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สารบัญ 
 
     หนา 
คํานํา 
คาํแนะนําในการใชหนังสือเรียน 
โครงสรางรายวิชาเศรษฐกิจพอเพยีง 
บทที่  1   เศรษฐกิจพอเพยีง รากฐานการดําเนินชีวิตของคนไทย 1 
บทที่  2   ปฏิบัติตนดี มีความพอเพยีง 7 
บทที่  3   รูใช รูจาย   13 
บทที่  4   ชีวิตสดใส พอใจเศรษฐกิจพอเพยีง 23 
บทที่  5   การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
แบบทดสอบหลงัเรียน   
บรรณานุกรม    
คณะผูจัดทํา     



คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน 
 หนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประถมศึกษา  
เปนหนังสือเรียนทีจั่ดทําขึ้น สําหรับผเูรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 
 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ผูเรียนควร
ปฏิบัติดังน้ี 
 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง และขอบขาย
เน้ือหา 
 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียดและทํากิจกรรมตามที่กําหนดแลว
ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจใน
เนื้อหาน้ันใหมใหเขาใจกอนที่จะศึกษาเร่ืองตอไป 
 3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเน้ือหาใน
เร่ืองน้ันๆ อีกคร้ังและการปฏิบัติกจิกรรมของแตละเน้ือหาแตละเร่ือง 
ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและเพือ่นๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกนัได 
 4. หนังสือเรียนเลมน้ีมี 4 บทคือ 
  บทที ่ 1 เศรษฐกิจพอเพยีง รากฐานการดําเนินชีวิตของคนไทย 
  บทที่ 2 ปฏิบัติตนดี มคีวามพอเพยีง 
  บทที่ 3 รูใช รูจาย 
  บทที ่ 4 ชีวิตสดใส พอใจเศรษฐกิจพอเพยีง 
             บทที่  5  การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                 เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
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โครงสรางรายวิชารายรายเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับประถมศึกษา (ทช11001) 
สาระสําค ัญ 
 เศรษฐกิจพอเพยีง เปนปรัชาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระราชดํารัสชี้แนะแนวทาง
การดํารงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับใหดําเนินชีวิตไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพฒันาเศรษฐกจิเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพยีง หมายถงึ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล  รวมถงึความจําเปนที่จะตองมรีะบบภูมคิุมกนัในตัวทีดี่พอสมควรตอผลกระทบใดๆอันเกดิจาก
การปลีย่นแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ี จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความ
ระมัดระวังอยางยิง่ในการนําวิชาการตางๆ   มาใชในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน  และขณะ
เดียวกนัจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติใหมีสํานึกในคณุธรรม ความซื่อสตัยสุจริตและใหมี
ความรอบรูทีเ่หมาะสมดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพยีร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพือ่ให
สมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สงัคม สิง่แวดลอม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. อธบิายแนวคดิ หลกัการ ความหมาย ความสาํคัญของปรัชาเศรษฐกจิพอเพยีงได 
 2. บอกแนวทางในการนําปรัชาเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
 3. เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
 4. แนะนํา สงเสริมใหสมาชกิในครอบครัวเห็นคณุคาและนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
 5.  บอกแนวทางและสามารถเร่ิมตนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได 
 
ขอบขายเนื้อหา 
 บทที่ 1 เศรษฐกิจพอเพยีง รากฐานการดําเนินชีวิตของคนไทย 
 บทที่ 2 ปฏิบัติตนดี มคีวามพอเพยีง 
 บทที ่ 3 รูใช รูจาย 
 บทที ่ 4 ชีวิตสดใส พอใจเศรษฐกิจพอเพยีง 
              บทที่  5  การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                             เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
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บทท่ี 1   เศรษฐกิจพอเพียงรากฐานการดาํเนินชีวิต                                 
              ของคนไทย 
 

สาระสําคัญ 
 เศรษฐกิจพอเพยีงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเลานานกวา 30 ป ต้ังแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
ในป 2540 ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจนับวาเปนบทเรียนสําคัญที่ทําใหประชาชนเขาใจ
ถึงผลการพัฒนา ซึ่งใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิตที่อยูบนพืน้ฐานของทางสายกลางและความไม
ประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ  การมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกันที่ดีตอตนเองตลอดจนใชความรู
และคุณธรรมเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  ที่สําคัญจะตองมีสติ  ปญญาและความขยันหมั่นเพียร  ซึ่งจะ
นําไปสคูวามสุขในการดําเนินชีวิตอยางแทจริง 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 อธบิายแนวคดิ หลกัการ ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได 
 

ขอบขายเนื้อหา 
 เร่ืองที ่ 1 ความเปนมา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 เร่ืองที ่ 2 ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 เร่ืองที ่ 3 หลกัแนวคดิของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 เร่ืองที ่ 4 ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพยีง 
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เร่ืองที่ 1  ความเปนมาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ปรัชาของเศรษฐกจิพอเพยีง เปนแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทยมานานกวา 30 ป ดังจะเห็นไดวา ปรากฏความหมาย             
เปนเชิงนัยเปนคร้ังแรกในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในป             
พ.ศ. 2517 ที่พระองคไดทรงเนนย้ําแนวทางการพฒันาบนหลกัแนวคดิที่พึ่งตนเอง เพื่อใหเกดิความพอมี
กิน พอใชของคนสวนให โดยใชหลกัความพอประมาณ การคํานึงถึงการมเีหตุผล การสรางภูมคิุมกันที่ดี
ในตัวเอง และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพฒันาอยางเปนขั้นเปนตอน
ที่ถูกตองตามหลักวิชา และการมคีณุธรรมเปนกรอบในการปฏิบัติและการดํารงชีวิต 
  ในชวงที่ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 นับเปนบทเรียนสําคัทีท่ํา
ใหประชาชนเขาใจถึงผลจาการพฒันา  ที่ไมคํานึงถึงระดับความเหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ พึ่งพิง
ความรู เงินลงทุน จากภายนอกประเทศเปนหลกั โดยไมไดสรางความมั่นคงและเขมแขง็หรือสรางภูมคิุม
กันที่ดีภายในประเทศ ใหสามารถพรอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของปจจัยภายในและภายนอกจน
เกดิวิกฤตการณทางเศรษฐกิจคร้ังใหสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย  รัฐบาลตระหนักถึงความ
สําคใันการแกไขปหาดังกลาวใหเกดิการพฒันาทีย่ั่งยืนในสังคมไทยอยางเปนระบบดวยการกาํหนด
นโยบายดานการศึกษา  โดยนําปรัชาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาเปนแนวทางในการพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ใชคณุธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชือ่มโยงความรวมมือ
ระหวางสถาบันการศึกษา  สถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบันศาสนา  ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
เพื่อใหผเูรียนเกดิทักษะความรู  ทักษะ และเจตคติ สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
สมดุล  และยั่งยืน 
 

เร่ืองที่  2 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกจิพอเพียง คืออะไร 
  เศรษฐกิจพอเพยีง เปนปรัชาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ต้ังแตครอบครัว  ระดับชมุชนจนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพฒันาและการบริหารประเทศใหดําเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพื่อใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัตนความพอเพยีง หมายถึง ความ
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พอประมาณ  ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่ตองมีระบบคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผล
กระทบใดๆ อันเกดิจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งน้ี  จะตองอาศัยความรอบรู  ความ
รอบคอบ  และความระมดัระวัง   อยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ  มาใชในการวางแผน  และการ
ดําเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกัน  จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะ 
เจาหนาทีข่องรัฐ  นักทฤษฎ ี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมสีํานึกในคณุธรรม  ความซื่อสัตยสุจริต  และ
ใหมีความรอบรูที่เหมาะสม  ดําเนินชีวิตดวยความอดทน  มีความเพยีรพยายามมีสติปา  และความ
รอบคอบ  เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  และกวางขวางทั้งทาง             
ดานวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดลอม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
  ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจาํเปนท่ีตองมรีะบบ
ภูมคิุมกันในตัวท่ีดพีอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอก และภายใน 
ท้ังน้ีจะตองอาศัยความรอบรู  ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางย่ิงในการนําวิชาการตางๆ มาใช
ในการวางแผน และการดาํเนินการทุกข้ันตอน  และขณะเดยีวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคน
ในชาติ  โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ  นักทฤษฎี  และนักธุรกิจในทุกระดับ  ใหมสีํานึกในคุณธรรม  ความ
ซื่อสัตยสุจริต  และใหมคีวามรอบรูท่ีเหมาะสม  ดาํเนินชวีติดวยความอดทน  ความเพยีร  มีสต ิ ปญญา  
และความรอบคอบ  เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง  
ท้ังทางดานวัตถุ  สงัคม  สิ่งแวดลอม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
 
เร่ืองท่ี  3 หลักแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพียง 
  เปนปรัชาชี้แนะแนวทางการดํารงอย ููและปฏิบัติตนในทางที่  ควรจะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถี
ชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย  สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา  และเปนการมองโลกเชิงในระบบที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  มุงเนนการรอดพนจากภัย  และวิกฤติ  เพื่อ  ความมัน่คงและ ความยัง่ยืน  
ของการพฒันา 
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คุณลักษณะ 

  เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ  โดยเนนการ
ปฏิบัติบนทางสายกลาง  และการพฒันาตนอยางเปนขั้นตอน 

 

 
แผนภาพแสดงแนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
 ความพอเพยีงจะตองประกอบดวย  3 หวง  2 เงือ่นไข  ดังน้ี 
 ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตน
เองและผูอ่ืน  เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 
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 ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสนิใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนัน้ จะตองเปนไปอยางมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ันๆ 
อยางรอบคอบ 
 การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว  หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลีย่นแปลง 
ดานตางๆ ที่จะเกดิขึน้โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึน้ในอนาคตทั้ง
ใกลและไกล 
 เง่ือนไข 
 การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนัน้ ตองอาศัยทั้งความรู และ
คณุธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ 
 � เงื่อนไขความรู  ประกอบดวย  ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน
ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานัน้มาพิจารณาใหเชื่องโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผน และความ
ระมดัระวังในขั้นปฏิบัติ 
 � เง่ือนไขคณุธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย  มีความตระหนักในคุณธรรม  มีความซื่อ
สตัยสุจริตและมีความอดทน  มีความเพยีร  ใชสติปาในการดําเนินชีวิต 
 

เร่ืองที่ 4  ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพยีงที่สงผลตอประชาชน ดังน้ี 
 1. เกดิแนวคดิทีมุ่งเนนพึ่งพาตนเองเปนหลัก ที่มีอยูในตัวเองเพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอตนเอง  ครอบครัว  และชุมชนซึ่งจะทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางยั่งยืน 
 2. ทําใหมีความเขมแข็งในจิตใจ  โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเองเปนหลัก  เมื่อพึ่งตนเองไดแลว
ทําใหจิตใจสงบเขมแข็ง  ไมวิตกกงัวล 
 3. เกดิความรวมมือ  ความกระตือรือรน  ความสามัคคีในชุมชน และประเทศชาติ 
 4. เกดิการมีสวนรวม  คิดวิเคราะห  แกปญหารวมกนั 
 5. ทําใหมคีวามเปนอย ูพอมี พอกิน  ลดปหาความยากจน 
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“เมื่อสังคมไทยเปนสังคมเศรษฐกิจพอเพียง 
คนไทยดาํรงชีวติบนทางสายกลาง มสีามหวงสําคัญ 
คลองใจในการดําเนินชีวิต ไดแก  ความพอประมาณ 

ความมีเหตผุล การมีภูมคุิมกัน ในตัวที่ด ีมสีองเง่ือนไขกํากับชีวิตอยางเครงครัด ได
แก เง่ือนไขความรูที่ประกอบดวยรอบรู รอบคอบ ระมดัระวัง เง่ือนไขคุณธรรม ซ่ึง

มคีวามซ่ือสัตยสุจริต อดทน เพียร มสีตปิญญา อยใูนชีวิต ชีวิตมแีตความสุข
เศรษฐกิจ สดใส สังคม อนุใจ ส่ิงแวดลอม 
อุดมสมบูรณ วัฒนธรรม เขมแข็งยั่งยืน” 
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กิจกรรมที่ 1 

 ตอบคําถามตอไปน้ี 
1. จงอธิบายความหมายของ  “เศรษฐกจิพอเพียง” ที่ถูกตองที่สุด 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2. หลกัแนวคดิของเศรษฐกิจพอเพยีงเปนอยางไร ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 3. เศรษฐกิจพอเพยีงมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตในปจจุบันอยางไร? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ผูเรียนสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรื่องอไรบาง   ใชวิธีการ
อยางไร? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่  2 ปฏิบัติตนด ี มีความพอเพยีง 
สาระสําคญั 

 การปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงมีพระราชดํารัสนํามาปฏิบัติตนคือ ยึดความประหยัด ประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต 
เลิกแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกันในทางการคา ไมหยุดน่ิงที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความ
ทุกขยากและปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด ละสิ่งชั่วใหหมดสิ้นไป 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
 2. บอกแนวทางในการนําปรัชาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได 
 

ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองที ่ 1 วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีใหคุณคาตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 
 เร่ืองที ่ 2 การปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
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เร่ืองที่ 1  วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีใหคณุคาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 วิธคีิด การจะนําปรัชาเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกตใชใหไดผลดีในการดําเนินชีวิต จําเปนจะ              
ตองเร่ิมตนจากการมีความรู ความเขาใจทีถู่กตองวาเศรษฐกจิพอเพยีงหมายถึงอะไร และมีหลักการ                
สําคัญอะไรบางทีจ่ะนําไปใชเปนแนวทางสกูารปฏิบัติ ตลอดจนเห็นถึงประโยชนจากการทีจ่ะนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 
  วิธีปฏิบัต ิ หลังจากที่ไดทําความเขาใจอยางถูกตองแลว กจํ็าเปนจะตองทดลองนํามาประยุกตใช
กับตนเอง ทั้งในชีวิตประจําวันและการดําเนินชีวิตสามารถอยูรวมกบัผอ่ืูนไดอยางมีความสุข  โดยคํานึง
ถึงการพึ่งพาตนเองเปนเบือ้งตน การทําอะไรที่ไมสุดโดงไปขางใดขางหน่ึง การใชเหตุผลเปนพื้นฐานใน
การตัดสินใจและการกระทําตาง ๆ ตลอดการสรางภูมคิุมกันทีดี่  เพื่อพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงจะไม
ทําอะไรที่เสี่ยงจนเกนิไปจนทําใหตนเองหรือคนรอบขางเดือดรอนในภายหลัง การใฝรูอยางตอเน่ืองและ
ใชความรูดวยความรอบคอบและระมดัระวัง ความซื่อสัตย ความไมโลภ ความรูจักพอ ความขยันหมั่น
เพยีร การไมเบยีดเบยีนกัน การรูจักแบงปนและชวยเหลอืซึ่งกันและกัน 
  อยางไรก็ตาม การที่จะสรางภาวะความรูความเขาใจที่ถูกตองอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพยีงเพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชไดน้ัน จําเปนที่จะตองเรียนรูดวยตนเองหรือรวมกบัผอ่ืูน 
  วิธีการใหคุณคา  การเรียนรูจากการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและประสบการณระหวาง           
ผูที่มีความสนใจรวมกันจะทําใหสามารถตระหนักถึงประโยชนและความสุขที่จะไดรับจากการนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช แลวเกิดการปรับเปลี่ยน ความคิดเห็นและนอมนําเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
การดําเนินชีวิตตอไป 
  จิตสํานึกที่ตระหนักถึงความสุขที่เกิดจากความพอใจในการใชชีวิตอยางพอดีและรูจักระดับความ
พอเพียงจะนําไปสูการประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเองอยางถูกตอง ไมใหอดอยากจนเบียดเบียนตน
เอง หรือไมเกดิความโลภจนเบยีดเบยีนผูอ่ืน  แตมีความพอเพียงที่จะคิดเผื่อแผแบงปนไปยังคนอ่ืน ๆ  ใน
ชุมชนหรือองคกรและสังคมได 
  อยางไรก็ตาม ระดับความพอเพียงของแตละคนจะไมเทากันหรือความพอเพียงของคนคนเดียว
กันแตตางเวลากอ็าจเปลี่ยนแปลงไปได  แลวแตเงื่อนไขภายในและภายนอก  ตลอดจนสภาพแวดลอมที่มี
ผลตอความพอเพยีง 
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เร่ืองที่ 2   การปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียง* 
 
  ในฐานะที่เปนพสกนิกรชาวไทย  จึงควรนอมนําปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสมาประพฤติปฏิบัติตน ดังน้ี 
  1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการดํารงชีวิตอยาง
จริงจัง ดังกระแสกระราชดํารัส ความวา 
   “ ...ความเปนอยทูี่ตองไมฟมุเฟอย ตองประหยัดไปในทางที่ถูกตอง...” 
  2. ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตองสุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาดแคลนในการ
ดํารงชีวิตกต็าม ดังกระแสพระราชดํารัส ความวา 
   “...ความเจริของคนทัง้หลายยอมเกิดจากการประพฤติชอบและการหาเลีย้งชีพชอบเปนหลัก
สําคญั...” 
  3. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกันในทางการคาขาย ประกอบอาชีพแบบตอสู
กันอยางรุนแรงดังอดีต ดังกระแสพระราชดํารัสในเร่ืองน้ี ความวา 
   “...ความสุขความเจริอันแทจริงน้ัน หมายถึงความสุขความเจริที่บุคคลแสวงหาไดดวยความ
เปนธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิหรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจาก 
ผูอ่ืน...” 
  4. ไมหยดุน่ิงที่จะหาทางใหชีวิตหลดุพนจากความทุกขยากคร้ังน้ีโดยตองขวนขวายใฝหาความรู
ใหเกดิมรีายไดเพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเปนเปนเปาหมายสําคั ดังกระแสพระราชดํารัสตอนหน่ึงที่ให
ความหมายชดัเจนวา 
  “...การที่ตองการใหทุกคนพยายามที่จะหาความรู  และสรางตนเองใหมั่นคงน้ี  เพื่อตนเอง  เพื่อ
จะใหตนเองมีความเปนอยูที่กาวหนา  ที่มีความสุข  พอมีพอกินเปนขั้นหน่ึง  และขั้นตอไปก็คือการมี
เกียรติวา ยืนไดดวยตนเอง...” 
  5. ปฏิบัติตนในแนวทางทีดี่ ลด ละ สิ่งชั่วใหหมดสิ้นไป ทั้งดวยสังคมไทยที่ลมสลายลงในครัง้นี ้
เพราะยังมีบุคคลจํานวนมิใชนอยที่ดําเนินการโดยปราศจากละอายแผนดิน  ดังกระแสพระราชดํารัส 
ความวา 
  “... พยายามไมกอความชั่วใหเปนเคร่ืองทําลายตัว ทําลายผูอ่ืน พยายามลด  ละความชั่วที่ตัวเองมีอยู 
พยายามกอความดีใหแกตัวอยเูสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีทีม่ีอยน้ัูนใหงอกงามสมบรูณขึ้น...” 
----------------------------------- 
* จากหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมา
จากพระราชดําริ หนา  27  พิมพคร้ังที่ 3 กรกฎาคม 2548 
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 หลักของความประมาณ (พอ ดี) 5 ประการ (จากขอสรุปของสภาพฒัน) 
  1. พอดีดานจิตใจ  เขมแขง็ มีจิตสํานึกที่ดี เอ้ืออาทร ประนีประนอมนึกถึงประโยชน 
สวนรวม 
  2.  พอดีดานสังคม  ชวยเหลือเกื้อกูล รูจักสามัคคี สรางความเขมแข็งใหครอบครัวและ
ชุมชน 
  3.  พอดีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รูจักใชและจัดการอยางฉลาด และรอบคอบ 
เกดิความยั่งยืนสูงสุด 
  4.  พอดีดานเทคโนโลยี รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคลองตอความตองการเปน
ประโยชน สภาพแวดลอมและเกดิประโยชนตอสวนรวมและพฒันาจากภูมิปาชาวบานกอน 
  5.  พอดีดานเศรษฐกิจ เพิ่มรายได  ลดรายจาย  ดํารงชีวิตอยางพอควรพออย ูพอกิน สมควร
ตามอัตภาพและฐานะของตน 
 
หลักของความมีเหตผุล 
  1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดความฟุมเฟอยในการดํารงชีวิต 
  2. ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตองสุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาดแคลนในการ
ดํารงชีวิต 
  3. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชน และแขงขันในทางการคาขายประกอบอาชีพ แบบตอสูกัน
อยางรุนแรง 
  4. ไมหยดุน่ิงที่หาทางในชีวิตใหหลดุพนจากความทุกขยาก 
  5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด เลิก สิ่งยั่วยุกิเลสใหหมดสิ้นไป ไมกอความชั่วใหเปนเครือ่ง
ทําลายตัวเอง ทําลายผูอ่ืน 
 
หลักของการมีภูมิคุมกัน 
  1. มีความรู รอบคอบ และระมดัระวัง 
  2. มคีณุธรรม ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทนและแบงปน 
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การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  ปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแบบอยางและแนวทางใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน นํามาประยุกต
ใชในการดํารงชีวิต ดังน้ี 
  1. ยดึหลกัความประหยัด ไมใชจายฟุมเฟอย ใชในสิ่งทีจํ่าเปนและรูจักเกบ็ออมไวใชในอนาคต 
  2. ยดึหลกัความซื่อสัตยสุจริต ความถกูตองในการประกอบอาชพีและการดําเนินชีวิตไมเห็นแกตัว 
  3. ยึดหลักความไมแกงแยงชิงดีกัน รูจักการพึ่งพากัน ไมเอารัดเอาเปรียบและแขงขัน 
โดยใชวิธีรุนแรง 
  4.  ยึดหลักการใฝรูใฝเรียน  หมั่นศึกษาหาความรู ใชสติปาในการดําเนินชี วิต 
การประกอบอาชีพเพื่อใหมรีายไดไวใชจาย โดยยึดความพอเพยีงเปนหลกั 
  5.  ยึดหลักการทําความดี ลดละความชั่วและสิ่งอบายมุขทั้งปวงเพื่อใหตนเอง ครอบครัวและ
สังคม  อยูอยางเปนสขุ 
 
กิจกรรมที่  2 
 หลังจากผูเรียนไดเรียนรูหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจนมีความรู ความเขาใจ ยอมรับและตัดสินใจลง
มือปฏิบัติ ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพของตนเองน้ัน ผูเรียนมีแนวทาง สามารถ
นํามาปฏิบัติ กับตัวเอง ครอบครัวอยางไร? 
 
     เน้ือหา                                    แนวทางปฏิบัติ 
 
 
1.พอประมาณ 

ในการดําเนินชวีิตเชน( การชื้อสินคา การใชเงิน) 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
ในการประกอบอาชีพ (เชน การลงทุน การแปรรูป) 
.................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

 
 
 
2.ความมีเหตุผล 
 
 

ในการดําเนินชวีิต( เชน การตัดสินใจชื้อสินคา  การใชเงิน ) 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
ในการประกอบอาชีพ(เชนการตัดสนิในลงทนุ ) 
.................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
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     เน้ือหา                                    แนวทางปฏิบัติ 
 
 
3.มีภูมิคุมกันที่ดี 

ในการดําเนินชวีิต (เชน การสํารองของใช การปองกันอุบัติภัย) 
.................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
ในการประกอบอาชีพ( การสํารองเงินลงทุน การสําลองสินคา) 
.................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

 
4.เงื่องไขความรูเร็จ 
 
 

รอบรู( เชนความรูเร่ืองอาชีพน้ัน ๆ) 
.................................................................................................................................... 
รอบคอบ.(เชน รอบคอบในการใช).............................................................................. 
.................................................................................................................................... 
ระมดัระวัง(การทําบัญชี)........................................................................................... 

 
4.เงื่องไขคุณธรรม 
 
 

ซื่อสัตย (เชนใชวัตถุดิบที่ไมมีสารพิษปนเปอน) 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
อดทน ( เชนอดทนในการดําเนินการ)………………………………………….. 
แบงปน (มีความเอ้ือเฟอเพื่อแผ) 
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บทที่ 3   รูใช  รูจาย 
สาระสําคญั 
 เมื่อเราประกอบอาชีพมีรายได  การนําเงินไปใชจายสิ่งใดตองจดทุกอยาง  ทุกครั้งที่จายออกไป 
การบันทึกรายรับ รายจายเปนหลักฐาน แสดงแหลงที่มาของรายได รายจายและเงินออม อีกทัง้เปนการ
เตือนตนเองและครอบครัววาในแตละเดือนมีคาใชจายอะไรบางที่ไมจําเปน รายการใดสามารถตัดทิ้งไป
ไดในเดือนตอไป ครอบครัวควรเร่ิมตนจดรายรับ-รายจายจนเปนนิสยั ครอบครัวเราจะไดไมยากจน 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. วางแผนการใชจายของตนเองและครอบครัวได 
 2. วิเคราะหสภาพรายรับ-รายจายของครอบครัวได 
 3. บันทึกรายรับ-รายจายของตนเองและครอบครัวได 
 4. อธิบายวิธีการลดรายจายและเพิ่มรายได 
 5. อธิบายวิธีการออมเงนิได 
 
ขอบขายเนื้อหา 
 เร่ืองที ่1 การวางแผนการใชจายของตนเองและครอบครัว 
 เร่ืองที่ 2 การบันทึกรายรับ-รายจายของตนเองและครอบครัว 
 เร่ืองที ่3 การลดรายจายและเพิม่รายไดในครัวเรือน 
 เร่ืองที ่4 การออม 
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เร่ืองที่  1 การวางแผนการใชจาย 
 
