหมาก
7. เกาอี้ทางมะพราว
3. พาณิชยกรรม
1. น้ําเตาหูกับ ปาทองโก
2. เครื่องดื่ม น้ําเตาหู กาแฟ
3. ผลิตปุยชีวภาพ น้ําหมัก
4. ดานความคิดสรางสรรค
1. ออกแบบบรรจุ ภัณฑ (ผ า กระดาษ
พลาสติก ฯลฯ)

ดานการบริการ
* พืช ตนไม ตัวอยางการตบแตง
ตนไม การจั ดดอกไม ป ระดับ ใน
งานมงคล งานศพ การดูแลตนไม
การจัดสวน
* สั ตว เชน เลี้ ยงสุ นัข การดูแล
ตัดขน

* บรรจุสินคา
* สงสินคาตามบาน
ราน โดยใชมอเตอรไซต
* ประกอบสินคา/ผลิตภัณฑ เชน
ประกอบชอดอกไม

* การขายตรง
* การขายปลีก
* การขายสง
* บริ ก ารผู ก ผ า ตบแต ง งานพิ ธี
ตางๆ
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กลุมอาชีพ

ดานการผลิต
2. ออกแบบเครื่ องใชตาง ๆ (ดวยวัส ดุ
เหลือใชตางๆ)
3. ออกแบบเฟอรนิเจอร
4. ดนตรีพื้นบาน (โปงลาง อังกะลุง)
5. การออกแบบเครื่องประดับ
5. การอํ า นวยการและอาชี พ การแพทยทางเลือก (การนวดแผนไทย
เฉพาะทาง
ผอนคลาย บําบัด รักษา)