 กอนที่จะใชจายเงิน เราควรจัดสรรเงินที่มีอยูใหตรงกับความตองการ โดยการวางแผนการ 
ใชจายเงินไวกอน 
 การวางแผนการใชจายเงิน หมายถึง การที่บุคคลจัดสรรรายรับ-รายจาย ของตนเอง ซึ่งมีแนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังน้ี 
 1. การหารายได ทุกคนตองประกอบอาชีพ เพื่อใหมีรายไดประจําและหากมีเวลาวางควรหาราย
ไดเสริมเพื่อจะไดมีรายไดพอกับการใชจายในการดํารงชีพ 
 2. การใชจายใหพิจารณาใชจายในสิ่งที่จําเปนจริง ๆ  เชนใชจายเปนคาอาหาร เคร่ืองนุงหม 
ที่อยูอาศัย  ยารักษาโรค โดยคํานึงถึงคุณคาของสิ่งที่ซื้อวามีคุณภาพและคุมคาเงิน ไมใชซื้อเพราะ 
คําโฆษณาชวนเชื่อ 
 การประหยัด ควรรูจักเก็บออมเงินไวใชจายเมือ่คราวจําเปน เชน เมื่อเจ็บปวย โดยวางแผนใหมี
รายจายนอยกวารายไดมากที่สุดก็จะมีเงินเก็บ  เครื่องใชที่ชํารุดเสียหาย ควรซอมแซมใหใชไดอยูเสมอ 
ประหยัดพลังงานและทนุถนอมเคร่ืองใชใหมีอายุการใชงานไดนาน 
 การเปนหนี้โดยไมจําเปนเพราะยืมเงินมาใชจายสุรุยสุราย เชน การยืมเงินมาจัดงานเลี้ยงใน
ประเพณีตางๆ จะทําใหชีวิตมีความลําบาก  สรางความเดือดรอนใหตนเองและครอบครัว แตถาหาก 
เปนหน้ีเพราะนําเงนิมาลงทุนในกิจการทีส่ามารถใหผลคุมคาก็อาจจะเปนหน้ีได 
 3. การบันทึกรายรับ-รายจาย  เปนวิธีการวางแผนที่สําคั การบันทึกรายรับ-รายจาย ในชีวิต
ประจําวัน เพื่อใหทราบวาในวันหน่ึง สัปดาหหน่ึง เดือนหน่ึง เรามีรายไดจากอะไร เทาไรและจายอะไร 
อยางไร ควรจะวางแนวทางในการใชจายอยางไรจึงจะพอและที่เหลือสะสมไวเปนทุนหรือเก็บสะสมไว 
ใชจายในยามจําเปน การบันทึกรายรับ-รายจาย จึงเปนขอมูลหลักฐานแสดงใหเห็นแหลงที่มาของรายได
และmujที่ไปของรายจาย ซึ่งจะนําไปสกูารต้ังเปาหมายลดรายจาย  การเพิ่มรายไดและการออมตอไป 
 
เร่ืองที่  2 การบันทึกรายรับ-รายจายของตนเองและครอบครัว 
  
 เมื่อเรามีรายไดและนําเงินรายไดไปใชจายซื้อสิ่งที่จําเปน สิ่งใดที่มีราคาสูงก็ไมจําเปนตองซื้อ
ทันทีแตใหต้ังเปาหมายไววาจะเก็บหอมรอบริบไวจนมากพอแลวจึงซื้อ ดังน้ันเราจึงควรวางแผนการ 
ใชจายไวลวงหนาวาเราตองซื้ออะไร เทาไหร เมื่อใด 
 เราคงเคยไดยินขาวชาวนาขายที่นาไดเงินเปนแสนเปนลาน แตเมื่อเวลาผานไปไมกี่ป เขากลับไม
เหลอืเงนิเลย ตองไปเชาที่นาของคนอ่ืนทํากิน เรื่องดังกลาวเปนตัวอยางของบุคคลที่ไมมีการวางแผนการ
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ใชเงนิ ดังน้ันกอนที่เราจะใชจายเงินเราควรจัดสรรเงนิที่มีอยูใหตรงกับความตองการดวยการวางแผนไว  
วิธีการวางแผนทีส่ําคัวิธีการหน่ึงคือ  การบันทึกรายรับ-รายจาย 
 “หากอยากมชีีวิตที่มั่งคั่งสมบูรณ ตองลงมือบันทึกรายรับ-รายจายต้ังแตบดัน้ี” 
  
ขอควรคํานึงในการใชจายเงินและจดบันทึกรายรับ รายจาย 
 1. กาํหนดความคาดหวังและเปาหมายวาจดบนัทกึเพือ่อะไร 
 2. วางแผนรับ-จายกอนใชเงนิ 
 3. กอนซื้อสิ่งใดตองพิจารณาใหดีกอนวาสิ่งน้ันจําเปนหรือไม 
 4. จดบนัทกึทุกคร้ัง ทุกวัน ทุกบาท ทุกสตางคที่มกีารรับและจายเงิน 
 5. หมั่นตรวจสอบบัชวีามรีายการใดทีใ่ชเงนิไมเหมาะสม หากมตีองแกไขทันท ี
 6. เกบ็ใบเสร็จหรือหลกัฐานการรับเงิน-จายเงินไวเพื่อตรวจสอบกับบัชทีี่จด 
 “การจดบันทึกรายรับ-รายจาย”  หรือการจดบัชี จะชวยใหเราทราบวาเรามีรายรับมากนอยแค
ไหน เราสามารถลดคาใชจายรายการใดออกไปไดบาง “การจดบัชี” ทําใหเราสรางสมดุลระหวางรายได
และรายจายที่เหมาะสมแกฐานะการเงินของเราไดเปนอยางดี 
 การจดบัชีครัวเรือน เปนการจัดทําบัชีรายรับ รายจายของครอบครัว เราสามารถ 
จัดทําบัชีแบบที่งาย ผทูี่ไมเคยมีความรูเร่ือง การบัชีมากอนก็ทําเองไดโดยการแยกรายการออกเปน รายรับ
และรายจาย รายรับ ไดแก เงนิเดือน คาจาง ผลตอบแทนที่ไดจากการทํางาน เงินที่ไดจากการขาย ผลผลิต
การเกษตร  หรือทรัพยสิน  เปนตน  รายจายไดแก  คาใชจายเพื่อซื้อสินคาสําหรับในการอุปโภค  บริโภค  
คาน้ําประปา  คาไฟฟา  คาโทรศัพท  คาซอมแซม  คาอุปกรณเครื่องใช  เครื่องไม  เครือ่งมือ  คารถ  คา
อาหาร  คาเชา  เปนตน 
 
ตัวอยาง รายรับ รายจาย 
 1  มี.ค. 52 ขายผลผลิตทางการเกษตร 2,500  บาท 
 5  มี.ค. 52 จายเงินซือ้ของใชในบาน  500  บาท 
 7  ม.ค.  52 จายเงินซื้อขาวสาร 300  บาท 
 10  มี.ค.  52 จายคานํ้า คาไฟ 250  บาท 
 15  มี.ค. 52 ขายผลผลิตทางการเกษตร 1,250  บาท 
 20  มี.ค. 52 จายคาซื้อปยุ 300  บาท 
 25  มี.ค. 52 จายคาอาหาร 200  บาท 
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ตัวอยาง การจดบัชีครัวเรือน 
 

วัน เดือน ป รายการ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

1 ม.ค. 52 ขายผลผลิต 2,500 -   2,500 

5 ม.ค. 52 ซื้อของใช   500 - 2,000 

7 ม.ค. 52 ซื้อขาวสาร   300 - 1,700 

10 ม.ค. 52 จายคานํ้า คาไฟ   250 - 1,450 

15 ม.ค. 52 ขายผลผลิตทางการเกษตร 1,200  -   2,650 

20 ม.ค. 52 จายคาซื้อปุย   300 - 2,350 

25 ม.ค. 52 จายคาอาหาร   200 - 2,150 

 รวม 3,700 - 1,500 - 2,150 

 รายรับสูงกวารายจาย     2,150 

 
 การบันทึกรายรับ-รายจาย หรือการจดบัชีทั้งของตนเองและครอบครัวมีความสําคัตอชีวิตของ
คนไทยเปนอยางยิ่ง ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  พระราชทานแกคณะบุคคล 
ตางๆ ที่เขาเฝาถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในวโรกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต ความวา “...เมื่อ 40 กวาป  มีผูหน่ึงเปนขาราชการชั้นผูนอยมาขอเงิน ที่
จริงไดเคยใหเงนิเขาเลก็ๆ นอยๆ แตเขาบอกวาไมพอเขาก็มาขอยืมเงิน ขอกูเงินก็บอก..เอา ให..แตขอใหเขาทํา
บัชีรายรับ-รายจาย รายรับก็คือ เงินเดือนของเขาและรายรับที่อุดหนุนเขา สวนรายจายก็เปนของที่ใชใน
ครอบครัว...ทีหลัง เขาทํา...ตอมา เขาทําบัชีมาไมขาดทุน แลวเขาสามารถที่จะมีเงินพอใช เพราะวาบอก
ใหเขาทราบวามีเงนิเดือนเทาไหรจะตองใชภายในเงนิเดือนของเขา...” 
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บุคคลตัวอยาง การสรางชีวิตใหมอยางพอเพียงดวยบัญชีครัวเรือน 
 นายเจน  ชูใจ ราษฎร หมู 4 ตําบลพนมทวน จังหวัดกาจนบรุี  ผปูระสบความสําเร็จจากการทําบัชี
ครัวเรือน กลาววา “จบเพยีงประถมศึกษาปที่ 4 พอแมยากจน มีอาชีพทํานาเปนหลัก ตอมาไดรับมรดกเป
นที่นา 10 ไร จึงทํานาเร่ือยมา แตก็สามารถสงลูกเรียนสูง ๆ  ได เน่ืองจากสรางวินัยในการใชจายเงินอยาง
มีระบบ มีพอแมเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องความมีระเบียบในการใชเงินทองแตละบาทแตละสตางค โดย
ในสมัยพอใชถานหุงขาว เขยีนคาใชจายในแตละวันที่ขางฝาขางบาน จึงจดจํามาปฏิบัติ เริม่จากจดบันทึก
ชั่วโมงการทํางานวาภายใน 1 เดือน มีความขยันหรือขีเ้กียจมากนอยแคไหน ภายหลังมาทําบัชีการใชจาย
ในครัวเรือนในชวงทําไรนาสวนผสม เมื่อป 2528”  
 กวา 20 ปที่ทําบชัีครัวเรือนมาทําใหทกุวันน้ีมีชีวิตในครอบครัวอยูอยางมีความสุข ปจจุบันมีที่นา
รวมกวา 50 ไร โดยการซื้อสะสมมา มีเงินฝากธนาคาร โดยมีคติวา จากนํ้าที่ตักมาจนเต็มโอง เวลานํ้าพร
องตองเติมใหเต็ม ถาปลอยใหนํ้าแหงขอด ชีวิตก็จะเหน่ือยจะทําใหชีวิตบั้นปลายลําบาก” นายเจนกลาว 
 น่ันคือประโยชนที่เห็นไดชัดจากการทําบัชีครัวเรือนที่ไมเพียงแตจะชวยใหความเปนอยูของ
ครอบครัวดีขึ้นเทาน้ัน แตยังสรางสังคมใหเปนปกแผน สงผลไปถึงเศรษฐกิจอันมั่นคงของประเทศใน
อนาคตขางหนาอีกดวย (จตุพร  สุขอินทรและปญญา มังกโรทยั,๒๕๕๒:๓๐) 
  
เร่ืองที่  3 การลดรายจายและเพิ่มรายไดในครัวเรือน 

 การลดรายจายในครัวเรือน ปหาเรื่องหนี้สินในครอบครัวหรือปหารายรับไมพอกับรายจาย เปน
ปหาที่ทําใหประชาชนหนักใจ  การปองกันและแกไขปหาเรื่องหนี้สิน  มีหลักงาย ๆ  วาตองลดรายจาย
และเพิ่มรายไดใหมากขึ้น การลดรายจายสามารถทําไดโดยการสํารวจคาใชจายในเดือนที่ผานมา แลวจด
บันทึกดูวาในครอบครัวมีการใชจายอะไรไปบางและรายการใดที่ไมจําเปนนาตัดออกไปได ก็ใหตัด
ออกไปใหหมดในเดือนถัดไปก็จะสามารถลดรายจายลงได แตทุกคนในครอบครัวตองชวยกัน เพราะถา
คนหน่ึงประหยัดแตอีกคนยังใชจายฟมุเฟอยเหมอืนเดิมก็คงไมไดผล ตองชี้แจงสมาชิกทุกคนในบาน เมื่อ
ลดรายจายไดแลวก็เอารายรับของทั้งบานมารวมกันดูวาจะพอกับรายจายหรือไม ถาพอและยังเหลือก็คงต
องเอาไปทยอยใชหน้ีและเกบ็ออมไวเผื่อกรณีฉุกเฉิน เชน การเจ็บปวย อุบัติเหตุ เปนตน แตถารายไดยังน
อยกวารายจายก็ตองชวยกันคดิวาจะไปหารายไดเพิ่มมาจากไหนอีก 
 โดยสรุปการใชจายเงินม ี3 แบบ คือ 
 1. ใชตามใจชอบเปนการใชไปเร่ือย ๆ แลวแตวาตองการอะไรก็ซื้อ เงนิหมดก็หยดุซื้อ 
 2. ใชตามหมวดที่แบงไว เชน  
 



ห น า  | 19 

 

  -  คาอาหารและคาเสือ้ผา 
  -  คารักษาพยาบาล 
  -  คาทําบุกุศล 
  -  เกบ็ออมไวใชในอนาคต ฉุกเฉิน 
  - คาศึกษาเลาเรียนของบตุร 
   ฯลฯ 
 3. ใชตามแผนการใชทีก่าํหนดไวลวงหนาเปนการใชตามโครงการที่ไดวางแผนไวลวงหนาแลว
น้ัน ซึ่งเปนวิธีการทีถู่กตอง ซึ่งสามารถนําหลกัการทางวิชาการมาใชในการปฏิบัติการวางแผนการใชจาย
ในครอบครัว ขอปฏิบัติของการใชจายภายในครอบครัว มีสิ่งที่พึงปฏิบัติ 3 ประการคือ 
  -  การทําบชัีรายรับ-รายจาย 
  -  การประหยัด 
  -  การออมทรัพย 
  ครอบครัวตองมีการวางแผนจัดการรายรับ-รายจาย เพื่อใหมีทรัพยสินเพียงพอจะซื้อหรือ
จัดหาสิ่งทีค่รอบครัวตองการเพื่อความสงบสุขและความเจริของครอบครัว 
 

 การออมคือ การสะสมเงินทีละเล็กทีละนอยเมื่อเวลาผานไปเงินก็จะเพิ่มพูนขึ้น การออม 
สวนใหญจะอยใูนรูปการฝากเงินกับธนาคาร จุดประสงคหลักของการออม เพื่อใชจายในยามฉุกเฉิน ยาม
เราตกอยูในสภาวะลําบาก การออมจึงถอืวาเปนการลงทุนใหกับความมั่นคงในอนาคตของชีวิต 

เร่ืองที่ 4  การออม 

 หลกัการออม ธนาคารออมสนิไดใหแนวคดิวา “ออม 1 สวนใช 3 สวน  เนือ่งจากการออมมีความ
สําคัตอการดํารงชีวิต แมบางคนมีรายไดไมมากนัก คนเปนจํานวนมากออมเงินไมได เพราะมีคาใชจาย
มาก ใชเงินเกินตัว รายรับมีไมพอกับรายจาย เมื่อเรามีรายไดเราจะตองบริหารจัดการเงินของตนเอง หาก
เราคดิวาเงนิออมเปนรายจายอยางหน่ึงเชนเดียวกับรายจายอ่ืน ๆ เงินออมจะเปนรายการแรกที่ตองจายทุก
เดือน  โดยอาจกําหนดวาอยางนอยตองจายเปนรอยละเทาไรของรายไดและทําจนเปนนิสัย 
แลวคอยวาง แผนเพื่อนําเงนิสวนที่เหลือไปเปนคาใชจายตาง ๆ เทาน้ีเราก็มเีงนิออม 
 
การลดรายจาย  สามารถกระทําไดดังนี้ 
 1. ทําสวนครัวและเลีย้งสัตวไวสําหรับบริโภค โดยใชพืชผักพื้นบานที่มีในทองถิน่ ผักทีใ่ชเปน
ประจํา ผักที่ปลูกไดงายไมตองดูแลมากมาปลูกไวในครัวเรือน เชน ผักบุง ผักคะนา ผักขม ชะอม ฟกทอง 
แตงกวา มะเขือ ถั่วฝกยาว ขา ตะไคร ตนหอม กระเทียม ตําลึง และการเลีย้งปลาดุก เลี้ยงกบ เลีย้งไก เปน
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ตน ซึ่งหากเราสามารถปลูกผักสวนครัว เลีย้งสัตวไวรับประทานในครัวเรือนไดเอง โดยไมตองไปซือ้หา
มาจากตลาด ก็จะทําใหครัวเรือนสามารถลดรายจายได แตหากผลผลิตเหลือเฟอจากการบริโภคแลวเรา
นําไปขายก็จะเปนการเพิ่มรายไดอีกดวย 
 ๒.  การประหยัด การออมในครัวเรือน โดยการรูจักใชทรัพยสิน เวลา ทรัพยากรตามความจําเปน
ดวยความระมัดระวังโดยใหเกิดประโยชนคุมคามากที่สุด รูจักดํารงชีวิตใหเหมาะสมกับสภาพความเปน 
อยูสวนตัว รวมทั้งการอดออม ลดรายจายที ่ไมจําเปน ประหยัดพลังงาน รูจักการใชพลังงานจาก
แสงอาทิตย เปนตน 
 ๓.  การลด ละเลิก อบายมุข โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง จากการที่คนชอบไปงาน
สังคม ดื่มเหลา ฟงเพลง เตนรํา กลับบานดึก ก็ตองเลิกการกระทําที่ไมจําเปนและเปนผลเสียตอสุขภาพ
รางกาย สิ้นเปลือง 
 ๔.  การจัดทําบัญชครัวเรือน คือ การรูจักจดทุกครั้งทีจ่าย บริหารการใชจายใหเหมาะสมกับ
ตนเอง สิ่งใดที่เกิดความจําเปนในชีวิตก็ตองไมใชจาย 
 ๕. การใชพลังงานอยางประหยัด เชน การประหยัดนํ้า ประหยัดไฟ ใชเทาที่จําเปน เปนตน 
 
การเพิ่มรายได 
 การเพิ่มรายไดน้ันมีหลากหลายวิธี  นอกจากการประกอบอาชีพหลักแลว เรายังสามารถเพิ่ม
รายไดได  ดังน้ี 
 1.  การปลูกผักสวนครัว  สําหรับไวรับประทานเองในครัวเรือน  และแบงปนใหเพื่อนบาน  ที่
เหลือจึงนําไปขาย  ก็จะทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น เชน การปลูกพริก มะเขือ ชะพลู ตนหอง  ผักชี ชะอม ตําลึง 
ผักหวาน เปนตน 
 2. การประกอบอาชีพเสริม โดยใชทรัพยากร วัตถุดิบที่มีอยูในครัวเรือน ในชุมชนมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และเปนการลดตนทุนการผลิตใหคุมคาและประหยัด เชน การถนอมอาหารแปรรูป งาน
หัตกรรมสิ่งประดิษฐ การผลิตกลาไมดอกไมประดับ การเลี้ยงไกพื้นเมือง การเพราะถั่วงอก การเพาะเห็ด 
การทําปุยชีวภาพ การเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต การทําเฟอรนิเจอรจากไมไผ เปนตน 
 3. การพัฒนาอาชีพเดิม เปนการพัฒนาอาชีพเดิมใหดีขึ้นโดยการหาความรูเพิ่มเติมจากการเขา
รวมเวทีประชาคมในชุมชน การศึกษาดูงาน การเขารับการอบรม เพื่อนําความรูมาพัฒนาอาชีพในการ
ขยายพันธุมะนาวขาย ก็อาจไปหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายพันธุมะนาวไมมีเมล็ด มะนาวนํ้าดี ลูก
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ดก ตนเล็กแตใหผลผลิตสูง และศึกษาเร่ืองการขายพันธุมะนาวทางเว็บไซด เพื่อขยายการตลาดให
สามารถขายผลผลิตไดมากขึ้น เปนตน 

���� 
 
กิจกรรมที่ 4   
 1. ผเูรียนไดขอคดิอะไรบางจากกรณีตัวอยาง “สรางชีวิตใหมอยางพอเพยีงดวยบัญชีครัวเรือน 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 2. ผเูรียนไดจัดทําบัญชีครัวเรือนหรือไม อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 3.  ในชุมชนของผูเรียนมีใครจัดทําบัญชีครัวเรือน พรอมยกตัวอยาง 1 ครอบครัววาเขาจัดทํา                     
อยางไรและไดผลอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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กิจกรรมที่  5   ใหผเูรียนตอบคําถามตอไปน้ี 
 1. การบันทึกบัญชคีรัวเรือน หมายถึงผเูรียนและครอบครัวมีการวางแผนการใชจายอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
  2. รายรับ หมายถึงอะไร พรอมยกตัวอยาง 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 3. รายจาย หมายถึงอะไร พรอมยกตัวอยาง 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 4.  ผูเรียนมีวิธีลดรายจายและเพิ่มรายไดอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 5. ผเูรียนมีวิธีการออมเงนิอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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 6. ใหผูเรียนบันทึกบัญชีครัวเรือนตามรายการดังตอไปนี้ ลงในแบบบันทึกรายรับ-รายจายของ
ครอบครัวภายใน 1 เดือน 
  1  มี.ค.  52 ขายผลไมไดเงนิ 1,900  บาท 
  3  ม.ีค.  52 ขายผลไมไดเงนิ 1,500  บาท 
  5  มี.ค.  52 จายคาของใชในบาน  500  บาท 
  7  มี.ค.  52 จายคานํ้า-คาไฟ  400  บาท 
  10  มี.ค. 52 จายคาปยุ 600  บาท 
  15  ม.ีค. 52 จายคาอาหาร 500  บาท 
  20  มี.ค. 52 ขายผลไม 1,800  บาท 
  25  มี.ค. 52 จายคาซอมรถ 300  บาท 
  27  ม.ีค. 52 จายคาของใช 700  บาท 
 
แบบบันทึกรายรับ-รายจาย 
 

วัน เดือน ป รายการ 
รายรับ 
(บาท) 

รายจาย 
(บาท) 

คงเหลอื 
(บาท) 

     

     

     

     

     

     

     

 ยอดรวมรายรับ  

ยอดรวมรายจาย  

คงเหลือ  
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สรุปผลการบันทึกรายรับ-รายจายของครอบครัว 
1. ครอบครัวของฉันมรีายรับ �  มากกวา �  นอยกวา รายจายอย ู..............บาท 
2. ในระยะเวลา 1 เดือน �  ครอบครัวของฉันมเีงนิออมจํานวน .................บาท 
   �  ครอบครัวของฉันไมมีเงนิออม 
3. รายจายที่ควรปรับลด  ได แก 
 1)  ..................................จํานวนเงนิ .......................บาท เพราะ .............................. 
 2)   ..................................จํานวนเงนิ .......................บาท เพราะ .............................. 
 3)   ..................................จํานวนเงนิ .......................บาท เพราะ ............................. 
 ฉันสามารถลดรายจายไดทั้งหมด ................................ บาท 
 

���� 
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บทที่  4  ชีวิตสดใส พอใจเศรษฐกิจพอเพียง 
 
สาระสําคัญ 
 เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อตองการใหคนสามารถพึ่งพาตนเองได  
อยางเปนขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ โดยอาศัยความพอประมาณ 
ความมีเหตุมีผล การสรางความรู ความขยันหมั่นเพียร การอดออม สติปา การชวยเหลอืซึ่งกันและกันและ
ความสามัคคี 
 เมื่อเราศึกษาเรียนรูปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางถองแทและนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินงานและการประกอบอาชีพจนเห็นผลจากการปฏิบัติแลวควรจะสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัว
มองเห็นคุณคาและนําแนวทางไปสกูารปฏิบัติในการดํารงชีวิตบนพื้นฐานปรัชาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 แนะนํา สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวเห็นคุณคา ปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําแนวทาง
ไปสกูารปฏิบัติในการดําเนินชีวิตอยางยั่งยืน 
 
ขอบขายเนื้อหา 
 เร่ืองที ่ 1 ทฤษฎใีหม 
 เร่ืองที ่ 2 แผนชีวิต 
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เรื่องท่ี  1 ทฤษฎใีหม 