ดานการบริการ
* ลําตัด หมอรํา
* รองเพลงพื้นบาน
* เปาขลุย

* หัวหนางาน
* Organizer รั บจัดงานวันเกิ ด
ฉลองงานแตง
* รับตกแตงสถานที่

เรื่องที่ 3 แนวทางการประกอบอาชีพที่สงผลตอความสําเร็จ
แนวทางการประกอบอาชีพใหประสบผลสําเร็จ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีเงื่อนไขความรูและคุณธรรมดังนี้
3.1 มีความรูคือ ตองรอบรู รอบคอบและระมัดระวัง
ความรอบรู มีความหมายมากกวาคําวา ความรูคือนอกจากจะอาศัยความรูในเชิงลึกเกี่ยวกับ
งานที่จะทําแลว ยังจําเปนตองมีความรูในเชิงกวาง ไดแกความรู ความเขาใจในขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
สภาวะแวดลอมและสถานการณที่เกี่ยวพันกับงานที่จะทําทั้งหมด
ความรอบคอบ คือ การทํางานอยางมีสติ ใชเวลาคิดวิเคราะห ขอ มูลรอบดาน กอนลงมือทํ า
ซึ่งจะลดความผิดพลาด ขอบกพรองตาง ๆ ทําใหงานสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชตนทุนต่ํา
ระมัดระวัง คือ ความไมประมาท ใหความเอาใจใสในการทํางานอยางตอเนื่องจนงานสําเร็จ
ไมเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน หรืออุบัติเหตุอันไมควรเกิดขึ้น
3.2 คุณธรรมที่สงเสริมการประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จ คือ ความซื่อสัตย สุจริต ขยัน
อดทน แบงปน การประกอบอาชีพตองสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคล สังคม และสิ่งแวดลอม อยางหลีกเลี่ยง
ไม ได เพื่ อ ให ก ารประกอบอาชีพ ประสบผลสํ าเร็ จ ตามเป าหมาย ไดรั บ การสนับ สนุนจากผู เ กี่ ยวขอ ง
ผูรวมงาน และลูกคา ผูประกอบอาชีพตองมีคุณธรรม ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน
ความขยั น อดทน คือ ความตั้ง ใจเพี ยรพยายามทํ าหนาที่ก ารงาน การประกอบอาชีพ อยาง
ตอเนื่อง สม่ําเสมอ ความขยันตองปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญา แกปญหาจนงานเกิดผลสําเร็จ
ผูที่ มีความขยัน คือ ผู ที่ตั้งใจประกอบอาชีพอยางจริ งจั งตอเนื่อง ในเรื่อ งที่ ถูก ที่ ควร มีความพยายาม
เปนคนสูงาน ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ตั้งใจทําหนาที่อยางจริงจัง
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ซื่อสัตย คือการประพฤติตรง ไมเอนเอียง จริงใจ ไมมีเลหเหลี่ยม ผูที่มีความซื่อสัตย คือ
ผูที่ประกอบอาชีพตรงไปตรงมา ไมคดโกง ไมเอาเปรียบผูบริโภค ไมใชวัตถุที่เปนอันตราย และ
คํานึงถึงผลกระทบกับสภาพแวดลอม
ความอดทน คื อ การรั ก ษาสภาวะปกติ ของตนไว ไม ว าจะกระทบกระทั่ ง ป ญ หาอุ ป สรรคใด
ผูมีความอดทน ในการประกอบอาชีพ นอกจากจะอาศัยปญญาแลว ลวนตองอาศัย ขันติ หรือความอดทน
ในการตอสูแกไขปญหาตาง ๆ ใหงานอาชีพบรรลุความสําเร็จดวยกันทั้งสิ้น
การแบงปน / การให คือ การแบงปนสิ่งที่เรามี หรือสิ่งที่สามารถใหแกผูอื่นไดและเปนประโยชน
แกผูที่รับ การใหผูอื่นที่บริสุทธิใจไมหวังสิ่งตอบแทนจะทําใหผูใหไดรับความสุขที่เปนความทรงจําที่ยาวนาน
การประกอบอาชีพโดยรูจ ักการแบงปนหรือใหสงิ่ ตาง ๆ ที่สามารถใหไดแก ลูกคาและชุมชนของเรา
ยอมไดรับการตอบสนองจากลูกคาในดานความเชื่อถือ
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กิจกรรมที่ 6
1. การประกอบอาชีพมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของผูเรียนอยางไร?
1……………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………
2. จงยกตัวอยางอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อาชีพกลุมเกษตรกรรม เชน....................................................................................................
..............................................................................................................................................
อาชีพกลุมอุตสาหกรรม เชน...................................................................................................
...............................................................................................................................................
อาชีพกลุมพาณิชยกรรม เชน...................................................................................................
...............................................................................................................................................
อาชีพดานความคิดสรางสรรค เชน..........................................................................................
...............................................................................................................................................
อาชีพดานการอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง เชน ...............................................................
...............................................................................................................................................
3. เมื่อผูเรียนประกอบอาชีพแลว จะนําคุณธรรม.........................มาใชในการประกอบอาชีพ และจะมี
แนวทางปฏิบัติตามคุณธรรมนี้อยางไร...............................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ 7
ใหผูเรียนวางแผนแนวทางการประกอบอาชีพของตนเองทั้งที่เขาสูอาชีพใหมและพัฒนาอาชีพ
โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใหผูเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ 5 – 7 คน แตละกลุมใหเลือก หัวหนากลุม 1 คน
และเลขากลุม 1 คน รวมระดมพลังสมองแลกเปลี่ยนเรียนรูตามหัวขอดังตอไปนี้
1. การประกอบอาชีพตามแนวของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. อาชีพที่เชื่อมั่นวาสามารถทําไดในครอบครัว ชุมชนของเรา
3. ร ว มกั น ร า งรายละเอี ย ด สิ่ ง ที่ ต อ งใช สิ่ ง ที่ ต อ งทํ า ในการประกอบอาชี พ นั้ น ๆ
(ทํา 1- 2 อาชีพ) ทั้งนี้ใหประธานเปนผูดําเนินการ เลขากลุมจดบันทึกสรุปสาระสําคัญ
เพื่อนําเสนอ
ขั้นตอนที่ 2 ใหทุกกลุมรวมกันคัดเลือกอาชีพจากกิจกรรมที่ 1 ตามที่กลุม ตกลงรวมทั้งอาชีพที่สามารถ
ทําเปนรายบุคคล และเปนกลุม นํามาเขียนเปนโครงการประกอบอาชีพที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
ขั้นตอนที่ 3 ใหผูเรียนแตละคน แตละกลุม นําโครงการประกอบอาชีพที่นําเสนอ (ตรวจสอบความสมบูรณ)
ไปประกอบอาชีพ โดยมีการรวมระดมทุน จัดหาทุน การแบงงานกันทํา การลงมติรวมกันตัดสินใจ ระยะเวลา
ดําเนินการตามความเหมาะสม แลวสรุปผลการประกอบอาชีพเสนอครู กศน.
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แบบทดสอบหลังเรียน
คําชี้แจง เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. เศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร
ก. การเกษตร
ข. การคาขาย
ค. การดําเนินชีวิต
ง. การอุตสาหกรรม
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของคนกลุมใด
ก. พอคา นักธุรกิจ
ข. นักเรียน นักศึกษา
ค. ประชาชนทุกคน
ง. ขาราชการ นักการเมือง
3. เปาหมายหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือขอใด
ก. พึ่งพาตนเองเปนหลัก
ข. ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ค. มีอาชีพเกษตรกรรมทุกครอบครัว
ง. ใชจายแตสิ่งจําเปนตอการดําเนินชีวิต
4. คําวา “เดินทางสายกลาง” ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดําเนินชีวิตแบบใด
ก. รูจักคําวาพอดี พอประมาณ
ข. ลดรายจาย และเพิ่มรายไดใหสมดุล
ค. ประหยัดรายจายใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
ง. ดําเนินชีวิตแบบใดก็ไดขอเพียงแตใหมีความสุข
5. การเตรียมตัวใหพรอมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ
หมายถึงขอใด
ก. การมีประสบการณ
ข. มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว
ค. มีคุณธรรม จริยธรรม
ง. การมีความรู ความสามารถ
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6. ขอใดคือเงื่อนไขที่สําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
ก. มีความรู มีคุณธรรม
ข. มีคุณธรรม จริยธรรม
ค. มีเหตุผล มีความรอบคอบ
ง. มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีเหตุผล
7. ขอใดคือวิธีการจัดสรรเงินหรือวางแผนการใชจายที่ดีที่สุด
ก. ปรึกษาเพื่อนบานกอนซื้อ
ข. จัดสรรจายใหเทากับรายได
ค. การบันทึกรายรับ - รายจาย
ง. เปรียบเทียบคําโฆษณาตามหนังสือพิมพ
8. ขอใดถูกตองที่สุดในการจดบันทึกรายรับ - รายจาย
ก. จดทุกครั้ง
ข. จดทุกเดือน
ค. จดทุกอาทิตย
ง. จดทุกวันเวนวัน
9. การใชจายที่เหมาะสมกับฐานะความเปนอยูหรือความสามารถของตนตรงกับสํานวนในขอใด
ก. น้ําขึ้นใหรีบตัก
ข. ฝนทั่งใหเปนเข็ม
ค. นกนอยทํารังแตพอตัว
ง. มือใครยาวสาวไดสาวเอา
10. ขอใดสัมพันธกับ “เกษตรทฤษฎีใหม” มากที่สุด
ก. การบริหารจัดการเกษตรกรที่ยากจน
ข. การจัดระบบวิถีชีวิตของเกษตรกรใหม
ค. การเกษตรผสมผสานในที่ดินที่มีอยูจํากัด
ง. การบริหารจัดการที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด
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คําชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  หนาขอความที่ถูก และเขียนเครื่องหมาย  หนาขอความที่ผิด
1.