  เศรษฐกิจพอเพยีงกับทฤษฎีใหมเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อตองการใหคนสามารถพึง่พาตนเองได
ในระดับตางๆ อยางเปนขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยน
แปลงของปจจัยตางๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุมีผล การสรางความรู ความขยันหมั่น
เพยีร และความอดทน สติปญญา การชวยเหลอืซึ่งกันและกันและความสามัคคี 
  1. ความเปนมาของทฤษฎีใหม 
  ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยน้ัน พระองคไดเสด็จพระราช
ดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมยังภูมิภาคตางๆ ทัว่ประเทศ พระราชประสงคที่แทจริงของพระ
องคคือ การเสด็จฯ ออกเพื่อซักถามและรับฟงความทุกขยากในการดําเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทย จึงมี
พระราชดําริแนวคิดใหมในการบริการจัดการที่ดินของเกษตรกรใหมีสัดสวนในการใชพื้นที่ดินใหเกิด
ประโยชนสูงสุด รูปแบบหน่ึงคือ การเกษตรทฤษฎีใหม 
  2. หลักการและข้ันตอนของเกษตรทฤษฎใีหม 
  แนวคดิใหมในการบริหารจัดการที่ดินของเกษตรกรใหมีสัดสวนในการใชพื้นที่ดินใหเกิดประ
โยชนสูงสุดตามแนวทางทฤษฎใีหม มีหลักการและขั้นตอนดังน้ี 
  1. ทฤษฎใีหมข้ันตน  หลักการของทฤษฎีใหมขั้นตน ประกอบดวย 
   1) มทีี่ดิน  สําหรับการจัดแบงแปลงที่ดินเพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดน้ี พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงคํานวณจากอัตราถือครองที่ดินถัวเฉลีย่ครัวเรือนละ 15 ไร อยางไรก็ตามหากเกษตรกรมีพื้น
ที่ถอืครองนอยกวาหรือมากกวาน้ี  กส็ามารถใชอัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10 ดังน้ี   
   พื้นที่สวนที่ 1 รอยละ 30  ใหขุดสระเก็บกักนํ้า เพื่อใชเก็บกักนํ้าในฤดูฝนและใชเสริมการ
ปลูกพืชในฤดูแลง ตลอดจนการเลี้ยงสตัวนํ้าและพืชนํ้าตางๆ  
   พื้นที่สวนที่ 2  รอยละ 30 ใหปลูกขาวในฤดูฝนเพื่อใชเปนอาหารประจําวันสําหรับ
ครอบครัวใหเพียงพอตลอดป เพื่อตัดคาใชจายและพึง่ตนเองได 
   พื้นที่สวนที่ 3  รอยละ 30 ใหปลูกพืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ไมผล ไมยืนตน ฯลฯ  
เพื่อใชเปนอาหารประจําวัน หากเหลอืบริโภคก็นําไปจําหนาย 
   พื้นทีส่วนที่ 4  รอยละ 10 เปนที่อยอูาศัย เลี้ยงสตัวและโรงเรือนอ่ืนๆ  
   2) มีความสามัคคี เน่ืองจากการเกษตรทฤษฎีใหมขั้นตน เปนระบบการผลิตแบบพอเพียงที่
เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองไดในระดับที่ประหยัดกอน ทั้งน้ีชุมชนตองมีความสามัคคีรวมมือรวมใจใน
การชวยเหลอืซึ่งกันและกัน ทํานองเดียวกับการลงแขก แบบด้ังเดิมเพื่อลดคาใชจาย 
   3) ผลผลิต เนือ่งจากขาวเปนปจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะตองบริโภค ดังน้ันจึงประมาณวา
ครอบครัวหน่ึงทํานา 5 ไร จะทําใหมีขาวพอกินตลอดป โดยไมตองซื้อเพื่อยดึหลกัพึง่ตนเองได 
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   4) มนํ้ีา เน่ืองจากการทําการเกษตรทฤษฎใีหมตองมีนํ้าเพื่อการเพาะปลูกสํารองไวใชในฤดู
แลง ดังน้ันจึงจําเปนตองกันที่ดินสวนหน่ึงไวขุดสระนํ้า โดยมหีลกัวาตองมีนํ้าเพยีงพอที่จะทาํการเพาะปลกู
ไดตลอดป 
  2. ทฤษฎีใหมข้ันทีส่อง  หรือเรียกวา ทฤษฎีใหมขั้นกาวหนาเปนขั้นที่เกษตรกรจะพัฒนาตน
เองไปสูขั้นพออยูพอกิน  เพื่อใหมีผลสมบูรณยิ่งขึ้น  โดยใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุม  หรือ
สหกรณรวมแรงรวมใจกันดําเนินการในดานตางๆ ดังน้ี 
   1) ดานการผลิต เกษตรกรจะตองรวมมือในการผลิตโดยเร่ิมต้ังแตขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ
พืช ปุย การหานํ้า และอ่ืนๆ เพื่อการเพาะปลูก 
   2) ดานการตลาด เมื่อมีผลผลิตแลวจะตองเตรียมการตางๆ เพื่อการขายผลผลิตใหไดประโย
ชนสูงสุด เชน การเตรียมลานตากขาวรวมกัน การจัดหายุงรวบรวมขาว เตรียมเครื่องสีขาว ตลอดจนการ
รวมกันขายผลผลิตใหไดราคาดีและลดคาใชจายลงดวย 
   3) ดานความเปนอยู เกษตรกรตองมีความเปนอยูที่ดีพอสมควร โดยมีปจจัยพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต เชน อาหาร ทีอ่ยูอาศัย  เคร่ืองนุงหม เปนตน 
   4)  ดานสวัสดิการ  แตละชุมชนควรมสีวัสดิการและบริการทีจํ่าเปน เชน   สถานีอนามัยเมื่อ
ยามเจ็บไขหรือมีกองทุนไวกูยืมเพื่อประโยชนในกจิกรรมตางๆ ของชุมชน 
   5)  ดานการศึกษา ชุมชนควรมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา เชน มีกองทุนเพื่อการ
ศึกษาใหแก  เยาวชนในชุมชน 
   6) ดานสังคมและศาสนา  ชุมชนควรเปนที่รวมในการพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีศาสนา
เปนที่ยดึเหน่ียว 
  3. ทฤษฎใีหมข้ันท่ีสาม    เปนขั้นพฒันาเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรใหกาวหนาดวยการติดตอ
ประสานงานเพื่อจัดหาทุน หรือแหลงเงิน  เชน  ธนาคาร  หรือเอกชนมาชวยในการลงทุนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ซึ่งทั้งสองฝายจะไดรับประโยชนรวมกัน ดังน้ี 
   1) เกษตรกรสามารถขายขาวไดในราคาสูง โดยไมถูกกดราคา 
   2) ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อขาวบริโภคในราคาต่าํ เพราะซื้อขาวเปลือกโดยตรงจาก
เกษตรกรและนํามาสเีอง 
   3) เกษตรกรสามารถซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไดในราคาต่าํ เพราะรวมกันซื้อเปนจํานวน
มาก เน่ืองจากเปนกลุมสหกรณ สามารถซื้อไดในราคาขายสง 
   4) ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคคลเพื่อไปดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ให
เกิดผลดียิ่งขึ้น 
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  3. ประโยชนของทฤษฎีใหม 
  1. การพึง่ตนเอง ทฤษฎีใหมยึดถือหลักการที่วา ตนเปนที่พึ่งแหงตน โดยมุงเนนการผลิตพืชผล
ใหเพยีงพอกบัความตองการบริโภคในครัวเรือนเปนอันดับแรก เมื่อเหลือพอจากการบริโภคแลว จึงคํานึง
ถึงการผลิตเพื่อการคาเปนอันดับรองลงมา ผลผลิตสวนเกนิที่ออกสูตลาดก็จะเปนกําไรของเกษตรกร 
  2. ชุมชนเขมแขง็ ทฤษฎีใหมใหความสําคัญกับการรวมกลุมของชาวบาน ทั้งน้ีกลุมชาวบานจะ
ทําหนาที่เปนผูดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ใหหลากหลาย  ครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสม
ผสาน  หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การทําธุรกิจการคาขาย การทองเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อองคกร
ชาวบานเหลาน้ีไดรับการพฒันาใหเขมแขง็และมีเครือขายที่กวางขวางมากขึ้นแลวเกษตรกรในชุมชนก็จะ
ไดรับการดูแลใหมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งการไดรับการแกปญหาในทุกดาน เมื่อเปนเชนน้ีเศรษฐกิจโดย
รวมของประเทศก็สามารถเติบโตไปไดอยางมีเสถียรภาพ 
  3. ความสามัคคี  ทฤษฎีใหมต้ังอยูบนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอื้ออาทรและความ
สามัคคขีองสมาชิกในชุมชน ในการรวมมือรวมใจเพื่อประกอบอาชีพตางๆ ใหบรรลุผลสําเร็จประโยชน
ที่เกิดขึ้นจึงมิไดหมายถึงรายไดแตเพยีงดานเดียว หากแตรวมถึงประโยชนในดานอ่ืนๆ ดวย ไดแก การสร
างความมั่นคงใหกับสถาบันครอบครัว สังคม  ชุมชน และความสามารถในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  ตัวอยางการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางปฏิบัติของเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปน
แนวทางในการพฒันาดานการเกษตรอยางเปนขั้นตอนในพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งแบงเปน 3 ขั้นดังน้ี * 
กรณีตัวอยาง ปลูกทกุอยางทีก่ิน กินทกุอยางที่ปลูก ชีวิตอยไูดอยางยั่งยืน  * 
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กรณีตัวอยาง   ปลูกทุกอยางทีก่ิน  กินทุกอยางที่ปลูก  ชีวิตเปนสุขไดอยางยั่งยืน 
  นายบุญเปง  จันตะภา  เกษตรกรบานหวยถางปูตาน  ตําบลไมยา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ดําเนินชีวิตโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงจนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
  เดิมนายบุญเปง จันตะภา มีฐานะยากจน เคยออกไปขอทานเพื่อหาอาหารมาใสทอง หลังจากไป
เรียนในวัดไดนําหลักคุณธรรมมาใชในชีวิตและการประกอบอาชีพโดยยึดหลักอิทธิบาท 4 และพรหม
วิหาร 4 ในป 2529 ไปทํางานประเทศบรูไน หวังใหฐานะครอบครัวดีขึ้น แตไมสําเร็จ จึงเดินทางกลับมา
เกบ็เงนิไดเพยีงสองพันกวาบาท ตอมาไดปรับความคิดวา ถามีความขยนัเหมอืนทาํงานที่ประเทศบรูไน อยู
เมอืงไทยก็มรีายไดอยางพอเพยีง ป 2542 รัฐบาลใหมีการพักชําระหน้ี แตบุญเปง พักไมได เนือ่งจากมียอด
หน้ีเปนแสน ไดนําเอารูปในหลวงมาต้ังสจัจอธษิฐานวา ขาพเจาและครอบครัวจะขยันเพิ่มขึ้น ลด ละ เลิก 
ในสิ่งที่ไมจําเปน กินทกุอยางทีป่ลูก ปลูกทกุอยางที่กิน และจะขอปลดหน้ีภายใน 4 ป  
  นายบุญเปง พึ่งพาตนเองดวยการทําเกษตรทฤษฎีใหม ลงแรงทุกอยางดวยตนเอง ใชภูมิปญญาท
องถิน่ประยุกตกับความรูใหม ๆ ที่ไดไปศึกษาดูงานอีก การใชทรัพยากรอยางรูคุณคาทําใหประหยัดเงิน
ลงทุน เกิดรายไดจากการขายผลผลิตการเกษตรตลอดทัง้ป รูจักอดออม ไมเปนหน้ีทําใหดําเนินชีวิต ไม
เดือดรอน ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน พัฒนา ปรับปรุงการประกอบอาชีพจนประสบความสําเร็จและ
ยังถายทอดความรู ชวยเหลอืสังคม 
  บนพื้นที ่10 ไร 1 งาน 35 ตารางวา มีการแบงสดัสวนตามหลักทฤษฎีใหมไดอยางลงตัว เปนนาข
าว 5 ไร ปลูกขาวเหนียวปละ 1 ครัง้ โดยปลูกสลับกับขาวโพด แตงโม แตงไทย อีก 5 ไร ปลูกผัก 
สมุนไพร ไมผล เชน ลําไย มะมวง กลวย และสวนสุดทายเปนเรือนพักอาศัยพอเหมาะกับครอบครัว มี
โรงเลี้ยงสตัว กระบือ สุกร ไกพื้นเมืองและจ้ิงหรีด 
  ความสําเร็จในชีวิตของนายบุญเปง นับเปนบทพิสูจนไดเปนอยางดีวา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
สามารถนํามาปรับใช ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอครอบครัวชุมชน หากรูจักคิด ใช กิน อยูอยางพอเพียง 
ชีวิตก็ดํารงไดอยางยิ่งขึ้นมั่นคง  
 
*  จากหนังสอืพิมพเดลินิวส  หนา 10 ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552  
 
การแนะนําสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวเห็นคุณคาและนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกตใช 
  เมื่อเราเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเกิดความเขาใจอยางถองแทและนําสูการปฏิบัติ
ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพแลว เราจะเห็นประโยชนและคุณคาของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งสมควรอยางยิง่ที่เราจะตองแนะนําสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวเห็นคุณคาและนําปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพดวยเชนกัน หลักในการ
แนะนําคือ การที่สมาชิกในครอบครัวใชชีวิตบนพื้นฐานของการรูจักตนเอง สามารถพึ่งตนเองไดและ
ดําเนินชีวิตอยางพอกินพอใชโดยไมเบยีดเบยีนผูอ่ืน ทําใหเกิดความสุขและความพอใจในการดําเนินชีวิต
อยางพอเพียง พยายามพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถอยูอยางพอเพียงไดในทุกสถานการณ 
ทั้งน้ีสมาชิกในครอบครัวอาจจะรวมกันทําแผนชีวิต 
 
เรื่องท่ี  2  แผนชีวิต 

  ในการดําเนินชีวิตทุกคนตองการไปใหถึงเปาหมายดวยกันทั้งสิ้น แตการทีจ่ะไปถึงเปาหมายได
จะตองมกีารวางแผนชีวิตที่ดี มีความมุงมั่นในการที่จะกาวไปใหถึง 
  การวางแผนอยางนอยก็ทําใหเรารูวาเราจะเดินไปทิศทางไหน ย้าํเตือนวาตองทําอะไร ยังไมได
ทําอะไร แมแตแมบานจะทําอาหารในแตละมื้อยังตองวางแผนและเห็นอาหารจานน้ันอยูในจิตนาการ
เหลอืแตออกไปหาวัตถุดิบและลงมือปรุงอาหารใหสําเร็จ ซึ่งแมบานก็ตองเขียนรายการวัตถุดิบที่ตองซื้อ 
เปนการวางแผนกอนปรุงอาหารซึ่งจะไดไมมีปญหาวากลับบานแลวลืมซื้อ ซึ่งเหตุการณน้ีมักเกิดขึ้นบอย 
ๆ ชีวิตคนเราก็เชนเดียวกัน ตองคิดกอนปรุงโดยตองรูวาจะปรุงใหเปนอะไร ซึ่งเรียกวาแผนชีวิต แต
สําหรับคนที่ยังไมรูก็ตองเขยีนวาตัวเองชอบอะไร หรือตองการอะไรจะดีกวาดําเนินชีวิตโดยไรจุดหมาย 
 
 แผนชีวิต   คือ สิ่งที่เราฝนหรือคาดหวังอยากจะใหเกิดขึ้นจริงในอนาคตโดยเรา 
                  จะตองวางแผน กาํหนดทิศทางหรือแนวทางในการดําเนินชีวิต  
                  เพือ่ใหเราไปถึงเปาหมาย ทําใหเราเกดิความพึงพอใจและสุข 
 
  แผนชีวิต มีหลายดาน เชน แผนชีวิตดานอาชีพ แผนชีวิตดานครอบครัว เปนตน แผนชีวิตแตละ
คนแตละครอบครัวจะแตกตางกันขึ้นอยกูับวาใครจะใหความสําคัญกับแผนชีวิตดานใดมากกวากัน 
  แผนดานการพัฒนาอาชีพ ใหมองถึงศักยภาพที่มีการพัฒนาได ความถนัด ความสามารถของ
ตนเอง มองถึงทุนที่มีในชุมชน เชน ทรัพยากร องคความรู ภูมิปญญา แหลงเงินทุน การตลาด ความตอง
การของคนในชุมชน โดยมีการจัดการความรูของตนเองเพื่อใหเกดิความรูใหม 
  แผนชีวิตดานครัวเรือน ใหมองถึงหลักธรรมในการดํารงชีวิต การสรางภูมิคุมกันใหกับคนใน
ครอบครัวที่มีการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อนําองคความรูมาสรางภูมิคุมกันที่ดี นอกจากนี้การนําบัญชี
ครัวเรือนมาวิเคราะหรายจายที่ไมจําเปนมาจัดทําแผนการลดรายจาย เพิ่มรายไดและตองมีการประเมิน
แผนที่ทําดวยวาสําเร็จมากนอยเพยีงใด แผนชีวิตดานครัวเรือน เชน 
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  (1) การจัดทําบัญชีรายรับ - รายจายในครัวเรือน  มีการวางแผนการใชจาย  เชน  จาย  3  สวน อ
อม 1 สวน เพื่อใหเกิดการมีระเบียบวินัยในการใชจาย การลด ละ เลิกอบายมุข การศึกษาใหรูเทาทันกระ
แสบริโภคนิยม การวางแผนควบคุมรายจายในครัวเรือน 
  (2) การลดรายจายในครัวเรือน เชน การปลูกผักสวนครัว การผลิตปุยชีวภาพไวใชทดแทนปุยเค
มี การผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองใชภายในครัวเรือน 
  (3) การเพิ่มรายไดในครัวเรือน แปรรูปผลผลิต การทําเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชสมุนไพร 
ฯลฯ หรืออาจจะเร่ิมจาก การจัดทําแผนชีวิตครัวเรือน อาจจะดําเนินการ ดังน้ี 
  1. จัดทําขอมลูของครัวเรือน 
  2. คนหาศักยภาพของตนเอง ทักษะในการประกอบอาชีพ ทุน สถานการณในการ 
   ประกอบอาชีพ 
  3. คนหาปญหาของครัวเรือน 
  4. กาํหนดเปาหมายของครัวเรือนเพื่อใหหลดุพนจากความยากจน 
  5. วางแผนการแกปญหาของครัวเรือน 
  6. บันทึกการปฏิบัติตามแผน 
  7. บันทึกการประเมินผล 
 

���� 
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กรณีตัวอยาง    สุรชัย  มรกตวิจิตรการ   เกษตรพอเพียง แหงบานปาไผ * 

  บานเกษตรกรพอเพยีงตามแนวพระราชดําริของ สุรชัย มรกตวิจิตรการ ต้ังอยูที่บานปาไผ ต.แม
โปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม สุรชัย ไดเลาชีวิตของตนเองวา “ชีวิตคงไมมาถึงวันน้ีหากไมมีศรัทธา
แรงกลาตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ผมเร่ิมตนจากศูนย เดิมผมคาขายเสื้อผาสําเร็จรูป ป 2540 เจอ
วิกฤตเศรษฐกิจ มีหน้ีสินแปดแสนบาท คิดจะฆาตัวตาย แมใหสติวาทําไมไมสู ทําใหผมคิดใหม ต้ังสติแล
วมุงหนาไปที่ศูนยการศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดวยใจที่มุงมัน่วามีกิน
แนหากเดินตามแนวทางของในหลวง  ที่น่ีเองไดเรียนรูและทําความเขาใจคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” อยาง
ถองแท”  
  เราเร่ิมตนจากการเลี้ยงสัตวตามความถนัดทั้ง ปลา ไก  วัว  กบ  ตอมาปลูกพืชผักสวนครัว โรง
เพาะเห็ด กลายเปนไรนาสวนผสมทีท่ําทกุอยางเชือ่มโยงกันอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
  เวลาผานไปไมกีป่ สุรชัยกลายเปนผูเชี่ยวชาญ มีความรูในสิ่งที่ตนเองลงมือทํา ไมวาจะเปนการ
ทําปุยหมัก ปุยอินทรีย การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไก วัว ปลา กบ  การทํากาซชีวภาพจากมูลสัตว การนํา
ของเหลวจากสตัวไปเลี้ยงพืช การนําของเหลวจากพืชไปใชกับสตัว 
  “ในหลวงสอนคนไทยมากวา 20 ป วาใหเชือ่มธรรมชาติเขาดวยกัน คนไทยไมชอบคิด ไมชอบ
วิเคราะห ไมลงมือทํา แตใชเงินนําหนา ตองแกดวย 5 ร  คือ รวมพลัง รวมคิด รวมกันทํา รวมกันสรุป
บทเรียน และรวมกันรับผล และยึดคําสอนที่วา ตองระเบิดจากขางใน คือเขาใจตัวเองกอน สิ่งแรกคือต
นทุนตํ่า ทําบัญชีครัวเรือน ตัดสิ่งฟุมเฟอยออกจากชีวิต คิดอยางรอบคอบ ไมขีเ้กียจ สรางภูมิคุมกัน ไม
หลงกระแส ไมหลงวัตถุนิยม ที่สําคัญไมแขงกับคนรวย แตทุกคนตองคิดตองฝนเองวาอะไรเหมาะที่สุด 
จะสําเร็จหรือลมเหลวอยทูี่คุณภาพคน 
  ปจจุบัน  สุรชัย  ยังเดินหนาตามแผนชีวิตของตนเอง  เพื่อหวังปลดหนี้ภายในไมเกิน 5 ป ดวย
การกูเงนิ 2 ลานบาท ซื้อที่ดินหลงับานเพื่อสรางฐานการผลิต 
  ผมตองการพิสูจนวา คนจนหากมุงมั่นที่จะสูแบบเขาใจศักยภาพตนเองรับรองอยูไดอยางมี
ศักด์ิศรี และเปนชีวิตที่ยั่งยืนปลอดภัย”  
 

------------------------------------ 
 * จินตนา  กิจมี   หนังสอืพิมพมติชน  หนา 10  วันเสารที ่28  มีนาคม พ.ศ. 2552 
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กิจกรรมท่ี  7 
  ใหผูเรียนวางแผนชีวิตของตนเองดานอาชีพและดานชีวิตครอบครัว โดยคํานึงถึงหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แผนชีวิต รายละเอียดแผนชีวิต 

1.  ดานอาชีพ 1. ตองการประกอบอาชีพ……………………………………………………………..                

 2. ปจจัยทีพ่ิจารณาประกอบอาชีพน้ี ..............................................................................     
 -  เงินลงทุน....................บาท 
 -  มีความรูวิชาชีพนี้……………………………….…….……………………………. 
 -  ประสบการณที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ............................................................................ 
 -  ลูกคากลุมเปาหมายไดแก………………………………….……………………….. 
 -  สถานที่ประกอบอาชีพ………………………………………………………………  
 -  ความรูความสามารถ....................................................................................................  
 -  เคร่ืองมือและอุปกรณ................................................................................................... 
 -  การประชาสัมพันธ /โฆษณา....................................................................................... 
 -   แรงงาน...................คน 
 -   วัน เวลา      เปดบริการ.............................................................................................. 
 -  สภาพ / สถานการณอาชีพน้ีในพื้นที่ประกอบอาชีพ................................................... 
 -  คูแขงทางการคา…………………………………………………………………….. 
 -  กลยุทธการขาย……………………………………………………..……………… 

 ดานครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาน / ที่อยู อาศัย 
- ปรับปรุง…………………….…………………………………..……………… 
-  พฒันา………………………………………………………..………………… 

สุขภาพ 
 -  ของตนเอง……………………………………………………..…….………… 
 -   สมาชิกในครอบครัว……………………………………………….……..…… 
การปฎิบัติธรรม 
 -  ยึดหลกัธรรม...............................ในการดําเนินชวีิต 
 -   การรวมกิจกรรมที่วัด……………………………………….……….……..…… 
 - ปฏิบัติธรรมในครอบครัวโดย……………………………………………….…… 
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แผนชีวิต รายละเอียดแผนชีวิต 

 
 
แผนชวีติ 

เศรษฐกิจ 
      - ลดรายจายโดย............................................................................................... 
      -  เพิม่รายไดโดย................................................................................................ 

(รายละเอียด/แนวทางปฏิบัติ) 
       - ออม / ฝากเงินกับ..................................................................... 
       - ลงทนุโดย 
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บทท่ี  5   การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
  พอเพยีงเพ่ือการสรางรายได อยางม่ันคง ม่ังค่ัง 

และย่ังยืน 
 

สาระสําคัญ 

 การประกอบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสรางรายได อยางมั่นคง มั่งคัง่ และ
ยั่งยืนมงุเนนใหผูเรียนมีการพิจารณาอยางรอบดาน มีความรอบคอบ และระมัดระวังในการวางแผนและ
การดําเนินงานทุกขั้นตอน  เพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนา  เปนการประกอบอาชีพที่คํานึงถึง
การมีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง  ใหเจริญเติบโตอยางมีลําดับขัน้   สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งทาง
กายภาพและทางจิตใจควบคูกัน  การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมิไดขัดกับ
กระแสโลกาภิวัฒน  ตรงกันขามกลับสงเสริมใหกระแสโลกาภิวัฒนไดรับการยอมรับมากขึ้น ดวยการ
เลอืกรับการเปลี่ยนแปลงทีส่งผลกระทบในแงดีตอประเทศ  ในขณะเดียวกนัเปนการสรางภูมิคุมกันในตัว
ที่ดีตอการเปลี่ยนแปลงในแงที่ไมดีและไมอาจหลีกเลี่ยงได  เพื่อจํากัดผลกระทบใหอยูในระดับไมกอ
ความเสยีหายหรือไมเปนอันตรายรายแรงตอประเทศ  
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 ตระหนักในความสําคัญของการการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การสรางรายได อยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พฒันาประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและเลือกแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตอยางสมดุลและพรอมรับตอความ
เปลี่ยนแปลงของประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัฒน 
 
ขอบขายเนื้อหา 
 เร่ืองที ่1 ความหมาย ความสําคัญ ประเภท สาขาอาชีพตาง ๆ   การตัดสินใจเขาสูอาชีพ 

1.1 ความหมายความ ความสําคัญ  
1.2 ประเภท สาขาอาชีพตาง ๆ    
1.3 การตัดสินใจเขาสูอาชีพ 
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 เร่ืองที่ 2 การสรางงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 กลุมอาชีพใหมที่เนนความ
เปนไทย 
    2.1 เกษตรกรรม 
    2.2 อุตสาหกรรม 
    2.3 พานิชยกรรม 
       2.4 ความคิดสรางสรรค 
       2.5 การอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง 
 เร่ืองที่  3  คุณธรรมที่สงผลใหประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 
       3.1 มีความรู คือ ตองรอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง 

     3.2 คุณธรรมที่สงเสริมการประกอบอาชีพประสบความสําเร็จคือ ความสําเร็จ สุจริต  
                 ขยัน อดทน แบงปน 

      3.3 ขอดีของการประกอบอาชีพอิสระ 
                    3.4 กรอบแนวคดิในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดอยางมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  

                      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
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เร่ืองที่ 1  ความหมาย ความสําคัญ ประเภท  สาขาอาชีพตาง ๆ  การตัดสินใจประกอบอาชีพ 
1.1  ความหมาย ความสําคัญ 
1.2 ประเภทของงานอาชีพ  
1.3 กลุมงานอาชีพตาง ๆ 
1.4 การตัดสินใจประกอบอาชีพ 