แนวเศรษฐกิจพอเพียงมีไวสําหรับผูที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเทานั้น

2.

ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตอง
มีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี

3.

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนนใหประชาชนพึ่งตนเองเปนหลัก

4.

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาปรับใชไดกับตนเองและครอบครัวเทานั้น

5.

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาปรับใชไดกับบุคคลทุกระดับทุกอาชีพ

6.

การออม คือ การสะสมเงินทีละเล็กละนอยใหพอกพูน

7.

ธนาคารออมสินใหแนวคิดในทางการวา ออม 1 สวน ใช 2 สวน

8.

แผนชีวิต คือ แผนของผูที่ตองการกูเงินธนาคารมาลงทุน

47
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สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการ
จัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โดยกระบวนการ
การศึกษานอกโรงเรียน. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด โรงพิมพอักษรไทย
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สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน.รายงานการประเมินโครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง.กรุงเทพ ฯ: สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน,๒๕๕๐.
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง.สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. กระทรวงศึกษาธิการ.หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับเกษตรกร. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง. 2549. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง. นานาคําถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. 2548.
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ.
เศรษฐกิจพอเพียง. 2548.
จตุพร สุขอินทร และมังกโรทัย. “สรางชีวิตใหมอยางพอเพียงดวยบัญชีครัวเรือน”
เดลินิวส หนา 30 ฉบับวันจันทรที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2522
“ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางทีป่ ลูก ชีวิตอยูไดอยางยั่งยืน” เดลินิวส หนา 10
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
จินตนา กิจมี. “เกษตรพอเพียง แหงบานปาไผ”. มติชน หนา 10 ฉบับวันเสารที่ 28 มีนาคม
พ.ศ. 2552.
เอกรินทร สี่มหาศาล และคณะ, คุณธรรมนําความรูสู....เศรษฐกิจพอเพียง ป.6 กรุงเทพฯ
: บริษัท อักษรเจริญทัศน อาท จํากัด. มปพ.
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หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหนังสือเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ 2552 ณ บานทะเลสีครีม รีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม
1. นายศรายุทธ บูรณเจริ
ผอ. กศน. อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร
2. นายจํานง
หนูนิล
กศน. อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน 2552 – วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมแกรนด เดอวิลล
กทม.
นางพัฒนสุดา
สอนซื่อ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

รายชื่อผูเขารวมประชุมบรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 7 – 10 กันยายน 2552 ณ โรงแรมอูทองอินน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางพัฒนสุดา
สอนซื่อ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 12 – 15 มกราคม
1. นางพัฒนสุดา สอนซื่อ
2. นายอุชุ
เชื้อบอคา
3. นางสาวพัชรา ศิริพงษาโรจน
4. นายวิทยา
บูรณะหิรัญ

2553 ณ โรงแรมอูทองอินท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขาราชการบํานาญ
กศน. อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
สํานักงาน กศน. จังหวัดกระบี่
สํานักงาน กศน. จังหวัดพังงา

รายชื่อผู เขารวมประชุมปฏิบัติการปรับ ปรุง เอกสารประกอบการใชหลัก สูตรและสื่อประกอบการเรียน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระหวางวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมมิรามา กรุงเทพฯ
1. นางผกาพันธ วัฒนปาณี
ขาราชการบํานาญ
2. ส.อ.อวยพร ศิริวรรณ
ผอ. กศน. อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
3. นางฤดี
ศิริภาพ
ผอ. กศน. อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
4. นางสาวสุรัตนา บูรณะวิทย
สถาบันกศน.ภาคตะวันออก
5. นางสาวธนสรวง ชัยชาญทิพยุทธ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
6. นางสาวเยาวรัตน คําตรง
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ
2. ดร.ชัยยศ
3. นายวัชรินทร
4. ดร.ทองอยู
5. นางรักขณา

บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
แกวไทรฮะ
ตัณฑวุฑโฒ

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูเขียนและเรียบเรียง
1. นายศรายุทธ
2. นายจํานง
3. นางพัฒนสุดา

บูรณเจริญ
หนูนิล
สอนซื่อ

ผอ.กศน.อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร
กศน. อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง
สอนซื่อ
1. นางพัฒนสุดา
2. นายอุชุ
เชื้อบอคา
3. นางสาวพัชรา
ศิริพงษาโรจน
4. นายวิทยา
บูรณะหิรัญ
5. นายจํานง
หนูนิล

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กศน. อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
สํานักงาน กศน. จังหวัดกระบี่
สํานักงาน กศน. จังหวัดพังงา
กศน. อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
2. นายศุภโชค
3. นางสาววรรณพร
4. นางสาวศริญญา
5. นางสาวเพชรินทร

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
ปทมานนท
กุลประดิษฐ
เหลืองจิตวัฒนา

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูพิมพตนฉบับ
นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูออกแบบปก
นายศุภโชค

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ศรีรัตนศิลป
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คณะผูพัฒนาและปรับปรุง ครั้งที่ 2
ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ
2. ดร.ชัยยศ
3. นายวัชรินทร
4. นางวัทนี
5. นางชุลีพร
6. นางอัญชลี
7. นางศุทธินี

บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
จันทรโอกุล
ผาตินินนาท
ธรรมวิธีกุล
งามเขตต

ผูพัฒนาและปรับปรุง ครั้งที่ 2
1. นางผกาพันธ
วัฒนปาณี
2. ส.อ.อวยพร
ศิริวรรณ
3. นางฤดี
ศิริภา
4. นางสาวสุรัตนา
บูรณะวิทย
5. นางสาวธนสรวง ชัยชาญทิพยุทธ
6. นางสาวเยาวรัตน คําตรง

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเผยแพรทางการศึกษา
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ขาราชการบํานาญ
ผอ. กศน. อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผอ. กศน. อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
สถาบันกศน.ภาคตะวันออก
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะผูปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยป พ.ศ. 2560
ที่ปรึกษา
1. นายสุรพงษ
2. นายประเสริฐ

จําจด
หอมดี

3. นางตรีนุช

สุขสุเดช

เลขาธิการ กศน.
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหนาที่รองเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผูป รับปรุงขอมูล
นางสาวจิราภรณ

ตันติถาวร

กศน.บางกอกใหญ

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
อําไพศรี
ปนมณีวงศ
เพ็ชรสวาง
วงคเรือน
อมรเดชาวัฒน
สังขพิชัย

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุม พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
2. นายศุภโชค
3. นางสาวเบ็ญจวรรณ
4. นางเยาวรัตน
5. นางสาวสุลาง
6. นางสาวทิพวรรณ
7. นางสาวนภาพร
8. นางสาวชมพูนท