  1.1 ความหมาย ความสําคัญ 
               อาชีพ  หมายถึงชนิดของงานหรือกิจกรรมของบุคคลประกอบอยู เปนงานที่ทําแลวไดรับผล
ตอบเปนเงินหรือผลผลิต 
 อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คืองานทีบุ่คคลทําแลวไดรับผลตอบแทนเปนเงิน
ผลผลิต  โดยหยึดหลักสําคัญ  5 ประกาศในการดําเนินการ ไดแก 
 1.  ยึดหลักทางสายกลายในการดําเนินชีวิต 
  2.  มีความสมดุลระหวางคน ชุมชนและสิ่งแวดลอม 
 3.  มีความพอประมาณ พอเพียงในการผลิต การบริโภคและการบริการ 
 4.  มีภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 5.  มีความเทาทันสถานการณชุมชน สังคม   
 อาชีพมีความสําคัญตอชีวิตคนเราอยางมาก  เพราะเปนความมัน่คงของตนเองและครอบครัว คน
ทีม่ีอาชีพจะเปนคนทีไ่ดรับการยกยอง ไดรับการยอมรับนับถือ  เราตองทํางานหาเงิน มีเงินรายได หรือ
สรางผลผลิต เน่ืองจากตองตองดํารงชีวิตดวยปจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรคและทีอ่ยูอาศัย 
การประกอบอาชีพจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอมนุษยทุกคน 
 1.2 ประเภทของงานอาชพี   

   อาชีพสามารถแบงออกไดเปน  2  ประเภทคือ 
  1. อาชีพอิสระคืออาชีพทีต่นเองเปนเองเปนเจาของกิจการ  โดยลงทุนเอง วางแผนเอง 
ตัดสินใจเอง  จัดบริการและขายเอง 
  2.  อาชีพรับจาง คืออาชีพที่อยูในกิจการของนายจาง มีรายไดจากคาจางและสวัสดิการ  
ตาง ๆ  
          1.3 กลุมงานอาชีพตาง ๆ  การสรางงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในที่น้ี                                 
ขอแบงกลุมอาชีพเปน  5 กลมุอาชีพใหม คือ  1. เกษตรกรรม  2. อุตสาหกรรม (ในครอบครัว)                            
3. พาณิชยกรรม  4.  ดานความคิดสรางสรรค  5 อํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง   
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 1.4  การตัดสินใจประกอบอาชีพ  
        การตัดสินใจที่จะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม  จะตองมีสิ่งทีจ่ะตองคิดหลายดานทัง้ตองดู
ขอมูล มีความรู มีทุน แรงงาน สถานที่ มีกลวิธีการขายและคุณธรรมในการประกอบอาชีพดวย ขอควร
คํานึงในการตัดสินใจประกอบอาชีพมี   ดังน้ี  
   1. การตัดสินใจประกอบอาชีพโดยใชขอมูลอยางเหมาะสม 
       ในการประกอบอาชีพ ผูเรียนตองใชขอมูลหลายๆดานเพื่อการตัดสินใจ  ขอมูลที่สําคัญ 
คือ ตองรูจักตนเองวามีความชอบหรือไม มีสภาพแวดลอมในครอบครัว ชุมชน ที ่เหมาะสมกับการ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ หรือไมและขอมูลที่สําคัญคือความรูทางวิชาการ 
        2. มีความรูวิชาชีพน้ันๆ 
               การประกอบอาชีพอะไรก็ตองมีความรูในวิชาชีพนั้นๆอยางดี เพราะการมีความรูในวิชา
น้ันๆ อยางดีจะทําใหสามารถปรับปรุงพัฒนาอาชีพน้ัน ๆ ไดดียิ่งขึ้น 
      3. มีทุน แรงงาน และสถานที่ 
               ทุน แรงงาน สถานที่ เปนองคประกอบสําคัญในการประกอบอาชีพทําใหเกิดความมั่นใจ
ในการประกอบอาชีพเปนไปอยางราบร่ืน 
      4. มีวิธีการปฏิบัติงานและจัดการอาชีพ 
        มีขั ้นตอน กระบวนการ การจัดการทีเ่หมาะสม มีประสิทธิภาพ ทําใหงานประสบ
ความสําเร็จ ลดตนทุนการผลิต มีผลผลิตไดมาตรฐานตามที่ต้ังเปาหมายไว 
      5. มีกลวิธีการขาย การตลาด 
       กลวิธีการขาย การตลาดที่สามารถตอบสนองความตองการ ความพึงพอใจของลูกคา 
ยอมทําใหยอดขายเปนไปตามเปาหมาย 
      6. มีการจัดการการเงินใหมีเงินสดหมุนเวียนสามารถประกอบอาชีพไปไดอยางตอเนื่องไม
ขัดของ 
      7. การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายเพื่อใหทราบผลการประกอบการ 
      8. มีมนุษยสัมพันธและมีจิตบริการ  การมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับลูกคา มีความเปนกันเอง 
โดยเฉพาะการใชคําพูดที่เหมาะสมเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  ไปพรอมกับการมีจิตบริการให
ลูกคาดวยความจริงใจตองการเห็นลูกคามีความสุขในการบริโภคสินคา 
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       9. มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ  ผูผลิตและผูขายมีความซื่อสัตยตอลูกคาใชวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ไมใชสารเคมีที่มีพิษในผลิตภัณฑ ซึ่งสงผลตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และการดําเนินช ีวิตของลูกคา 
 

เร่ืองที่  2.  การสรางงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ในที่นี้ไดแบงกลุมอาชีพ  5 กลุมอาชีพใหม  คือ  1. เกษตรกรรม  2. อุตสาหกรรม (ใน
ครอบครัว)  3. พาณิชยกรรม.  4.  ดานความคิดสรางสรรค  5. อํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง  โดย
วิเคราะห แบงกลุม 5 กลุมอาชีพใหม  ดานการผลิตกับดานการบริการ 
             กลุมอาชีพ ดานการผลิต ดานการบริการ 
1. เกษตรกรรม 1. แปรรูปผลผลิต 

    - อาหารหลกั 
    - อาหารวาง    - ขนม 
    - เคร่ืองด่ืม (นํ้าตะไคร กระเจ๊ียบ 
ใบเตย ขิง สัปปะรด เสาวรส ฯลฯ) 
2. เพาะเห็ด (แปรรูป) 
3. เพาะพันธุไม 
4.การเลี้ยงไกไข 
5. ขยายพันธุพืช 
6. ปลูกสมุนไพร 

   * พืช ตนไม ตัวอยางการตบ
แตงตนไม การจัดดอกไม
ประดับในงานมงคล งานศพ 
การดูแลตนไม การจัดสวน   
   * สัตว เชน เลี้ยงสุนัข  การดูแล
ตัดขน 
 
 
 
      

2. อุตสาหกรรม (ใน
ครอบครัว) 

1. ไมนวดเทา ไมกดเทา 
2. ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว 
3. ผลิตเคร่ืองประดับทํามือ 
4. ผลิตสินคาจากวัสดุเหลือใช 
5. รองเทาแตะ เคร่ืองใช ประดับตบแตง 
6. ตะกราจะกาบหมาก  
7. เกาอ้ีทางมะพราว 

*  บรรจุสินคา 
*  สงสินคาตามบาน  ราน  โดย
ใชมอเตอรไซต 
*  ประกอบสินคา/ผลิตภัณฑ 
เชน ประกอบชอดอกไม 

3. พาณชิยกรรม 1. นํ้าเตาหูกับ ปาทองโก 
2. เคร่ืองด่ืม นํ้าเตาหู กาแฟ 
3. ผลิตปุยชีวภาพ นํ้าหมัก 

*  การขายตรง 
*  การขายปลีก 
*  การขายสง 

4. ดานความคิดสรางสรรค 1. ออกแบบบรรจุภัณฑ (ผา กระดาษ *  บริการผูกผาตบแตงงานพิธี
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             กลุมอาชีพ ดานการผลิต ดานการบริการ 
พลาสติค ฯลฯ) 
2. ออกแบบเคร่ืองใชตางๆ (ดวยวัสดุ
เหลือใชตางๆ) 
3. ออกแบบเฟอรนเิจอร 
4. ดนตรีพืน้บาน (โปงลาง อังกระลุง) 
5. การออกแบบเคร่ืองประดับ 

ตางๆ 
*  ลําตัด หมอรํา 
*  รองเพลงพื้นบาน 
*  เปาขุย 

5. การอํานวยการและอาชีพ
เฉพาะทาง 

การแพทยทางเลือก (การนวดแผนไทย 
ผอนคลาย บําบัด รักษา) 

*  หัวหนางาน 
*  Organizer รับจัดงานวันเกิด  
ฉลองงานแตง 
*  รับตบแตงสถานที่ 

 

เร่ืองที่  3  แนวทางการประกอบอาชีพที่สงผลตอความสําเร็จ 
  
 แนวทางการประกอบอาชีพใหประสบผลสําเร็จ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
เงื่อนไขความรูและคุณธรรมดังน้ี 
 3.1 มีความรูคือ ตองรอบรู รอบคอบและระมัดระวัง 
 ความรอบรู  มีความหมายมากกวาคําวา ความรูคือนอกจากจะอาศัยความรูในเชิงลึกเกี่ยวกับงาน
ที่จะทําแลว ยังจําเปนตองมีความรูในเชิงกวาง ไดแกความรู ความเขาใจในขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาว
แวดลอมและสถานการณที่เกี่ยวพันธกับงานที่จะทําทั้งหมด 
 ความรอบคอบ  คือการทํางานอยางมีสติ  ใชเวลาคิดวิเคราะห  ขอมูลรอบดาน กอนลงมือทําซื่ง
จะลดความผิดพลาด ขอบกพรองตาง ๆ ทําใหงานสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชตนทุนตํ่า 
 ระมดัระวัง  คือความไมประมาท ใหความเอาใจใสในการทํางานอยางตอเนื่องจนงานสําเร็จ ไม
เกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน หรืออุบัติเหตุอันไมควรเกิดขึ้น 
 3.2 คุณธรรมท่ีสงเสริมการประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จคือ ความซื่อสัตย สุจริต ขยัน 
อดทน แบงปน  การประกอบอาชีพตองสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคล สังคมและสิ่งแวดลอมอยางหลีกเลี่ยง
ไมได  เพื่อใหการประกอบอาชีพประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ไดรับการสนับสนุนจากผูเกี่ยวของ 
ผูรวมงาน และลูกคา ผูประกอบอาชีพตองมีคุณธรรม ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน 



ห น า  | 41 

 

 ความขยัน อดทน  คือความต้ังใจเพียรพยายามทําหนาที่การงาน การประกอบอาชีพอยางตอเนื่อง 
สม่ําเสมอ  ความขยันตองปฏิบัติควยคูกับการใชสติปญญา แกปญหาจนงานเกิดผลสําเร็จ 
ผูที่มีความขยัน  คือผูที่ต้ังใจประกอบอาชีพอยางจริงจังตอเน่ือง  ในเร่ืองที่ถูกที่ควร มีความพยายามเปน
คนสูงาน ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ต้ังใจทําหนาที่อยางจริงจัง 

ซื่อสัตย  คอืการประพฤติตรง ไมเอนเอียง จริงใจไมมีเลหเหลี่ยมผูที่มีความซื่อสัตย คือผูที่
ประกอบอาชีพตรงไปตรงมา ไมคตโกง ไมเอาเปรียบผูบริโภค ไมใชวัตถุที่เปนอันตราย และคํานึงถึง
ผลกระทบกับสภาพแวดลอม 

ความอดทน  คือ การรักษาสภาวะปกติของตนไวไมวาไมวาจะกระทบกระทั่งปญหาอุปสรรคใด 
ผูมีความอดทน ในการประกอบอาชีพ นอกจากจะอาศัยปญญาแลว ลวนตองอาศัย ขันติ  หรือความอดทน
ในการตอสูแกไขปญหาตางใหงานอาชีพบรรลุความสําเร็จดวยกันทั้งสิ้น 

การแบงปน / การให  คือการแบงปนสิ่งที่เรามี หรือสิ่งที่เสามารถใหแกผูอ่ืนไดและเปน
ประโยชนแกผูที่รับ การใหผูอ่ืนที่บริสุทธิใจไมหวังสิ่งตอบแทนจะทําใหผูใหไดรับความสุขที่เปนความ
ทรงจําที่ยาวนาน 

การประกอบอาชีพโดยรูจักการแบงปนหรือใหสิ่งตาง ๆ ที่สามารถใหไดแกลูกคาและชมุชนของ
เรายอมไดรับการตอบสนองจากลูกคาในดานความเชื่อถือ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น า  | 42 

กิจกรรมท่ี 9 

1.  การประกอบอาชีพมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของผูเรียนอยางไร? 
1…………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………….. 
4…………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………… 
 

2. จงยกตัวอยางอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
อาชีพกลุมเกษตรกรรม เชน................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

 อาชีพกลุมอุตสาหกรรม เชน................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
อาชีพกลุมพาณชิยกรรม เชน................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
อาชีพดานความคิดสรางสรรค เชน........................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
อาชีพดานการอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง เชน .................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
 

3. เมื่อผูเรียนประกอบอาชีพแลว จะนําคุณธรรม.........................มาใชในการประกอบอาชีพ และจะมี
แนวทางปฏิบัติตามคุณธรรมนี้อยางไร............................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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กิจกรรมท่ี  10 
 ใหผูเรียนวางแผนแนวทางการประกอบอาชีพของตนเองทั้งที่เขาสูอาชีพใหมและพัฒนาอาชีพ
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
ข้ันตอนท่ี  1.
                        และเลขากลุม 1 คน รวมระดมพลังสมองแลกเปลึ่ยนเรียนรูตามหัวขอดังตอไปนี้ 

  ใหผูเรียนแบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุมละ 5 – 7 คน แตกลุมใหเลือก หัวหนากลุม 1 คน 

1. การประกอบอาชีพตามแนวของหลักปรัชญางของเศรษฐกิจพอเพยีง 
2. อาชีพที่เชื่อมั่นวาสามารถทําไดในครอบครัว ชุมชนของเรา 
3. รวมกันรางรายละเอียด สิ่งที่ตองใช สิ่งที่ตองทําในการประกอบอาชีพน้ัน ๆ (ทํา 1- 2  

อาชีพ) ทัง้น้ีใหประธานเปนผูดําเนินการ  เลขากลุมจดบันทึกสรุปสาระสําคัญเพื่อนําเสนอ 
ข้ันตอนท่ี  2   ใหทุกกลุมรวมกันคัดเลือกอาชีพจากกิจกรรมที่  1  ตามที่กลุมตกลงรวมทั้งอาชีพที่สามารถ
ทําเปนรายบุคคล  และปนกลุม นํามาเขียนเปนโครงการประกอบอาชีพที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
ข้ันตอนท่ี 3

ตัดสนิใจ ระยะเวลาดําเนินการตามความเหมาะสม  แลวสรุปผลการประกอบอาชีพเสนอครู กศน. 

  ใหผูเรียนแตละคน แตละกลุม นําโครงการประกอบอาชีพที่นําเสนอ ( ตรวจสอบความ
สมบูรณ ) ไปประกอบอาชีพ โดยมีการรวมระดมทุน จัดหาทุน การแบงงานกันทํา  การลงมติรวมกัน 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

 
คําชี้แจง เลอืกคําถามทีถู่กที่สุดเพยีงคําตอบเดียว 
 1.  เศรษฐกิจพอเพยีงเปนเร่ืองเกี่ยวกับอะไร 
  ก. การเกษตร 
  ข. การคาขาย 
  ค. การดําเนินชีวิต 
  ง. การอุตสาหกรรม 
 2. หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของคนกลุมใด 
  ก. พอคา นักธุรกิจ 
  ข. นักเรียน นักศึกษา 
  ค. ขาราชการ นักการเมอืง 
  ง. ประชาชนทุกคน 
 3. เปาหมายหลกัแนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีงคือขอใด 
  ก. พึ่งพาตนเองเปนหลกั 
  ข. ชวยเหลอืซึ่งกันและกัน 
  ค. มอีาชีพเกษตรกรรมทุกครอบครัว 
  ง. ใชจายแตสิ่งจําเปนตอการดําเนินชีวิต 
 4. คําวา “เดินทางสายกลาง” ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงการดําเนินชีวิต 
  แบบใด 
  ก. รูจักคําวาพอดี พอประมาณ 
  ข. ลดรายจาย และเพิ่มรายไดใหสมดุล 
  ค. ประหยัดรายจายใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
  ง. ดําเนินชีวิตแบบใดก็ไดขอเพยีงแตใหมีความสุข 
 5. การเตรียมตัวใหพรอมทีจ่ะเผชญิผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ 
  หมายถึงขอใด 
  ก. การมีประสบการณ 
  ข. การมีความรู ความสามารถ 
  ค. มีภูมคิุมกันที่ดีในตัว 
  ง. มคีณุธรรม จริยธรรม 
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6.  ขอใดคือเงือ่นไขทีส่ําคัญของเศรษฐกิจพอเพยีง 
  ก. มีความรู มีคณุธรรม 
  ข. มีคณุธรรม จริยธรรม 
  ค. มเีหตุผล มีความรอบคอบ 
  ง. มีภูมคิุมกันในตัวที่ดี มีเหตุผล 
7. ขอใดคือวิธีการจัดสรรเงนิหรือวางแผนการใชจายทีดี่ที่สุด 
 ก. จัดสรรจายใหเทากับรายได 
 ข. การบันทึกรายรับ-รายจาย 
 ค. ปรึกษาเพือ่นบานกอนซื้อ 
 ง. เปรียบเทียบคําโฆษณาตามหนังสอืพิมพ 
8. ขอใดถูกตองที่สุดในการจดบนัทกึรายรับ-รายจาย 
 ก. จดทุกคร้ัง 
 ข. จดทุกวันเวนวัน 
 ค. จดทุกเดือน 
 ง. จดทุกอาทิตย 
9.  การใชจายทีเ่หมาะสมกับฐานะความเปนอยูหรือความสามารถของตนตรงกับสาํนวนในขอใด 
 ก.  มือใครยาวสาวไดสาวเอา 
 ข.  นกนอยสรางรังแตพอตัว 
 ค.  ฝนทั่งใหเปนเขม็ 
 ง.  นํ้าขึ้นใหรีบตัก 
10. ขอใดสัมพันธกับ “เกษตรทฤษฎใีหม” มากที่สุด 
 ก.  การบริหารจัดการเกษตรกรทีย่ากจน 
 ข.  การจัดระบบวิถีชีวิตของเกษตรกรใหม 
 ค.  การเกษตรผสมผสานในที่ดินทีม่ีอยจํูากัด 
 ง.  การบริหารจัดการที่ดินใหเกดิประโยชนสูงสุด 
 

���� 
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คําช้ีแจง   เขยีนเคร่ืองหมาย   � หนาขอความที่ถูก และเขยีนเคร่ืองหมาย  �  หนาขอความที่ผิด 

  1. �     แนวเศรษฐกิจพอเพยีงมีไวสําหรับผทูี่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเทาน้ัน 
  2. � ความพอเพยีง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 
ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวทีดี่ 
  3. �     แนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีงเนนใหประชาชนพึ่งตนเองเปนหลกั 
  4. �    แนวเศรษฐกิจพอเพยีงสามารถนํามาปรับใชไดกับตนเองและครอบครัวเทาน้ัน 
  5.  �    แนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีงสามารถนํามาปรับใชไดกับบุคคลทุกระดับทุกอาชีพ 
  6. �   การออมคือ การสะสมเงินทีละเลก็ละนอยใหพอกพูน 
  7. �   ธนาคารออมสนิใหแนวคดิในทางออมวา ออม 1 สวน ใช 2 สวน 
  8. �   แผนชีวิตคือ แผนของผูที่ตองการกูเงนิธนาคารมาลงทุน 
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บรรณานกุรม 
 
สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการ 
  จัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงชุมชน โดยกระบวนการ 
  การศึกษานอกโรงเรียน. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด โรงพมิพอักษรไทย 
  (นสพ. ฟาเมืองไทย).2550. 
สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน.รายงานการประเมนิโครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อพฒันา 
  เศรษฐกจิพอเพยีง.กรุงเทพ ฯ: สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน,๒๕๕๐. 
ศนูยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง.สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. สํานักงาน 
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. กระทรวงศึกษาธิการ.หลักสูตรเศรษฐกจิพอเพียง 
  สําหรับเกษตรกร. ศนูยการศกึษานอกโรงเรียนภาคกลาง. 2549. (เอกสารอัดสาํเนา)  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
  เศรษฐกจิพอเพยีง. นานาคําถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง. 2548. 
สํานักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ.  
  เศรษฐกจิพอเพียง. 2548. 
จตุพร  สุขอินทร  และมงักโรทยั. “สรางชีวิตใหมอยางพอเพียงดวยบัญชีครัวเรือน” 
  เดลินิวส หนา 30  ฉบับวันจันทรที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2522 
“ปลูกทกุอยางที่กิน กินทกุอยางทีป่ลูก ชีวิตอยูไดอยางยั่งยนื” เดลินิวส หนา 10 
  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
จินตนา  กิจมี. “เกษตรพอเพยีง แหงบานปาไผ”. มติชน หนา 10 ฉบับวันเสารที่ 28 มีนาคม  
  พ.ศ. 2552. 
เอกรินทร  สีม่หาศาล และคณะ, คณุธรรมนําความรูส.ู...เศรษฐกจิพอเพียง ป.6  กรุงเทพฯ   
  : บริษัท อักษรเจริญทัศน อาท จํากัด. มปพ. 
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หลักสตูรการศกึษานอกระบบระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
 

รายชื่อผเูขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหนังสือเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
คร้ังที่ 1  ระหวางวันที่  10 – 13  กุมภาพันธ   2552  ณ  บานทะเลสคีรีม รีสอรท จังหวัดสมทุรสงคราม 
 1.  นายศรายทุธ บรูณเจริ ผอ. กศน. อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 
 2. นายจํานง หนูนลิ กศน. อําเภอเมอืงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

คร้ังที่ 2  ระหวางวันที่  29  มิถุนายน  2552 – วันที่  3  กรกฎาคม  2552  ณ  โรงแรมแกรนด เดอวิลล   กทม. 
 นางพฒันสดุา สอนซื่อ กลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 
 
รายชื่อผเูขารวมประชุมบรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
คร้ังที่ 1  ระหวางวันที่  7 – 10   กนัยายน  2552   ณ  โรงแรมอูทองอินน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 นางพฒันสดุา สอนซื่อ กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 
 

คร้ังที่ 2  ระหวางวันที่  12 – 15   มกราคม   2553  ณ  โรงแรมอูทองอินท  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
 1.  นางพฒันสดุา สอนซื่อ ขาราชการบาํนา 
 2. นายอุชุ เชื้อบอคา กศน. อําเภอหลงัสวน จังหวัดชุมพร 
 3. นางสาวพชัรา ศริพิงษาโรจน สาํนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ 
 4. นายวิทยา บรูณะหิรัญ สาํนักงาน กศน. จังหวัดพงังา 

 

รายชื่อผูเขารวมประชมุปฏบิตัิการปรับปรุงเอกสารประกอบการใชหลกัสตูรและสือ่ประกอบการเรียน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ระหวางวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมมริามา กรุงเทพฯ 
 1.  นางผกาพันธ      วัฒนปาณี     ขาราชการบาํนาญ    
 2.  ส.อ.อวยพร     ศริวิรรณ      ผอ. กศน. อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 3.  นางฤดี     ศิริภาพ      ผอ. กศน. อําเภอบางบวัทอง  จังหวัดนนทบรุี 
 4.  นางสาวสุรัตนา  บูรณะวิทย      สถาบันกศน.ภาคตะวันออก 
 5.  นางสาวธนสรวง ชัยชาญทิพยุทธ  กลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 
 6.  นางสาวเยาวรัตน คําตรง      กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 
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คณะผูจัดทํา 
ท่ีปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 
2. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 
3. นายวัชรินทร  จาํป                             รองเลขาธิการ กศน. 
4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 
5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 
ผูเขยีนและเรยีบเรยีง 
1. นายศรายุทธ บูรณเจริญ ผอ.กศน.อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 

2. นายจาํนง หนูนิล กศน. อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. นางพัฒนสุดา   สอนซ่ือ กลุมพัฒนาการศกึษานอกโรงเรียน 
 

ผูบรรณาธกิาร และพฒันาปรบัปรงุ 

1. นางพัฒนสุดา   สอนซ่ือ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นายอุชุ เช้ือบอคา กศน. อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

3. นางสาวพัชรา ศิริพงษาโรจน สํานกังาน กศน. จังหวัดกระบี่ 
4. นายวิทยา บูรณะหิรัญ สํานกังาน กศน. จังหวัดพังงา 
5. นายจาํนง หนูนิล กศน. อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ ม่ันมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศภุโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศรญิญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรนิทร เหลืองจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

ผูพิมพตนฉบับ 

 นางสาวเพชรนิทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูออกแบบปก 

 นายศภุโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูพัฒนาและปรับปรุง คร้ังที่ 2 
ท่ีปรึกษา 
1.  นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 
2.  ดร.ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 
3.  นายวัชรินทร จําป รองเลขาธิการ กศน. 
4.  นางวัทนี จันทรโอกลุ ผเูชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาสือ่การเรียนการสอน 
5.  นางชุลีพร ผาตินินนาท ผเูชี่ยวชาญเฉพาะดานเผยแพรทางการศึกษา 
6.  นางอัญชลี ธรรมวิธีกุล หัวหนาหนวยศกึษานิเทศก 
7.  นางศุทธินี งามเขต ผอํูานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผูพัฒนาและปรับปรุง คร้ังท่ี 2 
1.   นางผกาพันธ      วัฒนปาณี ขาราชการบาํนาญ    
2.   ส.อ.อวยพ         ศริิวรรณ ผอ. กศน. อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ             
3.   นางฤดี ศิริภา ผอ. กศน. อําเภอบางบวัทอง  จังหวัดนนทบรุี 
4.   นางสาวสุรัตนา   บูรณะวิทย สถาบันกศน.ภาคตะวันออก 
5.   นางสาวธนสรวง  ชัยชาญทิพยุทธ กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 
6.   นางสาวเยาวรัตน  คําตรง กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 
 
 


